
 

 
 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Academiejaar 2007–08 

Eerste Examenperiode 

 

 

 

WRAAK EN ZELFWAARDERING: 

EFFECTEN VAN 

MACHIAVELLISME, PSYCHOPATHIE 

EN NARCISME  
 

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de 

Psychologie, Optie klinische psychologie 

 
 

 

 

Promotor: Prof. dr. A. Van Hiel 

 
 
 

Elena De Bock 



 

 
 

VOORWOORD 

 

 

 

Het realiseren van deze thesis zou onmogelijk geweest zijn zonder de steun van enkele 

belangrijke mensen. 

 

Eerst en vooral wil ik professor Alain Van Hiel, tevens mijn promotor, bedanken om 

deze thesis tot een goed einde te maken. Wanneer mijn begeleider de taak niet meer op 

zich nam, kwam Prof. A. Van Hiel snel met een oplossing naar voor en heeft mij verder 

goed begeleid. Ook mijn dank voor zijn hulp bij de statistische verwerking van het 

datamateriaal.   

 

Ook wil ik de medewerkers van professor A. Van Hiel bedanken die geholpen hebben 

bij de opzet van het onderzoek.  

Tevens hoort daarbij een bedanking aan alle deelnemers van dit onderzoek. Zonder hun 

medewerking hadden wij immers nooit dit onderzoeksopzet kunnen realiseren.    

 

Daarnaast wil ik ook Sven bedanken voor de vele uurtjes die hij heeft doorgebracht met 

het nalezen van mijn thesis en de aangebrachte suggesties ter verbetering. Telkens stond 

hij klaar met hoopgevende woorden op momenten dat ik het net nodig had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INHOUDSTABEL:  

 

INLEIDING         p.3  

 

   Algemene Situering van Wraak       p.3  

 

  Wraak binnen de Psychologie      p.5 

 

   Wraak en zijn Kenmerken        p.6 

  Een Definitie      p. 6 

  Drie Opvallende Kenmerken    p. 7 

   Eerste kenmerk  

   Tweede kenmerk  

   Derde kenmerk  

 

   Doel van wraak         p. 9 

  Wraak en Twee Hoofddoelen   p. 12 

   Wraak als strategie  

   Wraak als emotioneel gebeuren  

 

   Wraak en ...         p. 12 

  De Eigenwaardering     p.  12 

   Het effect van wraak op de eigenwaardering  

   Het effect van de eigenwaardering op wraak  

  De Persoonlijkheid     p. 17 

   Vergevingsgezindheid  

   De ‘dark triad’ persoonlijkheid   

  Emoties      p. 22 

   Negatieve emoties  

   Schuld  

   Schaamte  

  



 

 
 

 

PROBLEEMSTELLING       p.24 

 

    Hypothesen         p. 25 

 

   Onderzoeksplan            p. 25  

   

 

METHODEN         p. 26 

 

    Deelnemers         p.26 

 

    Meetinstrumenten        p. 26 

  De Eigenwaardering     p. 27   

  De ‘Dark Triad’ Persoonlijkheid   p. 27  

   Machiavellisme  

   Psychopathie  

   Narcisme  

  De Emoties      p. 29 

 

  Procedure en metingen       p. 29 

 

  Manipulatiecheck        p.32 

 

 

RESULTATEN        p. 33 

 

   De Persoonlijkheidsvragenlijsten      p.33 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

   Zijn er Effecten van de Onafhankelijke Variabelen  op   p.33 

  De Manipulatiecheck      p.34 

  De Afhankelijke Variabelen …    p. 34 

   Zelfwaardering  

   Negatieve emoties  

   Schuld  

   Schaamte  

 

    Moderatoranalyses        p. 35 

 

    Effecten van de ‘Dark Triad’ op …      p.36 

   Machiavellisme      p. 36 

  Primaire Psychopathie     p. 36 

 

   De Rol van Schuld en Schaamte      p. 37 

  Machiavellisme en Zelfwaardering    p. 37 

  Primaire Psychopathie en Zelfwaardering   p. 37 

 

  

DISCUSSIE         p. 37 

 

     Meetinstrumenten        p. 38 

  Het Scenario      p. 38 

  De Vragenlijsten     p. 39 

 

     Onderzoeksresultaten        p. 40 

  Hypothese 1      p. 40 

  Hypothese 2      p. 40 

  Hypothese 3      p. 42 

  Hypothese 4      p. 42 



 

 
 

  Hypothese 5      p. 43 

   Machiavellisme  

  Hypothese 6       p. 44 

   Machiavellisme 

   Primaire psychopathie 

   Narcisme  

  Conclusie       p. 47 

 

      De Voor- en de Nadelen van de Studie     p. 48 

  De Voordelen      p. 48 

  De Nadelen       p. 49 

 

    Suggestie voor Verder Onderzoek     p. 49 

 

 

REFERENTIELIJST         p. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BIJLAGEN             p. 57 

 

    Bijlage 1         p. 57  

  De Meting van de Manipulatiecheck 

 

    Bijlage 2         p. 58 

  De meting van schuld, schaamte en negatieve gevoelens 

 

   Bijlage 3         p. 59 

  De meting van de eigenwaardering 

 

   Bijlage 4         p. 60 

  Vragenlijst machiavellisme  

 

   Bijlage 5         p. 61 

  Vragenlijst psychopathie  

 

   Bijlage 6         p. 62 

  Vragenlijst narcisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

  

Wraak is een eeuwenoud fenomeen dat door elke mens lijkt begrepen te worden. 

Nochtans is er nog niet zoveel empirisch onderzoek naar dit fenomeen uitgevoerd. 

Recent werd echter een algemeen aanvaarde stelling van het gezond verstand door 

onderzoek tegengesproken: Wraak zou niet dienen als een middel om de 

eigenwaardering te herstellen. Verder empirisch onderzoek naar het ‘wat’ en ‘hoe’ van 

wraak als fenomeen, is zeker noodzakelijk.     

 

Iedereen van ons heeft wel eens het verlangen om wraak te nemen, we fantaseren erover 

of nemen daadwerkelijk wraak. Hoewel wraak een universeel verschijnsel is, lijkt het 

aannemelijk dat sommige individuen eerder overgaan tot het uitoefenen van wraak dan 

anderen. Het lijkt derhalve plausibel te veronderstellen dat de gevolgen van de wraakact 

op de wraaknemer variëren volgens persoonlijkheid. Het huidige onderzoek gaat in op 

deze stelling. Er werd aan 69 proefpersonen gevraagd om zich in te leven in een 

scenario waar ze al dan niet een wraakact stelden. Als persoonlijkheidsvariabelen meten 

we machiavellisme, psychopathie en narcisme. We vonden op deze ingebeelde wraakact 

geen effect op de zelfwaardering, op schuld, schaamte en negatieve emoties. Tegen 

onze verwachtingen in vonden we geen interactietermen tussen het al dan niet stellen 

van wraak en de ‘dark triad’ persoonlijkheid.  

 

We konden in ons onderzoek directe relaties vinden tussen de ‘dark triad’ 

persoonlijkheidstrekken en de afhankelijke variabelen. We vonden een negatieve 

correlatie voor machiavellisme, schuld en schaamte, en een positieve relatie voor 

zelfwaardering en negatieve emoties. Echter, na statistische controle voor schuld en  

schaamte, verdween het positieve effect tussen machiavellisme en zelfwaardering. 

Psychopathie correleerde negatief met schuld en schaamte en positief met 

zelfwaardering. Wat narcisme betreft vonden we geen correlaties met de afhankelijke 

variabelen.  

 

 

  



 

 
 

INLEIDING 

 

Algemene Situering van Wraak.  

 

“Desire for vengeance certainly is one of the most potent of human passions.” 

Frijda (1994, p.263) 

 

Wraak is een begrip dat bij ieder van ons bekend in de oren klinkt. Het verwijst zowel 

naar gedrag als naar gedachten, intenties en emoties. Het is een middel dat wordt gezien 

en wordt geaccepteerd om het nadeel dat iemand door een ander heeft ontvangen, te  

beëindigen (Cota-McKinley, Woody & Bell, 2001).  

 

Het taboe rond wraak is niet minimaal. De meeste mensen komen er niet openlijk voor 

uit dat zij, hetzij ooit wraakverlangens hebben gekoesterd, hetzij ooit wraak hebben 

genomen. Zowel de media als de literatuur hebben hier hun aandeel in, zij stellen wraak 

voorop als een destructief en antisociaal fenomeen. De oorzaak hiervan ligt in de nauwe 

en negatieve interpretatie van de term op zich. Tripp en Bies (1997) pleiten ervoor dat 

wraak niet negatief hoeft te zijn. Wraak kan ook voordelen bieden. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij wraak om machtsmisbruik af te schrikken. In dat opzicht kan wraak gezien 

worden als een sociaal aanvaarde vorm van conflictmanagement (Morrill, 1992). 

 

Wraak is een eeuwenoud begrip en heeft al altijd bestaan. We vinden het terug in de 

geschiedenis wanneer we het hebben over talrijke oorlogen, maar evengoed in de 

hedendaagse media en literatuur. Wraak blijft echter ook niet beperkt tot religieuze en 

politieke overwegingen (Frijda, 1994). Mensen nemen wraak vanuit persoonlijke 

‘belangen’. In de eerder extreme gevallen lezen we krantenartikels met als kop: ‘man 

vermoord vrouw omdat ze vreemdging’. Maar wraak uit zich ook in subtielere vormen, 

bijvoorbeeld het verspreiden van roddels, of het actief vermijden van de dader.  

 

 

 

 



 

 
 

Veronderstellen dat wraakgevoelens enkel bij subgroepen van de populatie voorkomt, is 

een illusie. Ieder van ons heeft wel eens het verlangen het de ander ‘betaald’ te zetten. 

De mate waarin verschilt van persoonlijkheid (McCullough, Bellah, Kilpatrick & 

Johnson, 2001), geslacht, leeftijd, leefgebied (landelijk– stadsrand – stad) en religie 

(Cota-McKinley et al., 2001). De relatie die je hebt met de dader speelt een rol of je je 

wraakverlangens tot act zal brengen en in welke mate (Cota-McKinley et al., 2001; 

Daly, Salmon & Wilson, 1997). Op de werkvloer wordt gemerkt dat slachtoffers vaker 

wraak nemen wanneer de dader een lagere status heeft (Aquino, Tripp & Bies 2001). 

 

Algemeen kan worden vooropgesteld dat het meestal blijft bij het verlangen naar wraak 

en dit zich uitdrukt in uiteenlopende fantasieën (Frijda, 1994). Het belang van deze 

fantasieën mag niet onderkent worden. Uit gevallenstudies blijkt dat deze fantasieën 

pathologisch kunnen worden (Horowitz, 2007). Deze hebben als kenmerk dat ze 

oncontroleerbaar zijn, ongewild, gevaarlijk of zelf gepaard gaan met intense belevingen 

van schuld en schaamte. Deze wraakfantasieën gaan meestal samen met gevoelens van 

woede ten aanzien van de dader, maar kunnen ook woede ten aanzien van zichzelf 

opwekken, met zelfmoord tot gevolg.  

 

Wraakfantasieën kennen echter ook positieve gevoelens. Het ervaren van macht en 

controle tijdens het plannen van de wraakact is een aangename beleving voor het 

slachtoffer. Plezier ontstaat bij de inbeelding dat de dader lijdt. Het slachtoffer is trots 

op deze aangebrachte gerechtigdheid, ondanks dit zich enkel op spiritueel niveau 

manifesteert. Maar, zoals Van Hiel en De Cremer (2007) rapporteerden, verdwijnen 

deze positieve gevolgen wanneer men de verbeelding verlaat en over gaat tot de 

wraakact: nadat het goed gevoel van eigengerechtigdheid afneemt, kunnen gevoelens 

van schuld en schaamte ontstaan.  

 

Frijda (1994) vond in een studie naar emoties, afgenomen via een vragenlijst, volgende 

bevindingen: 46% van de studenten rapporteerden tenminste één wraakachtige impuls te 

herinneren; in een andere, kleinere studie (22 personen), gaf iedereen aan wel eens het 

verlangen te hebben gevoeld om wraak te nemen. Dit ondersteunt het idee dat 

wraak(verlangens) bij iedereen en in alle lagen van de bevolking voorkomt. Aan de 



 

 
 

andere kant werden wraakfantasieën gerelateerd aan PTSD, gecompliceerd verlies of 

andere stress syndromen. Voornamelijk personen met een hogere incidentie van 

algemene psychiatrische morbiditeit rapporteerden frequenter wraakgevoelens 

(Horowitz, 2007). 

 

 

Wraak Binnen de Psychologie. 

