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Dit boek draag ik op 

aan alle mannen en vrouwen in detentie 

die in de loop van de jaren 

de moed hadden om hun 

eigen toxische schaamte te herkennen 

en om erover te spreken; 

en aan allen die niet in de gevangenis verblijven, 

die hun eigen schaamte erkennen 

en me hebben aangemoedigd 

om dit werk te publiceren. 

 

 

--- 

 

  



 

 

 

 

 

Het ‘Prison Contemplative Fellowship’ is een 

gemeenschap van gedetineerden, ex-gedetineerden, 

hun families, aalmoezeniers en vrijwilligers die een 

vorm van Christelijk stil gebed, centering prayer, 

beoefenen. Het is een gemeenschap die ieders eigenheid 

erkent en onze unieke band met het goddelijke viert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het symbool van het kruis, aangepast voor 

gedetineerden, wijst op de sleutel naar onze vrijheid. 

We erkennen dat de vitale verandering waarnaar we 

verlangen er komt doorheen de mysterieuze 

transformatie van ons lijden tijdens centering prayer. 
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Voorwoord 
 

In zijn boekje over toxische schaamte neemt Ray Leonardini de 

moeilijke taak op zich onze eigen schaamte te ontdekken, terwijl hij 

ons doet nadenken over de schaamte van mensen in de gevangenis. 

Dat is moeilijk omdat deze schaamte diep verborgen ligt in ons 

onbewuste en de oorsprong ervan te zoeken is in momenten van 

diepe persoonlijke pijn. Om dichter bij deze schaamte te komen, raadt 

Leonardini aan, geholpen door contemplatief gebed voldoende stil te 

worden. Vroeg of laat, maar onvermijdelijk, zal het onbewuste naar 

boven komen; met andere woorden, datgene wat voorheen 

verborgen lag komt in ons bewustzijn. Die ontlading van het 

onbewuste stelt ons in staat ons valse zelf te ervaren. We ontdekken 

de manieren waarop we ik-gericht zijn en hoe we de werkelijkheid 

veeleer manipuleren dan opmerken wat er echt is. Naarmate we de 

verscheidene rollen en uitvluchten van ons valse zelf beginnen te 

herkennen, laat een nog diepere schaamte zich voelen. Leonardini 

vergelijkt het opkomen van die diepere (of tweede) schaamte met het 

bereiken van een Grote Kloof - de Rocky Mountains en de Mississippi 

rivier - die je moet oversteken om van hier (de Amerikaanse 

westkust) naar daar (de Amerikaanse oostkust) te geraken. Houden 

we halt of zetten we die lange reis voort in de nacht? Vermits dit een 

essentieel onderdeel is van de spirituele weg, is het belangrijk dat de 

lezer zich bewust is dat die nieuwe ontlading (van het onbewuste) 

zich zal voordoen.  

Leonardini wijst er terecht op dat begeleiders van centering 

prayergroepen in de gevangenis de uitwisseling van dit levensechte 

persoonlijk materiaal kunnen en moeten aanmoedigen. Leonardini 

beschrijft het in zijn eerdere boek ‘God binnenin - Meditatie in de 

gevangenis’. In contemplatieve gebedsgroepen in strafinrichtingen 

leerden mensen stil te zitten en alles wat naar boven komt toe te laten. 
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De beoefenaars noemen dit proces goddelijke therapie. De 

deelnemers zijn dus goed voorbereid om iemand een beschamende 

ervaring uit zijn kindertijd te horen vertellen, een schaamte die zijn 

hele leven en zelfs zijn bestaan heeft gevormd en verstoord. Terwijl 

de anderen vol respect luisteren kan die onthulling ook een venster 

openen op hún onderdrukte toxische schaamte. Want dit proces 

vindt weerklank en nodigt uit om naar de eigen diep begraven 

schaamte te kijken.  

Dit boekje is geen eenvoudige comfortlectuur voor een terloopse 

lezer. Het gaat over een uitdagende ontmoeting met onze eigen diepe 

realiteit; vaak verstoort die ons besef van Gods aanwezigheid en het 

vertrouwen in onze door God gegeven bestemming. Zoals 

beschreven in deel 2 is er een uitweg uit die persoonlijke pijn. Wie 

een contemplatieve gebedspraktijk beoefent, zal de fasen van 

psychologische en spirituele groei herkennen: aanvankelijk 

bewustzijn, dan stilzitten met de pijn en tenslotte de geleidelijke 

integratie in het zelf en een nieuwe ervaring van verbondenheid met 

het goddelijke.  

Geen gemakkelijke weg. Maar wel de moeite waard om hem aan 

te vatten.  

 

 - Tim O’Connell  

 

Dr. Tim O’Connell is klinisch psycholoog en mediteert sinds vele jaren. 

Hij is tevens erkend holotropisch ademwerktrainer. 
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DEEL EEN 

De moordenaar van de ziel  
 

 

Jarenlang contemplatief gebed beoefenen in de gevangenis 

leerden me scherper het indringende en destructieve fenomeen van 

toxische schaamte kennen. We voelen schuld als we iets gedaan 

hebben dat we als fout beschouwen. Schaamte echter, is hoe we naar 

onszelf kijken om wat we deden. ‘Toxische schaamte’ is nog anders. 

Dat is niet de terechte schaamte over een fout die we maakten. Het is 

veeleer een onbewuste schaamte, verborgen in de diepe psyche. Die 

schaamte zegt: ik bén fout. We noemen het ‘toxische’ schaamte omdat 

ze, zonder dat we het beseffen, als een stille, verdoken emotie heel 

ons gevoelsleven overheerst. Ze is als onbewuste emotie opgeslagen 

in onze hersenen en blijft zo buiten het bereik van ons gewone 

bewustzijn. Toch dringt ze binnen in alle gevoelens en vergiftigt ons 

zelfbeeld1 zonder dat we het beseffen. Bij gevangenisgroepen was ik 

er meermaals getuige van: toxische schaamte is de meest 

ontmoedigende hindernis voor wie in contemplatief gebed innerlijke 

genezing zoekt. Ik zie die toxische schaamte als een stille 

moordenaar; dat is ze veel meer dan de schaamte verbonden aan een 

concreet misdrijf. Zó gevaarlijk voor de psyche, zó bedreigend voor 

het intieme zelfbeeld dat ze de persoon volledig afsnijdt van zijn 

diepste zelf, de plek waar men God ontmoet.  

 
1 Zie John Bradshaw, Healing the Shame that Binds You. Health 

Communications, Ind.: 1988; and Wilkie Au and Noreen Cannon Au, God’s 

Unconditional Love. Healing our Shame. Paulist Press: 2016. Voor veel van de 

thema’s die verder ter sprake komen vond ik inspiratie in deze twee 

verhelderende boeken. 
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Even vaak heb ik gezien hoe contemplatief gebed een vrijwel 

miraculeus antidotum biedt voor toxische schaamte. Als toxische 

schaamte in een contemplatieve gebedsgroep toegang krijgt tot het 

bewustzijn kan dit voor een merkwaardige ommekeer en een nieuw-

gevonden persoonlijk vrijheid zorgen.  

In gevangenissen is institutionele ontmenselijking de norm en 

daarom is toxische schaamte tegelijk alomtegenwoordig en 

onzichtbaar bij mensen in detentie. Die toxische schaamte is moeilijk 

te dragen en nog moeilijker ter sprake te brengen. Ik besliste erover 

te schrijven om er meer aandacht voor te vragen, want het is 

verwoestend voor het innerlijke leven. Indirect komt dat naar voren 

in oordelen over zichzelf: ‘Ik voel me compleet nep’, of: ‘Ik heb het 

gevoel dat God walgt van mij’. Dag in dag uit overleven in een 

hoogbeveiligde gevangenis vergt waakzaamheid en 

zelfbescherming. Toxische schaamte blootleggen in de context van 

een groep veronderstelt daarom dat men moeilijke emoties en 

subtiele zieleroerselen onder ogen kan zien. Dit openlijk erkennen 

lijkt zo goed als onmogelijk.  

De overheersende rol die toxische schaamte in het 

gevangenisleven speelt, is niet zo bekend. Er wordt makkelijk aan 

voorbijgegaan.2 Maar schaamte herkennen en mensen helpen stil te 

staan bij de effecten ervan maakt een immens verschil voor hen. 

Meestal wordt bij een introductie tot centering prayer, zelfs in een 

gevangenis context, geen aandacht geschonken aan de negatieve 

kracht van toxische schaamte. Wie met centering prayer begint, hoort 

over ‘ontlading van het onbewuste’ en ‘belastende emoties’, zoals 

boosheid, wrok, jaloezie, en zo meer. Zelden is schaamte op zich een 

onderwerp. Toxische schaamte die als overheersende emotie onze 

 
2 De termen ‘schaamte’ en ‘toxische schaamte’ zal ik in dit boekje door elkaar 

gebruiken en verwijzen telkens, tenzij ik het uitdrukkelijker specifieer, naar de 

onzichtbare, onbewuste schaamte die we toxische (of giftige) schaamte 

noemen. 
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diepste angsten voedt, wordt nooit echt besproken. Het is niet enkel 

in meditatiegroepen dat toxische schaamte genegeerd wordt. Spitten 

in onze diep begraven persoonlijke geschiedenis en zo de bron van 

toxische schaamte vinden, is een rommelige, verwarrende en 

ontmoedigende ervaring. Daarom blijft het verlammende effect van 

toxische schaamte vaak verborgen, ondanks de pogingen van 

begeleiders om daarvoor ruimte te scheppen en mensen zich kunnen 

openstellen. Afgesloten, diep in het onbewuste, en beschermd door 

stevig ontwikkelde verdedigingsmechanismen vergiftigt toxische 

schaamte iemands zelfbeeld en controleert ze zijn motieven en 

gedrag. Maar vreemd genoeg zorgt contemplatief gebed ervoor dat 

toxische schaamte wordt blootgelegd. Er ontstaat hoop en genezing 

die verder reikt dan alle redelijke verwachtingen.  

