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 JIJ BENT DE ENIGE DIE JOU  AFWIJST 

 De gevangenis van schuld en schaamte 

Het kostte mijn jaren om mezelf te vergeven dat ik het had overleefd. 

Ik studeerde in 1969 af. Ik was tweeënveertig jaar, moeder van drie kinderen, een immigrant. 

Het had me de nodige moed en middelen gekost om Engels te leren en terug te gaan naar 

school. Ik studeerde cum laude af! 

Maar ik ging niet naar de diploma-uitreiking. Ik schaamde me te zeer. 

Zoals veel overlevenden had ik in de jaren na de oorlog geworsteld met een verschrikkelijk 

schuldgevoel. Het was vierentwintig jaar geleden dat mijn zus Magda en ik bevrijd waren. 

Maar nog steeds kon ik niet begrijpen waarom ik nog leefde terwijl mijn ouders en 

grootouders en zes miljoen anderen waren omgekomen.  Zelfs een feestje om mijn 

prestaties te vieren werd bezoedeld door mijn overtuiging dat ik beschadigd was, dat ik niet 

blij mocht zijn, dat alle slechte dingen op de een of andere manier mijn schuld waren, dat het 

slechts een kwestie van tijd was voordat iedereen ontdekte hoe beschadigd ik was. 

Schuld is als je jezelf dingen verwijt, als je gelooft dat iets jouw fout is. Het is belangrijk om 

schuld te scheiden van spijt. Spijt is een gepaste reactie op een erge fout die we hebben 

gemaakt of op een onrecht dat we iemand hebben aangedaan. Het zit dichter in de buurt van 

verdriet. Het betekent dat je accepteert dat het verleden het verleden is, dat het niet 

veranderd kan worden, en dat je jezelf toestaat om daar verdrietig over te zijn. Ik kan spijt 

voelen en erkennen dat alles wat ik heb meegemaakt, alle keuzes die ik heb gemaakt, me 

naar vandaag hebben gebracht. Spijt is in het heden. Het kan bestaan naast vergeving en 

vrijheid. 

Maar schuld hou je gevangen. Schuld komt voort uit schaamte; als je gelooft ‘ik ben het niet 

waard’; als je denkt dat je niet genoeg bent, dat niets genoeg is, wat je ook doet. Schuld en 

schaamte zijn ontzettend slopend. Maar ze bepalen niet wie we echt zijn. Het is een manier 

van denken waarvoor we kiezen en waarin we vast komen te zitten. 

Je hebt altijd een keuze in wat je doet met de informatie die het leven je geeft. Ik gaf eens 

een lezing op een conferentie, en halverwege mijn presentatie stond er een deftig uitziende 

meneer op en hij verliet de zaal. Ik verstijfde bijna op het podium en raakte verstrikt in een 

lading negatieve gedachten, zoals: ik ben waardeloos.  Ik verdien het niet dat ik ben 

uitgenodigd om hier op deze conferentie te spreken. Ik heb hier niets te zoeken. Een paar 

minuten later ging de deur van de zaal weer open, en dezelfde man kwam binnen en ging 

weer zitten. Hij was waarschijnlijk gewoon even opgestaan om wat water te drinken of om 

naar de wc te gaan, maar tegen die tijd had ik mezelf al door de mangel gehaald. 

Niemand wordt geboren met schaamte. Maar voor velen van ons begint de boodschap van 

schaamte al vroeg. Toen mijn oudste kleinkind Lindsey op de lagere school zat, werd ze in 

een klas geplaatst voor ‘getalenteerde en begaafde’ kinderen. (Alleen al dat etiket frustreert 

me, want alle kinderen zijn getalenteerd en begaafd; stuk voor stuk uniek!) Ze had soms 

moeite om het tempo bij te houden, en haar leraar begon haar ‘Caboose, mijn laatste 

wagonnetje’ te noemen. Ze raakte ervan overtuigd dat ze niet goed genoeg was om in die 

klas te zitten, dat ze er niet thuishoorde, dat ze het niet waard was. Ze stond op het punt om 

naar een andere klas te gaan.  Maar ik sprak met haar en zei dat het belangrijk was dat ze 
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zich niet liet definiëren door haar leraar. Dus ze bleef in die klas. Toen ze jaren later een 

toelatingsopstel moest schrijven voor een universiteit, gaf ze het de titel: ‘When the Caboose 

Became the Engine.’ (Hoe het laatste wagonnetje de locomotief werd.) Ze studeerde cum 

laude af aan Princeton. 

