
Hoewel de besprekingen van de fi lm Shame, van de regisseur Steve McQueen, veel-
al over seksverslaving gaan, lijkt me dit van ondergeschikt belang. Hoe fascinerend 
deze vorm van verslaving voor velen ook is. Wanneer Brandon een nieuw leven zon-
der porno wil beginnen, zien we hem cocaïne en alcohol gebruiken. De besprekin-
gen over Shame gaan ondanks de titel zelden over schaamte. Schaamte is naar haar 
aard dan ook een taboe. Als het geen taboe was, was het geen schaamte. In Shame 
zien we twee keer duidelijke schaamte: wanneer Brandon betrapt wordt door zijn 
zus Sissy terwijl hij masturbeert en ze vervolgens zijn overvloedige pornocollectie 
ontdekt; en wanneer Brandon de liefde wil bedrijven met zijn collega Marianne, een 
vrouw van vlees en bloed: mooi, warm, wijs en vol humor, en zijn nooit falende me-
chaniek hem in de steek laat. Zo kennen we schaamte: als een beschamende con-
text. De titel van de fi lm suggereert echter meer. Schaamte is the main character. 
Black Beauty gaat over Black Beauty. De meer subtiele vorm van schaamte blijken 
we dus niet makkelijk te herkennen. De mens die zich schaamt overdekt schaamte 
dan ook met een giftige  saus van kwaadheid. Of verbergt zich. Of geeft aan dat men 
tekort is geschoten – van schaamte naar schuld (Sissy: “I’m sorry”). 

Schaamte
Schaamte is een sociale emotie. De socioloog Thomas Scheff beschrijft het sociale 
aspect van schaamte. Hij baseert zich hierbij op een viertal pioniers op het gebied 
van schaamte: de socioloog Charles Cooley, die het begrip ‘the looking glass self’ 

ontwikkelde: we zijn ons er voortdurend van bewust dat de ander naar ons kijkt, 
een oordeel over ons heeft. Deze blik maakt ons of trots of beschaamd. Dit kan 
zich ook afspelen in ons innerlijk theater, wanneer we alleen zijn. Shame toont ons 
opmerkelijk veel spiegels. De tweede pionier is Norbert Elias, de beroemde Duitse 
socioloog, die in zijn hoofdwerk Über den Prozeß der Zivilisation vijfhonderd jaar 
etiquette onder de loep neemt en volgens Scheff aantoont dat kinderen vanaf de 
moderne tijd (19e eeuw) niet alleen veel meer schaamte krijgen ingeprent, maar 
ook leren onderdrukken. De derde pionier is de socioloog Helen Lynd die, in Shame 

and the Search for Identity,  aangeeft hoe belangrijk het is onderscheid te maken 
tussen schaamte en schuld: “Guilt is about what one did, shame is about the self, 

what one is.” In tegenstelling tot schuld, waarbij iemand zich wil verzoenen, wil je 
bij schaamte verdwijnen (door de grond zakken). Schaamte blijft verborgen. En ten 
slotte de psycholoog Helen Lewis (de moeder van Judith Herman), die honderden 
verbatim transcripties van psychotherapiesessies analyseerde met behulp van de 
Gottschalk-Gleser-methode, waarbij de onderzoeker een lijst met sleutelwoorden 
(cues) correleert aan specifi eke emoties. Tot haar grote verbazing werden de ses-
sies overstelpt met cues voor schaamte die bovendien tijdens de sessies zelden of 
nooit in verband met schaamte werden gebracht. Ze herkende twee reacties: de 
patiënt die pijn voelde, maar dit niet als schaamte herkende (overt, undifferentita-

De laatste woorden 
van Kurtz in de hel 
van The Heart of 
Darkess  van Joseph 
Conrad waren: “The 
horror! The horror!” 
De laatste woorden 
van Josef K. in Der 
Process van Franz 
Kafka, toen hij met 
een mes werd 
afgemaakt door twee 
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gezichten vlak bij 
het zijne, terwijl zij 
zijn einde gadesloe-
gen, waren: “Wie 
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Scham ihn überle-
ben.” Ik denk wel 
eens dat trauma zich 
beweegt  tussen deze 
twee polen: horror 
en schaamte. De een 
bestaat niet zonder 
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in het verwrongen 
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Shame wanneer 
hij klaarkomt in zijn 
betaalde geliefde.
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ted shame) en de patiënt die geen pijn leek te ervaren 
en snel over iets anders begon (bypassed shame). Bo-
vendien herkende ze zogenaamde feeling traps: de emo-
tie van schaamte roept een andere emotie op, meestal 
woede of schaamte, die vervolgens weer een reden voor 
schaamte is en zo door (als een emotionele looping). Le-
wis interpreteerde schaamte als een reactie op een be-
dreigde sociale band. Daarom zal zij veel vaker optreden 
bij hechtingsstoornissen. Thomas Scheff gebruikt in zijn 
theorie van schaamte de term schaamte in deze boven-
staande, brede, vaak niet als schaamte herkende, zin. 
De crux van schaamte  zit in het gegeven dat wij men-
sen waarde geven aan al wat ons omgeeft. Dat wordt 
hierdoor meer of minder waardevol of zelfs waardeloos. 
Onze eigen waarde wordt zichtbaar in de blik van de an-
der. Dit is de alles ontwrichtende ontdekking van Vitan-
gelo Moscarda in Iemand, niemand en honderdduizend 
van Luigi Pirandello, wanneer zijn vrouw hem op een 
ochtend mededeelt dat zijn neus scheef staat… 

