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Abstract 

 

When children are faced with shame, they can respond in different ways. The current research 

examined everyday shame-based anger of pre-adolescent children in the age of 10 to 14 years. 

Specifically, it examined how narcissism influences shame-based angry responses. Several 

theories indicate why narcissistic children tend to experience more anger when they 

experience shame, as narcissists are very motivated to maintain their ‘grandiose’ self-image 

(Baumeister, Smart & Boden, 1996; Rhodewalt & Morf, 2001). Besides this, some narcissists 

can be very sensitive about evaluations of others (Martinez, Zeichner, Reidy & Miller, 2008; 

Rhodewalt & Morf, 2001). As a result of this research we expected that especially the 

narcissistic children with a strong need for approval would experience anger after being 

shamed. Indeed, the results show that children in general can respond to shame with anger. As 

expected, a subgroup of narcissistic children, those with a strong need for social approval, 

were prone to respond with anger to shame.
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Samenvatting 

 

Kinderen kunnen op verschillende manieren omgaan met schaamte. In het huidige onderzoek 

zijn alledaagse boze schaamtereacties van pre-adolescenten in de leeftijd van 10 tot 14 jaar 

onderzocht. Specifiek is er gekeken naar de invloed van narcisme op dergelijke boze 

schaamtereacties. Theoretisch gezien is er reden om aan te nemen dat narcistische kinderen 

meer boosheid ervaren nadat zij beschaamd zijn, omdat narcisten zeer gemotiveerd zijn om 

hun ‘opgeblazen’ zelfbeeld in stand te houden (Baumeister, Smart & Boden, 1996; Rhodewalt 

& Morf, 2001). Daarnaast blijken sommige narcisten zeer sensitief te zijn voor de evaluaties 

van anderen (Martinez, Zeichner, Reidy & Miller, 2008; Rhodewalt & Morf, 2001). Er werd 

verwacht dat met name narcistische kinderen met een sterke behoefte aan sociale waardering 

meer boosheid ervaren nadat zij beschaamd zijn. De resultaten tonen aan dat kinderen 

inderdaad met boosheid kunnen reageren op schaamte. Volgens de verwachting blijkt een 

subgroep van de narcistische kinderen het meest vatbaar te zijn om met boosheid te reageren 

op schaamte, namelijk de narcistische kinderen die tevens een sterke behoefte hebben aan 

sociale waardering. 
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Inleiding 

 

De leerkracht leest in de klas een verhaal voor over een jongen met sproeten die gepest wordt 

door zijn vrienden. Als de jongen in het verhaal wordt uitgescholden voor ‘roestbak’, begint 

een klasgenoot, al wijzend naar Pim, hard te lachen en roept: “roestbak!”. De andere 

kinderen in het groepje van Pim beginnen nu ook te lachen. Pim loopt rood aan. Hij balt zijn 

vuisten, geeft zijn buurman een stomp onder tafel en zegt: “Ik krijg jou nog wel!”.  

 

Dit is een alledaags voorbeeld van een schaamtevolle situatie. De jongen in het voorbeeld 

wordt uitgelachen om zijn fysieke verschijning. Zijn reactie is op het eerste gezicht 

opmerkelijk te noemen. In plaats van het prototypische ‘terugtrekgedrag’, reageert de jongen 

met boosheid en agressie. Klinische observaties suggereren echter dat een dergelijke reactie 

op schaamte niet uitzonderlijk is. In het invloedrijke werk van H. Lewis (1971) naar schaamte 

wordt ook wel gesproken van “vernederde woede”. Middels zelfrapportage instrumenten richt 

dit huidige onderzoek zich op alledaagse boze schaamtereacties van pre-adolescenten op 

school. Specifiek wordt er nagegaan of kinderen met boosheid kunnen reageren op schaamte 

en in welke mate narcisme van invloed is op dergelijke boze schaamtereacties.  

  

Schaamte, een emotionele context  

Naast de gevoelens van trotsheid, verlegenheid, vernedering en schuld behoort schaamte tot 

de groep zelfbewuste- of zelfgerelateerde emoties, dat wil zeggen de emoties die bij een 

persoon tot zelfevaluatieve processen kunnen leiden (e.g. H. Lewis, 1971; Zinck, 2008). In 

andere woorden leiden zelfbewuste emoties tot zelfreflectie, het evalueren van ‘het zelf’ in 

positieve dan wel negatieve termen. Doorgaans ervaren kinderen schaamte als zij niet voldoen 

aan de verwachtingen of standaarden van anderen (Olthof, Schouten, Kuiper, Stegge & 

Jennekens-Schinkel, 2000; Thomaes, Stegge & Olthof, 2007). Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer kinderen zich niet houden aan bepaalde groepsregels (bijvoorbeeld het niet dragen 

van de juiste kleding) of incompetent zijn op een specifiek gebied (bijvoorbeeld het slecht zijn 

in een sport) (Olthof et al., 2000). Beschaamde kinderen zijn zich ervan bewust dat anderen 

hun tekortkoming of mankement opmerken (Tracy & Robins, 2004). Vaak gaat het om een 

publieke blootstelling aan falen, waardoor het kind zich gaat realiseren dat hij iemand is die 

hij niet wil zijn (Olthof et al., 2000). 
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Het ervaren van schaamte ontwikkelt zich geleidelijk. Vanaf het derde levensjaar zijn 

kinderen in staat schaamte te ervaren na het falen op een taak (M. Lewis, Allessandri & 

Sullivan, 1992). Door cognitieve maturatie en sociale ontwikkeling worden kinderen in 

toenemende mate bewust van zichzelf en verwerven zij steeds meer gedragsstandaarden, 

sociale regels en doelen (Mills, 2005). Kinderen zijn steeds beter in staat zichzelf te evalueren 

ten opzichte van deze gedragsstandaarden, waardoor ze negatieve interpersoonlijke 

gebeurtenissen sneller als schaamtevol worden ervaren. Bovendien worden schaamte-

ervaringen steeds ‘pijnlijker’. Pas vanaf de pre-adolescentie vormen globale negatieve 

zelfbeoordelingen een belangrijk aspect van schaamte (Ferguson, Stegge & Damhuis, 1991; 

Reimer, 1996).  

