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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Narcisme, Schaamte en Agressie in de Vroege Adolescentie: Over 

Kwetsbare Kinderen

“…ik ben allergisch voor walnoten, als ik die eet zwelt m’n mond helemaal op. Een 

paar weken geleden dacht een vriend van mij -of nepvriend eigenlijk- dat hij 

grappig was. Hij begon me uit te lachen en zei dat ik in de spiegel moest kijken 

om te zien hoe groot mijn mond was geworden. Volgens mij wilde hij gewoon 

stoer doen voor de andere kinderen.”

Interviewer: Kun je beschrijven wat je op dat moment voelde en dacht? 

“Ik voelde me stom, en ongelukkig omdat ik me anders voelde dan de anderen. 

En ik irriteerde me kapot aan die gast, ik was boos. Ik dacht, kun je je kop niet 

houden, sukkel. Ik kan er toch niks aan doen.”

Interviewer: Wat wilde je diep van binnen het liefste doen?

“Gewoon z’n kop eraf schoppen, en dat iedereen dat dan zou zien.”  

Fragment uit een interview met een 12-jarige jongen over een recente schaamte ervaring.

Agressie onder kinderen en jongeren kent verschillende vormen en aanleidingen. 

Soms gedragen kinderen zich agressief op een geplande, koelbloedige manier, in een 

doelbewuste poging om een ander te schaden. Op andere momenten -zoals beschreven 

in bovenstaand fragment- gedragen kinderen zich agressief als gevolg van intense 

emoties, bijvoorbeeld in reactie op een bepaalde provocatie of bedreiging. Onderzoek bij 

volwassenen heeft laten zien dat dergelijk agressief gedrag vaak is geworteld in 

omstandigheden waarin iemands trots, status, of zelfbeeld wordt gekrenkt; zogenaamde 

ego-bedreigingen. Bij kinderen en jongeren is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar 

ego-bedreigingen als aanleiding van agressie. Dit is opmerkelijk, aangezien veel van het 
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sociale gedrag in met name de late kindertijd en de vroege adolescentie is gericht op het 

in stand houden van een gevoel van eigenwaarde en status (Harter, 1999).  

In dit proefschrift hebben we ons specifiek gericht op de emotie schaamte als ego-

bedreigende aanleiding van agressie. Schaamte kan worden gedefinieerd als een 

bijzonder pijnlijke emotionele ervaring die ontstaat wanneer kinderen niet aan bepaalde 

publieke standaarden of verwachtingen voldoen, en die gepaard gaat met intense 

gevoelens van waardeloosheid, onmacht of minderwaardigheid. Als zodanig vormt 

schaamte een sterke bedreiging van het zelfbeeld. Een prototypische manier waarop 

kinderen omgaan met schaamte is door op submissieve wijze de sociale omgeving te 

vermijden. Klinische observaties suggereren echter dat -conform het ego-bedreigende 

karakter van schaamte- kinderen ook kunnen omgaan met schaamte door boos te 

worden, of zelfs agressief te reageren op de sociale omgeving. In Hoofdstuk 1 werd 

beredeneerd dat de neiging van kinderen om boos en/of agressief te reageren op 

schaamte zou moeten samenhangen met individuele verschillen in de mate waarin zij 

geneigd zijn hun zelfbeeld te beschermen. Een dergelijke neiging tot zelfbeeld-protectie 

is o.a. kenmerkend voor kinderen met narcistische persoonlijkheidstrekken. Het doel van 

het onderhavige onderzoek was, voor kinderen in de late kindertijd en vroege 

adolescentie, na te gaan of (a) negatieve, boze emoties en agressieve gedragingen 

gegrond kunnen zijn in een gevoel van schaamte, en (b) narcisme (naast verwante 

persoons-variabelen) kinderen aanzet om boos en/of agressief te reageren op schaamte.

In Hoofdstuk 2, het eerste empirische hoofdstuk, werd de ontwikkeling en 

validatie beschreven van een korte (maar omvattende) zelfrapportage vragenlijst om 

kinderlijk narcisme te meten; de Childhood Narcissism Scale (CNS). Tot dusver bestond 

er geen instrument om vroege manifestaties van narcisme in kaart te brengen, wij 

hebben gepoogd om in deze leemte te voorzien. In een reeks studies toonden we aan dat 

het mogelijk is om narcisme op betrouwbare en betekenisvolle wijze te meten bij 

kinderen en jonge adolescenten. De CNS bleek een intern consistente, eendimensionele 

maat van stabiele individuele verschillen in kinderlijk narcisme te zijn. De Engelse versie 
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van de CNS bleek vergelijkbare psychometrische eigenschappen te bezitten als de 

originele Nederlandse versie, wat de CNS bruikbaar maakt voor onderzoekers uit 

Engelstalige landen. Ten slotte werd -zoals verwacht- gevonden dat (a) de CNS vrijwel 

geen overlap heeft met conventionele maten van zelfwaardering, en (b) beide 

constructen verschillende psychologische en interpersoonlijke correlaten hebben. 