 

 

Toxische schaamte ervaren  
 

Het lijkt niet eerlijk maar mensen die door schaamte gekwetst 

zijn, nemen vaak de volle verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis 

die de schaamte veroorzaakt heeft op zich (zie verder in Andrews 

verhaal). Als we verleid of gedwongen werden tot contacten die ons 

vernederden, is het vaak moeilijk onze eigen relatieve onschuld te 

blijven zien en onszelf het voordeel van de twijfel te gunnen. 

Schaamte verhindert en vertekent een gezonde, evenwichtige kijk op 

onszelf. Toxische schaamte geeft ons het gevoel geen bestaansrecht 

meer te hebben. Het is een vlijmscherp mes voor de ziel en het snijdt 

zo geniepig in de psyche dat men kan doodbloeden zonder het te 

beseffen.  

Om ons te beschermen tegen de pijn van toxische schaamte 

ontwerpen we onbewuste strategieën die moeten verhinderen dat we 

erdoor overweldigd worden. Die strategieën zijn een wezenlijke 



14 
 

factor in de ontwikkeling van een vals zelfbeeld. Velen ontdekken dat 

hun gedrag gebaseerd is op een gevoel van schaamte dat al vroeg in 

het leven begon. Dat is zo, ook al zijn ze al lang vergeten wat dat 

gedrag precies uitlokte of hebben ze het verdrongen. Psychiater 

Bessel van der Kolk drukt het zo uit:  

 

Wanneer je verzorgers zich tegen je keren, zul 

je andere manieren moeten vinden om te 

kunnen omgaan met angst, boosheid en 

frustratie. Helemaal zelf moeten optreden 

tegen angst en verschrikking geeft aanleiding 

tot een hele reeks andere problemen: 

dissociatie, wanhoop, verslavingen, een 

chronisch paniekgevoel en relaties die 

gekenmerkt worden door vervreemding, 

onverbondenheid en uitbarstingen. Patiënten 

met deze geschiedenis leggen zelden de link tussen 

wat er lang geleden met hen gebeurd is en hoe ze zich 

in het heden voelen en gedragen. Alles lijkt 

eenvoudigweg oncontroleerbaar. 3  

 

Het resultaat is dat gedetineerden, net als andere mensen, niet 

weten hoe ze hun eigen helende spirituele krachten kunnen 

aanboren.  

Dieptepsychologen, zoals Carl Jung, beweren dat toxische 

schaamte van de ene op de andere generatie wordt overgedragen. 

Het is alsof toxische schaamte in de genen wordt opgeslagen. 

Huwelijken kunnen stuklopen op het onvermogen de schaamte te 

herkennen die partners met zich meedragen.  

 
3 Van Der Kolk, M.D., Traumasporen, 2019, p. 291. De schuine druk werd 

toegevoegd. 
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Het is dan ook niet verrassend: een belangrijk gevolg van 

toxische schaamte is dat men geen intimiteit kan ervaren. Naarmate 

schaamte dieper verinnerlijkt is, wordt ze de drijvende kracht achter 

een groeiend gevoel van isolement en verlatenheid. Het kan een 

groot deel van het leven in beslag nemen om zich ervan bewust te 

worden en erover te praten.  

Net zoals schaamte intimiteit hindert, blokkeert ze ook een 

contemplatieve gebedspraktijk waarin het bovenal om intimiteit met 

God gaat.4 Hoe kunnen we immers de uitnodiging van intimiteit met 

het goddelijke vrij aanvaarden als onze fundamentele affectie voor 

mensen is afgestompt door persoonlijke schaamte? Hoe kunnen we 

Gods liefde in ons opnemen als we onszelf die liefde niet waardig 

achten en niet in staat tot intimiteit?  

 

___________________ 

 

Schaamte is hoe we voelen 

wie we zijn om wat we gedaan hebben… 

‘Toxische schaamte’ is de onbewuste schaamte 

die verborgen ligt in de diepe psyche. 

Die schaamte zegt: ik bén fout. 

___________________ 

 

 

  

 
4 Hoewel centering prayer doorgaans begrepen wordt als een bepaalde vorm 

van het meer algemene begrip ‘contemplatief gebed’ worden beide begrippen 

hier door elkaar gebruikt. Telkens wordt bedoeld: het gebed zonder woorden 

of concepten. 
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Toxische schaamte herkennen  
 

De impact van toxische schaamte ontdekken – vooral de toxische 

schaamte die haar oorsprong vindt in onze vroege levensjaren – is 

geen ervaring van onze linker hersenhelft. Het is niet mogelijk de 

ervaring die aan de basis van onze schaamte ligt zomaar te 

achterhalen. Meestal hebben we er immers geen bewuste herinnering 

meer aan. Door de jaren heen heb ik echter vastgesteld dat juist de 

herkenning van trauma’s uit de vroege kindertijd helpt om zich van 

toxische schaamte bewust te worden. De tijd doorgebracht met 

honderden contemplatieve gebedsgroepen in gevangenissen, heeft 

me daarvan overtuigd. Ik kon naar verhalen luisteren van mensen 

die in eenzame opsluiting leefden en zag langzaam materiaal naar 

boven komen dat lange tijd onderdrukt was.  

De contemplatieve gebedsgroepen in de gevangenis van Folsom 

(Californië) vangen aan met centering prayer en gaan dan over naar 

diverse thema’s die verband houden met de eigen spirituele weg. 

Reeds in een vroeg stadium is ons thema het ‘valse zelf’. We 

onderkennen hoe we verschillende rollen aannamen om de 

verwachtingen van ouders en van groepen te bevredigen. Pas als we 

vertrouwd zijn geraakt met begrippen als het valse zelf en wat 

Thomas Keating (de monnik) de ontlading van het onbewuste noemt, 

kan schaamte als onderwerp ter sprake komen. Dat brengt ons 

helemaal in het spirituele domein van ‘goddelijke therapie’. Dat is 

een interpersoonlijke therapie die het goddelijke in beeld brengt. Pas 

op dát moment kunnen we het pad vinden naar vroegtijdig trauma 

en ervaringen van schaamte.  

Maar het bemoedigt mij als ik zie dat de moed van één persoon 

in de groep om over zulk een ervaring uit zijn vroege kindertijd te 

spreken anderen aanzet dat ook te doen. Eén persoon die zijn 

pijnlijke schaamte verwoordt, kan ervoor zorgen dat ook de 
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luisteraars zich voor hun eigen intieme verhalen openen en hun eigen 

schaamte ontsluierd wordt. Ze zullen er misschien niet meteen over 

spreken. Toch beginnen ze ook hun eigen toxische schaamte te 

herkennen. Het mag ironisch lijken dat zich bewust-worden van 

schaamte, dit nieuw innerlijk besef, ook mensen overkomt die 

eenzaam opgesloten zitten maar die zich wel aan een geregelde 

contemplatieve gebedspraktijk houden.  

In de verhalen die volgen zien we hoe de leden van een groep 

hun eigen schaamte beginnen te onderkennen nadat een moedige ziel 

eerst zijn eigen schaamte bekend heeft. Ieder verhaal werd verteld in 

een groep van gedetineerden. Elk verhaal had een enorme invloed 

op de groep en creëerde een duidelijk tastbare, diepere 

verbondenheid in de groep. Zoals ik het observeerde, kwam deze 

beweging naar solidariteit en openheid er niet simpelweg uit 

medeleven voor de persoon die vertelt, maar veeleer door de manier 

waarop de verteller voor de anderen een venster op hun eigen ziel 

opende. Anders gezegd, dikwijls voelde de groep solidariteit en 

mededogen terwijl de verteller nog helemaal in beslag was genomen 

door zijn eigen verhaal en zich beschaamd voelde. 

 

 

Het ondenkbare  
 

Toen ik nog maar pas in de basisschool zat, misschien het eerste of 

tweede leerjaar, ging ik naar het toilet. Er was een oudere jongen, misschien 

vijfde leerjaar. Wat hij daar ook deed, het was duidelijk dat hij mij daar niet 

wou. Hij greep me vast en dwong me om mijn handen in een volle toiletpot 

te steken en de inhoud erin te duwen.  

Het enige wat ik me er achteraf van herinnerde is dat ik mijn handen 

nog kon wassen vooraleer ik naar het klaslokaal terugkeerde. Maar ik 

vertelde het aan niemand. Het heeft me bijna 60 jaar gekost om mezelf toe 
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te staan in stilte en zonder oordeel bij die pijn te verwijlen. Het is pas nadat 

ik er in stilte bij zat dat ik er kon beginnen over te praten. Centering prayer 

heeft me geleerd dat hoe meer ik in de pijn zit, hoe minder pijn ik heb. Hoe 

minder pijn ik heb, hoe meer ik voel en hoe meer ik ervaar dat mijn schaamte 

vrijkomt. In al die jaren had ik niet gemerkt hoe wanhopig ik probeerde te 

verhinderen me deze ervaring van totale hulpeloosheid te herinneren. Ik kon 

mijn schaamte niet voelen of zelfs maar denken aan wat gebeurd was. Ik 

dacht nog liever zelf dood te zijn of iemand te vermoorden dan ook maar het 

minste gevoel van totale hulpeloosheid te moeten ervaren. De essentie van 

de schaamte – zo besef ik nu –, hoe irrationeel het ook mag zijn, was het 

voortdurende zelfverwijt: ‘Hoe kon ik dat laten gebeuren zonder terug 

te vechten?’  

Ergens diep van binnen heb ik onbewust besloten dat ik mezelf nooit 

meer zou toelaten ooit opnieuw die machteloosheid te voelen die me zo diep 

vernederde! Ik besef nu dat veel van de woede doorheen mijn leven daardoor 

bepaald is. Het is alsof niets dat iemand anders – politie of bewakers – mij 

zou kunnen aandoen dezelfde impact heeft als mijn eigen persoonlijke 

schaamte.   