 

Emotionele reacties op schaamte  

Kinderen kunnen op verschillende manieren omgaan met schaamte. Een directe emotionele 

reactie op schaamte wordt vaak gekenmerkt door ‘submissiviteit’, of onderdanigheid; 

negatieve emoties worden naar binnen gekeerd (H. Lewis, 1971; Reimer, 1996). Beschaamde 

kinderen voelen zich waardeloos, machteloos en minder gewaardeerd. Vaak gaat dit gepaard 

met een gevoel ‘klein te zijn’ en ‘door de grond te willen zakken’ (M. Lewis, 2000; Tracy & 

Robins, 2004). Dit zorgt ervoor dat kinderen zich willen terugtrekken uit de sociaal ‘pijnlijke’ 

situatie om verdere blootstelling aan schaamte te voorkomen. Vanuit een functioneel 

perspectief promoot deze internaliserende reactie sympathie bij anderen, het voorkomen van 

sociale afwijzing en sociaal gewaardeerd gedrag (Ferguson, Stegge, Eyre, Vollmer & 

Ashbaker, 2000). Echter, een overdaad aan deze schaamtereacties kan leiden tot 

psychopathologie (e.g. Mills, 2005; Reimer, 1996).  

 Daarentegen zijn er ook aanwijzingen voor een defensieve reactie op schaamte. In 

plaats van schaamte te betrekken op ‘het zelf’ (naar binnen gerichte boosheid), kunnen de 

negatieve emoties ook buiten ‘het zelf’ worden gehouden door deze af te reageren op de 

directe omgeving (naar buiten gerichte boosheid). Dit resulteert in een emotionele staat van 

‘vernederde woede’; intense gevoelens van boosheid door de minderwaardige positie waarin 

een beschaamd persoon zich bevindt (H. Lewis, 1971). Onderzoek toont aan dat 

schaamtegevoelige personen inderdaad meer boze en vijandige gevoelens ervaren wanneer zij 

worden geconfronteerd met alledaagse interpersoonlijke conflictsituaties (Tangney, Wagner, 

Fletcher & Gramzow, 1992; Tangney, Wagner, Hill-Barlow, Marschall & Gramzow, 1996).  
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Maar wat is de reden dat kinderen met boosheid reageren op schaamte? Baumeister, 

Smart en Boden (1996) beargumenteren dat boosheid, agressie en geweld voor een groot deel 

voortkomen uit omstandigheden die een bedreiging vormen voor het zelfbeeld. Deze 

zogenaamde egobedreigingen ontstaan wanneer beoordelingen van anderen niet 

overeenkomen met het eigen oordeel. Schaamte kan worden gezien als een egobedreiging, 

omdat het gaat om een openbare blootstelling aan een negatief aspect van de persoon 

(Thomaes et al., 2007). Volgens het model van Baumeister et al. (1996) zijn er twee manieren 

om met egobedreigingen om te gaan: accepteren of afweren. Bij acceptatie internaliseren 

kinderen de egodreiging waardoor het zelfbeeld daalt. Bij afweren (vermijden of ontkennen) 

externaliseren kinderen de egodreiging. Hierbij projecteren kinderen de negatieve emoties op 

de bron van de dreiging, waardoor het zelfbeeld (in ieder geval op de korte termijn) in stand 

kan worden gehouden. In het laatste geval kan boosheid in reactie op beschaming als een 

belangrijk middel worden gezien om het zelfbeeld te beschermen.  

 

Schaamte, boosheid en narcisme  

Vanuit deze gedachtegang zouden kinderen die het meest gemotiveerd zijn om hun zelfbeeld 

te beschermen, vatbaar zijn om met boosheid te reageren op egobedreigingen. In de literatuur 

heerste lang de visie dat negatieve emoties en gedragsproblemen kenmerkend zijn voor 

kinderen met een laag zelfbeeld (e.g. Baumeister et al., 1996; Bushman & Baumeister, 2002). 

Het is wellicht plausibel om te veronderstellen dat deze kinderen sterk gemotiveerd zijn om 

hun zelfbeeld te beschermen, omdat zij willen voorkomen dat hun zelfwaardering nog meer 

daalt. Recent onderzoek suggereert echter dat een dergelijke neiging tot zelfbeeldbescherming 

juist kenmerkend is voor kinderen met een extreem hoog, maar ook kwetsbaar zelfbeeld; een 

kenmerk dat in de klinische psychologie wordt geassocieerd met narcisme (e.g. Cain, Pincus 

& Ansell, 2008; Lapsley & Aalsma, 2006; Rhodewalt & Morf, 2001). In een extreme vorm 

wordt narcisme gezien als een persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis kenmerkt zich volgens 

de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) (APA, 2001) onder 

andere door een opgeblazen gevoel van belangrijkheid, het geloof uniek te zijn en een 

buitensporig verlangen naar bewondering. In de huidige literatuur wordt narcisme steeds meer 

benaderd vanuit een dimensioneel perspectief -een narcistische persoonlijkheidstrek- waarop 

mensen in de algemene populatie kunnen verschillen (Cain et al., 2008; Thomaes et al., 

2007).  
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Schaamte blijkt een belangrijke rol te spelen bij narcisme (Tracy & Robins, 2004). Het 

ondermijnt namelijk hun ‘grandioze’ zelfbeeld. Narcisten hebben de neiging om schaamte 

intenser en frequenter te ervaren, omdat zij sterk gericht zijn op de evaluaties van anderen 

(Morf & Rhodewalt, 2001) en dagelijks worden geconfronteerd met negatiever en meer 

realistischer feedback (Baumeister et al., 1996). Gegeven deze kwetsbaarheid voor schaamte, 

zijn kinderen met narcistische persoonlijkheidstrekken waarschijnlijk vatbaarder om defensief 

te reageren op schaamte. Uit een recent onderzoek van Thomaes, Stegge, en Olthof (2007) 

blijkt narcisme inderdaad een rol te spelen bij boze- en agressieve schaamtereacties. 