 

Hoe zit het met de studie van wraak binnen de psychologie? Wraak heeft het meest  

aandacht gekregen binnen de rechtspsychologie, wat niet verwonderlijk is gezien de 

soms uit de hand lopende situaties. Wraak krijgt daar betekenis, in zowel werk- als 

privécontext. Er blijkt echter dat het verlangen naar wraak destructieve interpersoonlijke 

gedragingen weet te rechtvaardigen (Mongeau, Hale & Alles, 1994). Meer nog, bij de 

helft van de adolescenten zou wraak samen met woede, effectief verantwoordelijk zijn 

voor interpersoonlijk geweld (Pfefferbaum & Wood, 1994). Er blijken hierbij evenwel 

verschillen naargelang de samenleving waarin de studie wordt uitgevoerd. Ook hanteert 

men per subcultuur eigen normen met betrekking tot agressie (Brehm, Kassin, Fein & 

Mervielde, 2000). 

 

Men zou eveneens veel aandacht verwachten binnen de psychologie van de emoties. 

Zeker gezien wraak behoord tot de meest intense én raadselachtige emoties van de mens 

(Crombag, Rassin & Horselenberg, (2003);  De Cremer, (2006); Lotto, (2006); Tripp, 

Biess & Aquino, (2002). Anderen formuleerden kritiek met als argument dat wraak niet 

gezien kan worden als een emotie. Frijda (1994) formuleerde hierop een antwoord. Hij 

stelde dat wraak op zich inderdaad geen emotie is, alsook geen psychologisch 

fenomeen, maar eerder kon beschouwd worden als een sociaal fenomeen. Echter het 

verlangen naar wraak beantwoordt wel aan alle kenmerken van een emotie, en daarom 

is het dus wel de taak van de psychologie om aan wraak en zijn eigenschappen aandacht 

te besteden.  

 

 



 

 
 

Uit literatuuronderzoek van Frijda (1994) blijkt dat wraak echter niet de verwachte 

aandacht en onderzoek krijgt binnen de psychologie. Hij zocht naar studies waarin 

wraak centraal stond en moest concluderen dat tussen 1967 en 1991 geen énkele 

empirische studie werd teruggevonden (p. 264). Wraak is nog maar pas het object van 

studie in de psychologie en zelfs nu staat het nog steeds niet op de top van de lijst (Van 

Hiel & De Cremer, 2007).  

 

Deze onvoldoende exploratie laat uiteraard zijn sporen na in de vele onduidelijkheden 

binnen conceptuele issues. Deze weerspiegelen zich onder andere in de ambiguïteit over 

de mogelijke functie van wraak en het al dan niet rationele aspect ervan. Ook is er een 

gebrek aan onderzoek naar de psychologische consequenties van de wraakact. Welk 

effect heeft wraak op de persoon die de daad stelt? 

 

 

Wraak en zijn Kenmerken:   

 

Nico Frijda schreef in 1994 een belangrijk artikel over ‘wraakzucht’. Daarin belichtte 

hij dat wraak enkele opmerkelijke kenmerken bezit. Zijn begripsomschrijvingen en 

definiëringen vormen de basis van daaropvolgend onderzoek en staat eveneens centraal 

in deze thesis. 

 

Een Definitie: 

Frijda ‘s definitie van wraak luidt als volgt: ‘iemand brengt iemand anders - of een 

groep - nadeel aan, ter vergelding voor het nadeel/lijden dat hij/zij door die andere(n) 

weet te ervaren (p.265-266). De waakact heeft hierbij niét tot doel het lijden te 

herstellen, noch om de dader ervan te beletten in de toekomst opnieuw toe te slaan, of 

om materiële winst te bekomen’. In zijn artikel schrijft Frijda dat deze vooropgestelde 

definitie niet tot doel heeft om over de juistheid ervan te kibbelen, maar wel om het 

gebrek aan continuïteit tussen het aangebrachte nadeel enerzijds en de wraakact 

anderzijds aan te duiden.  

 

 



 

 
 

Drie Opvallende Kenmerken: 

Frijda haalt uit zijn definitie drie belangrijke kenmerken van wraak.  

Een eerste en toch wel opvallend kenmerk vervat in de definitie, is dat de 

wraakact geen voor de hand liggend voordeel biedt. Het heeft niet tot doel om materiële 

winst te verkrijgen, noch om het lijden dat men zelf ervaart te herstellen (Crombag et 

al., 2003).  Wraak kan zelfs zelfdestructief zijn, en degene die de wraakact uitvoert is er 

zich tevens ook van bewust. Frijda illustreert dit aan de hand van mythes en historische 

verhalen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Euripides’ Medea. Zij vermoordde 

niet enkel haar vijanden, maar ook haar eigen kinderen. Langs deze weg probeerde zij 

om haar man zoveel mogelijk pijn te doen. Door deze daad zette ze bovendien haar 

eigen leven op het spel. Ware het niet dat Athena ’s deus ex machina haar heimelijk liet 

verdwijnen naar de woonplaats van de goden. En ook Ramon Mercader, de moordenaar 

van Trotsky, had kunnen voorzien dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou 

moeten doorbrengen, maar dit kon hem er niet van weerhouden om te doden. De vraag 

naar welk (psychisch) nut wraak heeft is hier zeker niet overbodig gezien het gebrek aan 

voordelen voor de wraaknemer zelf.  

 

Een tweede kenmerk, dat trouwens in iedere definitie terugkomt (Crombag et 

al., 2003; De Cremer, 2006; Lotto, 2006; Tripp et al., 2002), is dat wraak een soort van 

‘terugbetaling’ is, en heeft als onmiddellijk doel de dader te doen lijden. Opvallend 

daarbij is dat de wraakacts een grotere intensiteit kennen dan het oorspronkelijke 

aangebrachte nadeel. Axelrod (1984) vond dat een wraakact niet kan beschouwd 

worden als de negatieve pool op een continuüm van reciprociteit, gekenmerkt door 

negatieve responsen op negatief gedrag en waarbij positieve responsen volgen op 

positief gedrag. Ook Frijda erkent deze extreme intensiteit. Naast de opsomming van 

gruwelijkheden tijdens oorlogen, zoals het uitsteken van de ogen, het afsnijden van de 

genitaliën en het doden van zwangere vrouwen, met als moraal dat zij hen eerst nadeel 

hadden aangebracht. We vinden dit fenomeen ook terug binnen het alledaagse leven. 

Passionele moordenaars zijn meestal gewelddadiger en brengen meer messteken toe dan 

bij andere moorden (Wolfgang, 1958, geciteerd in Frijda, 1994). Een vrouw die haar 

man verlaat voor een ander, terwijl ze nog steeds in het bezit is van zijn creditcard en 



 

 
 

hem overspoelt met zeer grote schulden, omdat haar man haar keuze niet kan 

appreciëren, is een voorbeeld van een subtielere vorm.  

Bovendien zijn niet enkel de wraakacts gewelddadiger, maar ook de wraakfantasieën 

die men koestert. 

 

Een derde kenmerk is dat mensen veel tijd besteden aan het plannen van de act. 

Frijda vindt dat wraak zich hierin het meeste onderscheid van andere emoties, zoals 

woede en agressie in het algemeen, die eerder tijdelijk van aard zijn. Mensen kunnen er 

jaren over doen om het wraakplan volledig uit te werken en te wachten op het juiste 

moment om toe te slaan. Het tijdsinterval tussen de belediging/aanval en de vergelding 

wordt niet bepaald door de intensiteit van de wraakzucht ( Sapolsky, Stocking & 

Zillmann, 1977). Voorbeelden hiervan zijn, Turkse volkeren die tot op vandaag worden 

vermoord, en dit vergelden voor hun aangedane geweld aan het Armeense volk in 1915 

en de daarop volgende jaren.   

 

Waarom nemen mensen een risico en investeren ze in een act die zoveel kosten met zich 

kan meebrengen (Jon Elster, 1990, p.862)? Inderdaad, wraak leidt tot een risico op 

escalatie van het conflict tot een langdurige vete met wederzijdse vergeldingen. 

Daarenboven vormt het een kost omdat door het plannen van de wraakact onze tijd om 

belonende en productieve activiteiten te stellen wordt ontnomen, en waardoor het 

daarbij resulterend goed gevoel uitblijft. Ook Frijda (1994) erkent dit probleem van 

risico en tijdinvestering. Het lijkt er dus op dat onze wraaklusten ons eerder negatief dan 

positief stemmen.  

 

Frijda (1994) stelde, op basis van dit alles, dat wraak nutteloos tot zelfs schadelijk lijkt 

te zijn voor degene die de wraakact stelt. Ook Elster (1990) en Crombag et al. (2003) 

belichten het irrationele en onverantwoordelijke aspect aan wraak. Cota-McKinley et al. 

( 2001) hebben zelfs gevonden dat, door te streven naar wraak, deze mensen hun sociale 

status, persoonlijke veiligheid en eigen integriteit in gevaar brengen.  

 

 



 

 
 

Waarom stellen mensen dan dergelijk gedrag? Volgens de evolutietheorie overleven 

enkel mensen met adaptieve kenmerken. Dit zou impliceren dat als wraak niet adaptief 

is voor onze diersoort, wraaklustige mensen geen deel zouden uitmaken in onze 

levenscyclus. Velen hebben zich over die vraag gebogen en kunnen, op basis van 

gezond verstand, toch enkele mogelijke verklaringen naar voor brengen waarom het 

stellen van een wraakact voordelen biedt.  

 

 

Doel van Wraak:           

                                                               

Wraak blijkt meerdere functies te vervullen en is in die opzichten toch niet zo irrationeel 

als oorspronkelijk werd gesteld.  

 

“get even” , 

Frijda (1994) 

 

Lang geleden, toen de wet nog niet was geïnstalleerd, moest het slachtoffer er zelf voor 

zorgen dat rechtvaardigheid geschiedde. Omwille van de soms destructieve effecten van 

wraak, werden daarna in het rechtssysteem wetten en regels geïntroduceerd die poogden 

de maatschappij te beschermen. Volgens Susan Jacoby (1983) vormden deze ‘boven de 

mens vergeven wetten’ omtrent wraak, een belangrijke stap in het civilatieproces.  

 

Ondanks het feit dat nu de overheid een geweldsmonopolie heeft, en dus enkel zij 

strafregels kan toepassen, blijft wraak tot op vandaag in onze samenleving aanwezig. 

Laten we daarom stellen dat ‘het recht in eigen handen nemen’ nog steeds in de mens is 

geïnternaliseerd. Frijda (1994) erkent dit en besluit hieruit het 1e doel. Wraak wordt 

gehanteerd als sociale machtsregulator. Wraak wijst mensen terecht die pogen hun wil 

of invloed op anderen uit te oefenen en hem/haar daardoor nadeel berokkenen, zonder 

daarvoor toevlucht te nemen tot het rechtssysteem. Het is een middel om de 

machtsbalans tussen personen in evenwicht te houden. De dader moet gestraft worden 

voor hetgene hij/zij gedaan heeft.  

 



 

 
 

“my pain ‘s a fair price to  

take away your smile” 

Euripides, Medea, lijn 1365; geciteerd in Frijda 1994 

 

Wraak houdt ook de lijdensbalans in evenwicht. Onderzoek van Frijda heeft aangetoond 

dat deze stelling niet letterlijk mag genomen worden. Dit moet echter gezien worden in 

termen van een contrast tussen het gepercipieerd geluk versus ongeluk van het 

slachtoffer enerzijds en de dader anderzijds. Geluk en ongeluk zijn relatieve begrippen. 

Waar het eigenlijk om gaat is dat het slachtoffer pijn en verontwaardiging zou ervaren 

indien de dader ongestraft zou blijven en zijn/haar geluk daardoor gecontinueerd wordt  

(Sprang, McNeil & Wright, 1989). Het slachtoffer stelt een act om een tijdelijk eind te 

maken aan het geluk van de dader, net zoals deze zijn geluk heeft verstoord.  

 

"Revenge is sweet " ,  

Singer et al. (2006) 

 

Mensen hanteren wraak omdat men er tevredenheid uit haalt. Zo wordt in het artikel 

van de Quervain et al. (2004) geschreven: “Most people seem to feel bad if they observe 

that norm violations are not punished, and they seem to feel relief and satisfaction if 

justice is established” (p. 1254). Dit werd aangetoond via een waargenomen activatie 

van hersengebieden, gerelateerd aan ‘zich goed voelen’, tijdens het toedienen van een 

straf aan degene die hen nadeel hadden veroorzaakt. Brian (2004) heeft echter een 

nuchtere kijk op deze bevinding en stelt dat een verband tussen de twee niet mag gezien 

worden als een directionele causale relatie.  

Ook Van Hiel en de Cremer (2007) brachten met hun onderzoek nuanceringen aan in 

bovenstaande bevindingen. Zij vonden dat wraak initieel goed aanvoelt. Onmiddellijk 

na de wraakact ebden de negatieve emoties weg en ontstonden positieve emoties. Maar, 

“after some time has elapsed, sweetness might turn into bitterness (p 29)”. Emoties 

zoals schuld en schaamte kwamen prominent op de voorgrond en deden het goede 

gevoel teniet.  

 

 



 

 
 

“give tit for tat”  

McCullough et al. (2001) 

 

Wraak dient als morele beschermer. McCullough et al. (2001) zien wraak als een vorm 

van symbolisch gedrag. Het brengt de dader op de hoogte dat zijn/haar gedrag niet 

wordt getolereerd en zodoende bestraft zal worden. Het concept wraak vult hier de 

betekenis in dat je niet ongestraft iets kan doen, een vorm van een morele educatieles.  