 - Andrew  

 

 

Vertel het niemand  
 

Eens we onze spirituele weg ernstig hebben aangevat, blijken 

veel van de ingewikkelde emoties die uit onze diepte te voorschijn 

komen eigenlijk vertrouwd. Woede, jaloezie, vernedering, angst, 

wrok, enzovoort, hoe pijnlijk ook, herkennen we gemakkelijk. We 

kunnen ervoor kiezen ze te negeren en ze te blijven onderdrukken. 

Maar zelfs dan roept het luisteren naar het verhaal van anderen die 

gevoelens op en herkennen we ze in onszelf.  
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Dat geldt echter niet voor toxische schaamte. Die schaamte is iets 

van een geheel andere orde. Het verschil? Ervaringen van kwaadheid 

en wrok ‘hebben’ we; schaamte ‘zijn’ we. Het is alsof een deel van 

ons wezen zelf fundamenteel fout is. Niet dat we zelf iets fout hebben 

gedaan. We ‘zijn’ gewoonweg fout. Toch waren we ons jarenlang niet 

bewust van die diep in ons begraven schaamte. Want we erkennen 

die schaamte niet langer als iets van onszelf omdat we ze zo lang voor 

anderen geheim hebben gehouden. Niet alleen verzwegen we als 

kind die vreselijke ervaring voor anderen. We vertelden ze ook niet 

langer aan onszelf. Het lijkt tegenstrijdig, maar zelfs als de toxische 

schaamte diep in ons onbewuste begraven ligt, losgemaakt van ons 

bewuste zelfbeeld, blijft ze op een ondergrondse manier ons gedrag 

bepalen. Dieptepsychologen vertellen ons dat precies dit de realiteit 

van het onbewuste is. Als er ook maar iets gebeurde dat, zelfs van 

ver, Andrews onbewuste pijn raakte, wist hij dat hij ‘liever stierf of 

iemand zou vermoorden’ dan opnieuw die pijn te moeten voelen. 

Schaamte werkt als een vieze geur, je kan hem ruiken, maar je weet 

niet wat de bron is van die stank.  

Onze psyche wil ons verdedigen door ons ‘zelf’ af te schermen 

voor de herinnering aan een kwalijke gebeurtenis; zo is het logisch 

dat beschamende ervaringen uit ons geheugen worden gewist. 

Naarmate Andrew ouder werd en hij geregeld mediteerde, was hij 

ook klaar om naar die toxische schaamte te kijken.  
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___________________ 

 

Terwijl ik in de stilte zit komt en gaat van alles. 

Hoe meer ik loslaat, hoe minder me vasthoudt. 

De stilte van centering prayer transformeert 

mijn leven zonder grote moeite.5 

___________________ 

 

 

Naarmate Andrew beter in staat was om met een ruimere blik 

naar zijn leven te kijken, werd zijn schaamtetrauma minder 

onderdrukt. Zijn contemplatieve gebedspraktijk liet hem toe bij dit 

trauma stil te zitten terwijl het opdook in zijn bewust besef. 

 

 

Schaamte op de speelplaats  
 

Het was vrijdagmiddag 15u15 en de les was net gedaan. De kinderen 

liepen rond, praatten, lachten en grepen de laatste kans van de week om 

samen te spelen. Ook ik was samen met mijn vrienden. We wandelden naar 

de schoolpoort om daar zoals gewoonlijk de bus te nemen. We lachten alleen 

maar en praatten over wat we in het weekend zouden doen.  

Terwijl ik om de hoek stapte en de voorkant van de school naderde greep 

me plots iemand vast. Ik zag aan het gezicht van mijn vrienden hoe geschokt 

ze waren. Toen ik me omdraaide om te kijken wie het was, besefte ik dat het 

mijn vader was. Ik begreep er niets van als de eerste gestrekte hand op mijn 

kont terechtkwam. Bij de tweede slag zag ik hoe tienduizend ogen op me 

 
5 Uit een brief die iemand me schreef. 
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neerstaarden. Bij de derde zag ik hoongelach. Bij de vierde wezen ze naar 

mij. En tenslotte, bij de vijfde klap, zag ik zelfs de leerkrachten lachen.  

Ik heb geen idee of deze mensen mij werkelijk uitlachten. Maar dat is 

precies wat ik zag. Ik voelde hun blikken op mij branden terwijl mijn vader 

me die middag naar de auto sleurde. En terwijl hij me – voor de straf die nog 

komen moest – naar huis voerde, kon ik alleen maar denken aan wat het hele 

weekend door zou worden verteld. En belangrijker nog: wie zou me uitlachen 

als ik de volgende maandag naar school terugkeerde?  

Die dag mocht ik mijn kamer niet meer verlaten: een gevangenis op zich. 

Terwijl ik daar de uren telde, kon ik alleen maar aan hun gezichten denken. 

Mijn hart ging tekeer en mijn adem stokte bij elke gedachte die in mijn 

verbeelding opkwam. Ik kon die gedachten maar niet tegenhouden. Ik vroeg 

me af wat ik moest doen als iemand maandag met mij zou spotten. Moest ik 

de beschimping laten passeren? Moest ik mijn kwelgeesten de mond 

snoeren? Of moest ik volop toeslaan en vechten? Al die gedachten spookten 

in mijn hoofd. En tot op dat moment had ik geen enkel idee wat mijn reactie 

zou zijn.  

Toen ik op maandag naar school terugkeerde, liep ik op eieren. Ik stapte 

met gebogen hoofd, al verslagen door al wie ook maar dacht iets te zeggen. 

De meesten bleven rustig. Maar als ik voorbijkwam, ‘wist’ ik gewoon wat ze 

zegden: ‘Hé, da’s die gast die vrijdag door zijn vader in elkaar geslagen 

werd.’ Dagenlang voelde ik hun blikken, de hele tijd, tot er weer iets 

ingrijpenders op school voorviel dat ervoor zorgde dat ik niet langer het 

brandpunt van de spot was.  

 - Lamar  
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Disciplinair beschamen  
 

Schaamte komt de psyche binnen langs een zijdeur. Als we 

Lamars verhaal lezen, denken we misschien spontaan dat het 

moeilijkste voor hem was dat hij een pak rammel kreeg. Maar dat 

blijkt niet het geval. Wat zo beschamend was voor hem, was dat zijn 

vrienden getuige waren van die rammeling. Het is alsof de ogen van 

zijn vrienden erger waren dan de hand van zijn vader.  

Dat zijn vrienden getuige waren van zijn vernedering 

veroorzaakte de diepe doordringende wonde. Die verbrijzelde zijn 

zelfbeeld. Het was wellicht niet zijn vaders bedoeling hem zo te 

vernederen. Het is weinig waarschijnlijk dat zijn vader ervoor koos 

zijn zoon publiek te bestraffen opdat de vrienden van zijn zoon die 

vernedering zouden zien. Hij dacht wellicht dat hij een redelijke straf 

oplegde voor een of ander fout gedrag. Maar vaststaat dat Lamar 

vernederd werd.  

Het kan ons makkelijk ontgaan hoe ‘gezien worden’ van 

doorslaggevend belang was in het bestraffende beschamen van 

Lamar. Zien en onszelf toestaan gezien te worden, eerst en vooral 

door onszelf, dan door God, is essentieel om het geheim van toxische 

schaamte te ontraadselen. Daarvan de functie begrijpen is, zoals we 

verder zullen zien, essentieel om die geweldige zielemoordenaar te 

overwinnen.  

Door gewoon te redeneren vinden we de essentie van onze 

schaamte niet. We moeten andere wegen zoeken om toegang te 

krijgen tot die diepe pijn. Transpersoonlijke psychologie vertelt ons 

dat transformerende verandering (dat is verandering die ons meest 

persoonlijke zelfbeeld raakt) er maar komt door middel van 

ervaringen die voorbij het gewone spreken over onszelf reiken. Diep 

en langdurig lijden, dromen, rouw, diepe liefde, films die 

onverwachte gevoelens wakker maken en ontroerende muziek 



23 
 

kunnen helpen om toegang te krijgen tot het kwetsbare deel van 

onszelf. Dat is begrijpelijk omdat ons gewone denken ons 

destructieve verhaal simpelweg steeds herhaalt. Misschien zou dat 

het enige domein kunnen zijn waar gevangenen in het voordeel zijn 

op de spirituele weg; voor zover je lijden hoe dan ook als een 

voordeel kan beschouwen. Hun onbewust en aanhoudend lijden is 

van lange duur. Gedurende de tien jaar dat ik met mensen in de 

gevangenis werk heb ik de meeste mannen die contemplatieve 

gebedssessies volgen, horen spreken over afschuwelijke ervaringen 

van schaamte die schijnbaar opzettelijk door een ouder of voogd 

werden toegebracht.  

Als mensen in staat zijn om die pijnlijke herinneringen op te 

roepen beginnen ze het bewustzijn van hun ervaring te 

herstructureren. Alsof het vanzelf gaat kunnen ze beginnen hun 

gevoelens van vervreemding en scheiding van hun eigenste zelf te 

begrijpen. Stilaan kunnen ze als bron van hun woede, de schaamte 

herkennen, op een manier die ze zonder die opening, voordien niet 

konden. Daardoor worden de verhalen die ze over zichzelf vertelden, 

geherstructureerd. Lamar kan nu op een heel nieuwe manier 

begrijpen hoe hij de starende blikken van zijn vrienden had 

verdrongen naar het onbewuste tot op een moment dat het veilig was 

om het zich te herinneren. Het was gewoonweg té moeilijk om 

dragen toen hij nog een kind was.  

 

___________________ 

 

Wat zo beschamend was voor hem 

was het feit dat zijn vrienden getuige waren 

van de aframmeling. Het is alsof hun ogen erger waren 

dan de hand van zijn vader. 