Eenzaamheid
Shame begint met het mechaniek van het leven van Bran-
don. Zijn leven blijkt een herhaling van een herhaling. Zijn 
zus Sissy verstoort dit levenloze maar levensreddende rit-
me. Ze smeekt of ze een tijdje bij hem mag wonen. Sissy 
is zangeres en zoekt een carrière in New York. Brandon 
schampert. Ze mag even blijven en geleidelijk zien we de 
barstjes in hun bestaan. Het onverbiddelijke gevolg van 
familiecontact. Na zijn demasqué bij Marianne zit Bran-
don op de bank en kijkt naar een kinderfilm. Sissy vlijt zich 
tegen hem aan. Dan de verwijten. Als vanzelf. Alsof ze het 
niet kunnen helpen. Kwetsen en gekwetst worden. Sissy 
zoekt liefde. “I make you angry all the time. And I don’t 

know why…”  Brandon wil ruimte. “No, you trap me. You 

force me into a corner and you trap me… You are just 

fucking dragging me down…” Brandon gaat weg en zegt 
dat hij wil dat ze verdwijnt. Hij duikt de duistere krochten 
in van perverse seksualiteit: eenzaam, agressief, koud en 
humorloos. Een wanhopig bericht van Sissy kan hem niet 
stoppen: “I need you…W’re not bad people. We just come 

from a bad place…” Brandon kiest voor een trio dat we 
langdurig en ‘er vlak bovenop’ moeten gadeslaan, bege-
leid door Wagneriaanse doemmuziek. Animal triste.

Complex trauma
Judith Herman stelt dat we bij complex trauma evengoed 
kunnen spreken van een shame disorder als van een 
anxiety disorder (DSM-IV). In haar werk met complexe 
PTSS-patiënten is de reden om hulp te zoeken vaak een 
relatiecrisis die een diep beschadigd zelfgevoel bloot 
legt. In behandeling blijkt het kernthema vaak schaamte.

Bij misbruik en/of mishandeling van kinderen (we come 
from a bad place) leert een kind niets over gewone, so-
ciale schaamte. Laat staan over trots als tegengif. Het 
kind wordt overweldigd door een extreme toestand 
van schaamte die zich vertaalt in een afkeer van zich-
zelf. Schaamte als state. De weg daar naar toe heet 
vernedering. De gedwongen passiviteit, de volstrekte 
hulpeloosheid, is de kern van deze vernedering. Je bent 
een ding geworden. Zonder waarde. Alsof alleen de 
schaamte zal overleven. Zelfverklaarde social death. 
Schaamte zwijgt. Je schamen betekent dat er iets is 
om je voor te schamen. Deze schaamte dient volgens 
Herman een belangrijk onderdeel van de therapie bij 
complexe PTSS te zijn. En zij dient zo ver mogelijk ‘ge-
normaliseerd’ te worden omdat schaamte en trots de 
basale ingrediënten van ons sociale leven zijn. Herken-
nen wij deze schaamte? 

Erbarme dich
Na zijn afdaling in de oorden van duister genot ontwaakt 
Brandon door ‘een aanrijding met een persoon’ in de 
metro waar hij mee reist. Ongerust belt hij Sissy, maar 
krijgt geen gehoor. Brandon rent en vindt een levenloos 
lichaam in bloed. Zijn zus. In het ziekenhuis ziet hij de 
krassen op haar onderarmen. Hij streelt ze alsof hij ze 
voor het eerst ziet. Sissy opent haar ogen en zegt lief-
kozend: “Shithead.” Buiten loopt hij wezenloos voort in 
een grauwe omgeving, hij stopt en valt op zijn knieën. 
Hij breekt. Erbarme dich. De camera neemt afstand alsof 
Brandon voor het eerst in zijn leven naar die twee kinde-
ren kan kijken. Is het voldoende? Het einde is een open 
einde… 
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