
 
 

PSYCHODRAMA MAAKT SCHULD TOEGANKELIJK EN HANTEERBAAR 
 

0. Inleiding 
 
Het cRZ1 werkt in de begeleiding van vrouwen met verwerkingsproblemen na 
abortus2 met psychodrama als methodiek. Deze werkvorm blijkt doorslaggevend te 
zijn voor het welslagen van de verwerking.  
 
In dit artikel belichten we psychodrama vanuit het perspectief van de schuld-
verwerking. Het eerste deel beschrijft de begeleidingscontext waarin ons denken 
over en behandelen van schuld gesitueerd is. Een tweede deel belicht de specifieke 
schuld en schuldverwerking na abortus. Vervolgens geven we theoretische 
handvaten bij de werking van psychodrama inzake het hanteren van schuld. De 
filosofen Martin Buber en Paul Ricoeur zetten ons daarbij op weg. We eindigen met 
een praktijkvoorbeeld. 
 

1. De context: cRZ-groepsbegeleiding na abortus 
 
Aan de cRZ-groepsbegeleiding na abortus namen totnogtoe ongeveer zestig vrouwen 
deel, in dertien groepen van vier tot vijf vrouwen3. Als een vrouw na een intake-
gesprek besluit om deel te nemen aan de groepsbegeleiding, engageert ze zich voor 
zeven sessies van drie uur. In de tijd tussen twee sessies werkt elke deelneemster 
individueel aan ‘huiswerk’. De eerste avond is vooral bedoeld om elkaar te leren 
kennen, het eigen verhaal te vertellen en een groep te vormen. Tijdens de volgende 
sessies wordt gewerkt rond de impact van de abortus op de relatie met zichzelf, met 
hun partner, met hun ouders en eventuele kinderen, met ‘het kind dat niet gekomen 
is’ en met het groter geheel (maatschappij, kosmos, God?). Tijdens de tweede helft 
van elke sessie wordt gewerkt met psychodrama, toegespitst op het thema van de 
avond. De laatste avond werken we met afscheidsrituelen die voordien door de 
deelneemsters werden aangebracht. 
 

2. Schuld 
 

Last van schuld  
Deelneemsters vertellen ons dat zij na hun abortus in een moeilijke en ongekende 
positie belanden. Het is zwaarder dan zij vooraf hadden ingeschat. Pas na de 
zwangerschapsafbreking beseften ze ten volle dat de zwangerschap en abortus 
onherroepelijk zijn. Een aantal elementen spelen daarin een rol: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 Meer informatie over het cRZ: www.crz.be  
2 Uit literatuuroverzicht blijkt dat op lange termijn 12 tot 29 % van de vrouwen na abortus 
verwerkingsproblemen hebben. Psychosociale gevolgen van abortus. Een overzicht van de literatuur 
(2003), Van Kooten M., Van Berlo W. & Vanwesenbeeck I, 77.  
3 Dubbel zoveel vrouwen kwamen één of meerdere keren individueel of samen met hun partner op 
gesprek. Deze individuele begeleiding laten we verder buiten beschouwing.  
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• Bij veel vrouwen dringt pas na de ingreep – door de lichamelijke confrontatie 

en het gemis – de volle draagwijdte door van wat ze gedaan hebben.  
• De herinneringen aan eventuele eerdere zwangerschappen kunnen hen met 

verbijstering naar zichzelf doen kijken: ‘Hoe heb ik, die toch zo graag 
kinderen zie, dit kunnen doen?’  

• Vrouwen beslissen meestal tot abortus om iets anders te ‘redden’: de relatie 
met zichzelf, hun geliefde, hun ouders of kinderen. Na de afbreking 
overschaduwt de verbroken relatie met ‘het kind dat niet gekomen is’ (waar-
mee blijkbaar een band was) hun eerdere beslissingsgrond. De relatie die ze 
wilden redden kan daardoor bijkomend gehypothekeerd worden.  