___________________ 
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De grote kloof oversteken  
 

Iemand vertrouwd maken met meditatie zoals centering prayer 

en er niet bij vertellen dat het hoogstwaarschijnlijk schaamte en 

trauma naar boven zal spitten, is zoals iemand een kaart bezorgen 

met een route van de Amerikaanse westkust naar de oostkust zonder 

erbij te vertellen dat ie de Rocky Mountains of de Mississippi rivier 

over zal moeten. Indien je vooraf gewaarschuwd bent over pijnlijk 

opduikende moeilijkheden, voel je je beter voorbereid en word je niet 

overrompeld als ze opkomen. In een groep waar we het over 

schaamte hebben is het niet ongewoon iemand te horen zeggen: ‘Daar 

heb ik in 40 jaar niet aan gedacht.’  

Schaamte lijkt vaak onoverkomelijk; een hindernis die het 

onmogelijk maakt te vorderen op de spirituele weg. Nochtans, als we 

die gedachten loslaten, zien we dat schaamte een zelf gefabriceerde 

illusie is. De beschamende gebeurtenis kunnen we nu leren zien 

vanuit een nieuw perspectief en vanop een grotere afstand. Die liet 

ons geloven in de leugen: ‘Ik ben een complete mislukkeling en een 

fundamenteel slecht persoon’. In die uitdagende momenten dat we de 

‘grote kloof’ over moeten, richten we ons op de toxische schaamte die 

in de diepte van onze ziel huist. Het betreft hier niet de gewone en 

terechte schaamtegevoelens als we plots beseffen dat we onze grens 

van goed fatsoen hebben overschreden. De diepe schaamte van onze 

vroege kindertijd is toxisch voor ons intiemste zelfbeeld. Als een 

tumor wikkelt die schaamte zich rond vitale organen. Ze is zo nauw 

verbonden met onze denkpatronen en met ons gedrag dat we haar 

aanwezigheid niet eens opmerken.  

‘De grote kloof oversteken’, dat is aankomen op de plaats waar 

we in de diepten van onszelf kunnen turen. Dat start met de 

bereidheid om ‘doorheen’ onze meest persoonlijke ervaringen van 

schaamte te gaan. Beoefenaars van stille meditatie zoals 
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contemplatief gebed hebben hier een voordeel. Genezing begint pas 

als we weerstaan aan de neiging om weg te lopen en ons te verbergen 

voor onze schaamte. Het is belangrijk dat wat we niet willen ervaren 

toch gaan ervaren. Vluchten, zo zullen we zien, is nog slechter. Het 

geschenk van het contemplatieve gebed bestaat erin dat we die 

rauwe delen van onszelf onder ogen kunnen zien zonder 

veroordeling of zelfhaat. Dat is wat gebeurt wanneer we stilzitten in 

het aanschijn van het goddelijke. Zoals we zullen zien opent 

meditatie ons voor de genezende kracht van de stille contemplatie.  

 

 

De nasleep van seksueel misbruik  
 

In mijn late tienerjaren, mijn vroege volwassenheid, kwam ik op een 

dieptepunt in mijn leven. Op een avond, kort na mijn twintigste verjaardag 

kwam ik terecht in een gevecht dat vlug bijzonder gewelddadig werd en met 

meerdere aanvallers. Tijdens die ruzie werd ik verkracht. (Het is moeilijk 

voor mij om dat zelfs 20 jaar later nog maar te schrijven). Toen het gevecht 

voorbij was voelde ik me machteloos en kon ik alleen maar bedenken dat het 

nog slechter had kunnen aflopen. Toen ik ongeveer een week later één van 

mijn belagers zag, verontschuldigde ik mij! Iets later herinner ik mij lag ik 

op mijn rug te kronkelen met gevoelens van intense verlamming, angst en 

zelfhaat. WAAROM HAD IK MIJ VERONTSCHULDIGD? Ik had er geen 

antwoord op. Ik besloot dat de wereld zou boeten voor wat ze mij had 

aangedaan. Ik voelde me uit de Tuin verbannen.  

Nu, twintig jaar later, probeer ik in de gevangenis dat moeilijke deel 

van mijn leven, de realiteit van een trauma en een onverwerkte schaamte te 

begrijpen. Trauma en schaamte hebben me opgesloten in een strak, 

gepolariseerd beeld van de realiteit: goed tegen kwaad, onschuld tegen 

schuld, IK tegen JIJ. Een wereldbeeld van zwart en wit zonder centrum; geen 

grijze zones waar mensen zichzelf en de ander kunnen ontdekken.  
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Mijn meditatiepraktijk heeft me helpen zien dat er op dit moment geen 

andere plaats is dan deze. Of zoals Thomas Merton ooit schreef: ‘De woestijn 

wordt een paradijs als we ze als de woestijn die ze is, kunnen aanvaarden.’ 

Mijn leven wordt niet langer bepaald door het overwinnen van trauma en 

schaamte maar door in te stemmen met de ervaringen van mijn leven in het 

hier en nu. Dankzij die genade besef ik dat God mij ontmoet op de plaats 

waar ik ben. God komt mij tegemoet daar waar ik ben. Nu. Hier.  

 

 - Josh  

 

 

Een gevoel van eigenwaarde herstellen in een wereld 

van schaamte  
 

Weinig mensen praten over hoe je uit je schaamte kan 

weggeraken. Vermaarde psychologen en therapeuten erkennen dat 

ze zelf vluchten voor hun persoonlijke ervaringen van schaamte. Het 

lijkt erop dat hoe meer schaamte we voelen, hoe dieper we in onze 

grot kruipen. We willen dat niemand het ziet. We leggen een steen 

voor onze grot, zodat niemand er in kan en we er zelf niet uit kunnen.  

 

Twintig jaar geleden schreef ik een boek over alle 

lastige plaatsen die de ziel kan tegenkomen op de 

lange, wisselvallige reis die we ons leven noemen. 

‘Moerasvelden voor de ziel’ noemen we moerassige 

zones als depressie, schuldgevoelens, angst, verlies, 

verslaving, verraad en veel ander akeligs dat ons 

overkomt. Nadat het gepubliceerd was schreef een 

lezer mij: ‘Waarom heb je schaamte niet genoemd in 

die lijst?’ ‘Euh’, dacht ik, ‘waarom ik er niet aan 

dacht? Het is zo vanzelfsprekend.’ Ik heb lang over 
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die vraag nagedacht en vele jaren later houdt ze mij 

nog steeds bezig, nu ik van mezelf denk dat ik beter 

zou moeten weten. Uiteindelijk begreep ik dat, hoe 

ellendig die andere plaatsen ook waren, ik een 

buitengewone weerstand had om over schaamte te 

schrijven; ik slaagde erin om het te ‘vergeten’ op 

mijn lijst van de Hades Mystery Tour.6  

 

Gedetineerden hebben er geen probleem mee om allerlei soorten 

van persoonlijk falen toe te geven. Maar toxische schaamte is van een 

andere orde. Op hun eentje zullen ze die verdieping nooit bezoeken. 

Ze hebben er hun leven lang over gedaan om het trauma waarin hun 

schaamte wortelt te vermijden en te ontkennen.7 

Als je begrijpt hoe trauma in de vroege kindertijd de psyche van 

een jonge persoon vormt is dat ook logisch. Ze zijn niet uitgerust om 

die zielsverscheurende wonden in hun bewustzijn in te voegen. Het 

is een overlevingsreflex om ze in het diepste deel van hun onbewuste 

te begraven.  

 

 

___________________ 

 

Waarom verontschuldigde ik mij? 

___________________ 

 

 

  

 
6 James Hollis, PhD, Hauntings, Dispelling the Ghosts Who Run Our Lives, Chiron 

Publications: Ashville, NC, 2013, p. 76. 
7 Hoewel ik ‘vroegtijdig trauma’ en ‘toxische schaamte’ door elkaar gebruik 

gaat het niet om hetzelfde. Trauma haalt het systeem door elkaar. Toxische 

schaamte verandert de manier waarop we naar onszelf kijken. 
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Gedetineerden in hun eigen woorden 
 

 

 

 

___________________ 

 

Dit is geschreven voor mij! 

 

anoniem 

___________________ 
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‘Hoe meer ik kan stilzitten bij de pijn van toxische schaamte, hoe 

minder dat pijnlijk zeer aan specifieke herinneringen gekoppeld is. 

Terwijl ik in stilte bij de pijn zit, lijk ik een weg er doorheen te vinden. 

Op een of andere manier wordt ze hanteerbaarder.’  

- Ket ‘B’ Vichitvongsa  

 

 

‘Als ik mijn schaamte binnenstebuiten keer, zie ik dat het woede 

is. Woede is een mengsel van boosheid en haat. Als die op gang 

wordt gebracht kan het allervreselijkste gebeuren. Voor ik centering 

prayer beoefende, waren overal landmijnen met toxische schaamte 

begraven en verborgen. Ik kon ontploffen zonder waarschuwing. 

Voor mij is centering prayer als een mijndetector. Als ik voel dat iets 

te dicht komt, kan ik stoppen en ademen. Ik ga binnen in de ruimte 

van stilte om het trauma te ontladen. Voor ik geleerd had 

schaamtegevoelens zo te benaderen dacht ik dat ik de 

verantwoordelijkheid en de schaamte op mij moest nemen. Ik merk 

dat ik nu – voor ik de behoefte voel te reageren – beter kan inspelen 

op de gebeurtenis die de schaamte activeert.’  

- Lawrence Hamilton  

 

 

‘Dit boeit mij enorm. Ik vind dat iedereen dat zou moeten lezen. 

Niet alleen gedetineerden. We weten allemaal dat ons leven vol zit 

met kritieke “momenten”, sommige overladen met schaamte, andere 

een en al voldoening. Wat ik nu begrijp is dat de echte waarde van al 

die momenten, vooral dan de momenten van schaamte, ligt in het 

erkennen en begrijpen ervan omdat ze ons helpen groeien tot de 

mensen die we bedoeld zijn te worden.’  