Mijn schaamteboodschappen begonnen ook al vroeg, namelijk toen ik drie jaar was en 

scheel keek.  Voordat ik werd geopereerd aan mijn oog, zongen mijn zussen wrede liedjes 

als: ‘Je bent zo lelijk en miezerig dat je nooit een man zult vinden’. Zelfs mijn moeder zei: 

‘Het is maar goed dat je hersens hebt, want je bent niet knap om te zien.’ Dit waren 

vervelende boodschappen, en moeilijk om te vergeten.  Maar uiteindelijk was het probleem 

niet wat mijn familie tegen me zei.  Het probleem was dat ik het geloofde. 

En ik bleef het geloven. 

VRIJHEID IS ONZE HELE, IMPERFECTE  IK ACCEPTEREN  EN  DE  BEHOEFTE  AAN 

PERFECTIE OPGEVEN. 

Toen Marianne en Rob met hun kinderen in La Jolla woonden, ging ik elke maandag naar 

hun huis om het avondeten te koken. Soms maakte ik Amerikaans eten, soms Hongaars.  

Het was het hoogtepunt van mijn week, mijn kleinkinderen voeden, deel uitmaken van hun 

dagelijks leven.  Op een avond was ik in de keuken met kokende potten en pruttelende 

pannen op het fornuis.  Marianne kwam thuis van het werk in haar prachtige zijden pak en 

begon meteen deksels uit de lades te halen en ze op de juiste pannen te leggen.  Ik voelde 

me beschaamd. Ik probeerde behulpzaam te zijn en mijn familie gelukkig te maken.  En zij 

liet me zien dat ik het niet goed deed. Dat ik niet goed genoeg was.  Het duurde even 

voordat ik besefte dat de boodschap van mijn falen niet van Marianne kwam. De boodschap 

kwam van mij.  Om mijn overtuiging dat ik beschadigd was te bestrijden, streefde ik naar 

perfectie, omdat ik geloofde dat ik op die manier mezelf kon bevrijden van de schaamte.  

Maar we zijn mensen, niet meer en niet minder, en mens zijn betekent dat we onvolmaakt 

zijn. Vrijheid zit ’m in het accepteren van onze hele, imperfecte ik en het opgeven van onze 

behoefte aan perfectie. 

Uiteindelijk komen schuld en schaamte niet van buitenaf. Ze komen van binnenuit. Veel van 

mijn cliënten beginnen aan therapie als ze een pijnlijke scheiding of een verbroken relatie 

meemaken. Ze rouwen om de dood van een relatie en het verdwijnen van alle hoop, dromen 

en verwachtingen die de relatie symboliseerde. Maar meestal hebben ze het niet over het 

verdriet, maar hebben ze het over het gevoel van afwijzing. ‘Hij wees me af.’ ‘Zij wees me af.’ 

Maar afwijzing is slechts een woord dat we verzinnen om uiting te geven aan het gevoel dat 

we hebben als we niet krijgen wat we willen.  Wie heeft beweerd dat iedereen van ons moet 

houden? Welke god heeft gezegd dat we krijgen wat we willen, wanneer we het willen, hoe 

we het willen en op de manier waarop we het willen? Wie heeft gezegd dat het hebben van 

dat alles enige garantie biedt?  Jij bent de enige die jou afwijst. 

Dus bepaal hoe jij van betekenis bent. Als ik een toespraak geef, een staande ovatie krijg en 

na afloop talloze mensen me omhelzen en mij met tranen in de ogen begroeten en zeggen: 

‘Jij hebt mijn leven veranderd,’ en dat dan iemand mij een hand geeft en zegt: ‘Je toespraak 

was erg goed, maar…’, dan kan ik zelf kiezen hoe ik reageer. Ik kan onzeker worden en 

denken: o, o, wat heb ik verkeerd gedaan? Of ik kan bedenken dat de kritiek misschien meer 

met die persoon te maken heeft dan met mij.  Misschien voldeed de lezing niet aan zijn of 

haar verwachtingen, of misschien voelt hij of zij zich sterk en intelligent als hij of zij iets vindt 

om kritiek op te leveren. Maar ik kan me ook afvragen: zit hier iets nuttigs in wat mijn groei 
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en creativiteit kan bevorderen? Of ik er nu voor kies om iets met de feedback te doen of deze 

naast me neer te leggen, ik kan zeggen: ‘Dank je wel voor je mening’ en daarna verdergaan. 