• Andere vormen van kwaad tegenover kinderen (geweld, moord, ...) 
herinneren hen aan de abortus: ‘Ik deed ook zoiets vreselijks’.  

 
Schuld verwerken 
De meeste vrouwen verwerken emotionele problemen door erover te praten met 
andere vrouwen. Na een ongewenste zwangerschap en abortus ligt dit delicaat. 
Schaamte en schuldgevoel maken dat ze zwijgen, wat leidt tot vervreemding en 
isolement. Verzwijgen vergroot op zijn beurt de schaamte en het schuldgevoel. 
 
De kern van de schuld 
De aanleiding van de schuld is de ongewenste zwangerschap maar de kern van de 
schuld zit in de abortus. De vrouw worstelt met haar persoonlijke aandeel in het 
afbreken van dit leven. Op het moment waarop de abortus gebeurt, beleeft zij deze 
als een opluchting, de enige uitkomst, een verlossing uit de slopende ambivalenties 
waarmee de beslissing gepaard ging; kortom het ‘minste kwaad’ in een ellendige 
situatie. Tegelijk ervaart ze het als een kwaad. Aan een mens in wording is immers 
groei en leven ontnomen.  
 
Doorheen de schuldgevoelens zoekt zij naar mogelijkheden om verder te kunnen 
leven met het onherstelbare, inclusief de eigen verantwoordelijkheid daarin. Haar 
hulpvraag is: ‘Hoe kan ik met de last van deze schuld omgaan?’. Zo daagt zij 
hulpverleners uit haar schuldgevoelens niet weg te redeneren, maar mee af te dalen 
in het schuldbesef dat inherent is aan menselijke verantwoordelijkheid. Uit onze 
begeleidingspraktijk blijkt dat ingaan op dit schuldbesef via psychodrama essentieel 
is voor schuldverwerking. Voor dat aanwijsbare effect gingen we op zoek naar 
theoretische achtergronden en verklaringen. 
 

3. Theoretische handvaten: de filosofen Buber en Ricoeur als inspiratiebron 
 
Buber: schuldgevoelens verwijzen naar existentiële schuld 
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Buber4 noemt schuldgevoelens de psychische weerklank van een existentiële schuld 
door verantwoordelijkheid die men niet nakwam, door nalatigheid of actie. 
Schuldgevoelens signaleren dat iets niet was zoals het hoort te zijn, dat aan iemand 
tekort gedaan werd5. Wordt dit schuldgevoel weggenomen, dan verdwijnt de 
bestemming van de mens, zichzelf te realiseren in zorgzame relaties6. Buber 
onderscheidt drie dimensies van de schuld: juridische schuld (maatschappelijke 
strafbepaling), al dan niet gezonde schuldgevoelens en existentiële schuld7 (“In 
verhouding tot zichzelf en de wereld die hem is toevertrouwd”). Bij problemen na 
abortus is het juridische minder relevant, mede omwille van de legalisering. Het 
besef van existentiële schuld blijft wel bestaan. Sommige vrouwen erkennen dat ze 
‘de ordening van de wereld’ geschonden hebben of ingegrepen hebben in het leven. 
Schuldgevoelens zijn voor Buber signalen die verwijzen naar dit schuldbesef. 
 
Het inlossen van schuld gebeurt volgens Buber in drie stappen: bekentenis, berouw 
en boetedoening. Deze drie handelingen sluiten aan bij een innerlijk proces van 
zelfverheldering (het eigen aandeel zien zoals het is), consistentie (nederig weten 
dat de huidige persoon en de toenmalige dezelfde zijn) en verzoening (houding van 
meelevende inzet voor anderen). De bekentenis ‘Ik heb dit gedaan’ moet wortelen in 
‘Daar was ik in deze omstandigheden toe in staat’, want ik ben een feilbare mens. De 
huiver zelf verantwoordelijk te zijn, is authentieke grond voor spijt (berouw) en voor 
vrije rechtzettende daden. Dit nieuwe zelfbesef verandert de persoon in iemand die 
zich warm inzet voor de wereld. 
 