Dit kan hervertaald worden in wraak met als doel te voorkomen dat de dader(s) opnieuw 

onrechtvaardig gaat handelen – hetzij op de wraaknemer of op andere personen 

(Crombag et al., 2003; De Cremer, 2006; Frijda, 1994; Lotto, 2006; Tripp et al., 2002). 

Wraak is ook een middel om potentiële daders te behoeden onaanvaardbaar gedrag te 

stellen of zelfs in overweging te nemen (Wilson, 1983) .  

 

“face-Saving” 

 Heider, 1958 

 

Wraak herstelt de sociale status van het slachtoffer. Anders uitgedrukt, ‘wraak om het 

eigen gezicht te redden’. De dader getuigt door zijn/haar daad dat het slachtoffer het niet 

waard is om beter behandeld te worden. Wraak moet die attitude corrigeren, het moet 

bewijzen dat men het wel waard is om gerespecteerd te worden. De wraakact is een 

boodschap aan de dader. Het slachtoffer brengt via deze weg aan dat hij/zij zichzelf 

weet te waarderen, en wenst gewaardeerd te worden (McCullough et al., 2001).  

 

Een laatste punt waarop Frijda (1994) ingaat, is dat slachtoffers wraak als instrument 

gebruiken om hun eigenwaardering en identiteit te herstellen. Niet enkel de wraakact, 

maar ook de intentie tot, biedt dit voordeel. Net omdat het effect van wraak, als 

herstelfunctie van de eigenwaardering, zo diepgaand en vitaal is, heeft het slachtoffer er 

voor over om zijn/haar waarden en normen te negeren, en er tegenin te handelen. Recent 

onderzoek van Van Hiel en De Cremer (2007) heeft evidentie tegen deze hypothese 

gevonden,zoals straks zal toegelicht worden. 

 

 



 

 
 

Wraak en Twee Hoofddoelen… 

 

Deze verschillende hierboven vermelde functies van wraak werden door Van Hiel en De 

Cremer (2007) opgesplitst in twee grote categorieën: wraak als strategie en wraak als 

een emotioneel gebeuren.  

 

Wraak als strategie wordt gebruikt om doelen te bereiken. Meestal zijn deze 

persoonlijk van aard, maar ze kunnen ook gebruikt worden om de samenleving te 

dienen. We spreken dan over “punishing those who violate the interests of strangers … 

called altruistic punishment” (Brian, 2004, p. 1246). Meest voor de hand liggend 

voorbeeld hiervan zijn soldaten. Zij handelen in opdracht van de overheid. Dit wil 

zeggen dat zij, meestal, niet persoonlijk getroffen zijn door het gedrag van de dader. 

Soldaten handelen vaak in opdracht van slachtoffers.  

Bij wraak als strategie kunnen we volgende eerder vermelde functies onderbrengen: 

wraak als sociale invloed, ter verdediging van de moraal, ter gelijkmaking van de 

machtsbalans tussen individuen, alsook ter beveiliging van iemands sociale reputatie en 

status.  

 

Wraak als emotioneel gebeuren heeft de minste aandacht gekregen. Huidig 

onderzoek zal vooral in dit kader te plaatsen zijn. Wraak wordt gezien als een middel 

om aan de pijn te ontsnappen, om de gemoedstoestand te verbeteren en uw 

eigenwaardering op te krikken. Het kan dus beschouwd worden als een  vorm van 

copingsmechanisme, om om te gaan met de emoties ontstaan uit toegebracht nadeel.  

 

 

Wraak   en        …         

 

De Eigenwaardering. 

De eigenwaardering, simplistisch voorgesteld, is een algemene evaluatie van onszelf 

(Baumeister, Smart & Boden, 1996). Dit is een voortdurend proces waarin we ons 

gedrag vergelijken met dat van anderen en diens reactie op ons gedrag observeren en 

evalueren. Onder andere daaruit kan worden besloten dat onze eigenwaardering 



 

 
 

relationeel bepaald is (Leary & Baumeister, 2000). Meestal kent de term een positieve 

connotatie. Echter, Baumeister et al. (1996) lichten toe dat de eigenwaardering eigenlijk 

veel ruimer moeten worden gezien. Men brengt begrippen zoals trots, egoïsme, 

arrogantie, eigenwijsheid, narcisme en een gevoel van superioriteit eveneens onder deze 

noemer.  

 

Het effect van wraak op de eigenwaardering: Mensen verlangen naar een 

stabiele en stevige zelfwaardering (Baumeister, 1998; Maslow, 1943; Sheldon, Kim & 

Kasser, 2001). In vele studies vindt men dan ook een verband tussen een hoge 

eigenwaardering en ‘gelukkig zijn’ (o.a. Krueger, Vohs & Baumeister, 2008). Echter, 

als men perpercipieert dat men onrecht wordt aangedaan, daalt de eigenwaarde (Frijda, 

1994; Heider, 1958; McCullough et al., 2001) en bijgevolg verminderd dit hun geluk. 

Deze hypothese wordt ondersteund door Kim en Smith (1993). Zij stellen dat mensen 

onrechtvaardige behandelingen interpreteren als ‘het niet waard zijn om te worden 

gerespecteerd’ en dat men als ‘minderwaardig’ wordt geacht, waardoor het gevoel van 

eigenwaarde daalt. Dit zou aan de basis liggen van het verlangen naar wraak (Van Hiel 

& De Cremer, 2007). Met de uiteindelijke wraakact wil het slachtoffer duidelijk maken 

aan de dader dat men wel het respect waard is. Men verwacht dat deze vergelding de 

eigenwaarde zal herstellen.  

 

Wanneer we het woord van de bijbel nemen: “Do not say, 'I'll pay you back for this 

wrong!' Wait for the Lord, and he will deliver you” (Proverbs 20:2; geciteerd in Van 

Hiel & De Cremer, 2007), houdt dit in dat het nemen van wraak minder belangrijk is als 

herstelfunctie van de eigenwaarde. Hier wordt gesteld dat het beter is om zelf niets te 

ondernemen, want de dader zal vroeg of laat wel gestraft worden om zijn daad.  

 

Het is onder andere op deze stelling uit de bijbel dat Van Hiel en De Cremer (2007) 

stuiten op de vraag of de hypothese omtrent ‘wraak ter herstelling van de eigenwaarde’ 

wel gegrond is. Om dit na te gaan hebben ze een onderzoek bestaande uit vier 

verschillende studies opgezet, met als vraag of wraak leidt tot hetzij een lager hetzij een 

hoger niveau van de eigenwaardering. Het is het eerste empirische onderzoek die deze 



 

 
 

‘herstel hypothese’ daadwerkelijk toetst. Vandaar het belang ervan. Even een korte 

schets van iedere studie op zich: 

Hun eerste studie bestaat uit een experiment, waarin studenten redenen moesten 

neerschrijven waarom ze hadden gekozen voor de richting psychologie. Men moest 

plaats nemen aan een computer waarbij werd verteld dat hun computer in verbinding 

stond met een computer in een ander lokaal, waar tevens iemand zat die hun verslag zou 

nalezen en beoordelen, en omgekeerd. Na afloop kregen alle participanten dezelfde 

negatieve beoordeling. Nadien konden de deelnemers kiezen tussen een enveloppe met 

5 euro voor zichzelf en 5 euro voor hun partner, of 10 euro voor zichzelf, en niks voor 

hun partner. Alle deelnemers namen de enveloppe met 10 euro. Na afloop van het 

experiment moest men een vragenlijst invullen dat de eigenwaardering meet  (Tafarodi 

& Swann, 2001). Resultaat van deze studie was in contradictie met de gangbare 

veronderstelling dat wraak leidt tot een stijging van de eigenwaardering.  

 

Hun tweede studie bestond uit een veldonderzoek. Studenten namen contact met 

mensen uit hun sociaal netwerk, en vroegen om hun medewerking. Aan de hand van 

vragenlijsten werden gevoelens ten aanzien van wraak, wraakacts en de 

eigenwaardering bevraagd. Opnieuw werd er bevonden dat het nemen van wraak 

gepaard gaat met een daling van de eigenwaardering.  

 

De derde studie, waarop huidig onderzoek is gebaseerd, is een vignettestudie. 

Men koos ervoor omdat hier conclusies over causale verbanden mogelijk zijn. De 

deelnemers lazen een voorgeschreven scenario en werden gevraagd om er zich in in te 

leven. Er waren twee condities, in de ene conditie moest men zich inleven in het stellen 

van een wraakact, hetgeen niet het geval was in de andere conditie. Na het lezen van dit 

scenario werd hen gevraagd om vragenlijsten in te vullen waarbij hun momentane 

eigenwaardering en hun negatieve emoties werden gemeten. Opnieuw werd bevonden 

dat de wraakact leidde tot een daling in de eigenwaardering, maar men kon dit buiten 

hun verwachting niet verklaren in termen van negatieve emoties. Als antwoordt op deze 

bevinding construeerde men een vierde studie, waarin negatieve emoties werden 

gespecifieerd door de emoties schuld en schaamte eraan toe te voegen.  

 



 

 
 

In een vierde studie, een correlationele studie, werden participanten voor een 

experiment in de ene helft van de condities verplicht om te reageren met een wraakact, 

waarbij in de andere helft de participanten dit niet  konden. Alle participanten stonden 

met elkaar in contact via de computer, om een gezamenlijk spel te spelen. Na afloop van 

het ‘spel’ werd gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Deze meten de eigenwaardering, 

de negatieve - en positieve gevoelens, schuld en schaamte. Men kon uit deze studie 

concluderen dat het negatieve verband tussen de wraakact en de eigenwaardering kon 

verklaard worden door gevoelens van schuld en schaamte.  

 

Eindconclusie van hun onderzoek: Hun resultaten toonden het tegenovergestelde 

aan van datgene wat in de literatuur wordt gesuggereerd. Het uitvoeren van een 

wraakact werd geassocieerd met een daling in de eigenwaardering, ongeacht het initiële 

niveau van de zelfwaardering. Gevoelens van schaamte en schuld verklaarden deze 

bevinding. Met andere woorden, degene die de wraakact stelt is er zich van bewust dat 

hij/zij inherent fout is (moreel en ethisch) door de ander met opzet nadeel toe te 

brengen, waardoor schaamte en schuld ontstaat. Dit onderzoek, waar een focus wordt 

gelegd op het effect van wraak op de wraaknemer zelf, en meer specifiek, op de 

zelfwaardering van de wraaknemer, vormt een belangrijke denkpiste van deze thesis.  

 

 Het effect van de eigenwaardering op wraak: In de literatuur zijn er 

onenigheden in het denken naar deze causaliteit. Niettemin halen Van Hiel en de 

Cremer (2007) aan dat een blik op de rol van de eigenwaardering als oorzaak van wraak 

ons kan helpen om, tot op een bepaalde hoogte, de omgekeerde relatie te begrijpen.  

 

Er zijn aanhangers van het idee dat mensen met een lage eigenwaardering 

vlugger en frequenter wraak zullen stellen. De achterliggende redenering is dat wraak 

de eigenwaardering tot stand brengt (Heider, 1958; Kim & Smith, 1993; Oates & 

Forrest, 1985), of beschermd. In de literatuur omtrent vergeving, hetgeen gezien kan 

worden als de tegenpool van wraak, wordt er gesteld dat de eigenwaardering dient als 

buffer tegen het onrecht dat men aangedaan wordt. Mensen met een lage 

eigenwaardering hebben een kleinere buffer waardoor zij vlugger wraak nemen en 

minder geneigd zijn te vergeven. Dit om het minimum aan zelfwaardering te 



 

 
 

beschermen en in stand te kunnen houden (Eaton, Struthers & Santelli, 2006). 

Veronderstellen dat een hoge eigenwaardering adaptief, wenselijk en een indicator is 

voor een goede aanpassing, zal het vanuit deze optiek de taak van de maatschappij zijn 

om ervoor te zorgen dat mensen een goed gevoel bij zichzelf hebben, zodanig dat 

geweld en misdaad zal gereduceerd tot beëindigd worden (Baumeister, 1997).  

 

Anderen schuiven het idee naar voor dat mensen met een hoge eigenwaardering 

vlugger persoonlijk geraakt worden bij negatieve kritiek (Rhodewalt, Madrian & 

Cheney, 1998),  bij afwijzingen (Twenge & Campbell, 2003), beledigingen (Bushman 

& Baumeister, 1998),  vernedering, enz.… en zij vlugger met wraak zullen handelen. 

Dit wil echter niet zeggen dat een hoge eigenwaardering oorzaak is van wraak 

(Baumeister, 1996). Wraak zal hier niet dienen ter verhoging van een fragiele 

eigenwaardering, maar eerder ter bevestiging van de eigenwaarde die reeds stevig was. 

Deze onderzoeken zijn echter wel gebaseerd op mensen met een narcistische 

persoonlijkheid (Baumeister, 1997). De taak van de maatschappij zal hierin verschillen 

met het voorgaande.  