 

- Rob Crutchlow  
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‘Centering prayer helpt mij met al die gebeurtenissen en 

herinneringen om te gaan waarvan ik beslist had dat ik ze zou 

vermijden. Vooral dan diegene die pijnlijk en beschamend zijn. 

Naarmate ik ermee omga verliezen ze langzaam hun greep op mij.’  

- Daniel Delgado  

 

 

‘Jarenlang heb ik het gevoel gehad dat ik niet zozeer een fout 

gemaakt had maar dat ik een fout was. Die emotie zat zo diep in mij 

dat ik me er niet van bewust was dat het een emotie was. Het was 

gewoon een manier van denken. De laatste jaren heb ik mijn ervaring 

van toxische schaamte onder ogen gezien. Nu besef ik dat we 

allemaal op een of andere manier onder onze schaamte lijden. De 

meeste ex-gedetineerden die ik ontmoet, halen de begrippen schuld 

en schaamte door elkaar. Schuld: ik maakte een fout. Schaamte: ik 

ben de fout. Het werk van Ray Leonardini en het Prison Contemplative 

Fellowship en de contemplatieve gebedsgroepen in de gevangenis 

helpen ons echt. Want ze verduidelijken en bevrijden ons zodat we 

een onderscheid kunnen maken tussen wie we zijn en wat ons werd 

aangedaan, of wat wij anderen hebben aangedaan.’  

- Greg Gibson  
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DEEL TWEE 

De uitweg uit onze schaamte  
 

 

Over de uitweg uit toxische schaamte eenmaal deze uit het 

onderdrukte onbewuste tevoorschijn is gekomen, zijn psychologen 

het eens. Die bestaat erin het trauma naar buiten te brengen doordat 

iemand in staat is de walging voor zichzelf en het gevoel niet langer 

het recht te hebben te bestaan te aanvaarden. Genezing begint als we 

onszelf toestaan ons niet langer te verbergen, zelf onze grot willen 

verlaten en iemand voldoende vertrouwen hem onze pijn te tonen. 

Hoewel het op het eerste zicht makkelijk lijkt iemand over onze pijn 

te vertellen, is dat helemaal niet het geval in een gevangeniscontext. 

De reden daarvoor heeft niet zozeer te maken met de 

betrouwbaarheid van mensen die samen opgesloten zitten, maar 

veeleer met de psychologische afstand tot de toxische schaamte zelf. 

Daarom zijn ervaringen van contemplatief gebed in groep, waar 

toxische schaamte als thema bespreekbaar wordt, zo belangrijk. De 

centering prayergroep is daaraan toe als de begeleider eerst iets heeft 

verduidelijkt over de spirituele reis van de goddelijke therapie: van 

het ontladen van het onbewuste tot de ontdekking van het valse zelf. 

Op dat punt staan we bij de deur van de schaamte. Voorbeelden zoals 

we daarnet lazen, kunnen ruimte creëren om eigen ervaringen van 

schaamte op gang te brengen. En dan is het aan de groep. Dat heb ik 

steeds opnieuw zien gebeuren. Het is alsof de groep zelf de energie 

creëert waaruit persoonlijke anekdotes van toxische schaamte te 

voorschijn komen. Het unieke kader van een centering prayergroep 

creëert een veilige plek om dit thema aan te boren. We onderschatten 

de moed niet die nodig is om over ervaringen van toxische schaamte 
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te spreken. Dit geldt des te meer in een arresthuis of strafinrichting 

waar je best nooit je persoonlijke kwetsbaarheid toont. Je 

kwetsbaarheid tonen, is je eigen veiligheid op het spel zetten. Josh 

was in staat de indringende vraag ‘Waarom heb ik mij verontschuldigd?’ 

‘vast te houden’; dat zorgde ervoor dat hij kon wachten op een 

voldoende veilig moment om gaandeweg genezing te vinden. Het 

maakte ook mogelijk dat hij zijn ervaring kon delen in een centering 

prayergroep.  

 

 

___________________ 

 

Genezing begint waar we onszelf  

kunnen toestaan uit het verborgene te treden,  

de grot te verlaten 

en iemand genoeg te vertrouwen  

om hem onze pijn te laten zien. 

___________________ 
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Leren luisteren  

Begin bij jezelf  
 

Om een persoonlijke relatie op te bouwen en een veilige groep te 

creëren is het essentieel dat we leren luisteren. De luisteraar, of hij 

naar één persoon of in een groep luistert, creëert een thuis, een plaats 

waar de verteller kan naar terugkeren en aanvaard wordt, een plek 

waar hij veilig naartoe kan met al zijn hoop om gekend en begrepen 

te worden. Echt luisteren, ontspannen luisteren, betekent dat de 

luisteraar zijn antwoord niet voorbereidt terwijl de verteller spreekt. 

Het betekent dat de luisteraar helemaal aanwezig is, in het huidige 

moment, bij de woorden van de verteller. Het is open en niet 

zelfbeschermend luisteren; een goede luisteraar probeert de verteller 

niet te stoppen of af te leiden omdat hij niet kan omgaan met de pijn 

van de verteller. Vooral in een groep is dit zeer effectief. 

Contemplatieve groepen zijn hierbij in het voordeel omdat de 

deelnemers niet terugschrikken voor stilte in de groep. Veelal is stilte 

immers het meest gepaste antwoord als iemand zijn ervaring van 

toxische schaamte deelt.  

Mensen die in de palliatieve zorg werken, zullen je bijvoorbeeld 

vertellen dat ontspannen luisteren een absolute voorwaarde is om 

met een stervende om te gaan. Wat kan een mens nog zeggen aan 

iemand die weet dat hij zal sterven? Sentimentele praat zoals ‘Het is 

okee’ of ‘Alles komt goed’, houdt op dat ogenblik geen steek. De stilte 

zelf is krachtig, niet de oppervlakkige woorden die we gebruiken om 

de stilte op te vullen. Hetzelfde geldt als we aanwezig zijn bij onze 

eigen of andermans schaamte.  

In mijn ervaring hangt deze vaardigheid om te luisteren af van 

het feit of we ons al dan niet op ons gemak voelen met de stilte. Als 

we het moeilijk vinden om stil te zijn dan zal ontspannen luisteren zo 

goed als onmogelijk zijn.  
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Vreemd genoeg maakt dit soort luisteren – dit vertrouwd zijn 

met de stilte – voor beoefenaars van het contemplatieve gebed 

integraal deel uit van hun contemplatieve praktijk. De eerste lessen 

in centering prayer handelen over de ebbe en vloed van ‘gedachten’, 

een algemene term voor alles wat tijdens de gebedstijd in ons 

bewustzijn opkomt. We leren die gedachten te laten komen en gaan 

en dat we niet ingaan of reageren op wat naar boven komt. Stil 

luisteren begint bij onszelf telkens we in gebed zitten.  

Onze vaardigheid om stil te blijven zitten terwijl schaamte en 

trauma ons bewustzijn teisteren, is een perfecte oefening voor 

ontspannen luisteren. Als we niet kunnen stilzitten en we 

verstrooiing zoeken voor de pijnlijke momenten in onze 

gebedspraktijk, is de kans klein dat we zullen kunnen stilzitten bij 

iemand andermans verhaal van schaamte.  

 

 

Iemand vinden die je vertrouwt  
 

In arresthuizen en strafinrichtingen maken geschreven en 

ongeschreven regels vertrouwen moeilijk. Het gebrek aan 

vertrouwen is één van de redenen waarom bendes zo 

alomtegenwoordig zijn in strafinrichtingen. In de gevangenis willen 

mensen weten wie ze kunnen vertrouwen. Maar vertrouwen 

nastreven is meer dan een zaak van beleid, het is iets menselijks. Het 

komt voort uit onze behoefte om gehoord, gezien en aanvaard te 

worden. In het kader van centering prayer’s goddelijke therapie kan 

je stellen dat onze vroege instinctieve behoefte aan ‘genegenheid en 

waardering’ de biologische basis is om vertrouwen te ontwikkelen. 

Als die vroege relatie met ouders of voogd gebrekkig verloopt, zelfs 

zonder dat er sprake is van moedwillige mishandeling, wordt onze 

behoefte aan affectie en zelfwaarde niet bevredigd. De 
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hechtingstheorie vertelt ons dat kinderen die in die omstandigheden 

opgroeiden altijd aanzienlijke problemen met persoonlijke relaties 

zullen kennen en vaak zullen ervaren dat vertrouwen buiten hun 

bereik ligt.  

Dit moet wel een doodvonnis lijken voor wie jong is en bij wie 

ernstige trauma’s zijn vastgesteld. Toch heb ik in contemplatieve 

gebedsgroepen ontelbare keren gezien dat mensen die als kind een 

vroegtijdig trauma opliepen hun kansen doen keren en doen wat 

ondenkbaar lijkt door hun toxische schaamte te onderkennen en te 

beschrijven. De groep blijft stil en luistert naar verhalen over 

doodslag en misbruik door ouders en ondertussen komt de verteller 

er op een realistische en verrassend gezonde manier mee in het reine.  

In contemplatieve gebedsgroepen heb ik vaak zo’n kinderen van 

de genade gehoord en ontmoet. Ze zijn in staat mededogen en 

vriendelijkheid voor anderen die in hun gebedspraktijk waren 

ontstaan, nu ook aan zichzelf te schenken.  