Kinderen met een hoge zelfwaardering zijn tevreden met de persoon die ze zijn, en hun 

zelfwaardering is robuust en stabiel. Ze hechten belang aan het vormen van intieme 

relaties en zijn doorgaans positief gestemd. Kinderen met hoge scores op de CNS, 

daarentegen, zijn niet per se tevreden met de persoon die ze zijn, maar vinden zich zelf 

wel beter dan anderen. Hun zelfwaardering is kwetsbaar en sterk afhankelijk van de 

oordelen van anderen. Ze zijn weinig empathisch, geneigd om anderen te gebruiken voor 

hun eigen doelen, en emotioneel labiel. 

In Hoofdstuk 3 werden de emotionele reacties van kinderen op een experimentele 

schaamte inductie onderzocht. De resultaten wezen uit dat de voor deze studie 

ontwikkelde schaamte inductie -kinderen verliezen een computerspel van “een van de 

slechtste spelers tot nu toe” en vinden hun naam terug onderaan een ranglijst- effectief 

is en substantiële gevoelens van schaamte oproept. Zoals verwacht bleken beschaamde 

kinderen (a) meer boosheid te voelen, en (b) meer boosheid te uiten dan kinderen die 

werden toegewezen aan een controle conditie (in deze conditie verloren kinderen ook het 

computerspel, maar de tegenstander was geen slechte speler en bovendien werd er geen 

ranglijst gepresenteerd). Deze bevindingen bevestigen klinische observaties dat 

schaamte vaak aanzet tot een gevoel van “vernederde woede”. De mate waarin 

schaamte aanzette tot vernederde woede bleek echter sterk afhankelijk van individuele

verschillen. Het bleek dat met name narcistische kinderen2 –meer dan hun minder 

narcistische leeftijdsgenoten- geneigd zijn om boosheid te ervaren in reactie op 

schaamte. Een belangrijke mediërende rol was weggelegd voor gevoelens van schaamte. 

                                               
2 Met “narcistische kinderen” bedoelen we kinderen die hoog scoren op de Childhood Narcissism Scale, de door 
ons gebruikte narcismevragenlijst die beoogt normale variatie in narcistische persoonlijkheidstrekken te meten. 
Deze kinderen hebben niet noodzakelijkerwijs een pathologische persoonlijkheid.
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Narcistische kinderen die waren toegewezen aan de schaamteconditie ervoeren sterke 

gevoelens van schaamte, en die gevoelens van schaamte zetten op hun beurt aan tot 

sterke gevoelens van boosheid. Narcistische kinderen bleken echter niet meer boosheid 

te uiten in reactie op schaamte. Mogelijk -zo werd gesteld- zijn narcistische kinderen 

geneigd om hun boze gevoelens te maskeren zodat ze hun sociale aanzien kunnen 

behouden. 

In Hoofdstuk 4 werd voortgeborduurd op het voorgaande hoofdstuk door gebruik 

te maken van andere methodologieën (zelf-rapportage en peer-rapportage) en door te 

focussen op aanvullende persoons-variabelen waarop kinderen verschillen (naast 

narcisme ook zelfwaardering en overschatting van sociale status). In overeenstemming 

met de bevindingen in Hoofdstuk 3, bleek dat narcistische kinderen zelf rapporteren met 

meer boosheid en agressie te reageren op beschamende situaties. Ook bleken 

narcistische kinderen relatief vaak door hun klasgenoten genoemd te worden als 

kinderen die agressief reageren op beschamende situaties. Een belangrijke bevinding van 

deze studie was verder dat zelfwaardering niet of nauwelijks gerelateerd is aan (zelf- en 

peer-gerapporteerde) agressieve schaamte reacties. Ten slotte bleek dat kinderen die 

neigen tot agressieve schaamte reacties een lage sociale status hebben, maar die lage 

status zelf niet als zodanig ervaren, of onderkennen. Deze bevinding suggereert dat deze 

kinderen een opgeblazen, onrealistisch positief beeld van hun sociale status hebben. 

De resultaten die werden gevonden in de Hoofdstukken 3 en 4 waren consistent, 

conform verwachting en daarmee zeer bemoedigend. Wat echter nog ontbrak in de lijn 

van bevindingen waren gegevens betreffende het daadwerkelijk agressief gedrag van 

kinderen in reactie op experimentele beschaming. Dit was het doel van Hoofdstuk 5. 

Kinderen werden blootgesteld aan dezelfde experimentele schaamte manipulatie als in 

Hoofdstuk 3. Echter, deze keer kregen zij direct na de experimentele schaamte 

manipulatie de mogelijkheid om hun (zogenaamde) tegenstander “herrie stoten” toe te 

dienen. Het ingestelde volume van deze herriestoten (variërend op een schaal van 
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0=geen lawaai, tot 10=zeer hard lawaai) fungeerde als gedragsmaat van agressie. 