Als we vrij van schaamte willen leven, laten we ons leven niet bepalen door de meningen 

van anderen. 

Bovendien kiezen we er zelf voor hoe we tegen onszelf praten. 

Luister eens een dag naar hoe je in gedachten tegen jezelf praat. Besteed aandacht aan 

waar je aandacht aan besteedt; dat is wat je telkens bevestigt. Deze gedachten beïnvloeden 

hoe je je voelt. En hoe je je voelt, bepaalt hoe je je gedraagt.  Maar je hoeft niet te leven 

volgens deze standaarden en boodschappen. Je bent niet geboren met schaamte. Je echte 

ik is al van zichzelf prachtig. Je bent geboren met liefde, vreugde en passie, en je kunt je 

innerlijke scenario herschrijven en je onschuld weer terugkrijgen. Je kunt weer heel worden. 

Al zo lang als Michelle zich kan herinneren, zeggen mensen die ze op straat tegenkomt 

tegen haar: ‘Ik zou er een moord voor doen om er zo uit te zien als jij.’ Lang, slank, mooi, 

zakelijk succesvol, en een lieve, zachte energie waardoor mensen dicht bij haar willen zijn.  

Vanbuiten zag ze er perfect uit… maar vanbinnen ging ze dood Talloze keren heb ik in mijn 

praktijk deze verwoestende dynamiek gezien: gedreven echtgenoot, wiens vrouw een zeer 

goede actrice is; de perfecte gastvrouw. Ze is altijd aardig en vrijgevig naar anderen toe, 

maar ze zorgt helemaal niet goed voor zichzelf. Hij is ook een acteur, zeer liefhebbend en 

romantisch als er gezelschap is, maar privé is hij meer als haar baas of een ouder en vertelt 

hij haar wat ze wel en niet moet doen, hoe ze haar tijd moet doorbrengen en waar ze haar 

geld aan moet besteden. Door te plezieren, te sussen en meegaand te zijn als reactie op het 

dominante gedrag van de echtgenoot, doet de vrouw afstand van haar volwassen macht en 

laat ze hem alle beslissingen nemen. Vervolgens onthoudt ze zich ook van eten, omdat dat 

het enige is waar ze controle over heeft. Ze maakt zich los van haar gevoelens van 

machteloosheid en beperkt ze door zichzelf letterlijk te minimaliseren; door haar lichaam 

steeds kleiner te maken. In de ergste gevallen, zelfs als ze weer wil gaan eten, kan ze dat 

niet meer.  Haar lichaam weigert de voedingstoffen. 

Michelle had een ernstige eetstoornis toen ze aan haar therapie begon (niet bij mij, maar bij 

een geweldige therapeut in de stad waar ze woonde).  Maar het was niet de anorexia 

waardoor ze hulp zocht; het waren problemen in haar huwelijk.  Haar echtgenoot was vaak 

afwijzend en onaardig. Door hem had ze het gevoel een bang kind te zijn dat een boze vader 

had.  Ze wist rationeel gezien dat ze een sterke, succesvolle vrouw van middelbare leeftijd 

was en geen machteloos kind.  Maar vanbinnen was ze doodsbang om hem van repliek te 

dienen. Toen zijn woedeaanvallen haar kinderen bang begonnen te maken, wist ze dat ze 

dingen op een andere manier moest aanpakken. 

Maar leren opkomen voor zichzelf betekende dat ze haar enorme schaamte onder ogen 

moest zien; alle pijn die ze probeerde te onderdrukken door zichzelf uit te hongeren. Toen ze 

weer begon te eten (een proces dat je het best onder begeleiding van een arts kunt doen of 

via een intramuraal of extramuraal zorgprogramma), kwam al het trauma en de gevoelens 

die ze probeerde te onderdrukken als een vloedgolf opzetten.  Misbruik in haar jeugd, een 

moeder die afwijzend en emotioneel afstandelijk was, ouders die haar straften door haar te 

slaan, of nog erger: deden alsof ze niet bestond door niets tegen haar te zeggen en te doen 

alsof ze er niet was. Het was overweldigend om de angst en pijn te voelen, om het verleden 

binnen te laten. Ze kon het alleen in kleine doses doen. Ze stond zichzelf toe om te voelen, 
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en dan hongerde ze zichzelf uit, stond zichzelf toe om te voelen, en hongerde zichzelf weer 

uit. 