Ricoeur: taboe, zonde en schuldgevoel als vormgeving van grenzen 
Voor Ricoeur8 geven taboe, zonde en schuldgevoel de grenzen aan van het 
aanvaardbare menselijke handelen. Hij beschrijft het proces van omgaan met het 
ontoelaatbare doorheen de geschiedenis. De grenzen van wat mag, situeerden zich 
aanvankelijk in een blinde macht buiten de persoon (cfr de vele taboes met 
onreinheidsbepalingen). Vervolgens werden de verbodsbepalingen verpersoonlijkt in 
het gezicht van één God t.a.v. een volk (zonde). Tenslotte worden de grenzen 
geïndividualiseerd en geïnternaliseerd naar persoonlijk gedrag en schuldgevoel. 
Maakt iemand een fout, dan komen volgens Ricoeur, met het schuldgevoel ook oude 
betekenissen van zonde en angst voor uitsluiting naar boven. Getuige daarvan het 
idee van sommige vrouwen dat ze gestraft worden, bv. door onvruchtbaarheid, of de 
onmogelijkheid nog te genieten van seksualiteit. De archaïsche betekenissen en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
4 P. Igodt verwijst in Omgaan met schuld in Zwangerschap uitgewist?, Davidsfonds, Leuven (1998), 29-40 
naar M. Buber, Schuld en schuldgevoelens, in Adam waar ben je?, B. Folkertsma Stichting, Hilversum 
(1983) 207-237. We vertalen Buber naar onze tijd en werking. 
5 Die visie van Buber is constitutief voor de wijze waarop in contextuele therapie (Boszormenyi-Nagy) 
herstel bewerkt wordt tussen de generaties. 
6 Buber waarschuwt voor het nefaste effect van het wegnemen van schuldgevoelens. 
7 Vandaar dat Buber hulp bij schuldverwerking verwijst naar levensbeschouwelijke begeleiding. Anno 2006 
zijn veel mensen levensbeschouwelijk thuisloos, wat in de verwerking van schuld een bijkomend gemis 
vormt. 
8 P. Ricoeur, La symbolique du mal, Finitude et Culpabilité, Aubier, Paris (19882) biedt een genuanceerde 
fenomenologie van de schuldige mens. 
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ladingen die door de schuld geactiveerd worden, brengen chaos teweeg. Gevoelens 
‘kwaad te ondergaan’ en ‘kwaad te doen’, aan dit laatste zelf te lijden en er zelf 
schuld aan te hebben, zijn moeilijk te ontwarren. In die chaos raakt de 
verbondenheid met zichzelf en met anderen zoek.  
 
Met behulp van psychodrama komen verschillende betekenislagen die met woorden 
alleen niet naar boven te brengen zijn, tegelijkertijd aan bod. Daardoor wordt ruimte 
gemaakt voor de verschillende stappen in de verwerking van schuld: de tekort-
koming beschrijven en erkennen, iedere persoon in het relationele netwerk zijn eigen 
verantwoordelijkheid laten dragen, erkennen en loslaten van de persoonlijke en 
gezamenlijke schuld, en zich omkeren naar de toekomst. Doordat psychodrama ook 
ontoegankelijke lagen van het bestaan meeneemt, grijpt het diep in. Daardoor kan 
de last van de schuld wegvallen.  
 

4 Een praktijkvoorbeeld: psychodrama met ‘het kind dat niet gekomen is’ 
 
Tijdens de tweede begeleidingsavond zijn de vrouwen al vertrouwd geraakt met het 
individuele psychodrama doordat zij de gelegenheid kregen hun actuele verlangen in 
psychodrama vorm te geven. De derde en vierde avond kreeg ‘het kind dat niet 
gekomen is’ een symbolische plaats in de relaties met de partner en de ouders. 
Daarbij heeft elke deelneemster de ruimte, de verloren zwangerschap te benoemen 
zoals zij dat beleeft. De vijfde avond staat deze relatie centraal. De begeleidster 
faciliteert het gesprek.  
 