 

 

We kunnen concluderen dat de literatuur verondersteld dat het initieel niveau van 

eigenwaardering een effect heeft op de mate waarin wraak wordt genomen. Over de 

precieze richting van het verband is er echter geen consistentie. Ofwel ontstaat wraak uit 

een lage eigenwaardering en leidt het tot een vooruitgang, hetgeen de hypothese 

verdedigd dat wraak de eigenwaardering hersteld. Ofwel ontstaat wraak voornamelijk 

bij mensen die reeds een hoge eigenwaardering hebben en heeft de wraakact bijgevolg 

een verwaarloosbaar effect op de eigenwaardering, hetgeen overeen komt met de 

onderzoeksresultaten van Van Hiel en De Cremer (2007). Huidige perspectieven 

vertegenwoordigen tegenstrijdige visies. Meer onderzoek heeft hier zeker belang bij. 

Misschien zijn beide visies mogelijk. Crombag et al. (2003) vond reeds in hun studie 

evidentie voor de ‘herstelhypothese’, waarbij 16% van de deelnemers rapporteerden dat 

zij wraak hadden genomen om hun beschadigd eigenwaardering te herstellen. Een 

differentiatie in persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld de persoonlijkheidsstructuur van 

de wraaknemer, zou hierop een antwoord kunnen bieden.  



 

 
 

 

Persoonlijkheid: 

Er is veel literatuur te vinden omtrent persoonlijkheden/persoonlijkheidstrekken die 

prominent op de voorgrond treden bij wraaklustige mensen. Onderzoek hiernaar brengt 

meer kennis en begrip over de mechanismen van wraak, maar zet tevens aan tot 

voorzichtigheid. Persoonlijkheid heeft immers niet een allesomvattende invloed. Brown 

(2004), bijvoorbeeld, erkende dat omgevingsfactoren bepalend zijn voor het tot uiting 

brengen van de persoonlijkheid(strek), hetzij door ze in te perken of te versterken.  

 

Vergevingsgezindheid is een belangrijke persoonlijkheidstrek in het 

voorspellen van wraakacts. De logica zegt dat wie geen wraak neemt of er niet de 

intentie toe heeft, het de dader heeft vergeven. Brown (2004) stelt duidelijk dat wie in 

hoge mate vergevingsgezind is, niet (hoog) wraaklustig kan zijn. Dit impliceert evenwel 

niet dat wie in mindere mate vergevingsgezind is, daarom net zeer wraaklustig is. 

Mensen kunnen ook om andere redenen geen wraak nemen, hoewel ze ernaar verlangen. 

Bijvoorbeeld omdat men ervan uitgaat dat men niet in staat is de wraakact goed te 

volbrengen. Anderen kiezen ervoor geen wraak te nemen omdat het hen moreel en 

ethisch niet ligt. Deze variabelen staan los van de vergevingsgezindheid, maar kunnen 

invloed hebben op mensen met weinig zin voor vergeving, waardoor men het de 

ander(e) niet ‘betaald’ zet.  

 

Ook Strelan (2007) focust zich in zijn onderzoek naar vergevingsgezindheid van 

mensen als persoonlijkheidstrek, maar maakt een duidelijk onderscheid tussen 

zelfvergiffenis, het vergeven van anderen én de situatie. Hij vindt dat zelfvergiffenis te 

weinig aandacht krijgt ondanks dat het een relevant construct is. Zelfvergiffenis is 

relevant als een persoon iets doet wat anderen nadeel berokkent of zichzelf, door het 

niet naleven van de moraal, bepaalde negatieve gedachten, gevoelens of verlangens en 

zich daarvan bewust is en consequent een verminderde mate van schuld, schaamte en 

zelfwalging ervaart. Zelfvergiffenis wordt gedefinieerd als een erkenning en een 

acceptatie van zijn/haar verantwoordelijkheid, zonder schuld naar de ander of aan de 

situatie toe te schrijven. Boosheid ten opzichte van zichzelf wordt overwonnen. Dit stelt 

hen in staat om zichzelf opnieuw te gaan respecteren en van zichzelf te gaan houden. In 



 

 
 

zijn studie vindt hij dat mensen met een narcistische persoonlijkheid meer neigen tot 

zelfvergiffenis, in tegenstelling tot vergiffenis van de situatie of aan anderen. Echter, het 

is niet duidelijk of deze zelfvergiffenis teweeg wordt gebracht door de ‘self-serving 

bias’. Dat is dat men bij zelfvergiffenis toch niet de eigen verantwoordelijkheid 

opneemt, maar deze toeschrijft aan anderen. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden 

bij verkeersongevallen. De narcist zal de fout en verantwoordelijkheid van het 

veroorzaakte accident niet toeschrijven aan zichzelf, maar aan de persoon die hem/haar 

deze weg heeft geadviseerd. “Had ik maar een andere weg genomen, dan was dit nooit 

gebeurd.” In het onderzoek van Eaton et al. (2006) vindt men een positieve associatie 

tussen vergevingsgezindheid en eigenwaardering en een negatieve associatie tussen 

vergevingsgezindheid en narcisme. In een ander onderzoek vindt men dat vergevings-

gezindheid angst en depressie reduceert, wat suggereert dat vergevingsgezindheid leidt 

tot psychologische voordelen.  

 

Verwacht wordt dat de combinatie van hoog scoren op narcisme en laag op 

vergevingsgezindheid, dit de meeste lust tot wraak opwekt (Brown, 2004). Of anders 

geformuleerd, mensen die  weinig vergevingsgezind zijn verschillen van elkaar in 

termen van narcisme. Dit verschil is een belangrijke implicatie om te veronderstellen 

wie wraak zal nemen.  

 

Indien er een onderliggend continuüm tussen vergeving en wraak zou zijn, waarin 

beiden worden gezien als elkaars tegenpool, dan zouden we bevindingen uit onderzoek 

van het ene veld kunnen doortrekken in conclusies voor het andere veld. Hoe dan ook, 

gezien er onderzoekers zijn die de aanwezigheid van een bipolaire dimensie in vraag 

stellen en er een twee-dimensionele visie op nahouden (Brown, 2004), is het niet 

duidelijk of het valide is om bevindingen uit de ene context te extrapoleren naar de 

andere context (Van Hiel & De Cremer, 2007).     

 

 

De‘dark triad’ persoonlijkheid: Heel recentelijk is er in de literatuur aandacht 

voor en naar het concept ‘dark triad’. Dit verwijst naar een triade van persoonlijkheden 

die eerder een donkere kant van de mens belichten. Deze triade bestaat uit narcisme, 



 

 
 

machiavellisme en psychopathie. Ze is al ruimere tijd bekend in het klinisch veld zoals 

in de forensische settings en bij mentale pathologieën (Egan, Austin, Elliot, Patel & 

Charlesworth, 2003; Hart & Hare, 1998). Sinds kort worden ze nu ook belicht in 

metingen voor de ‘normale’ populatie en blijkt daar effectief in voor te komen. Dit 

rechtvaardigt het idee dat persoonlijkheidspathologieën dimensioneel moeten worden 

gezien (Egan et al., 2003). Dit biedt ons het grote voordeel om onderzoek naar de 

invloeden van deze persoonlijkheid op te zetten in de normale populatie.  

 

Paulhus en Williams (2002) dachten dat deze triade in de normale populatie neerkwam 

op een en hetzelfde construct. Lee en Ashton (2005) daarentegen veronderstelden enkel 

een gelijkenis tussen machiavellisme en primaire psychopathie, voornamelijk omdat 

beiden geen waardevolle relatie vertonen met persoonlijkheden van hogere orde. 

Ondanks onderlinge correlaties, moeten onderzoekers concluderen dat “the dark triad of 

personalities, as currently measured, are overlapping but distinct constructs” (in 

abstract). Dit wordt nog eens empirische ondersteund voor elke overlap afzonderlijk: 

machiavellisme en psychopathie (Fehr, Samsom & Paulhus, 1992), narcisme en 

psychopathie (Gustafson & Ritzer, 1995) en machiavellisme en narcisme (McHoskey, 

1995). Hun conclusie impliceert dat het zinvol is om deze drie persoonlijkheden apart te 

behandelen, meten en onderzoeken.  

 

 Machiavellisme:  Mensen die hoog scoren op deze persoonlijkheid kunnen 

gezien worden als manipulatieve personen. Zij prefereren interpersoonlijke strategieën 

die voorspreker zijn van eigen belangen, bedrog en manipulatie (Jakobwitz & Egan, 

2005) Ze kennen geen emotionaliteit in althans beladen emotionele situaties (McIllwain, 

2003). Paal en Bereczkei (2007) hadden een positieve correlatie verwacht tussen 

machiavellisme en de ‘theory of mind’. Theoretisch lijkt dit zeer plausibel. Mensen die 

in staat zijn om het mentale gedachtegoed van anderen correct in te schatten, zoals 

iemands verlangens – intenties – emoties, kunnen dit misbruiken. Die kennis zal hen 

helpen bij het manipuleren van de ander met als doel de realisatie van hun eigen 

wensen. In die zin wordt de andere gebruikt als instrument om de eigen doelen te 

kunnen bereiken, hetgeen typisch is voor iemand met deze persoonlijkheid (Linton & 



 

 
 

Wiener, 2001). In hun onderzoek bleef een verband tussen machiavellisme en ‘theory of 

mind’ echter uit.  

 

 Psychopathie: Deze mensen worden gekenmerkt door een hoge impulsiviteit en 

nood aan sensaties. Tevens hebben ze een gebrek aan angst en empathie. Vergeleken 

met non- psychopaten hebben zij een zwakke inhibitie tegen agressie (Blackburn & 

Leeevans, 1985). Cooke en Michie (2001) stellen drie facetten voorop die de kern van 

psychopathie bevatten: een arrogante en bedrieglijke interpersoonlijke stijl, impulsief en 

onverantwoordelijk gedrag, en een gebrekkige affectiviteit.  

Karpman (1948, geciteerd in Levenson, Kiehl & Firzpatrick, 1995) was de eerste die 

psychopathie opsplitste in een primaire en een secundaire vorm. Een persoonstrek 

verantwoordelijk voor die splitsing is angst, en vindbaar bij secundaire psychopathie. 

Later kreeg deze opdeling meer aandacht en werd empirisch onderzoek, voornamelijk 

met mannelijke participanten, uitgevoerd (o.a. Levenson et al.,1995; Blackburn & 

Leeevans, 1985; Morrison & Gilbert, 2001).  

  Tot de groep van primaire psychopathie behoren mensen die ongevoelig 

zijn, manipulatief, aanzienlijk egoïstisch en routineus onbetrouwbaar. Ze zijn extravert, 

zelfverzekerd en kennen weinig angst. Ze nemen een dominante positie waarin ze zich 

tevreden voelen. Ondergeschikten die een bedreiging vormen voor hun sociale status,  

waarvoor ze heel gevoelig zijn, worden gecontroleerd/gedomineerd. Toch lijkt deze 

subgroep sociaal het meest aangepast te zijn.    

  Secundaire psychopathie, of synoniem neurotische psychopaten, moet 

niet gezien worden als een echte vorm van psychopathie. Deze personen gedragen zich 

wel antisociaal, maar emotionele stoornis zou hiervan oorzaak zijn. Meestal zijn ze 

sociaal teruggetrokken en nemen een ondergeschikte positie in. Men probeert wel 

dominantie na te streven, maar men twijfelt of men er kan mee omgaan. Wraakzucht is 

hier zowel naar mensen met een hogere status gericht als naar mensen onder hun rang. 

Ze zijn heel humeurig en onzeker en hebben een lage eigenwaardering. 

  

 Narcisme heeft veel aandacht gekregen binnen wraakstudies. Brown (2004) 

maakte op uit reeds verlopen onderzoek, dat mensen met een narcistische 

persoonlijkheid een bepaald patroon van emoties, attitudes en gedrag vertonen, die 



 

 
 

inderdaad een goeie predictor zijn in het voorspellen van wraak. Deze mensen geloven 

echt in hun mogelijkheden tot sociale invloed en macht. Narcisme wordt empirisch 

geassocieerd met een gebrek aan empathie en toenemend vergeldings- en agressief 

gedrag volgend op beledigingen. Zij ervaren frequent negatief affect (McCullough et al., 

2001), hebben een overdreven “self-love” (Strelan, 2007, p 262) en zijn gevoeliger voor 

negatieve gebeurtenissen 

 

Mensen met de ‘dark triad’ persoonlijkheidsstructuur zijn enorm gefocust op zichzelf, 

en dit op twee domeinen (Strelan, 2007). De eerste weg is deze van een enorme 

preoccupatie in eigen functioneren. Dit uit zich in een hoge zelfwaardering en veel 

zelfvertrouwen, in het geloof dat men speciaal, uniek en beter is dan de anderen (Raskin 

& Terry, 1988). De tweede weg is via hun geloof dat men recht heeft op een betiteling. 