 

 

Een thuis bouwen voor je schaamte  
 

Tijdens centering prayer eenvoudigweg gedachten en gevoelens 

loslaten, dat is ze niet wegduwen noch vasthouden, is een diep 

transformerende praktijk. Zoals een psychiater het treffend 

verwoordde: ‘trauma (en schaamte) worden draaglijk, zelfs 

verlichtend wanneer er een relationele thuis is die ze draagt. Zonder 

dat is het eenvoudigweg te veel om dragen’.8  

Als we stilzitten bij onze schaamte en toestaan dat onze pijn naar 

boven komt, geven we onszelf wat we nodig hebben: een niet-

oordelende, begripvolle aanwezigheid, een ‘thuis’ die ons troost. Die 

thuis creëren biedt ons de veilige haven die we nodig hebben. Het 

 
8 Epstein, The Trauma of Everyday Life, p. 197. 
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helpt ons ook om begrip op te brengen voor de gevoelige details van 

de schaamte van anderen, om zonder angstige spanning aanwezig te 

zijn en de vriend te worden die de verteller echt nodig heeft.  

Sommigen vinden de idee om voor de schaamte een ‘thuis’ te 

creëren in strijd met de hoop de schaamte op te lossen of te 

verdrijven. Dit raakt aan een van de subtielste, zelfs mysterieuze 

aspecten van contemplatief bidden: schaamte genezen door er stil bij 

te zitten. Het doet me denken aan het deel ‘onbehandelbaar’ van de 

eerste stap in de Twaalf Stappen. Precies door te erkennen dat het 

leven onbeheersbaar is door verslaving beginnen we op een of andere 

manier de weg ernaar beheersbaar te maken. Tijdens centering 

prayer stilzitten in stilte betekent dat we Gods blik op ons laten 

rusten, ons zoals altijd al sinds het moment van onze schepping en in 

alle eeuwigheid lief te hebben. In deze intimiteit van eeuwige liefde, 

worden we zelfs zonder woorden of zonder gedachten teruggebracht 

tot ons meest eigen zelf. Beoefenaars hebben deze ervaring, zelfs al 

kunnen ze er geen woorden voor vinden. Wat ze merken is dat 

telkens de beschamende ervaring in hun bewustzijn komt (of het nu 

tijdens of buiten de gebedstijd is) de verschroeiende intensiteit ervan 

iets zachter wordt, van niveau 10 naar niveau 9. Dit verzachten zorgt 

ervoor dat de ervaring vollediger in het bewustzijn kan komen. 

Dieper inzicht in zichzelf ontvouwt zich, het blijft en het heelt. De 

luisteraar in een centering prayergroep ervaart ook zelf genezing. Dat 

komt omdat zijn eigen stille aandacht in de groep bijdraagt tot een 

gevoel van ‘thuis’ voor de verteller.  
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Een eerlijke relatie met God beginnen  
 

Vanuit het perspectief van de spirituele reis is de uitweg voor 

toxische schaamte God toelaten ons te ‘zien’, Gods blik op ons te laten 

rusten. Herinner je je het verhaal van Lamar? Zijn schaamte was 

geworteld in de wetenschap dat zijn klasgenoten naar hem keken. 

Zijn schaamte is als die van Adam en Eva toen ze hun naaktheid 

verborgen omdat ze niet wilden dat God hen ‘zag’.  

 

 

___________________ 

 

Toen zij, bij het opkomen van de middagwind, de donder van 

Jahwe God in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens en zijn 

vrouw zich voor Jahwe God tussen de bomen van de tuin. Maar 

Jahwe God riep de mens en vroeg hem: 'Waar zijt gij?' Hij 

antwoordde: `Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, 

omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.' 

- Genesis 3, 8-10 

___________________ 

 

 

 

Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat onszelf niet langer 

voor onszelf verbergen en God toelaten ons te zien, even moeilijk en 

riskant zijn als de pijn van onze toxische schaamte in vertrouwen aan 

een ander mens mee te delen.  

Maar, we moeten een manier vinden om te beginnen. De eerste 

stap naar genezing begint met toe te geven, zij het alleen aan onszelf, 

dat we ons vervreemd voelen van God en de mogelijkheid van een 

andere relatie met God willen overwegen; een God die ons ziet en 
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van ons houdt. Als we ons vervreemd en ver van onszelf voelen, dan 

voelen we iets gelijkaardigs tegenover God.  

De inschatting van onze relatie met God is ingewikkelder, want 

God is voor ons diepere zelf een even groot mysterie als dat we dat 

voor onszelf zijn. We hebben zowel een theoretisch begrip als een 

praktisch emotioneel beeld van God. Over ons Godsbegrip wordt door 

filosofen en theologen gedebatteerd. Dat kan de God zijn waarover 

we spreken als mensen ons vragen of we geloven. Maar de God die 

ons emotioneel raakt (en ons gedrag bepaalt, nvdr) heeft meer te maken 

met hoe we ons bij onszelf voelen. Studies wijzen uit dat  het geloof in 

een wraakzuchtige God te maken heeft met een gevoel van 

eenzaamheid. Hoe groter onze eenzaamheid, hoe groter de kans dat 

we God als wraakzuchtig zien. Onze neiging om wat we van onszelf 

niet aantrekkelijk vinden op anderen te projecteren, is ook aan het 

werk in onze relatie met God.9 

Regelmatig hoor ik mensen in de gevangenis zeggen: ‘Ik heb het 

gevoel dat God teleurgesteld is in mij’ of ‘Telkens als ik aan God denk voel 

ik me schuldig’, ‘Ik vraag God niets omdat ik het zo vaak verknoeid heb.’ Dat 

zijn woorden van eenzaamheid, isolatie en schaamte, hoewel ze 

zelden als dusdanig worden beschouwd. Te vaak is dit voor 

geestelijken enkel een noodzakelijke opstap om God vergiffenis te 

kunnen vragen voor alle ‘slechts’ dat iemand deed en voor de belofte 

voortaan beter te leven. Vergiffenis vragen kan wel juist zijn, maar 

het verandert niets aan iemands diepe en oorspronkelijke 

schaamtegevoel. We leerden dat we vergiffenis moeten vragen. Maar 

we leerden nooit hoe zelfvernietigend toxische schaamte is. Eerlijk 

leren inschatten hoe ik naar mezelf kijk in mijn verhouding met 

anderen, helpt me om erachter te komen wat mijn relatie met God is.  

Velen van ons vertrouwen op Gods initiatief om de wonden van 

onze schaamte te genezen. Zo hebben we het geleerd en we geloven 

 
9 Au, God’s Unconditional Love, Healing Our Shame, pp 52-53. 
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ook dat het klopt. We leerden dat hard genoeg bidden en God lang 

genoeg smeken onze relatie doet gedijen. In zekere zin is dit ook zo. 

Maar in alle eerlijkheid, dit reikt op verre na niet diep genoeg als we 

naar de diepten van onze schaamte kijken. Ons levenslange 

gedragspatroon om beslissingen in relaties onbewust op ons 

schaamtegevoel te baseren, zal makkelijk de voornemens te niet doen 

om ons ongezonde Godsbeeld te herzien. Wat dan is de volgende 

stap? Binnentreden in de spirituele dynamiek van contemplatief 

gebed en niet-duaal bewustzijn.  

 

 

Intimiteit met God leren  
 

Psychologisch van toxische schaamte genezen, begint als we ze 

in ons bewustzijn toelaten en ze met iemand anders of met een kleine 

contemplatieve groep delen. Hetzelfde geldt voor ons spiritueel 

genezen, ook dat begint als we onze ‘thuis’ vinden in God. Voor veel 

gedetineerden is alleen al de gedachte aan een intieme relatie met het 

goddelijke onmogelijk te overwegen. Als we nochtans onze eigen 

spirituele weg – in de context van onze contemplatieve 

gebedspraktijk – begrijpen, merken we dat onze relatie met God kan 

veranderen. Zittend in de stilte ontdekken we in onszelf een 

persoonlijk begeleidingssysteem, met zijn eigen aantrekkingskracht 

tot het goddelijke. Het werkt zo: terwijl we de schaamte die vanzelf 

naar bovenkomt ‘vasthouden’, zonder dat we ze proberen te dumpen 

of ze te omklemmen, begint onze perceptie van de schaamte vanzelf 

te verschuiven. Die verschuiving gebeurt buiten ons normaal 

kennend bewustzijn en gaat los van eigen wilskracht aan het 

bewegen. Daardoor hebben we ook geen woorden om het uit te 

leggen of te beschrijven. Vaak zijn we er zelfs niet van bewust dat er 

een verandering optreedt. Het is een wonderlijk ontwaken dat over 
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ons lijkt neer te dalen. Dieptepsychologen, vertrouwd met de 

ingewikkeldheid van ons onbewuste, ondervinden dezelfde 

moeilijkheden als ze deze ervaring moeten beschrijven. Ze spreken 

gewoonweg van de transcendente functie. Hiermee bedoelen ze dat 

we niets anders moeten doen dan stilzitten opdat deze transcendente 

ervaring kan plaatsvinden.10 Die transcendente ervaring leidt ons 

naar psychologische heelheid. In de taal van de contemplatieve 

spiritualiteit is dit zwaartekrachtveld de dynamiek van transformatie.  

Dromen kunnen ons toegang geven tot het onbewuste. Net zo 

kan langzaam bijbelverhalen lezen en dieper leren kijken dan de 

oppervlakkige letterlijke betekenis ervan ons helpen om naar onszelf 

te kijken en ons beeld van wie God in ons leven werkelijk is te 

veranderen. Dit langzame ontwikkelingsproces doet meer dan 

eenvoudigweg onze abstracte concepten over God wijzigen. 

Bewegen in de richting van een beter begrip van God, verandert ook 

onze relatie met God. We worden ons bijvoorbeeld van het volgende 

bewust. Als Jezus de vrouw die van overspel beticht en vernederd 

werd, met waardigheid en respect behandelt, zal hij ook zo met mij 

omgaan (Johannes 8, 53). Langzaam ontdekken we dat in ons iets 

beweegt naar een ruimere, kwetsbaarder openheid voor het mysterie 

dat God in ons is.  