Begeleidster (B): “Wil je liggen, zitten, of staan om de relatie vorm te geven?” 
Vrouw (V): “Ik wil op de grond zitten.” 
B (uitgaande van de wijze waarop V eerder over ‘het kindje’ sprak): “Heb je een 
voorstelling of het een jongen of een meisje is? Had je een naam in gedachten?” 
V: “Neen, niet echt. Maar het voelt wel als een jongen. Aan een naam wilde ik niet 
denken.” 
(B neemt een kussen.)  
B: “Waar mag ik hem leggen?” 
V: “Hier op mijn schoot.” 
(Stilte. V streelt het ‘kussenkind’.)  
B: “Wil je hem iets zeggen?” 
V: “Ik had hem zo graag gehouden.” 
B: “Zeg het maar rechtstreeks.” 
V (gesmoord): “Ik had jou zo graag gehouden. Maar ik kon niet, ik had er de kracht 
niet toe.” 
B: “Wat komt er terug?” 
(V haalt haar schouders op.) 
B (‘dubbelt9’ het ‘kussenkind’): “Er komt: “Dat is zo”. Klopt dat?” 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
9 ‘Dubbelen’ is een techniek in psychodrama waarbij aan de protagonist of aan een tegenrol een 
‘ontdubbelde’ stem gegeven wordt. Hierbij wordt een dimensie die tot dan toe voelbaar doch 
onuitgesproken aanwezig was, ingebracht en d.m.v. “klopt dat?” getoetst aan de protagonist.  
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V knikt. “Dat ik voor de anderen gekozen heb en niet voor jou, dat kan ik niet 
verdragen.” (V huilt.) “Ik was zo op, ik kon niet meer, ik had de energie niet.” 
B (symbiose en onderscheid erkennend vanuit het ‘kussenkind’): “Het voelt als: “jij 
kon niet, dus ik ook niet, dat hangt samen”. Klopt dat?” 
V knikt. “Ja, … kunt ge mij vergeven?” 
B: “Wat komt er naar jou terug?” 
V: “Pijn, ... een soort gelatenheid ... Het is oké …” 
V: “Ik wil jou niet loslaten. Je hoort bij ons, bij de anderen.” 
B (naast de vrouw, de nieuwe ‘plek’ van het ‘kussenkind’ erkennend): “Hij gaat mee 
in jouw inzet voor de anderen. Klopt dat?” 
(V knikt. ) 
V: “Ik zal jou nooit vergeten.” 
(V legt het ‘kussenkind’ voorzichtig zijdelings achter zichzelf. Ze blijft nog even 
zitten, staat dan langzaam op en legt met veel zorg het ‘kussenkind’ op een hoop 
kussens). 
Wanneer V in de halve kring zit, raakt B het kussen aan en zegt: “Dit is weer een 
gewoon kussen”. 
 
De relatie met het niet gekomen kind vormgeven, is voor begeleidsters een geladen 
kwestie. Om schuldinductie te voorkomen, dient ieder woord gewikt en gewogen. Er 
moet tegelijkertijd recht gedaan worden aan de fysieke afwezigheid en aan de 
bestaande relatie. De ruimte van psychodrama biedt de mogelijkheid om met ‘het 
kind dat niet gekomen is’ als met ‘een ander buiten zichzelf’ in gesprek te gaan. De 
bekentenis, het berouw en de vergeving gebeuren ten aanzien van de groepsleden 
als getuigen. Werd de abortus eerder als een geheime daad beleefd, de 
schuldverwerking is deels publiek. Dit is zowel de meerwaarde van deze kleine 
vrouwengroep als van psychodrama als methode. De afscheidsrituelen op de laatste 
avond verankeren de heropname in de maatschappij10. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
10 Een methodische beschrijving van het themagecentreerd psychodrama en de kracht van rituelen die in 
postabortusverwerking gebruikt worden, is te vinden in M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Abortus voorgoed 
voorbij? Een hulpverleningsmodel, Lannoo Campus, Tielt, 2003, 146-155. 
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