Gebaseerd op verschillende meetwijzen (scenariogebaseerd, peer-nominaties en 

zelfrapportage) blijken narcistische kinderen eerder geneigd te zijn op deze externaliserende 

wijze met schaamte om te gaan. Tevens is er op experimentele wijze aangetoond, door het 

verlies op een competitief computerspel openbaar te maken op een ‘denkbeeldige’ 

internetsite, dat schaamte tot boosheid kan leiden (Thomaes, Bushman, Stegge, & Olthof, in 

press). Narcisme bleek een modererende rol te spelen in de link tussen schaamte en boosheid 

bij kinderen.  

Op het eerste gezicht lijken narcistische kinderen overtuigd te zijn van hun eigen 

kunnen, maar tegelijkertijd blijken ze vaak op zoek te zijn naar aandacht, bevestiging en 

bewondering van anderen (Morf & Rhodewalt, 2001). De mate waarin kinderen hun 

zelfevaluaties baseren op de oordelen van anderen wordt gedefinieerd als de behoefte aan 

sociale waardering (in het Engels ‘Need for approval’) (Rudolph, Caldwell & Conley, 2005), 

een construct dat theoretisch goed past binnen het onderzoek naar narcisme. Substantiële 

subgroepen narcisten blijken namelijk zeer sensitief te zijn voor de evaluaties van anderen 

(Martinez, Zeichner, Reidy & Miller, 2008; Rhodewalt & Morf, 2001). Samengevat, maakt de 

‘schaamtegevoeligheid’ en de kwetsbaarheid voor negatieve evaluaties van anderen het goed 

mogelijk dat sommige narcistische kinderen meer boosheid ervaren wanneer hun zelfbeeld 

bedreigd wordt, zoals bij schaamte.  

 

Huidig onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het toetsen of kinderen met boosheid reageren op schaamte en 

in welke mate dergelijke boze schaamtereacties worden beïnvloed door narcisme. Er is 

gekozen om pre-adolescenten in de leeftijd van 9 tot 14 jaar als participanten op te nemen in 

het onderzoek. Er zijn een aantal redenen waarom het interessant is om onderzoek te doen 

naar schaamte bij pre-adolescenten. Kinderen worden namelijk in toenemende mate bewust 



Beschaamde Boosheid 8 

 

van zichzelf en zijn steeds beter in staat zichzelf te beoordelen vanuit het perspectief van een 

ander (Mills, 2005). Sociale interacties worden gestuurd door gedragscodes en standaarden en 

het navolgen hiervan wordt naarmate het kind ouder wordt steeds belangrijker bevonden voor 

het waardeoordeel van ‘het zelf’ (Harter, 1999; Mills, 2005; Reimer, 1996). Deze 

ontwikkelingen zorgen ervoor dat schaamte vaker voorkomt binnen deze leeftijdsperiode en 

zodanig als ‘pijnlijker’ wordt ervaren. Bovendien worden zelfpercepties vanaf deze leeftijd 

meer realistisch en accuraat (David & Kistner, 2000), waardoor narcistische 

persoonlijkheidstrekken beter kunnen worden vastgesteld (Thomaes et al., 2008). 

Met gebruik van zelfrapportage instrumenten wordt in dit huidige onderzoek specifiek 

gekeken naar alledaagse boze schaamtereacties van pre-adolescenten op school. Op basis van 

klinische observaties (e.g. H. Lewis, 1971) en enige evidentie (e.g. Tangney et al., 1992, 

1996; Thomaes et al., 2007, in press) wordt verwacht dat kinderen met boosheid kunnen 

reageren op schaamte. De tweede verwachting is dat met name narcistische kinderen op deze 

manier met schaamte omgaan, omdat zij kwetsbaar lijken te zijn voor bedreigingen van het 

zelfbeeld (Baumeister et al., 1996). De derde verwachting is dat narcistische kinderen die 

tevens een sterke behoefte hebben aan sociale waardering, het meest vatbaar zijn om met 

boosheid te reageren op schaamte.  

 

 

Methoden 

 

Participanten 

Aan het onderzoek hebben in totaal 195 jonge adolescenten meegedaan, 42% jongens en 53% 

meisjes. De leeftijd varieerde van 9 tot 13 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 11.35 jaar 

(SD=0.7). De meeste kinderen waren van autochtone afkomst (86%), 16% hadden een andere 

culturele achtergrond (te weten: 4,6% Surinaams/Antilliaans, 0,5% Turks, 1% Marokkaans en 

8,2% overige of gemengde culturele achtergrond). De participanten zijn afkomstig van vier 

scholen uit het reguliere basisonderwijs verdeeld over het land. In totaal hebben 10 klassen 

meegedaan, vijf groep 7-klassen en vijf groep 8-klassen. Deelname aan het onderzoek heeft 

plaatsgevonden middels actieve toestemming van de ouders. Vanuit school kregen kinderen 

een brief mee naar huis, met daarin een korte beschrijving van het onderzoek en een 

toestemmingsformulier voor hun ouders. De ondergetekende toestemmingsformulieren 
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werden geretourneerd aan school. De participanten kregen voor hun deelname aan het 

onderzoek kleine presentjes, zoals een pen of een potlood.       

