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Schaam{e



ik zes was moest ik afzwemmen voor 
A.dipioma.Ie moet dan onder andere met ie kleren aan een stuk

Mama had me aangekleed. lk droeg een blauw-witstreepte tuinbroek met een trui eronder en stevige veter-schoenen.

Toen we bij het zwembad kwamen, zag ik meteen dat deandere kinderen er heel anders uitzagen. Ze hadden lichte wa-terschoentles aan, en een dun rokje of korte broek met een
hemdje;

Na een paar minuten was ik aan de beurt om in het
water te duiken. lk zonk na mijn sprong in het diepe vrijwel
onmiddellijk naar de bodem. Alle kinderen en ouders moes-
ten lachen. Misschien zag het er grappig uit, iemand die in
tuinbroek naar de bodem zonk. Mijn moeder stelde met op-

geheven hoofd vast dat je met waterschoenen en een rokje

nooit in het water zou vallen en dat de anderen zichzelf voor

de gek hielden door te doen alsof ze op waterschoenen door

het leven gingen. Daar had ze natuurlijk gelijk in, maar

waarom moesten wij naar de waarheid leven terwijl zij met

hun boerenslimheid allemaal slaagden voor hun diploma?

lk durfde de eerste paar weken nauwelijks mijn gezicht in

het zwembad te vertonen. Zo erg schaamde ik me.
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Schaamte is het gevoel dat je wel door de grond kan zakken, dat ieder_een naar je kijkt. Wie zich schaamt kijkt met de ogen van een ander
naar zichzelf. En die ander zie je denken: wat ben jij raar, vies, lelijk of
doml Want je wijkt afvan wat 'normaal' is, van 'hoe het hoort'. Als jij
als enige oude schoenen hebt, terwijl de rest van de klas nieuwe
schoenen heeft, kun je je schamen. Of als je een grote lelijke pukkel
op je neus hebt. Of per ongeluk als meisje de jongens-wc binnenloopt
en ze allemaal naar je kijken.

Kinderen kunnen pas schaamte voelen als ze ongeveer vier of vijf
jaar zijn. Dan word je je bewust van de regels en van hoe anderen naar
je kijken. Kleine kinderen zijn meteen de conservatiefste wezens op
aarde: ze willen het liefst dat papa en mama voor altijd bij elkaar blijven
en als iedereen een bikini aanheeft, is het ergste wat je als moeder
kan doen, een beetje topless gaan liggen zonnen in de tuin terwijl de
vriendinnen van je dochter of — nog erger — de vrienden van je zoon
op bezoek komen.

Er gebeurt nog iets bij schaamte. Via de ogen van de anderen zie

je jezelf niet meer als individu, maar als iemand die bij een algemene

categorie hoort: door de blik van de ander word je prompt een afwijkend

persoon: een oud iemand, of een oversekst iemand, een vet iemand,

een stinkend, dom of oneerlijk iemand. Het besef dat je individualiteit

wordt ontkend, komt hard aan. Voor kinderen misschien wel het hardst.

Behalve met de norm heeft schaamte vaak ook met het lichaam te
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Er zijn zelfs lichaamsdelen die de naam schaamte in zich dragen:
schaamstreek, en er is een diertje dat schaamluis heet.

Het lichaam is 
zich 

het terrein 

voor hun 

bij uitstek 

puisten, 

waar 

voor 

de schaamte 

hun witte 
opereert. 

benen op 

Men-

het

d of voor hun dikke buik. Juist dergelijke onvolkomenheden zijn

vaak het 
mikpunt van spot.

VOORJe tichaam?

De 
Amerikaanse 

filosofe Martha

Nussbaum 
(1947) zegt dat

schaamte de poging is om

onze 
onvolmaaktheid te ver-

hullen. leder mens wil graag

een perfect leven. We doen

er alles aan om onze fantasie van

volmaaktheid in stand te hou-

den, maar helaas gaat ons li-

Chaam zijn eigen gang. Omdat

we dat heel goed

beseffen, zijn we geneigd om

opmerkingen over het lichaam van

anderen te maken. Daarmee zouden we,

volgens Nussbaum, onze eigen

onvolkomenheid verhullen. Schaamte

is een uiting van onmacht.

Vrouwen en meisjes blijken meer

dan mannen door de ogen van anderen

naar zichzelf te kijken, en lijken meer last



te hebben van schaamte. Ze zijn druk bezig met hun lichaam: ben ik

normaal, ben ik mooi? Dat kan soms vervelend voelen, want het maakt

je erg onzeker. Als mannen en jongens na het voetballen met elkaar

onder de douche staan, vergelijken ze heus wel hun eigen lichaam met

dat van anderen, maar meisjes doen ingewikkelder over bloot en trekken

het zich meer aan als ze zichzelf 'anders' vinden.

Misschien zouden sommige meisjes zich een beetje moeten oefenen
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heid en zich iets minder moeten aantrekken van de

5ch
aamteloos

deren, en van de norm, terwijl sommige jongens misschien
in

daarvan 
kunnen gebruiken.

te is niet alleen slecht. Sterker nog, wie helemaal zonder

Maar 
schaam

heeft meer kans op egoïsme, ijdelheid, narcisme, geweld
is,

5
Chaarnte gedrag! Tenminste, dat beweerde de filosoof Friedrich

(1844-1900). Hij zag schaamte 'als kenmerkend voor de

mens, als het besefvan maat dat beschermt tegen een over-

ontsluiering van wat wezenlijk verborgen moet blijven'. Dat

moeilijk. Hij zegt eigenlijk dat schaamte ervoor zorgt dat

klinkt 
fraai en

en. Dat we niet poepen en piesen op straat of de hele

we 
ons 

gedrag

in ons blootje rondlopen en scheten laten. De mens is 'een dier

een rode rug', zegt Nietzsche.

Je schamen is niet leuk, want je hebt het gevoel dat je te kijk staat of

dat iedereen je uitlacht, maar het goede nieuws is: hoe groter je wordt,

hoe minder je je schaamt! Je bent dan steeds meer op je gemak met

jezelf en trekt je minder aan van wat anderen vinden. Totdat je oud

wordt, ofziek, en bepaalde lichaamsfuncties gaan uitvallen, dan kan je

opnieuw weer schaamte voelen. Als je je plas laat lopen of niet meer

zelfkan eten, bijvoorbeeld. Maar gelukkig duurt dat nog even.

Nu ben ik groter en schaam ik me voor andere dingen. lk

schaam me bijvoorbeeld als mijn moeder raar doet waar
andere kinderen bij zijn. Of als mijn vader heel hard tegen

me praat in een winkel. Maar zo erg als die ene keer in het
zwembad, toen ik zes jaar was en in mijn tuinbroek moest af-
zwemmen, is het nooit meer geweest.
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