Het proces bracht een ondraaglijke verlatingsangst in haar naar boven. 

‘Ik heb me altijd vastgehouden aan mensen van wie ik het gevoel had dat ze om me gaven, 

die me zagen, me hoorden, mijn echte ik accepteerden,’ zei Michelle. ‘Als kind was dat een 

leraar bij wie ik me veilig voelde.  Toen ik ouder werd, was het een professor en daarna mijn 

therapeut. Er is altijd iemand aan wie ik me naarstig vasthoud. Verstandelijk weet ik, als een 

volwassene van in de veertig, dat ik veilig ben en dat mensen om me geven.  Toch voel ik 

me vaak weer dat achtjarige meisje, doodsbang dat ik de liefde ga verliezen, doodsbang dat 

ik iets ga doen waardoor anderen niet langer om me geven.’ 

Onthoud dat jij de enige bent die je nooit kwijt zult raken. Je kunt buiten jezelf kijken om je 

geliefd te voelen; of je kunt leren om van jezelf te houden. 

Sinds ze drie jaar geleden aan therapie begon, heeft Michelle enorme vooruitgang geboekt.  

Ze eet gezond en de porties die ze eet zijn voldoende. Ze sport niet langer extreem veel. Ze 

is ook in staat om tegen haar echtgenoot te zeggen wanneer zijn kritiek kwetsend is, en ze 

gebruikt mindfulnesstechnieken om de angstige reacties in haar lichaam te verminderen. 

Ook blijft ze werken aan het laten gaan van de schaamte die ze met zich meedraagt, 

schaamte die op drie schadelijke manieren opduikt in haar gedachten: het is mijn schuld, ik 

verdien dit niet, en het had erger kunnen zijn. 

‘Ik blijf maar denken: waarom heb ik dingen niet anders gedaan?’  Vertelde ze me. 

‘Verstandelijk weet ik dat het niet mijn schuld was, de dingen die me zijn overkomen, maar er 

is een deel van mij dat het er nog steeds moeilijk mee heeft om dat echt te geloven.’ 

Als je de controle wilt hebben over je gedachten, onderzoek dan eerst wat je doet, en besluit 

dan: geeft het me kracht of put het me juist uit? Voordat je iets zegt, vooral tegen jezelf, 

vraag je je af: is dit aardig en liefdevol? 

Michelles kindertijd eindigde op haar achtste toen het seksueel en lichamelijk misbruik 

begon, precies op de leeftijd waarop onze frontale kwabben zich ontwikkelen en we logisch 

gaan denken. We willen dingen begrijpen. Maar bepaalde dingen zullen we nooit begrijpen. 

Soms ontwikkelen we een schuldgevoel zodat we een gevoel van controle hebben over 

dingen die volledig buiten onze macht liggen, die we niet hebben veroorzaakt of waar we niet 

voor hebben gekozen. 

‘Hou op met een reden te vinden voor het misbruik,’ zei ik, ‘en begin met aardig zijn tegen 

jezelf. Volg je eigen weg.’ 

‘Ach ja, aardig zijn,’ zei ze, en ze liet een laag lachje horen.  ‘Aardig zijn tegen anderen gaat 

altijd vanzelf. Maar aardig zijn tegen mezelf is een strijd. Op een bepaalde manier denk ik dat 

ik geen goede dingen in mijn leven verdien. Ik geloof niet echt dat ik gelukkig mag zijn.’ 

‘Je kunt zeggen: “Zo was ik.” Krijg de macht over je gedachten weer terug. Je hebt slechts 

één woord nodig: toestemming. Ik geef mezelf toestemming om te genieten.’ 

Ze begon te huilen. 

‘Lieverd, pak je kracht terug.’ 
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Maar in plaats daarvan bagatelliseerde ze alles en zei ze tegen zichzelf dat alles zoveel 

erger kon zijn. Ook al werd ze geslagen met een peddel, haar ouders drukten in elk geval 

geen sigaretten op haar arm uit, zei ze tegen zichzelf. 