 

Procedure en taken 

Vragenlijst 

Allereerst is er bij de participanten een vragenlijst afgenomen. De participanten hebben de 

vragenlijst klassikaal en in stilte ingevuld. De tafels werden uit elkaar gezet, zodat de 

kinderen goed voor zichzelf konden te werken. Aan de hand van een protocol gaven de 

onderzoekers (masterstudenten Psychologie) klassikaal mondelinge instructies aan de 

kinderen. Vervolgens konden de kinderen zelfstandig de vragenlijst invullen. Tijdens de 

afname liepen de onderzoekers rond om eventuele vragen te beantwoorden. 

De vragenlijst is een zelfrapportage ‘pen-en-papier’ vragenlijst en bestond in zijn 

geheel uit zeven instrumenten. Voor deze studie is gebruik gemaakt van twee instrumenten, 

namelijk de Nederlandse versie van de Childhood Narcissism Scale (Thomaes et al., 2008) en 

de Nederlandse vertaling van de Need for Approval Questionnaire (Rudolph et al., 2005). De 

CNS (zie Bijlage 1) is bedoeld om kenmerken van narcisme dimensioneel vast te stellen. De 

schaal bestaat uit tien positief geformuleerde stellingen of items, zoals: ‘Kinderen zoals ik 

hebben recht op iets extra’s’ of ‘Ik ben een heel speciaal en bijzonder persoon’. Kinderen 

beantwoordden de vragen op een 4-punt Likert schaal, van 0 ‘helemaal niet waar’ tot 3 

‘helemaal waar’. De items zijn vervolgens gesommeerd, waarbij een hoge score op de schaal 

een hoge mate aan narcistische persoonlijkheidstrekken impliceert. De betrouwbaarheid was 

in de huidige studie goed, met een Cronbach’s Alpha van .80.  

De tweede schaal, de Need for Approval Questionnaire (zie Bijlage 2), meet de mate 

waarin kinderen negatieve- en positieve evaluaties baseren op het waardeoordeel van anderen 

(Rudolph et al., 2005). De vragenlijst bestaat uit twee subschalen, namelijk een positieve 

subschaal (gericht op de goedkeuring/ positieve beoordeling van anderen) en een negatieve 

subschaal (gericht op de afkeuring/ negatieve beoordeling van anderen). Beide schalen zijn 

afgenomen, maar in het huidige onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de negatieve 

subschaal, omdat schaamte doorgaans een gevolg is van (geanticipeerde) negatieve evaluaties 

van anderen (Tangney et al., 1996). De negatieve subschaal bestaat uit vier items, waarop 

kinderen op een 4-punt Likert schaal antwoord konden geven, van 0 ‘helemaal niet waar’ tot 3 

‘helemaal waar’. De items zijn wederom gesommeerd, waarbij een hoge score op de schaal 
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een sterke neiging om zelfevaluaties te baseren op negatieve oordelen van anderen weergeeft. 

De betrouwbaarheid van dit instrument was goed, met een Cronbach’s Alpha van .88. 

 

Het dagboek 

Het tweede onderdeel van het onderzoek bestond uit de afname van ‘de dagboekjes’ (zie 

Bijlage 3). Tussen de vragenlijst en het dagboekonderdeel zat een termijn van één week. 

Kinderen kregen twee dagboekjes (voor elke week één dagboekje) die in totaal tien dagen zijn 

ingevuld. In dit onderzoek wordt echter alleen gebruik gemaakt van de eerste afnamedag. De 

dagboekjes werden aan het begin van iedere week door de onderzoekers uitgedeeld. Om de 

privacy te waarborgen hielden de kinderen de dagboekjes verder in eigen bezit (opgeborgen in 

de eigen tafellade). De dagboekjes zijn telkens aan het einde van de dag afgenomen. Kinderen 

kregen 10 á 15 minuten de gelegenheid om vragen te beantwoorden over de desbetreffende 

dag. Op de eerste afnamedag werd door de onderzoeker klassikaal mondelinge instructies 

gegeven middels een protocol. Tijdens de afname liep de onderzoeker rond om eventuele 

vragen te beantwoorden en om toe te zien dat kinderen voor zichzelf werkten. De rest van de 

week heeft deze leerkracht dit toezicht op zich genomen. In de tweede week is de procedure 

op dezelfde wijze herhaald. 

 De dagboekjes hadden als doel om de ervaren boosheid op die dag te meten, evenals 

de (wel/geen) meegemaakte schaamte-ervaring. De zelfgerapporteerde boosheid is gemeten 

aan de hand van drie items, bijvoorbeeld: ‘Ik voel me geërgerd/ geïrriteerd’ (zie Bijlage 3). 

Kinderen konden deze vragen beantwoorden op een 5-punt Likert schaal (van 0 ‘totaal niet 

waar’ tot 4 ‘helemaal waar’). De items zijn vervolgens gesommeerd, waarbij een hoge 

totaalscore een hoge mate van ervaren boosheid weergeeft. De betrouwbaarheid van de drietal 

boze gevoelsvragen was voldoende, met een Cronbach’s Alpha van .68.  

 De zelfgerapporteerde schaamte-ervaring is gemeten aan de hand van een zestal 

vragen (zie Bijlage 3). Deze vragen zijn gebaseerd op een pilotstudie, waarin typische 

schaamtevolle gebeurtenissen zijn uitgevraagd bij 50 kinderen. Bijvoorbeeld: ‘Hebben andere 

mensen jou vandaag voor gek gezet/ jou beledigd/ grappen over jou gemaakt?’. Kinderen 

hadden de keus om de vragen met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Eén of meer items 

beantwoord met ‘ja’ (ruwe score=1) impliceert één of meer meegemaakte schaamte-

ervaring(en), en geen items beantwoord met ‘ja’ (ruwe score=0) impliceert geen 

meegemaakte schaamte-ervaring.  