 

___________________ 

 

Zittend in de stilte ontdekken we in ons een persoonlijk 

begeleidingssysteem, met zijn eigen aantrekkingskracht tot 

het goddelijke. 

___________________ 

 

 

 
10 Stein, Jung’s Map of the Soul, Chicago: Open Court, pp. 144-146. 
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De verloren zoon (Lucas 15, 11-32)  
 
11Jezus zei: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn 

vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader 

verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste 

zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven 

leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat 

land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 
15Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het 

veld zijn varkens lied hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met 

de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gat ze hem. 17Toen 

kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in 

overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan 

en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 
19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als 

een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en 

rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn 

zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet 

meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn 

knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een 

ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht 

het. Laten we feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot 

leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest 

te vieren. 
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij 

was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en 

vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is 

thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem 

gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar 

binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 
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29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 

ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een 

geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die 

zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de 

hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen 

hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 
32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer 

was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is 

teruggevonden.”’ 

 

 

Als we deze parabel langzaam lezen, overwegen en zorgvuldig 

de complexiteit van de relaties in het verhaal bekijken, worden we 

opgenomen in een ongewone ontmoeting met Gods mysterie. Dit 

‘langzaam lezen’ is anders dan gewoon de krant lezen om te weten 

wat er verteld wordt. We moeten eerder zin per zin lezen en goed 

afwegen wat er gebeurt, wat de motieven van elk van de personages 

kunnen zijn en wat er omgaat in hun relatie met elkaar. Met dit trage 

lezen pogen we ons de menselijke beweegredenen voor te stellen van 

de personages waarmee we ons kunnen vereenzelvigen. Wat ze 

beslissen en doen, neemt ons mee in het verhaal alsof we er zelf aan 

deelnemen; en terwijl we ons met een of ander personage 

vereenzelvigen, worden we gewaar dat dit verhaal ons eigen verhaal 

weerspiegelt.  

Wat achtergrond bij de tekst van Lucas 15, 11-32 zal ons helpen. 

Het is een ‘parabel’, een unieke vertelvorm die erop gericht is 

luisteraars wakker te schudden uit hun gewone manier van begrijpen 

en ze uit te nodigen om op een nieuwe manier naar dingen te kijken. 

De oorspronkelijke luisteraars moeten het gedrag van de vader op 

meerdere manieren schokkend hebben gevonden: een erfenis werd 

nooit verdeeld vóór het overlijden, een man van adel gaat nooit zelf 

mensen opzoeken want familie en dienaars komen naar hem toe. 
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Deze vader lijkt zich niet te storen aan de schande die door het gedrag 

van zijn zoon op zijn familie terechtkomt. Hij verlangt zijn zoon te 

zien. Zijn liefde vernietigt alle mogelijke wrok en wraakzucht, zelfs 

niet om ‘zijn zoon een lesje te leren’.  

Het is schokkend ons te realiseren dat geen van zijn zoons van 

hun vader hielden zoals hij hen beminde en hem dat toch niet 

ontmoedigt. Zijn eigen liefde gaat zo diep dat ze al hun 

onverschilligheid en rebellie verdraagt. De verhouding van beide 

zonen met hun vader was op henzelf gericht. Ze wilden iets van hem. 

Als we traag door de parabel wandelen, worden we meegetrokken 

in ons stuk van het verhaal: deze vader houdt hoe-dan-ook van zijn 

zonen. Zou het kunnen dat deze God op dezelfde manier van mij houdt, zelfs 

al kom ik veeleer met angst dan met liefde tot hem? Is dat de reden dat 

Jezus deze parabel vertelt?  

 

 

Intimiteit met een Vader  
 

Jezus vertelt dit verhaal van de ‘verloren zoon’, maar eigenlijk 

gaat dat over een vader die onvoorwaardelijk liefheeft. De parabel 

schokte de luisteraars. Het dwong hen na te denken over hun 

opvattingen over Jahweh, de God van hun joodse geloof. Dat daagde 

de joodse gezagdragers van die tijd uit en joeg hen zodanig op stang 

dat ze Jezus wilden doden. Enkele machthebbers waren immers van 

oordeel dat een dergelijke liefde het handhaven van de wet zou 

ontregelen. Ook dwingt de parabel er ons toe om opnieuw na te 

denken over ons idee over God. De aansporing in het evangelie om 

berouw te hebben, kunnen we best vertalen als een uitnodiging om 

anders te denken, of om op een andere manier naar dingen te kijken, 

of om die abstracte idee - God - op een andere manier te benaderen.  
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Dat is precies wat we moeten doen als we met onze ervaring van 

schaamte omgaan. Net zoals we moeten leren luisteren naar onszelf, 

of naar iemand anders als we het over schaamte hebben, moeten we 

stilzitten en toelaten dat we door God gezien worden.  

Met een veroordelende en afstandelijke godheid is een intieme 

relatie onmogelijk. Hoe zouden we onszelf kunnen openstellen en 

toestaan dat anderen onze schaamte zien, als God, volgens onze idee, 

zo weinig om ons geeft? Onze relatie met God herstellen en genezen 

van onze schaamte, nodigen ons uit om anders te kijken naar wie die 

God écht is. Naarmate onze relatie met God tot een intieme 

vertrouwensband wordt omgevormd, kunnen we onszelf toelaten uit 

onze schuilplaats te komen.  

 

 

___________________ 

 

De aansporing in het evangelie om berouw te hebben, 

kunnen we best vertalen als een uitnodiging om anders te 

denken, of om op een andere manier naar dingen te kijken, 

of om die abstracte idee - God - op een andere manier te 

benaderen. 

___________________ 
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TOT SLOT 
 

Onze gedachten loslaten en afstand nemen van de verhalen die 

we daarmee spinnen, zo luidt de simpele aanwijzing van centering 

prayer. Precies dat wekt in ons krachtige emoties van schaamte. Ons 

nederig overgeven aan stille meditatie maakt ons klaar om schaamte 

niet louter als gedragsprobleem maar als persoonlijke bedreiging van 

ons zelfwaardegevoel te benaderen. De volle kracht van gewoon in 

stilte te zitten en niet weg te lopen van de emotionele tsunami die ons 

overvalt, zorgt ervoor dat de goddelijke therapie zich kan 

ontvouwen. Stilzitten en toelaten ‘te worden gezien’, de meditatieve 

ervaring, neemt ons mee in het diepe en onuitspreekbare mysterie 

van een intieme relatie met God.  

Contemplatief gebed is een vorm van ontvankelijk bidden: 

gewoon stilzitten en God toelaten ons te zien. Wie het beoefent, weet 

dat dit een weg is die de onbewuste ervaringen van een heel leven 

geleidelijk kan uitzuiveren en een diepgaande genezing mogelijk 

maakt. Dat gebeurt door de persoonlijke ontmoeting met het Ultieme 

Mysterie dat Jezus ‘Vader’ noemde, voorbij ons bewustzijn; die 

ontmoeting raakt aan de oorsprong van de toxische schaamte. Zo 

ontstaat in ons een plaats om naartoe te gaan: een heilige plek in 

onszelf, een ware thuis en een veilige schuilplaats. 

In het reine komen met ons eigen innerlijke leven is het doel van 

ons leven. De essentie van deze spirituele reis bestaat erin onze 

levenservaringen, vooral de pijnlijke en beschamende beelden die uit 

ons diep onbewuste naar boven komen, zelf te erkennen, ze vast te 

houden, en dan door de inwoning van Gods Geest geboetseerd te 

worden tot de mens zoals ie bedoeld is te zijn.  
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Bijlagen  
 

A. De eenvoudige manier om centering prayer te beoefenen  

 

VÓÓR DE GEBEDSTIJD  

 

1. Er is geen religieuze voorwaarde voor centering prayer. Het is 

voor iedereen.  

 

2. Wees je ervan bewust dat je geen ‘lege’ geest probeert te 

bereiken. Je wil eenvoudigweg instemmen met het goddelijke dat 

reeds in jouw leven aanwezig is. Je geest blijft draaien, met of zonder 

jou. Het beste wat je kan doen is er geen aandacht aan schenken.  

 

3. De eenvoudigste manier om er geen aandacht te schenken is 

door vooraf een woord te kiezen dat je eraan herinnert dat je niet bij 

je gedachten blijft stilstaan. Als er gedachten komen keer je gewoon 

terug naar het woord om je los te maken van de gedachte. Het woord 

op zich is niet belangrijk. Het is geen mantra. Het herinnert je er 

gewoonweg aan je niet aan je gedachten vast te hechten. Woorden als 

vrede, rust, Heer, Jahweh, God, Jezus of Allah zijn goed.  

 

4. Zet een bepaalde tijdsduur voor het gebed voorop. Probeer 20 

minuten. Op die manier zal je niet zomaar vroegtijdig opgeven 

wanneer er gedachten (die er sowieso zullen zijn) komen.  

 

DE GEBEDSTIJD  

 

5. Neem je voor om ‘gedachten’ los te laten. Met gedachten wordt 

bedoeld: ideeën, emoties, gevoelens, wraakgevoelens, plannen, … 

die opkomen als je de stilte binnengaat. Dat geldt evengoed voor 
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‘goede’ gedachten, zelfs ‘inspirerende’ of ‘spirituele’ gedachten. 

Indien ze belangrijk zijn komen ze wel terug na de gebedstijd. Tijdens 

de gebedstijd zullen ze je aandacht afleiden. In de plaats daarvan is 

het de bedoeling dat je instemt, in de stilte, met Gods aanwezigheid.  

 

6. Begin met een aantal diepe ademhalingen en neem jouw 

ademhaling waar. Als je dat doet zal je automatisch tot rust komen 

en zal je je inkeren. Gebruik jouw gebedswoord voor zover nodig of 

neem jouw ademhaling waar indien dit makkelijker gaat. Kom tot 

rust in de stilte.  