Dit uit zich in hun interpersoonlijke relaties: een arrogante veronderstelling dat hij/zij 

een speciale voorkeursbehandeling verdient ( Exline, Baumeister, Bushman, Campbell 

& Finkel, 2004). Dit impliceert dat de narcist overtuigd is dat hij/zij geen kwaad mag 

worden aangedaan.   

 

 

Er zijn onderzoekers die het idee verdedigen dat narcisme niet gelijk is aan een hoge 

zelfwaardering. Meer nog, zij vinden tussen narcisme en de eigenwaardering lage 

correlaties (Barry, Frick & Killian, 2003). Zij zijn aanhangers van het idee dat narcisme 

een verdedigingsmasker is, die gevoelens van onzekerheid en een lage eigenwaardering 

moet verborgen houden (Kernberg, 1975). Barry et al. (2003) vonden dat de mix tussen 

een lage eigenwaardering en een narcistische persoonlijkheid het meeste risico had tot 

agressief gedrag.  

 

 

Anderzijds wordt narcisme multi-dimensioneel gezien (Barry et al., 2003) met een 

zelfevaluatieve en motivationele component. 

Het motivationele kan samengevat worden in drie delen: (a) een verlangen om 

status over anderen te verwerven, (b) het verlangen om gezien te worden als 



 

 
 

belangrijker dan anderen, (c) de nood aan aandacht en lof. Deze drie clusters zijn het 

maladaptieve geheel van narcisme.  

De zelfevaluatieve component zijn adaptieve psychologische en - sociale 

attributies zoals onafhankelijkheid, assertiviteit en zelfvertrouwen. Deze worden 

geclusterd in twee delen: (a) vertrouwen in zijn/haar mogelijkheden en (b) de kijk op 

zichzelf als een leider.  

Deze multi-dimensionele visie biedt het voordeel om narcisme niet in totaliteit als 

negatief te zien, maar slechts enkele aspecten daarvan. Het malapaptieve gaat samen 

met een lage eigenwaardering. Indien bij metingen van deze persoonlijkheidsstructuur 

rekening wordt gehouden met deze differentiëring zullen de resulteren realistischer zijn.  

 

 

Paulhus en Williams (2002) benadrukken dat deze triade, ondanks hun verschil in 

oorsprong, kenmerken met elkaar delen. Alle drie zijn ze berust met een sociale 

vijandigheid. Hun gedrag neigt naar zelfpromotie (dus enkel bezig met eigen succes), 

een emotionele koelheid naar anderen toe,  dubbelhartigheid en agressiviteit.  

 

 

Kamath en Kanekar (2001) vonden dat persoonlijkheidstrekken naargelang de sekse van 

de participanten verschillende gedragsimplicaties kan hebben. In eerder onderzoek 

(Pinto & Kanekar, 1990) werd gevonden dat machiavellisme en ethische gevoeligheid 

aan elkaar gerelateerd waren bij vrouwen, maar niet bij mannen. Echter, waarschijnlijk 

wordt dit effect van sekse gemodereerd door culturele en situationele contexten. Toch 

moeten we met deze bevindingen rekening houden bij een onderzoeksopzet en 

conclusievorming.  

 

 

Emoties:  

Negatieve emoties: Zoals we eerder opmerkten gebruikten Van Hiel en De 

Cremer (2007) negatieve emoties in hun onderzoeksopzet. Zij dachten dat deze emoties 

een verklaring zouden bieden voor het negatieve effect tussen wraak en de 

eigenwaardering. Deze gedachte steunde op eerder onderzoek waarbij men vond dat 



 

 
 

negatieve emoties aan de grondslag lag van vergeldingsgedrag (De Cremer, 2005). 

Aangezien er geen evidentie werd gevonden voor deze verklaring besloten Van Hiel en 

De Cremer (2007) dat deze omschrijving te breed is. Men vond op basis van rede, dat 

is: wanneer het slachtoffer zich verlaagt tot hetzelfde immoreel gedrag van de dader en 

zijn eigen overtreding erkent, zal men zich generen en schamen. Deze twee emoties 

zouden het gebrek aan specifieering oplossen.  

 

Schuld en schaamte werden benoemd als morele gevoelens, in het opzicht dat ze 

mensen zouden motiveren om zich volgens bepaalde standaards te gedragen (Tangney, 

1995). Anders gesteld: schuld en schaamte zijn als spiegels waardoor ons actuele- zelf 

wordt geconfronteerd met ons ideale- zelf. Het gevolg is dat we negatief gedrag 

vermijden. Vergeldingsgedrag is inherent fout, dus wordt verwacht dat dergelijk gedrag 

schuld en schaamte met zich zal meebrengen.   

 

Schuld is een emotionele respons, ten gevolge van geïnternaliseerd immoreel 

gedrag of falen (Strelan, 2007). Deze emotie wordt omschreven als gespannenheid, 

angst, spijt en berouw. Mensen die zich vaak schuldige voelen bezitten een hoge mate 

van empathie omdat zich bewust zijn van het nadeel dat de ander ervaart, én hun eigen 

rol die hij/zij daarin heeft. Met ander woorden, schuld ervaar je wanneer je erkent dat jij 

de oorzaak bent van de ander zijn leed. Mensen die zich snel schuldig voelen vertonen 

een tegenovergesteld vergevingspartoon dan mensen met een narcistische 

persoonlijkheid. Dit is, zij vergeven het anderen én de situatie veel gemakkelijk dan 

zichzelf.  

 

Schaamte verschilt van schuld. Beiden voelen zich wel slecht bij hun gesteld 

gedrag, maar iemand die schuld ervaart voelt zich niet slecht over zichzelf, iemand die 

zich schaamt wel. Gilbert (1997) stelt voor om schaamte op te delen in internaliserende 

gêne (wat iemand denkt over zichzelf) en externaliserende gêne (wat iemand denkt dat 

anderen over hem/haar denken). Een van de reden is dat psychopaten wel gêne ervaren 

wanneer men bijvoorbeeld ontmaskerd wordt in de optiek van: ‘er is inherent iets 

slechts of waardeloos aan mij, maar toch ben ik nog steeds beter dan de anderen’. Er is 

schaamte ten aanzien van zichzelf, maar niet tegenover derden.  



 

 
 

Deze emoties wijst op een gevoel van onzekerheid en is gerelateerd aan een 

negatieve zelfevaluatie (Gilbert & Morrison, 2001). Er is ook een stijgende speculatie 

dat schaamte geassocieerd is aan een variëteit aan psychopathologieën zoals depressie, 

alcoholisme, en in het bijzonder narcisme.  

 

 

PROBLEEMSTELLING 

 

Met een terugblik op onderzoek doorheen de tijd kunnen we besluiten dat het 

onderliggende mechanisme van wraak nog steeds niet is achterhaald. Op meerdere 

domeinen worden zelfs tegengestelde bevindingen gerapporteerd. We kunnen er ons dus 

aan verwachten dat het een gecompliceerd fenomeen is waarbij vele variabelen hierop 

van invloed zijn. Nochtans, het snappen van het onderliggende mechanisme is essentieel 

om wraak in de praktijk te kunnen kaderen. Wraak, echter, is een concept dat nog vele 

geheimen achterhoud, waardoor taboe, negatieve connotatie, afkeuring, enz. getolereerd 

moet worden. Het is de taak van o.a. de psychologie om wraak als concept en fenomeen 

uit te diepen, te proberen het verborgen mechanisme te achterhalen, en zo verklaringen 

te formuleren voor het eeuwenoud gesteld gedrag. Er zijn nog vele denkpistes die de 

aandacht verdienen. Er is nog een lange weg te bewandelen, maar ook iedere weg heeft 

zijn startpunt, net zoals bij onderzoek.   

 

Zoals reeds eerder aan bod is gekomen is er recent onderzoek uitgevoerd (Van Hiel & 

De Cremer, 2007) die de hypothese dat wraak dient als herstelfunctie van de 

eigenwaardering in vraag stelde. Dit onderzoek, dat bestond uit vier verschillende 

opzetten, kwam telkens tot dezelfde conclusie: wraak dient niet als herstelfunctie. 

Echter, na de wraakact rapporteerden de participanten een daling in de eigenwaardering. 

Het onderliggende mechanisme hiervan is dat de deelnemers door hun wraakact 

geconfronteerd werden met schuld en schaamte. Deze emoties deden op hun beurt de 

eigenwaardering dalen. In huidig onderzoek proberen wij deze bevindingen te 

repliceren, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan het verschil in 

persoonlijkheidsstructuren. 

 



 

 
 

 

Hypothesen 

 

1. We verwachten dat de participanten na  het nemen van wraak, een daling van de 

eigenwaarde zullen ervaren.  

 

2. We verwachten dat een wraakact zal leiden tot een stijging van schuld, schaamte 

en negatieve emoties. 

 

3. We verwachten dat een daling van de eigenwaarde door een wraakact veroorzaakt 

wordt door die stijgende schuld en schaamte gevoelens. 

 

4. Mensen die hoge scores hebben op de ‘dark triad’ persoonlijkheid zullen een 

kleinere tot geen daling ervaren in hun eigenwaardering na een wraakact. 

 

5. Mensen die zich kenmerken door de ‘dark triad’ persoonlijkheid kenmerken zich 

ook in een gebrek aan schuld en schaamte, maar niet aan negatieve emoties. In het 

tegendeel, waarschijnlijk ervaren zij meer negatieve emoties omdat zij zich continu 

bedreigd voelen om hun status te verliezen.   

 

6. Wie kenmerken van de ‘dark triad’ persoonlijkheid bezit, bezit ook een hoge 

eigenwaardering. Dit komt door de afwezigheid van schuld en schaamte. 

 

 

Onderzoeksplan 

 

Gezien we deels als doel hebben om de onderzoeksbevindingen van Van Hiel en De 

Cremer (2007) te repliceren, zullen we ons dan ook baseren op hun onderzoeksopzet. 

Meer bepaald zullen we studie 3, een vignettestudie hanteren. Onze voorkeur gaat hier 

naar uit omdat we causale relaties kunnen verifiëren.  

Een aanpassing van het onderzoek bestaat in de toevoeging van de variabelen schuld en 

schaamte. Van Hiel en De Cremer (2007) hadden deze emotiegebonden variabelen 



 

 
 

slechts in hun laatste studie (correlationeel) ingebracht als een antwoord op eigen kritiek 

van hun vignettestudie.  

Evenwel zullen de persoonlijkheden machiavellisme, psychopathie en narcisme 

bijkomende variabelen zijn, zodat onze vierde, vijfde en zesde hypothese onderzocht 

kan worden.  

 

METHODE 

  

Deelnemers: 

Een totaal van 69 eerstejaarsstudenten aan Gentse universiteit namen vrijblijvend deel. 

Deze sample bestond uit 58 (16 jongens, 39 meisjes, en 3 studenten die deze vraag niet 

beantwoordden) studenten uit de richting criminologie, en 11 ( 11 meisjes) studenten uit 

de richting psychologie. De gemiddelde leeftijd van de totale groep bedraagt 18,8 jaar 

(min. 18 jaar, max. 24 jaar, SD = 0.96). Deze studenten werden random ingedeeld in 

een wraak vs. geen wraak conditie.  

 

Meetinstrumenten: 

Alle items van iedere vragenlijsten werden afzonderlijk gecontroleerd op hun bestaande 

schaalwaarden. Voor sommige items bleek het nodig om die waarde ‘om te draaien’ 

zodat de vragenlijst gelijk geschaald werd. Deze nieuwe variabelen werden in SPSS 

aangemaakt via de functie ‘recode into different variables’. 

  

Op basis van analyses werd beslist welke items van de gehanteerde vragenlijsten, in de 

definitieve versie van de schaal zou worden opgenomen. De items werden geselecteerd 

op basis van twee criteria: Als eerste werd er gekeken naar de correlatie tussen dit item 

en de totale schaal. Was dit groter dan .25, dan kon het item worden gehouden.  

Vervolgens werd er ook gekeken of de Cronbach α van de gehele schaal steeg zonder 

het desbetreffende item. Steeg dit niet, dan werd dit item als onnodig aanzien.  

 

 

 

 



 

 
 

De Eigenwaardering  

Werd gemeten aan de hand van uitspraken1

 

 gerepliceerd en vertaald uit de studie van 

Tafarodi en Swann (2001). Deze vragenlijst bevat metingen van zelfcompetentie, 

hetgeen gezien moet worden als een persoonlijk gevoel van kunnen en dat gebaseerd is 

op objectieve evaluaties of diens vaardigheden (bvb: ‘ik kan duidelijk niet zo goed 

omgaan met uitdagingen, ik lever het bewijs dat ik er niet in slaag mijn doelstellingen te 

bereiken, ik maak duidelijk dat ik getalenteerd ben’), als van ‘self-liking’, hetgeen 

gezien wordt als een algemeen gevoel van sociale waardering dat tot stand is gekomen 

door sociale goedkeuring en acceptatie (bvb: ‘ik voel me goed in mijn vel, ik ben 

geneigd mezelf te minachten, ik vind het onaangenaam om over mezelf na te denken’). 