Beschaamde Boosheid 11 

 

Resultaten 

 

Voorbereidende analyses 

De relevante gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabele Boosheid en de 

onafhankelijke variabele Schaamte-ervaring zijn opgenomen in Tabel 1. De onderstaande 

tabel bevat ook de gemiddelden en standaarddeviaties van de overige variabelen die zijn 

opgenomen in het huidige onderzoek. Voor elk van de variabelen is er, middels een 

Independent Sample T-test (Grimm, 1993), nagegaan of de gemiddelden en standaarddeviaties 

verschillen per sekse. Dit blijkt het geval te zijn voor de variabele Narcisme. Jongens scoren 

significant hoger op de Narcismeschaal dan meisjes, t(1,193) = 2.80, p <.01. De resultaten 

komen overeen met eerder onderzoek naar narcisme en sekse bij kinderen (Thomaes et al., 

2008). Voor de variabele Behoefte aan waardering wordt eveneens een significant 

sekseverschil gevonden, t(1,193) = -1.99, p <.05. Meisjes blijken meer behoefte te hebben aan 

sociale waardering dan jongens. Dit is consistent met de bevindingen van Rudolph, Caldwell 

en Conley (2005). Jongens en meisjes verschillen niet wat betreft de ervaren schaamte, 

t(1,193) = -.65, p >.05, en de ervaren boosheid, t(1,193) = -.68, p >.05. 

 

Tabel 1 

Spreiding, gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) 

Metingen Spreiding M SD 

Boosheid 0.00-9.00 1.16 1.82 

Schaamte-ervaring 0.00-1.00 0.34 0.47 

Narcisme 0.00-23.00 9.26 4.80 

Behoefte aan Waardering 0.00-12.00 3.04 2.89 

Opmerking. De gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen Boosheid, Narcisme en Behoefte aan 

Waardering worden weergegeven als totaalscores, waarbij een hoge waarde op deze variabelen een hoge mate 

van boosheid, narcisme en behoefte aan waardering weergeeft. Het gemiddelde en standaarddeviatie van de 

variabele Schaamte-ervaring reflecteren ruwe scores: met een standaarddeviatie van 0.47 heeft 34% van de 

kinderen die dag één of meer schaamte-ervaringen meegemaakt.  
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Toetsing hypothesen 

De data is geanalyseerd met behulp van een hiërarchische meervoudige regressieanalyse. De 

afhankelijke variabele wordt gedefinieerd als de ervaren boosheid van de kinderen aan het 

einde van de schooldag. De hoofdeffecten voor Schaamte-ervaring, Narcisme en Behoefte aan 

waardering zijn ingevoerd in Stap 1, de twee-weginteracties van deze variabelen zijn 

ingevoerd in Stap 2, en de drie-weginteracties zijn tenslotte ingevoerd in Stap 3. 

Allereerst is er gekeken naar de vraag of kinderen met boosheid reageren op schaamte. 

De resultaten laten zien dat er een significant hoofdeffect bestaat voor Schaamte-ervaring, 

t(1,191) = 4.82, p <.01, b =1.23, β =.32. Volgens de verwachting rapporteren kinderen meer 

boosheid nadat zij die dag een schaamtevolle ervaring hebben meegemaakt. Het hoofdeffect 

voor Narcisme blijkt ‘marginaal significant’ te zijn, t(1,191) = 1.87, p =.06, b =.22, β =.12. 

Dit betekent dat kinderen over het algemeen meer boosheid lijken te ervaren naarmate ze 

meer narcistische persoonlijkheidstrekken rapporteren. Het hoofdeffect voor Behoefte aan 

waardering blijkt eveneens significant te zijn, t(1,191) = 2.86, p <.05, b =.35, β =.19. 

Kinderen die een sterke behoefte hebben aan sociale waardering blijken meer boosheid te 

ervaren. 

Vervolgens is er gekeken naar de mate waarin narcistische kinderen boosheid ervaren 

nadat zij beschaamd zijn. De resultaten laten zien dat de twee-weginteractie Schaamte-

ervaring X Narcisme niet significant is, t(1,188) = -0.18, p >.05, b = -.05, β = -.02. In 

tegenstelling tot de verwachting blijken narcistische kinderen - ten opzichte van minder 

narcistische kinderen - niet meer boosheid te ervaren nadat zij beschaamd zijn.  

Tot slot is er gekeken naar de mate waarin narcistische kinderen met een sterke 

behoefte aan sociale waardering boosheid ervaren nadat zij een schaamte-ervaring hebben 

meegemaakt. Uit de resultaten komt naar voren dat de drie-weginteractie Schaamte-ervaring 

X Narcisme X Behoefte aan waardering significant is, t(1,187) = 1.99, p<.05, b =.44, β =.21, 

(zie Figuur 1).  
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Figuur 1 

De relatie tussen Narcisme en Boosheid voor participanten met een hoge of lage behoefte aan waardering. 

 

Om te achterhalen wat deze interactie betekent, is een correlationele vervolganalyse 

gedaan. Van de variabele Behoefte aan waardering is een groepsvariabele gemaakt; kinderen 

zijn op basis van hun score ingedeeld in een groep ‘lage Behoefte aan waardering’ (score 

onder de mediaan) en ‘hoge Behoefte aan waardering’ (score boven de mediaan). De 

samenhang tussen narcisme en boosheid blijkt significant te zijn voor de groep kinderen die 

geen schaamte-ervaring heeft meegemaakt en laag scoren op behoefte aan waardering, r =.27, 

p <.05. Een deel van de narcistische kinderen - namelijk die narcisten die weinig behoefte 

hebben aan sociale waardering - ervaren dus relatief veel boosheid zonder dat zij die dag 

beschaamd zijn. Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen narcisme en boosheid voor zowel 

de groep beschaamde kinderen met een lage Behoefte aan waardering, r = -.13, p >.05, als 

voor de groep onbeschaamde kinderen met hoge Behoefte aan waardering, r =.12, p >.05. 