 

NA DE GEBEDSTIJD  

 

7. Evalueer jouw gebed niet. Jouw gebed is zonder woorden of 

inhoud en dus valt er helemaal niets te evalueren. Je kan jouw 

gebedstijd ook niet beoordelen op de afwezigheid van gedachten. 

Jouw intentie is essentieel om vooruit te gaan. Je zal merken dat je 

aandacht na een relatief korte tijd verandert.  
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B. Richtlijnen om een veilige gespreksgroep over de spirituele reis te 

creëren  

 

1. De ervaring van centering prayer is de belangrijkste activiteit 

van de kring.  

 

Deze ervaring zorgt ervoor dat deelnemers vertrouwd geraken 

met het concept van het ontladen van het onbewuste en zich meer op 

hun gemak voelen als ze de kwetsbaarheid ervaren bij diepgaandere 

gesprekken.  

 

2. Een gesprek vindt best plaats na het centering prayer.  

 

Onmiddellijk na een gebedstijd bevinden deelnemers zich in een 

heilige ruimte. Dat maakt het makkelijker om ervaringen op een 

dieper niveau uit te wisselen. Men staat als het ware meer open voor 

wat naar bovenkomt uit het onbewuste.  

 

3. Echt luisteren, zonder te proberen een antwoord voor te 

bereiden, is het beste.  

 

Hoe meer het gesprek plaatsvindt in een sfeer van stilte, des te 

meer overstijgt het gesprek het dagdagelijkse spreken. Elke 

uitwisseling verdient ontzag en eerbied alvorens over te gaan naar 

een volgende onderwerp.  

 

4. De stilte van het luisteren creëert een krachtige relationele 

ruimte voor genezing.  

 

Voor velen in de groep zorgt het luisteren naar anderen ervoor 

dat ze een verband leggen met hun eigen vroege ervaringen. Er 
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ontstaat een nieuw perspectief dat aanleiding geeft tot een 

persoonlijk genezingsproces.  

 

5. Waak over de integriteit van de groep door het uitwisselen 

vertrouwelijk te houden.  

 

Praten over wat iemand in de groep verteld heeft, buiten deze 

context, kan aanvoelen als verraad. Het verraadt het aanvankelijk 

vertrouwen en het verkleint de kans dat de volgende persoon nog 

iets zal delen met de groep.  

 

6. De vrijheid om niets te zeggen is absoluut cruciaal.  

 

Iemand dwingen om op dit diepere niveau te delen kan een nog 

groter gevoel van schaamte creëren en kan een groter obstakel 

vormen om nog te delen dan aanvankelijk het geval was. Privacy is 

essentieel.  

 

7. De kring is er om elkaar te steunen, niet om raad te geven.  

 

Als we, nadat iemand iets omtrent zichzelf heeft meegedeeld, 

vertellen hoe we zelf met onze schaamte zijn omgegaan, kan dat 

aanvoelen alsof we advies geven. Gewoonlijk veronderstelt dit ook 

dat we discussies over theologie, religieuze doctrines of speciale 

psychologische inzichten vermijden. 



 
 

 

Het werk van Leonardini over toxische schaamte is een welgekomen 

toevoeging aan de contemplatieve literatuur. Hij verkent met 

praktische voorbeelden afkomstig van zijn werk met gedetineerden 

hoe deze destructieve dynamiek tewerkgaat in het leven van mensen 

die getraumatiseerd zijn. Hij laat zien hoe genezing plaatsvindt in de 

context van een contemplatieve gebedsgroep. Mijn ervaring is dat dit 

patroon zich ook voordoet in andere groepen, zoals bijvoorbeeld 

herstelgemeenschappen. Die methode ook in andere omgevingen 

uitproberen verdient ernstig onderzoek.  

- John Ensign, PhD  

Jungiaans analyst en retraitebegeleider  

 

 

Door te schrijven over de pijn van toxische schaamte levert Ray 

Leonardini een waardevolle bijdrage die gedetineerde mannen en 

vrouwen helpt over te gaan van het knechtschap van het duister naar 

het licht van de genezing. Hij geeft voorbeelden waarbij we ons 

allemaal iets kunnen voorstellen. Hij toont hoe ondoordacht negatief 

gedrag van zogenaamd ‘goede’ mensen – ouders, leerkrachten, 

buren, vrienden – wonden voor het leven kan slaan. Die kwetsuren 

kunnen alleen worden hersteld door innerlijk luisteren, vertrouwen, 

eerlijkheid en de ontwikkeling of de herontdekking van iemands 

geloof. Dit werk stemt overeen met onze ervaring van herstel op zijn 

best.  

- Judith Stevens  

Oprichter van The Prison Outreach Program, Edgar Cayce’s 

Association for Research and Enlightenment (A.R.E.) Inc.  

 

 



 
 

 

Aalmoezenier Ray Leonardini heeft het moeilijke onderwerp van 

toxische schaamte aangepakt met het liefdevolle mededogen dat al 

zijn werk kenmerkt. Zijn vriendelijke energie nodigt lezers uit zich 

veilig en geliefd te voelen terwijl ze met een schokkend onderwerp 

bezig zijn.  

- Catherine Dumas  

Directrice Human Kindness Foundation  

 

 

Nooit eerder heb ik iets over dit onderwerp gezien in de context van 

de gevangenis. Het is meer dan nodig. Het wekt verbazing dat 

mensen die in de gevangenis de kans krijgen, in staat zijn hun 

schaamte onder ogen te zien zonder die voor zichzelf te willen 

verbergen; zelfs als ze die in hun eigen woorden luidop horen. Na 25 

jaar vrijwilligerswerk in gevangenissen meen ik dat gevangenen hier 

een methode krijgen om met die processen om te gaan die anderen 

niet hebben. We kunnen veel van hen leren.  

- Gloria Kempton  

Vrijwillig docent in gevangenissen  

 

 

  



 
 

 

 

Leonardini heeft jaren samengewerkt met gevangenen en hen 

centering prayer aangeleerd. Hij bracht de psychologische en 

spirituele aspecten meesterlijk op één lijn om innerlijke genezing en 

begin van herstel te bewerken. Doorgaans versterkt het 

gevangenisleven persoonlijke schaamte. Door vorming te 

organiseren over ‘toxische schaamte’ stelde hij gevangenen in staat 

een veilige plek in zichzelf te vinden. Ze kregen voldoende 

vertrouwen om hun onuitgesproken pijn te ontdekken en te 

benoemen. Zo konden ze in alle ernst een reis ondernemen die de 

jarenlang opgetrokken blokkade ontmantelt; die startte precies op de 

plek waar ze door centering prayer ontdekt, benoemd en langzaam 

losgelaten kon worden. Dit proces zorgt op zijn beurt voor een trage 

maar zachte ‘wedergeboorte’: ze maken weer aanspraak op hun 

heilige menselijkheid die begraven lag onder schaamte en blijvende 

pijn.  

- Zuster Catherine Marie Bazar, O.P.  

Vrijwillig aalmoezenier, sinds 25 jaar, Los Angeles, County Jail, 

The Tombs 

  



 
 

 

 

 

OVER DE AUTEUR 
 

Ray Leonardini werkte gedurende bijna 30 jaar als 

advocaat. Sinds zijn pensionering legt hij zich toe op zijn 

voornaamste interessegebied: de cristelijke spirituele 

weg. Sinds 2007 leidt hij als vrijwillig aalmoezenier 

meditatiegroepen in de gevangenis van Folsom en 

andere gevangenissen in Noord-Californië en Oregon. 

Hij doceert er contemplatief gebed en de spirituele reis. 

Hij is coördinator van het Prison Contemplative 

Fellowship, een non-profit organisatie die boeken en 

gebedsmateriaal bezorgt aan gedetineerden en 

gevangenisaalmoezeniers helpt bij het opstarten van 

centering prayergroepen. Hij is de auteur van God 

binnenin. Mediteren in de gevangenis, een handboek dat 

specifiek geschreven werd voor gedetineerden en dat 

verzonden werd naar meer dan 700 gedetineerden 

verspreid over de Verenigde Staten. Het boek wordt 

gebruikt door gebedsgroepen in meer dan 100 

Amerikaanse gevangenissen. Ray Leonardini kan 

gecontacteerd worden op office@uspcf.org.  

  



 
 

  



 
 

 

TOXISCHE SCHAAMTE 

en 

CONTEMPLATIEF GEBED 

 

Het boek van Leonardini is een juweeltje. Doorheen anekdotes 

en eenvoudige uitleg maakt hij de lezers vriendelijk bewust van de 

realiteit van toxische schaamte en haar destructieve kracht voor de 

psyche en het spirituele leven. Voor wie in een betonnen gevangenis 

of in zijn eigen geest vastzit, opent Leonardini de weg naar een 

diepere bevrijding van de kwetsuren van toxische schaamte door 

middel van contemplatief gebed en diep meelevend luisteren. 

Zonder twijfel vormt zijn werk op het juiste moment een 

transformerende bijdrage aan de spirituele groei van gedetineerden 

die worstelen om in het reine te komen met hun gevoel van 

eigenwaarde en het besef dat ze inderdaad beminnelijk zijn.  

- Vincent Pizzuto, PhD, docent en auteur van  

Contemplating Christ: The Gospel and the Interior Life  

 

De grote ‘moordenaar van de ziel’. Zo noemt Leonardini terecht 

de ‘toxische schaamte’. In dit boekje pent Leonardini een kostbaar 

geschenk neer: hij geeft hiermee een stem aan diegenen die geen stem 

hebben. In de verhalen van gedetineerden over hun schaamte horen 

we ook echo’s van onze eigen schaamte. Die stemmen en de echo’s 

ervan openbaren die ene Grote Stilte wier stem weerklinkt: ‘Mijn 

liefde is sterker dan jouw schaamte.’  

- Martin Laird, O.S.A., docent, retraitebegeleider en auteur 

van An Ocean of Light 