Deze items startten met de zin: “door je werk aan het voorblad …”. Daardoor werd de 

momentane situationele eigenwaardering gemeten in plaats van de algemene 

eigenwaardering. De zelfwaarderingsschaal werd aangepast met eerder vermelde 

itemselectie. De  betrouwbaarheid van de meting steeg door items weg te laten (items 8, 

10, 13, 15, 16, 17; α = .86, M = 3.28, SD = .77). Aan de hand van hun gegeven scores 

op deze stellingen kunnen we opmaken of de proefpersoon een daling in de 

eigenwaardering ervaarde door het al dan niet stellen van de wraakact.   

De ‘Dark Triad’ Persoonlijkheid  

Werd gemeten aan de hand van een samenstelling van vragenlijsten over elke 

persoonlijkheidstrek afzonderlijk: machiavellisme, psychopathie en narcisme.  

 

Machiavellisme werd gemeten aan de hand van een 20-item vragenlijst2

                                                 
1 Vragenlijst + ijking: zie bijlage  

. De 

antwoorden moeten gegeven worden op een vijfpunt likertschaal. Deze gaan van 1 = 

sterk oneens, 5 = sterk eens. Voorbeeld items zijn: ‘het grootse verschil tussen 

criminelen en gewone mensen is dat criminelen zo dom waren om zich te laten 

arresteren; de beste wijze om met mensen om te gaan is hen te vertellen wat ze willen 

horen; personen die iedereen volledig vertrouwen, vragen om problemen; het is 

verstandig om belangrijke mensen te flatteren en op te hemelen’.  De vragenlijst heeft 

een aanvaardbare betrouwbaarheid ( α = .77, M = 2.77, SD = .44).  

2 Vragenlijst + ijking: zie bijlage 



 

 
 

Psychopathie werd gemeten aan de hand van een vertaling van de Levenson 

Self-Report Psychopathy Scale (LSRP; Levenson, Kiehl & Fitzpatrick, 1995), een 26-

item vragenlijst3

 

. Levenson (1992) ziet psychopathie als een intrinsiek antisociaal 

gedragspatroon, gebaseerd op oordelen over de belangrijkheid van z’n eigen wensen en 

de rechten en welzijn van anderen. Deze auteur hecht een groot belang aan het 

mechanisme van ‘sociaal leren’. Mensen maken op een bepaald punt de keuze voor 

antisociaal gedrag, gebaseerd op oordelen typisch in het psychopathische denken. Het 

herhalen van dit antisociale gedrag maakt dergelijk toekomstig gedrag minder aversief.  

 De antwoorden werden gegeven op een vijfpunt likertschaal. Deze gaan van 1 = sterk 

oneens, tot en met 5 = sterk eens. De eerst 16 items, die primaire psychopathie meten, 

verwijzen naar ongevoeligheid, egoïsme en het manipulatieve interpersoonlijk gedrag. 

Voorbeelditems zijn: ‘succes is gebaseerd op de wet van `survival of the fittest' (de wet 

van de sterkste). Ik ben niet bezorgd over de verliezers; mensen die zo stom zijn om 

zich te laten bedriegen verdienen het meestal; voor mezelf zorgen is mijn hoogte 

prioriteit; ik vertel anderen wat ze willen horen zodat zij zullen doen wat ik wil dat ze 

doen; ik geniet ervan de gevoelens van anderen te manipuleren’. De daarop volgende 

tien items, die secundaire psychopathie meten, verwijzen naar impulsiviteit en de 

contraproductieve (zelfvernietiging) levensstijl. Voorbeeld items zijn: ‘ik bevind me 

steeds opnieuw in hetzelfde soort probleem; ik verveel me vaak; ik ben al veel 

betrokken geweest in heen en weer geschreeuw met andere mensen; wanneer ik 

gefrustreerd geraak, dan laat ik vaak stoom af door razend te worden’.   

 

Om de reliability van zowel de primaire als de secundaire psychopathie- vragenlijst te 

verhogen werden items weggelaten. Bij primaire psychopathie werden twee items 

verwijderd (item 10 en 12) waardoor de interne consistentie steeg van α = .84 naar α = . 

86 (M = 2.25, SD = .59). Wat betreft de secundaire psychopathie- vragenlijst werden 

enkel de items 17, 18, 22, 24 en 25 behouden (α = .70, M = 2.72, SD = .71) 

 

 

 

                                                 
3 Vertaling vragenlijst + ijking: zie bijlage 



 

 
 

Narcisme werd gemeten via de DAPP-BQ. Deze 16-item vragenlijst4

De Emoties  

 wordt 

gescoord op een likertschaal met 1 = sterk oneens, 5 = sterk eens. Voorbeelditems 

hiervan zijn: ‘ik ben bestemd voor grootsheid; ik droom ervan dat men mij aanbidt en 

naar mij opkijkt; het is belangrijk voor mij opgemerkt te worden door anderen; ik beeld 

me in dat ik grotere dingen realiseer dan gelijk wie in de wereld; een deel van mij 

verlangt naar de bewondering van anderen’. Ook hier werden items weggelaten ( item 3 

en 10) ter verhoging van de interne consistentie (α = .84, M = 2.67, SD = .57).  

Deze werden bevraagd aan de hand van vooropgestelde uitspraken5

 

.  Ieder item begint 

met de zin: “terugkijkend op de hele situatie, … ‘voel ik me schuldig’, ‘voel ik me 

gefrustreerd’, ‘ben ik nog steeds kwaad’, ‘voel ik me geïrriteerd’…. Deze emoties 

werden geclusterd in 3 grote groepen. Na de bovenvermelde itemselectie werd 1 item 

uit de lijst weggelaten. Deze schaalclusters zijn: schuld (α = .92, M = 3.74, SD = 1.56), 

schaamte (α = .80, M = 3.38, SD = 1.33) en negatieve emoties (α = .77, M = 5.25, SD 

=1.12 ) 

Procedure en Metingen:  

De data werd in kleine groepjes over meerdere sessies verzameld. De proefpersonen 

werden toevallig toegewezen aan een van de twee versies van een scenario. Daarop 

werden ze gevraagd het scenario te lezen en zich in te leven. Het eerste wat de studenten 

te lezen kregen waren voor beide condities gelijk: 

“Samen met drie andere studenten maakte je een werkje voor de prof. van 

ontwikkelingspsychologie. Dit taakje is heel belangrijk en verplicht. Indien je 

het taakje niet inlevert, kan je niet meedoen met het examen. Je kunt er 

daarenboven de helft van de punten mee verdienen”.  

Dit had als doel de belangrijkheid van de taak aan te tonen en een sfeer te creëren 

waarbij de participanten zich slecht voelden bij de onrechtvaardige behandeling. Dit zal 

de deelnemers gemakkelijker aanzetten tot het stellen van een wraakact.  

 

 

                                                 
4 Vragenlijst: zie bijlage 
5 Items + ijking: zie bijlage 



 

 
 

Daarna lazen ze: 

“Jij hebt je deel van het werk gedaan en je hebt dit doorgemaild aan de andere 

groepsleden. Iedereen reageerde positief hierop. Ook Els vond je deel van het 

werk een verrijking, waardoor “wij allemaal veel punten zullen halen” (letterlijk 

citaat!). Nu moet je ook weten dat je samen met de groepleidster – Ilse – sinds je 

je stuk inzond nog veel overlegd hebt. Met andere woorden, tijdens het 

samenstellen van het groepswerk heeft Ilse goed naar jouw ideeën en jouw 

mening gevraagd. Met andere woorden, zij geeft je op alle kans gegeven om 

inspraak te hebben in de taak”.  

Deze aanvulling laat geen twijfel dat ‘de participant’ gewerkt heeft aan het groepswerk 

en recht heeft op punten en deelname tot het examen. Door dit te lezen zullen de 

participanten overtuigd zijn van hun inbreng en meerwaarde. 

 

Daarna lazen ze:  

“Toevallig passeer je enkele weken later het bureau van de prof. Het is al erg 

laat en het gebouw is verlaten. Je merkt dat er een kartonnen doos staat met 

daarin de taakjes. Ongestoord neus je even in de doos en merk je de groepstaak 

waaraan je meewerkte. Op het voorblad merk je dat je naam niet vermeld staat, 

maar enkel deze van Ilse en Els. Voorzichtig haal je de paperclip van het 

werkje.”  

 

Tot zover  waren beide scenario ’s hetzelfde. De participanten lazen over hun deelname 

aan het groepswerk en hun tijd en energie dat men erin had geïnvesteerd. Nu volgt de 

manipulatie van de wraakact.  

 

In scenario 1 (N = 36) krijgen proefpersonen het volgende te lezen:   

“Je schrijft je naam en deze van de andere student gewoonweg onderaan de lijst 

bij. Er is geen enkel verschil te zien tussen jouw letters en het schrift dat reeds 

op het voorblad stond. Kortom, een perfect kunstwerkje. “Goed opgelost” denk 

je bij jezelf”.  



 

 
 

In deze conditie wordt de eigennaam gewoon bijgeschreven op het voorblad. Hoewel 

we dit kunnen beschouwen als een subtiele vorm van wraak gaan we ervan uit dat de  

participant dit niet als een wraakact ervaart.  

 

De proefpersonen uit scenario 2 (N = 33) krijgen het volgende te lezen: 

“Je neemt je tintenkiller en veegt Els en Ilse haar naam weg en vervangt die door 

je eigen naam en deze van de andere student. Er is geen enkel verschil te zien 

tussen jouw letters en het schrift dat reeds op het voorblad stond. Kortom, een 

perfect kunstwerkje. “Poets, wederpoets” denk je bij jezelf”. 

In deze conditie moet de proefpersoon zich inleven dat hij/zij een handeling stelt 

waardoor degene die haar/hem oorspronkelijk nadeel wilden berokkenen, nu zelf nadeel 

zal ervaren door zijn/haar daad. Dit getuigt duidelijk van een wraakact.  

 

Ieder scenario werd afgesloten met volgende zin:  

“De volgende week kom je Els tegen. Zoals gewoonlijk doet ze hautain tegen je. Hoe 

voel je je over jezelf en je actie van vorige week??”  

 

Deze twee scenario ‘s (wraakconditie versus niet- wraakconditie) werden gehanteerd 

om het effect van de wraakact op de zelfwaardering na te gaan.  

 

 

Nadat de participanten hun scenario volledig hadden gelezen werd hen gevraagd om, 

onmiddellijk aansluitend bij de laatste paragraaf, verschillende stellingen te evalueren 

op een zeven punten likertschaal (1 = u bent het helemaal eens, 7 = u bent het helemaal 

niet eens). De eerste stelling was:  

 “de professor vindt de groepstaak heel belangrijk”.  Deze vraag diende om na te 

gaan in welke mate de participant deze taak belangrijk vond. Dit is belangrijk om te 

weten want je voelt je niet zo erg benadeelt als het over banale dingen gaat. Echter, hoe 

belangrijker je een situatie inschat, des te meer je je zult benadeelt voelen wanneer je 

onrechtvaardig behandelt wordt.  

 

 



 

 
 

De tweede stelling was: 

 “de groepsleden deden me aan mezelf twijfelen”. Dit is een check van de 

eigenwaardering voor de wraakmanipulatie. Het is belangrijk om in te schatten hoe men 

zich voelt voor de wraakact om te kunnen besluiten of de wraakact deze momentane 

eigenwaardering heeft doen dalen. Tevens wordt er vanuit de ‘herstelhypothese’ 

uitgegaan, zoals woord zelf al zegt, dat de eigenwaardering eerst moet bedreigd worden 

en men handelt met wraak om die beschadigde eigenwaardering te herstellen. Deze 

vraag kan dus ook nagaan bij de participanten of er inderdaad een 

bedreiging/beschadiging is van de eigenwaardering.  

 

De derde stelling was:  

 “mijn actie getuigde eigenlijk van wraaklust”. Deze stelling ging na of het 

omschreven scenario voor de participant wel degelijk wraak getuigde.  

 

De volgende stellingen bestond uit de eigenwaarderings- vragenlijst, met beginzin: 

‘door je werk aan het voorblad…’ en de vragenlijst die de emotionele toestand bevroeg 

met als beginzin: ‘terugkijkende op de hele situatie’.  

 

Daarna laren de participanten:  

“hieronder staan een aantal stellingen met betrekking tot interpersoonlijke 

relaties. Geef uw mening aan door één van de cijfers te omcirkelen”.  

Dit was de introductie van de persoonlijkheidsvragenlijsten.  

 

 

 

Manipulatiecheck: 

De mate waarin de deelnemers het gedrag herkenden als een wraakact, werd nagegaan 

door de gegeven score op de zin “Mijn actie getuigde eigenlijk van wraaklust”.  

De mate waarin de participanten een daling van hun eigenwaardering ervaarden werd 

nagegaan door de gegeven score op de zin “De groepsleden deden me aan mezelf 

twijfelen”.  



 

 
 

RESULTATEN 

 

Niet alle proefpersonen hun ingevulde vragenlijsten konden worden gebruikt. 

Sommigen hadden niet alle items ingevuld, die relevant waren voor de analyses.  