Volgens de verwachting lijkt er echter wel een positieve samenhang te bestaan tussen 

narcisme en boosheid voor de groep kinderen die zowel een sterke behoefte hebben aan 

sociale waardering als een schaamte-ervaring hebben meegemaakt. Dit effect blijkt 

‘marginaal significant’ te zijn, r =.29, p =.08. Deze resultaten suggereren dat narcistische 

kinderen die hun zelfevaluaties baseren op de beoordelingen van anderen - ofwel een sterke 

behoefte hebben aan sociale waardering - geneigd zijn om meer boosheid te ervaren nadat zij 

beschaamd zijn. 
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Discussie 

 

In dit huidige onderzoek is gekeken naar de mate waarin pre-adolescenten boze 

schaamtereacties vertonen in hun alledaagse leven op school. Daarnaast is er gekeken naar de 

invloed van narcisme en behoefte aan sociale waardering op deze boze schaamtereacties. 

Volgens de verwachting blijken kinderen met boosheid te reageren op schaamte. Deze 

resultaten bevestigen klinische observaties dat beschaming kan leiden tot een emotionele staat 

van vernederde woede (H. Lewis, 1971). Tevens sluit het aan bij het onderzoek van Tangney 

et al. (1992, 1996) waaruit bleek dat schaamtegevoelige personen meer boosheid ervaren in 

hun alledaagse leven. Vanuit een breder perspectief geven de bevindingen meer inzicht in de 

manier waarop kinderen met egodreigingen kunnen omgaan. Volgens Baumeister, Smart en 

Boden (1996) kunnen personen op twee manieren reageren wanneer zij geconfronteerd 

worden met een egodreiging, namelijk acceptatie of afweren van de dreiging. Bij acceptatie 

internaliseren kinderen de egodreiging, waardoor het zelfbeeld daalt. Bij afweren houden 

kinderen de dreiging buiten ‘het zelf’, waardoor het zelfbeeld in stand blijft. Huidige 

bevindingen passen binnen deze externaliserende manier om met egobedreigingen om te 

gaan. 

 In tegenstelling tot de verwachting bleken narcistische kinderen (ofwel kinderen met 

narcistische persoonlijkheidstrekken) niet meer boosheid na schaamte te ervaren dan anderen. 

Deze bevindingen lijken niet overeen te komen met eerder onderzoek van Thomaes et al. 

(2007, in press). Zij vonden dat de samenhang tussen schaamte en boze gevoelens werd 

gemodereerd door narcisme. Een belangrijke meerwaarde van de resultaten uit dit huidige 

onderzoek is de suggestie dat de relatie tussen schaamte, boosheid, en narcisme wordt 

gemodereerd door een andere variabele, namelijk ‘behoefte aan sociale waardering’. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de meest intense boze reacties op beschaming werden vertoond 

door narcistische kinderen die tevens een sterke behoefte hebben aan sociale waardering. Het 

blijkt dus om een subgroep van narcistische kinderen te gaan die vatbaar is om met boosheid 

te reageren op beschaming. Deze resultaten gaan samen met eerder onderzoek waaruit naar 

voren kwam dat sommige narcisten zeer sensitief en reactief zijn voor de evaluaties van 

anderen (Martinez et al., 2008; Rhodewalt & Morf, 2001). Bovendien passen de resultaten 

binnen de theoretische inzichten naar het zelfbeeld van narcisten. Narcisten hebben een hoog, 

maar ook kwetsbaar zelfbeeld (Baumeister et al., 1996; Rhodewalt & Morf, 2001). Deze 

kwetsbaarheid maakt dat zij extreem gevoelig zijn voor mogelijke veranderingen of 
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bedreigingen van het zelfbeeld (bijvoorbeeld door schaamte en/of negatieve evaluaties van 

anderen). Zij maken gebruik van zelfregulatie strategieën om hun positieve zelfoordeel in 

stand te houden (Rhodewalt & Morf, 2001). De boze schaamtereacties kunnen worden gezien 

als een strategie om schaamte buiten ‘het zelf’ te houden, waardoor het ‘opgeblazen’ 

zelfbeeld van narcistische kinderen blijft bestaan.  

Enigszins verrassend rapporteerden narcistische kinderen in dit onderzoek ook meer 

boosheid zonder die dag beschaamd te zijn. Dit suggereert dat schaamte niet de enige 

emotionele context is waardoor narcistische kinderen meer boosheid ervaren. Mogelijk spelen 

andere factoren een rol, zoals een gebrek aan empathie of het slecht kunnen verplaatsen in een 

ander persoon. Empathie wordt belangrijk bevonden voor het aangaan of het in stand houden 

van sociale contacten, ook wel prosociaal gedrag (Brownell, Zerwas & Balaram, 2002). 

Narcisten zijn van nature geneigd sociale interacties te beïnvloeden met het oog op status, 

bewondering en een behoud van een ‘opgeblazen’ zelfbeeld (Rhodewalt & Morf, 2001). Een 

beperkt inlevingsvermogen en de neiging om te handelen vanuit het eigen belang maakt dat 

narcistische kinderen mogelijk meer boosheid ervaren in een omgeving waarin sociale 

interacties met leeftijdsgenoten centraal staan, zoals school. Meer onderzoek is nodig om te 

achterhalen of deze factoren daadwerkelijk van invloed zijn op de boze schaamtereacties van 

narcistische kinderen. 

De huidige studie heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de bestaande 

literatuur wat betreft het inzicht in schaamte, egobedreigingen, boze schaamtereacties en 

narcisme bij kinderen. Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin schaamte (als 

zelfbewuste emotie) voorkomt in het alledaagse leven van het kind en welke kinderen vatbaar 

zijn om met boosheid te reageren op schaamte. In de literatuur wordt boosheid vaak gezien als 

emotionele ‘trigger’ voor agressief gedrag. Over de emotionele context - waar het zich 

afspeelt - is helaas minder bekend. Dit onderzoek laat zien dat schaamte een dergelijke 

emotionele context is voor boosheid. Daarbij toont het onderzoek aan dat narcistische 

persoonlijkheidstrekken en behoefte aan sociale waardering individuele verschillen verklaren 

in de manier waarop kinderen met schaamte omgaan.  