Wederom bleken narcistische kinderen agressiever dan hun minder narcistische 

leeftijdsgenoten, maar alleen in reactie op beschaming. Deze bevinding is belangrijk, 

omdat het laat zien dat narcistische agressie niet een automatische reactie is op elke 

willekeurige vorm van frustratie, maar een specifieke reactie op schaamte. Daarnaast

werd -opnieuw- geen evidentie gevonden voor de traditionele gedachte dat een lage 

zelfwaardering aanzet tot agressie. Sterker, deze gedachte werd tegengesproken door de 

bevinding dat de meeste agressie werd vertoond door beschaamde narcistische kinderen 

die daarnaast een hoge (en dus niet een lage) zelfwaardering hadden. Lage 

zelfwaardering bleek te fungeren als een buffer tegen narcistische agressie.

In Hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk, werd ingegaan op de implicaties van ons 

onderzoek. Allereerst werd geconcludeerd dat wanneer we een volledig beeld willen 

verkrijgen van de emotionele processen die ten grondslag liggen aan kinderlijke agressie, 

het niet voldoende is om te focussen op boosheid –als onmiddellijke emotionele trigger 

van agressie- alleen. We spoorden onderzoekers aan om zich breed te oriënteren op het 

geheel van emotionele processen dat kinderen aanzet tot agressie, inclusief de 

emotionele processen waarin boosheid en agressie hun oorsprong vinden. Hoewel 

gevoelens van schaamte zich doorgaans niet manifesteren als agressieve gevoelens, 

vormen ze de emotionele context waarin veel episodes van kinderlijke boosheid en 

agressie ontstaan. 

Daarnaast werd geconcludeerd dat ons onderzoek niet of nauwelijks 

ondersteuning levert voor de aloude gedachte dat agressieve kinderen gekenmerkt 

worden door een lage zelfwaardering. Als dat het geval zou zijn, zouden kinderen met 

een lage zelfwaardering logischerwijs juist agressief hebben moeten reageren op 

schaamte, omdat deze emotie hun bestaande gevoelens van minderwaardigheid en 

frustratie nog verder versterkt. Dit bleek niet het geval te zijn. Onze bevindingen 

toonden veel duidelijker aan dat juist kinderen met een onrealistisch positief, 

opgeblazen, narcistisch zelfbeeld geneigd zijn om boos en/of agressief te reageren op 
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beschaming. Deze bevinding is consistent met het idee dat dergelijke reacties op 

beschaming een ego-beschermende functie dienen. Narcisten zijn sterk gedreven om hun 

zelfbeeld hoog te houden. Als ze het gevoel hebben dat een bepaalde sociale gebeurtenis 

een bedreiging vormt voor hun zelfbeeld, wenden ze zelfregulatie strategieën aan om die 

bedreiging ongedaan te maken. Aangezien schaamte een sterke bedreiging van het 

zelfbeeld vormt, is narcistische agressie te begrijpen als een defensieve strategie om het 

zelfbeeld te behouden.

Wat zijn de klinische implicaties van ons onderzoek? Onze bevindingen suggereren 

dat narcisme een belangrijke oorzaak is van de gedragsproblemen van een subgroep van 

agressieve kinderen. Het zou derhalve zeer effectief kunnen zijn om te interveniëren met 

het zelfbeeld van deze kinderen. Gebaseerd op het werk van Kernis (2003) werd 

aanbevolen deze kinderen te helpen om (1) zich bewust te zijn van de eigen 

competenties, zowel de sterke als de minder sterke, (2) informatie over het zelf op een 

open en accepterende wijze te verwerken en niet op defensieve wijze te vervormen, en 

(3) in staat te zijn om het zelf op een open en eerlijke manier aan anderen te 

presenteren, zodat anderen het “echte zelf” zien en niet het “opgeblazen zelf”. Daarnaast 

suggereren onze bevindingen dat agressie interventies die zich richten op kinderlijke 

emoties niet uitsluitend gericht moeten zijn op anger management, maar op het geheel 

van emotionele processen dat kinderen aanzet tot agressief gedrag. Belangrijke 

subgroepen van agressieve kinderen (bijvoorbeeld agressieve narcisten) zouden kunnen 

profiteren van interventies die ze minder kwetsbaar maken voor de ervaring van 

schaamte. Dergelijke interventies zouden kinderen kunnen helpen om zich minder zorgen 

te maken over hun zelfbeeld, alsmede over het beeld dat anderen van hen hebben. We 

hopen met ons onderzoek een impuls te hebben gegeven aan de ontwikkeling en 

verbetering van agressie interventies bij sociaal kwetsbare kinderen.