 

 

De Persoonlijkheidsvragenlijsten:  

 

Tabel 1. Pearson correlatietabel. 

  _____________________________________________________________________ 
            Machiavellisme          Narcisme        PRI  psychopathie        SEC Psychopathie 

____________________________________________________________________________________ 

Machiavellisme  1   .31**  .63***  .13  

Narcisme     1  .42***  .02  

PRI psychopathie      1  .03 

SEC psychopathie        1  

_____________________________________________________________________________________ 

* = p < .05;  ** = p < .01; *** = p < .001 

 

Uit deze correlatieanalyse blijkt inderdaad dat de ‘dark triad’ variabelen onderling 

stevig met elkaar verbonden zijn. De persoonlijkheidsvariabelen machiavellisme, 

narcisme en primaire psychopathie correleren onderling het sterkst. Voor secundaire 

psychopathologie vinden we matige verbanden. Met andere woorden, de testen op zich 

meten elk deel van de ‘dark triad’ persoonlijkheid, maar toch zijn ze niet gelijk aan 

elkaar.  

 

 

Zijn er Effecten van de Onafhankelijke Variabele op…: 

 

ANOVAs werden uitgevoerd om de effecten van de onafhankelijke variabelen na te 

gaan op de manipulatiecheck en de afhankelijke variabelen.  

 

 

 



 

 
 

De Manipulatiecheck:  

In de lijn van onze verwachtingen is er inderdaad een effect van scenario. In de conditie 

waar de doelpersonen enkel hun naam bijgeschreven, zonder verder iets aan het 

voorblad te veranderen, werd de act minder wraakzuchtig bevonden (M = 3.84) in 

vergelijking met de conditie waarin de naam van de andere groepsleden werd uitgewist 

(M = 4.94), F (1, 61) = 5.85, p < .05. 

 

De Afhankelijke Variabelen…: 

Zelfwaardering: Er is geen significant effect van het al dan niet nemen van 

wraak op de zelfwaardering van de participanten, F(1, 67) = 1.18, p = .28, hoewel de 

richting van het effect wel onze verwachtingen volgt: de deelnemers die een wraakact 

namen hadden een lagere zelfwaardering (M = 3.17) dan de deelnemers die zich 

inbeelden dit niet te doen  (M = 3.38). 

 

Negatieve emoties: Er is geen significant effect van het al dan niet nemen van 

wraak op de negatieve gevoelens van de participanten, F(1, 67) = 2.25, p >.05. Wanneer 

we naar de richting van het verband kijken zien we zelf het omgekeerde van onze 

verwachtingen: degene die aan de conditie deelnamen waarin wraak niet werd 

getriggerd, ervaarden meer negatieve gevoelens (M = 5.47) dan de participanten waarbij 

wel sprake is van een wraakact (M = 5.01).  

 

Schuld: Er is een significant effect van het al dan niet nemen van wraak op de 

aanwezigheid van schuldgevoelens die de participanten achteraf ervaren, F(1, 67) = 

4.53, p <.05. De richting van het effect ligt bovendien in de lijn van onze 

verwachtingen. Deelnemers die zich inleefden in het stellen van de wraakact ervaarden 

nadien meer schuldgevoelens ( M = 4.15) dan de deelnemers die zich niet moesten 

inleven (M = 3.37). 

 

Schaamte: Er is geen significant effect van het al dan niet nemen van wraak op 

de aanwezigheid van schaamte achteraf, F (1, 67) = 2.21, p >.05. Wel liggen de 

resultaten in de richting van onze verwachtingen. Dat is, deelnemers die in gedachten de 



 

 
 

wraakacht uitvoerden ervaarden nadien meer schaamte (M = 3.63) dan participanten die 

in de niet- wraakconditie waren terechtgekomen (M = 3.16).  

  

Aangezien er in bovenvermelde resultaten geen effect gevonden werd van  het al dan 

niet uitoefenen van wraak op de zelfwaardering, is het ook niet zinvol om te kijken naar 

eventuele mediërende rol van schuld, schaamte en negatieve emoties.  

 

 

Moderatoranalyses: 

  

Om na te gaan of er moderatoreffecten zijn van de ‘dark triad’ persoonlijkheids-

variabelen, op de relatie tussen scenario (wraak versus niet wraak) en zelfwaardering, 

werden er verschillende hiërarchische regressies uitgevoerd. In blok 1 gaan we de 

hoofdeffecten van elk van de gecentreerde variabelen na. In blok 2 wordt de 

interactievariabele toegevoegd om na te gaan of deze een bijkomende significante 

bijdrage levert aan het model. 
 

Tabel 2. hiërarchische regressies. 

  _____________________________________________________________________ 
            Machiavellisme          Narcisme        PRI  psychopathie        SEC Psychopathie 

____________________________________________________________________________________ 

β      Scenario                        -.07                          -.16   -.10  -.12 

β    ‘Dark triad’ vari     .38**          .24   .49***  -.14 

β      Interactie-effect             .06         -.13   -.01  -.04 

 

R2      Blok 1                         .15          .08   .26  .03 

R2      Blok 2     .16          .09   .26  .03 

AF     Interactie-effect    .29         1.17   .01  .09 

____________________________________________________________________________________ 

 

  * = p < .05;  ** = p < .01; *** = p < .001 

 



 

 
 

Uit de moderatoranalyses kunnen we opmaken dat er geen interactie-effecten zijn tussen 

de ‘dark triad’ variabelen en het al dan niet stellen van wraak op zelfwaardering. Er is 

wel een hoofdeffect van machiavellisme en primaire psychopathie. 

 

 

Effecten van de ‘Dark Triad’ op ...: 

 

Nu rest ons de vraag of de ‘dark triad’ persoonlijkheid samenhangt met schuld, 

schaamte en negatieve emotie, alsook met de zelfwaardering.  

 

Tabel 3. Pearson r  correlatietabel. 

  _____________________________________________________________________ 
            Machiavellisme          Narcisme        PRI  psychopathie        SEC Psychopathie 

__________________________________________________________________________________ 

Schaamte  -.36**         .01   -.35**  .05 

Schuld   -.34**         .04   -.25*  .11 

Neg emotie  .30*         .13   .10  .04 

Zelfwaardering  .39**         .23   .50**  -.12 

_________________________________________________________________________________ 

 

* = p < .05;  ** = p < .01; *** = p < .001 

 

De volgende significante correlaties werden bekomen:  

 

Machiavellisme:  

Een positief verband met negatieve emoties en zelfwaardering. Een negatief verband 

met schuld en schaamte Met ander woorden, hoogscoorders op de machiavellisme 

persoonlijkheid kennen minder schuld en schaamte dan laagscoorders. Ze ervaren wel 

meer negatieve emoties zoals geïrriteerdheid, en ze staan goed bij zichzelf  

aangeschreven.  

 

Primaire Psychopathie: 

Een positief verband met eigenwaardering en een negatief verband met schuld en 

schaamte. Met andere worden, mensen die hoog scoren op de primaire psychopathie 



 

 
 

persoonlijkheid, kennen minder schuld en schaamte dan laagscoorders, en hebben een 

hogere dunk van zichzelf.  

 

 De Rol van Schuld en Schaamte: 

 

Is het mogelijk dat de relaties tussen de ‘dark triad’ variabelen en zelfwaardering 

toegeschreven kan worden aan schuld en schaamte? In het volgende gaan we dit na: 

 

Machiavellisme en Zelfwaardering. 

De sterkte van de relatie tussen machiavellisme en zelfwaardering daalt wanneer er 

gecontroleerd wordt voor schuld en schaamte (van r = .39** -> r = .22). Met andere 

woorden, het effect van machiavellisme op de zelfwaardering wordt verklaard door 

minder schuld en schaamte. De stijging van hun zelfwaardering na een ingebeelde 

wraakact vindt plaats omdat hoogscoorders op machiavellisme zich niet schamen of 

schuldig voelen.  

 

Primaire Psychopathie en Zelfwaardering.  

Wanneer gecontroleerd voor schuld en schaamte, zien we slechts een beperkte daling 

van de sterkte van het verband (r = -.50** -> r = -.42**). Met andere woorden, los van 

de gevoelens van schuld of schaamte, de ingebeelde wraakact zou bij hen zorgen voor 

een stijging van de zelfwaardering.  

  

  

DISCUSSIE 

 

Recente bevindingen binnen de studie van wraak: Een heersende opvatting die als 

waarheid werd aangenomen, werd voor het eerst expliciet in vraag gesteld. Dit opende 

de weg naar empirisch onderzoek over desbetreffend vooropgestelde hypothese: “wraak 

als herstelfunctie van de eigenwaardering”. Gezien de recentheid ontbreken replicaties 

van het oorspronkelijke onderzoek. Binnen dit kader valt huidig onderzoek te situeren.  

 



 

 
 

Ons hoofddoel was om te kijken of de recente bevinding, dat wraak leidt tot een daling 

in de eigenwaardering, kon worden herhaald. In onze studie zijn wij daar niet in 

geslaagd. Andere causale relaties konden we niet terugvinden. Wat wij echter wel 

kunnen concluderen, is dat er een positief verband is tussen de wraakact en de emotie 

schuld. Wij vonden een positief verband tussen machiavellisme en eenerzijds 

zelfwaardering en anderzijds negatieve emoties. Machiavellisme had een negatief 

verband met schuld en schaamte. Een interessante bevinding was dat bij controle voor 

schuld en schaamte, het positieve verband tussen machiavellisme en zelfwaardering 

verdween.  

Primaire psychopathie was positief gecorreleerd met zelfwaardering, en negatief met 

schuld en schaamte.  

  

Meetinstrumenten 

Het Scenario:  

Uit de resultaten bleek dat de twee scenario ’s voldoende waren gemanipuleerd om in de 

sample gradaties in ‘intensiteit van de wraakact’ te bekomen. Van Hiel en De Cremer 

(2007) hadden eerder al toegelicht dat het gebruik van scenario ’s verantwoord is.  

Blijkbaar is het relatief gemakkelijk om een wraakact op te roepen in de participanten 

hun verbeelding, door het beschrijven van een relevante situatie. Deze stelling wordt 

door huidig onderzoek bevestigd. Bovendien, scenario ’s bieden het voordeel dat 

cruciale variabelen gemanipuleerd kunnen worden, zodoende causale conclusies te 

vormen. Het is dus niet nodig om een veldexperiment op te zetten waarbij je als 

onderzoeker over vele variabelen geen controle hebt, om toch maar enige vorm van 

realiteit te behouden. Tevens is het ook niet nodig om te werken met experimenten om 

causale relaties te kunnen vinden, gezien ook deze mogelijkheid in onze opzet vervat 

zit.  

 

Echter, ondanks dit optimisme moeten we realistisch blijven. De vraag kan gesteld 

worden of de combinatie van zo een valide onderzoeksopzet met zo een intense én 

raadselachtige ‘emotie’ als wraak, wel zoveel waarheid bevat. Ik kan me voorstellen dat 

de kracht en de echtheid van wraak niet kan worden opgeroepen ‘out of real life’. Het is 

niet omdat de participant het scenario erkent als een wraakact, dat hij/zij er zich tevens 



 

 
 

volledig kan in inleven. ‘Brains and sensations does not always fit’. Het is niet omdat de 

hersenen het weten, dat het in de buik wordt gevoeld. Waarschijnlijk zal wraak in het 

echte leven een grotere impact hebben op de wraaknemer dan via scenario ‘s. 

Bovendien denk ik tevens dat het moeilijk is om in het echte leven standaard causale 

relaties te veronderstellen, omdat er zoveel factoren zijn die een situatie, en dus ook het 

gedrag van een persoon, beïnvloeden. Wraak zal steeds ontstaan uit een mix van 

persoonlijke-, situationele-, en momentane factoren, wat waarschijnlijk zal leiden tot 

onvoorspelbare responsen.   

 

De Vragenlijsten: 

Iedere vragenlijst had een goede tot aanvaardbare betrouwbaarheid. Tevens, de 

correlatie tussen de ‘dark triad’ vragenlijsten waren ook aanvaardbaar.  We kunnen dus 

met een redelijke zekerheid concluderen dat we effectief meten wat we eigenlijk beogen 

te meten. Want, zelfs met vragenlijsten die een zeer hoge betrouwbaarheid hebben, is de 

juistheid van de meting nooit zeker. Er zijn altijd persoonsgebonden variabelen die 

hierop invloed hebben. Ongeacht onze betrouwbaarheid van de vragenlijst, als onze 

respondent niet gemotiveerd is, of vermoeid, afgeleid, zin tot manipulatie enz..., zal er 

niet echt gemeten worden wat we eigenlijk beoogden.  

 

Een vragenlijst heeft als voordeel dat ze minder subjectief is, zoals bijvoorbeeld een 

ongestructureerd interview of zelfrapportage. Dit neemt wel niet weg dat sociaal 

wenselijk antwoorden mogelijk blijft. Er werd ook gekozen om de vragenlijsten te 

anonimiseren. Enkel leeftijd, studierichting en sekse werd bevraagd. Gezien de 

thematiek van deze studie was dit zeker een voorwaarde om tot resultaten te komen. 