 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Een beperking van deze huidige studie is dat het zich enkel heeft gericht op pre-adolescenten. 

Zoals eerder besproken en aangetoond blijkt deze leeftijdscategorie uitermate geschikt te zijn 

voor onderzoek naar schaamte. Echter, de ontwikkeling van boze schaamtereacties kan op 
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basis van dit onderzoek niet worden vastgesteld. Voor vervolgonderzoek is het interessant om 

na te gaan in hoeverre de bevindingen ook generaliseerbaar zijn voor kinderen uit andere 

leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld jonge schoolkinderen of adolescenten. 

 Er is in de huidige studie gekeken naar de gevoelens en schaamte-ervaringen van 

kinderen op één schooldag. Het is echter ook interessant om na te gaan in hoeverre boze 

schaamtereacties verschillen per persoon per dag, en hoe lang deze negatieve emoties stand 

houden. Kinderen rapporteerden namelijk aan het einde van de schooldag hun gevoelens en 

schaamte-ervaringen. Dikwijls waren kinderen ’s ochtends beschaamd, maar rapporteerden zij 

aan het einde van de dag nog steeds gevoelens van boosheid. Dit suggereert dat beschaming 

een behoorlijke impact kan hebben op het welbevinden van het kind. Er zijn vervolganalyses 

nodig om de duur van de impact van schaamte in kaart te brengen.  

In dit onderzoek zijn de emotionele schaamtereacties van kinderen onderzocht. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het gedrag van kinderen nadat zij beschaamd 

zijn. Daarbij is het met name interessant wat het verband is tussen boze schaamtereacties en 

agressief gedrag. Onlangs is op experimentele wijze aangetoond dat schaamte, met name bij 

narcistische kinderen, tot boosheid en agressie kan leiden (Thomaes et al., in press). 

Onderzoek binnen een naturalistische setting kan nagaan in hoeverre kinderen in het 

alledaagse leven agressieve schaamtereacties vertonen. Daarnaast kunnen andere factoren een 

rol spelen bij boze- of agressieve schaamtereacties, zoals status in de klas, afwijzing door 

leeftijdsgenoten of peervictimisatie. Mogelijk is een hoge status in de klas een belangrijke 

protectieve factor voor externaliserende responsreacties. Daarentegen kan afwijzing door 

leeftijdsgenoten of peervictimisatie beschaming nog ‘pijnlijker’ maken, waardoor deze 

kinderen mogelijk eerder met boosheid en agressie zullen reageren op schaamte.  

Tot slot is er in algemene zin weinig onderzoek gedaan naar narcistische 

persoonlijkheidstrekken bij kinderen. Zo is er nog relatief weinig bekend over de 

ontwikkeling van narcisme. Het kwetsbare maar ‘grandioze’ zelfbeeld van narcisten wordt 

vaak in verband gebracht met een onveilige hechting of inconsistente en ongevoelige 

interactiepatronen tussen de ouder en het kind (Rhodewalt & Morf, 2001). Echter, direct 

onderzoek ontbreekt. Longitudinaal onderzoek is noodzakelijk om te voorkomen dat narcisme 

op jonge leeftijd uitloopt tot de narcistische persoonlijkheidsstoornis op volwassen leeftijd 

(Foster, Campbell & Twenge, 2003). Daarnaast wordt in de volwassen literatuur steeds meer 

onderscheid gemaakt tussen verschillende subtypen narcisten, de ‘openlijke’ of ‘verborgen 

narcist’ (Lapsley & Aalsma, 2006) of de ‘grandioze’ of ‘kwetsbare’ narcist (Dickinson & 
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Pincus, 2003). De openlijke- of grandioze subtypen worden meer in verband gebracht met 

interpersoonlijke problemen (Lapsley & Aalsma, 2006). Onderscheid bij kinderen naar 

verschillende subtypen narcisten kan wenselijk zijn om meer inzicht te krijgen in sociale- en 

emotionele ontwikkelingsprocessen van kinderen met narcistische persoonlijkheidstrekken en 

de manier waarop zij omgaan met egobedreigingen zoals schaamte.  

 

Conclusie  

Pre-adolescenten worden in hun alledaagse leven veelvuldig geconfronteerd met schaamte. 

Schaamte - een vorm van egobedreiging - leidt tot negatieve zelfevaluaties; de gedachte dat 

een kind iemand is die hij niet wil zijn (Olthof et al., 2000). Dit maakt schaamte een 

emotioneel pijnlijke ervaring, waardoor kinderen geneigd zijn direct te reageren. Naast een 

internaliserende reactie op schaamte (negatieve emoties worden naar binnen gekeerd) laat het 

huidige onderzoek ook zien dat er een externaliserende reactie bestaat op schaamte (negatieve 

emoties worden naar buiten gekeerd). De reactie van de jongen ‘Pim’ uit de introductie is een 

voorbeeld van ‘vernederde woede’, een emotionele reactie die vaak voorkomt bij een deel van 

de beschaamde pre-adolescenten. De bevindingen uit dit huidige onderzoek laten zien dat een 

subgroep van de narcistische kinderen, namelijk narcistische kinderen die hun zelfoordeel 

baseren op de evaluaties van anderen, met name geneigd zijn dergelijke boze 

schaamtereacties te vertonen. 
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Bijlage 1: Childhood Narcissism Scale (Thomaes, Bushman, Stegge & Olthof, 2008) 

 

Zet een cirkel om het antwoord dat het beste bij jouw mening past 

 Helemaal 

niet 

waar 

Niet 

echt 

waar 

Best 

waar 

 

Helemaal 
waar 

 

 

1. Ik vind het belangrijk om op te vallen  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2. Kinderen zoals ik hebben recht op iets extra’s  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3. Zonder mij zou onze klas veel minder leuk zijn 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. Het gebeurt vaak dat andere kinderen de 
complimenten krijgen die ik eigenlijk verdien  