Ik vertelde haar dat ze de ‘had ik maar’s moest kwijtraken. Dat ze haar taalgebruik 

vriendelijker moest maken. ‘Luister naar hoe je tegen jezelf praat,’ zei ik. ‘Erken dat je 

beschadigd bent. Kies dan wat je wilt laten gaan en wat je wilt aanvullen. Je hebt de 

gewoonte ontwikkeld om je pijn te bagatelliseren en jezelf kleiner te willen maken. Ontwikkel 

nu een nieuwe gewoonte.  Laat de schaamte gaan door hem te vervangen door 

vriendelijkheid, door je dialoog vol te stoppen met: “Ja, ik ben, ja, ik kan, ja, ik wil!”’ 

WORD VERLIEFD OP JEZELF!  DAT IS NIET NARCISTISCH. 

Toen ik een keer een lezingentour maakte door het Midden-Westen van de Verenigde 

Staten, werd ik voor het avondeten uitgenodigd bij een aardig gezin. Het eten was gezond en 

heerlijk, het gesprek gezellig, maar toen ik de dochter een compliment gaf, schopte de 

moeder me onder tafel. Later, toen we aan de koffie zaten, fluisterde ze: ‘Prijs haar alsjeblieft 

niet te veel. Ik wil niet dat ze verwaand wordt.’  Als we proberen onze kinderen of onszelf 

bescheiden te houden, lopen we het risico dat we onszelf minder maken dan we echt zijn; 

dat we niet heel zijn. Het is tijd om jezelf een kus op de hand te geven en te zeggen: ‘Dat 

heb je goed gedaan, jochie! Goed zo, meissie!’ 

Van jezelf houden is dé basis voor gezondheid, vreugde en heelheid.  Word dus verliefd op 

jezelf! Dat is niet narcistisch.  Als je eenmaal geneest, ontdek je niet je nieuwe ik, maar je 

echte ik. De ik die er al die tijd al was: prachtig, geboren vol liefde en blijdschap. 

SLEUTELS OM JEZELF TE BEVRIJDEN  VAN SCHULD  EN SCHAAMTE 

• Het is je gelukt. Als er een deel van jezelf is waar je stelselmatig een hekel aan hebt of 

waar je constant kritiek op levert, stel je dan voor dat je een klein kind bent, zo klein dat 

je in je lichaam kunt kruipen en gedag kunt zeggen tegen elk van je organen, tegen elk 

deel van jezelf. Als je gelooft dat alles jouw schuld is, hou je hart dan teder vast, knuffel 

dat gewonde deel van jezelf en vervang het door een liefhebbende ik. Zeg tegen jezelf: 

‘Ja, ik heb een fout gemaakt. Dat betekent niet dat ik slecht ben. Wat ik doe, is niet 

geheel wie ik ben. Ik ben goed.’ Als je trauma nog steeds in je lichaam leeft, omarm het, 

want je hebt het overleefd. Je bent er nog. Je hebt het gered. Mijn ademhaling is zeer 

beperkt sinds ik mijn rug brak in de oorlog, dus ik ga graag naar binnen en zeg gedag 

tegen mijn ademhaling, tegen mijn longen.  Ga op zoek naar dat kwetsbare deel in je en 

hou er met hart en ziel van. 

• Als je ergens aandacht aan besteedt, wordt het sterker. Besteed een dag aan het 

luisteren naar hoe je in gedachten tegen jezelf praat. Zit het gesprek vol met 

opmerkingen als ‘Ik moet dit’, ‘Ik moet dat niet doen’ en ‘Ja, maar’? Zeg je tegen jezelf: 

‘Het is mijn schuld’, ‘Ik verdien het niet’ of ‘Het had erger kunnen zijn’? Stop met deze 

boodschappen vol schuld en schaamte en zeg dagelijks aardige en liefdevolle dingen 

tegen jezelf.  Zodra je ’s ochtends wakker wordt, ga je naar de spiegel en kijk je jezelf 

aan met liefhebbende ogen. Zeg: ‘Ik ben sterk. Ik ben vriendelijk. Ik ben een krachtig 

persoon.’ Daarna kus je jezelf op de rug van je beide handen.  Glimlach naar jezelf in de 

spiegel en zeg: ‘Ik hou van jou.’ 