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5. Ik hou ervan om te laten zien wat ik allemaal kan 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6. Ik kan anderen heel goed laten geloven wat ik wil 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

7. Ik ben een heel speciaal en bijzonder persoon  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

8. Ik ben een voorbeeld voor andere kinderen  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

9. Het lukt mij om vaak bewondering te krijgen 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

10. Ik denk graag na over hoe ontzettend leuk ik ben  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Helemaal 

niet 

waar 

Niet 

echt 

waar 

Best 

waar 

 

Helemaal 
waar 
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Bijlage 2: Need for Approval Questionnaire (Rudolph, Caldwell & Conley, 2005) 

 

Zet een cirkel om het antwoord dat het beste bij jouw mening past 

 Helemaal 

niet 

waar 

Niet 

echt 

waar 

Best 

waar 

 

Helemaal 
waar 

 

 

1. Als andere leerlingen mij leuk vinden, voel 
ik me beter over mezelf. 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2. Als andere leerlingen mij niet leuk vinden, 
voel ik me een beetje voor gek staan.1  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3. Als andere leerlingen mij leuk vinden, ben 
ik trots op mezelf.  

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. Als andere leerlingen mij niet leuk vinden, 
voel ik me slecht over mezelf.2 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5. Als andere leerlingen mij leuk vinden, voel 
ik me gelukkiger met mezelf. 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6. Als andere leerlingen mij niet leuk vinden, 
schaam ik me voor mezelf.3 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

7. Als andere leerlingen mij leuk vinden, voel 
ik me goed over mezelf.   

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

8. Als andere leerlingen mij niet leuk vinden, 
voel ik me een beetje een mislukkeling.4 

 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 Helemaal 
niet 

waar 

Niet echt 
waar 

Best waar Helemaal 
waar 

1,2,3,4 
Desbetreffende items voor de variabele Behoefte aan waardering (negatieve subschaal)  
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Bijlage 3: ‘Het dagboek' 

 

MAANDAG 
Vul de volgende bladzijden alleen in op maandagmiddag 

 

 

 

JOUW GEVOELENS ZIJN PRIVE 

 

 

 

Daarom spreken we het volgende af: 

 

1. Zet de tafels zo ver mogelijk uit elkaar 

 

2. Werk voor jezelf en probeer stil te zijn 

 

3. Praat niet met andere leerlingen over jouw antwoorden 

 

4. Alleen de onderzoekers krijgen jouw antwoorden te zien. Niet je 
leraren en niet je ouders 

 

 

 

DUS: JE KUNT STEEDS EERLIJK ANTWOORDEN 
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Hoe voel je je NU, OP DIT MOMENT? 

1,2,3
 Desbetreffende items voor de afhankelijke variabele Boosheid 

 Totaal niet 
waar 

Heel klein 
beetje 
waar 

Beetje 
waar 

Behoorlijk 
waar 

Helemaal 
waar 

1. Ik voel me blij 
0 1 2 3 4 

2. Ik voel me een beetje boos
1 

0 1 2 3 4 

3. Ik voel me een beetje stom 
0 1 2 3 4 

4. Ik voel me een beetje 

    geërgerd, geïrriteerd
2 0 1 2 3 4 

5. Ik voel me trots op mezelf 
0 1 2 3 4 

6. Ik voel me een beetje somber 
0 1 2 3 4 

7. Ik schaam me een beetje 
0 1 2 3 4 

8. Ik voel me een beetje  
   verdrietig 

0 1 2 3 4 

9. Ik ben een beetje kwaad
3 

0 1 2 3 4 

10. Ik voel me een beetje  
     chagrijnig 

0 1 2 3 4 

11. Ik ben vrolijk 
0 1 2 3 4 

12. Ik voel me een beetje voor   
     gek staan 

0 1 2 3 4 

13. Ik voel me een beetje  
     vernederd 

0 1 2 3 4 

14. Ik voel me een beetje  
     onhandig 

0 1 2 3 4 

15. Ik wil iemand terugpakken,  
     wraak nemen 

0 1 2 3 4 

16. Ik voel me goed over mezelf 
0 1 2 3 4 

17. Ik voel me een beetje  
     angstig, bang 

0 1 2 3 4 

18. Ik voel me een beetje  
     gespannen, nerveus 

0 1 2 3 4 

19. Ik voel me een beetje  
     onzeker over mezelf 

0 1 2 3 4 

20. Ik voel me tevreden met  
     mezelf 

0 1 2 3 4 

 Totaal niet 
waar 

Heel klein 
beetje 
waar 

Beetje 
waar 

Behoorlijk 
waar 

Helemaal 
waar 
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Wat gebeurde er VANDAAG? 

 

Stap 1: Beantwoord deze vragen Omcirkel het juiste 
antwoord 

1. Heb jij vandaag iets heel verkeerd/slecht gedaan, of een fout 
gemaakt waar andere mensen bij waren? 

Nee Ja 

 
2. Heb jij vandaag per ongeluk iets raars/ongewoons gedaan waar 

andere mensen bij waren? 

 
Nee 

 
Ja 

 
3. Lieten andere mensen vandaag merken dat ze ontevreden/ 

teleurgesteld over jou waren, of had je het gevoel dat zij dat waren? 

 
Nee 

 
Ja 

 
4. Lieten andere mensen vandaag merken dat ze jou raar/dom/stom 

vonden, of had je het gevoel dat zij dat vonden? 

 
Nee 

 
Ja 

 
5. Hebben andere mensen jou vandaag voor gek gezet/ jou 

beledigd/grappen over jou gemaakt? 

 
Nee 

 
Ja 

 
6. Hebben andere mensen vandaag iets over jou gehoord/iets van jou 

gezien wat je liever geheim wilde houden? 

 
Nee 

 
Ja 

 