Geef toe, zou jij gezien de sociale taboe toegeven dat je andere mensen vertelt wat ze 

willen horen, omdat zij zouden doen wat jij wilt?   

Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat de antwoorden er altijd door gekleurd kunnen 

zijn. Het zit namelijk ingebakken in de sociale dynamiek. Mensen zijn gevoelig voor de 

blik van de ander. Weliswaar doordat we machiavellisme, psychopathie en narcisme 

hebben kunnen detecteren bij onze deelnemers, is het onwaarschijnlijk te 

veronderstellen dat er in onze studie hoog sociaal wenselijk werd geantwoord. 



 

 
 

Anderzijds, indien we sociaal wenselijke antwoorden zouden kunnen controleren, 

resulteert dit waarschijnlijk in sterkere significante verbanden. 

 

 

Onderzoeksresultaten 

 

Hypothese 1 

We vroegen ons af of we de resultaten van Van Hiel en De Cremer (2007) konden 

herhalen, dat is, of het nemen van wraak een daling in de eigenwaardering teweeg 

brengt, en tevens verklaard kan worden door schuld en schaamte.  

Om deze vraagstelling te onderzoeken werd een ANOVA uitgevoerd. Echter, onze 

onderzoeksresultaten konden niet aantonen dat wraak systematisch leidt tot een lagere 

eigenwaardering. Noch konden we de hypothese uit de literatuur bevestigen. Uit ons 

onderzoek blijkt wraak geen effect te hebben op de zelfwaardering van de wraaknemer.  

 

Concluderen dat er geen verband is, lijkt onwaarschijnlijk. Zeker met de kennis dat Van 

Hiel en De Cremer (2007) met vier verschillende studies telkens hetzelfde verband 

uitkwamen. Gezien hun scenario- onderzoek door ons werd overgenomen, is moeilijk 

om fouten in onze opzet of procedure als mogelijke oorzaak aan te halen. Wel is het 

mogelijk te denken dat het uitblijven van een effect te wijten is aan een beperkt aantal 

deelnemers (N=69). Inderdaad, vorige auteurs vonden effecten met nog minder 

participanten, maar gezien onze toevoeging van de ‘dark triad’ variabelen bevatte onze 

studie meer items. Daarom, een analyse op itemniveau wees effectief uit dat er teveel 

items in de opzet waren gezien het aantal proefpersonen (voor elke variabele 4 pp), zelfs 

met de weerhouden items uit de meetinstrumenten. Daarbij komende dat elke deelnemer 

alle items had ingevuld, zijn onze resultaten slechts op 67 deelnemers is gebaseerd.  

 

 

Hypothese 2 

We gingen er tevens van uit dat wraak een effect zou hebben op de wraaknemer zijn 

emoties. Dat is, dat kort nadat wraak werd gesteld, men zou overspoeld worden door 

negatieve emoties, door schuld en door schaamte.  



 

 
 

Eén veronderstelling kon worden geverifieerd. Mensen voelen inderdaad meer schuld 

na de wraakact. Deze bevinding stemt niet enkel overeen met de resultaten uit Van Hiel 

en De Cremer (2007) hun onderzoek, ook de literatuur verdedigd dit idee. Wat wil dit 

nu concreet zeggen? Mensen weten dat ze zich volgens bepaalde standaards moeten 

gedragen. Echter, wanneer standaards worden overtreden en men er het slachtoffer van 

is geworden, wil men iets terug doen. Men wil die dader straffen voor zijn/haar 

overtreding. Eenmaal wraak werd genomen realiseerden ze zich dat ook zij die morele 

en ethische standaards overschreden. Nu zijn zij de dader en is de oorspronkelijke dader 

het slachtoffer. Net omwille van dit besef voelt men zich slecht bij hun gesteld gedrag. 

Nu zijn ze even ‘immoreel’ als de dader. Men keurt eigen gedrag af. Schuld is geen 

afkeuring van zichzelf. Anders gesteld, ondanks eigen gedrag niet wordt goedgekeurd, 

vindt men toch dat men er het recht toe had.  

De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is: ‘hoe gaan deze mensen om met hun 

schuldgevoel, met het idee dat zij zich moreel ‘verlaagd’ hebben of gelijk gesteld 

hebben aan hun dader’? Weinig onderzoek is besteed aan dit verband besteed. 

Waarschijnlijk houden deze schuldgevoelens grote implicaties in voor de wraaknemer, 

maar zouden deze implicaties groot genoeg zijn om zich ervan te weerhouden opnieuw 

wraak te nemen?   

 

De afwezigheid van schaamte in het verband valt vanuit voorgaande redenering te 

begrijpen. Ze sussen zichzelf dat men nooit zou gehandeld hebben zonder directe 

aanleiding, wat eigenlijk wil zeggen dat zij inherent niet slecht zijn. Een houding die 

luidt: “oké, ik had het niet moeten doen, maar ze hebben het zelf uitgelokt” lijkt in lijn 

van onze bevindingen plausibel.  

 

Net zoals Van Hiel en De Cremer (2007) vonden we geen verband tussen de wraakact 

en negatieve emoties. Echter, de richting van het verband was tegengesteld aan onze 

verwachtingen. Niet degene die wraak stelde, maar diegene die geen wraak had 

genomen ervaarde vooral negatieve gevoelens. Aangezien voorgaande auteurs evidentie 

gevonden hadden voor een subgroep van negatieve gevoelens (schuld en schaamte), 

verwachtten we ook meer negatieve gevoelens in het algemeen. Toch, als we 

terugblikken op de literatuur, is er evidentie voor onze bevinding. Vele auteurs hadden 



 

 
 

aangenomen dat onmiddellijk na wraak een positief gevoel ontstond (o.a. de Quervain et 

al., 2004; Sinder et al., 2006). Deze bevinding werd: eerst wordt er plezier ervaren, 

nadien schuld en schaamte. Als we uitgaan van een twee- dimentionele visie waarbij 

positieve emoties de tegenpool zijn van negatieve emoties, kunnen we de redenering 

doortrekken als volgt: Als mensen onrechtvaardig worden behandeld voelt men zich 

geïrriteerd, kwaad, enz... (= negatieve emoties). De wraakact reduceert deze negatieve 

emoties en opluchting, tevredenheid, enz... (= positieve gevoelens) nemen de 

bovenhand. Echter, wordt wraak om een of andere reden niet gesteld, dan blijven die 

negatieve emoties aanwezig en versterken ze zich na verloop van tijd. In deze 

redenering is wraak een soort van uitlaatklep of emotieregulator en zorgt het ervoor dat 

homeostase in het individu opnieuw tot stand komt. Misschien is dit proces wel het 

biologische mechanisme van wraak, waardoor onze ‘survival of the fittest’ wraak niet 

uitschakelt in de mensheid. Dit zou betekenen dat wraak in oorsprong niet tot doel heeft 

om emoties van schuld en schaamte op te wekken, maar dit een gevolg is van het 

ontstaan van onze cultuur.  

 

Hypothese 3 

Aangezien er geen effect is van wraak op de eigenwaardering, is het niet zinvol om te 

kijken of schuld en schaamte dit verband mediëert. 

 

Hypothese 4 

We veronderstelden dat mensen die kenmerken bezitten van de ‘dark triad’ 

persoonlijkheid, dat is machiavellisme, psychopathie en narcisme, een kleinere tot geen 

daling in hun eigenwaarde ervaren na de gestelde wraakact. Evidentie voor deze 

hypothese vinden we terug in de literatuur:  

Van Hiel en De Cremer (2007) vonden dat een daling in de eigenwaardering tot stand 

komt door emoties van schuld en schaamte. Anders gesteld, mensen hebben spijt van 

hun wraakdaad omdat het niet hoort binnen onze sociale normen. Tevens, wie geen spijt 

toont zal door zijn/haar omgeving niet meer sociaal aanvaard worden. Schuld en spijt 

getuigt dat men akkoord gaat met die sociaal opgelegde standaarden en men deze in de 

toekomst niet meer zal overtreden.  



 

 
 

Mensen met ‘dark triad’ kenmerken zich door een leefwereld waarin niemand beter is 

dan zichzelf, zij domineren en manipuleren anderen om hun eigen doelen bereikt te 

krijgen. Wat de gevolgen zijn voor anderen is hun zaak niet, zolang zij maar promotie 

ervaren (o.a. Levenson et al., 1995; Linton & Wiener, 2001; Cooke & Michie, 2001; 

Jakobwitz & Egan, 2005; Strelan, 2007). Echter, behandelen anderen hen 

onrechtvaardig in hun opinie, dan zullen ze overgaan tot agressie. Negatieve gevoelens 

ervaren ze dus wel. Ook kennen ze schaamte, maar dit is gericht op zichzelf, niet naar 

anderen toe (Gilbert, 1997).  

Gezien een daling in de eigenwaardering door de wraakact veroorzaakt wordt door 

emoties die niet gepaard gaan met de ‘dark triad’ persoonlijkheid, kunnen zij dan ook 

geen daling in eigenwaardering ervaren, of slechts minimaal. 

 

Gezien de eerder gestelde hypothese (wraak leidt tot een daling van de eigenwaarde) 

niet werd ondersteund konden we veronderstellen dat ook deze hypothese niet zou 

geverifieerd worden. Om toch voor alle zekerheid dit verband te toetsen werd gebruik 

gemaakt van een hiërarchische regressie.    

Zoals verwacht vonden we geen significante verbanden. Deze studie kan niet besluiten 

dat een wraakact geen effect heeft op de eigenwaardering bij personen met de ‘dark 

triad’ persoonlijkheid. Rekening houden met eerdere kritiek op deze studie, lijkt het 

zinvol deze hypothese opnieuw te toetsen, maar dan met een grotere sample.  

 

Hypothese 5 

Welk effect vinden we bij mensen met kenmerken van machiavellisme, psychopathie en 

narcisme op schuld, schaamte en negatieve emoties los van wraak?  

Zoals eerder al werd aangegeven verwachtten we minder schuld en schaamtegevoelens, 

maar niet minder negatieve emoties.  

Minder schuld omdat bij hen schuld enkel maar naar zichzelf gericht is (Gilbert, 

1997). Dit komt vooral tot uiting wanneer men betrapt is op de wraakdaad. Wordt zijn 

act door niemand opgemerkt, dan is zijn plan met succes volbracht en hoeft hij zich 

tegenover zichzelf niet schuldig te voelen over eventueel gemaakte fouten. Mensen 

zonder deze persoonskenmerken voelen zich sowieso schuldig na de wraakact, ongeacht 



 

 
 

of men wordt betrapt of  niet. Men heeft een morele regel overtreden, en dit vindt men 

erg. 

Meer negatieve emoties gezien hun ‘self-love’ en ‘grandiosity’. Zij voelen zich 

dominant en willen ook dat anderen hen zo behandelen. Zij tolereren niet dat men in een 

ondergeschikte positie wordt gebracht. Gebeurd dit wel, dan wordt er gereageerd met 

agressie en woede (Levenson et al., 1995). Uit eerdere studies werd reeds gevonden 

voor psychopathie, dat zij voortdurend meer negatieve emoties ervaren in vergelijking 

met non-psychopaten, omdat zij de situatie voortdurend als bedreigend interpreteren.  

 

Om deze hypothese te toetsen maken we gebruik van een correlatietabel waarbij er werd 

gekeken naar de onderlinge samenhang  tussen de verschillende afhankelijke variabelen. 

 

Uit de analyses blijkt dat we geen algemeen besluit kunnen formuleren voor de ‘dark 

triad’ als totaliteit. Ondanks de grote overlapping tussen machiavellisme, (primaire) 

psychopathie  en narcisme moeten we ze apart bespreken.  

 

 Machiavellisme wordt inderdaad gerelateerd aan significant minder schuld en 

schaamte. Dit bevestigd onze hypothese, en de literatuur, dat mensen die hoog scoren 

op deze persoonsvariabelen frequent minder schuld en gêne voelen. In de praktijk 

omgezet, en specifiek voor wraak, kunnen we bedenken dat deze personen zich niet 

vanuit sociale overwegingen zullen gedragen. Waarschijnlijk zullen zij wraak nemen als 

de situatie hen daartoe de kans biedt.    

 Machiavellisme is gerelateerd aan significant meer negatieve gevoelens. Dit 

bevestigd onze hypothese, en tevens de literatuur, op Jakobwitz en Egan (2005) na, die 

stellen dat zij geen emotionaliteit ervaren in emotioneel beladen situaties. Voor wraak 

kan dit betekenen dat mensen met een dergelijke persoonlijkheid voor kleine futiliteiten 

agressief worden, omdat ze dit als een bedreiging interpreteren en erop reageren door 

wraak te nemen.  

 

Gezien deze bijkomende informatie over de persoonlijkheid van machiavellisten kunnen 

we denken dat zij wraaklustig zijn, en er moreel geen moeite mee hebben. Integendeel, 

stel dat voorgaande veronderstellingen zouden kloppen, dan zou wraak voor 



 

 
 

machiavellisten dé copingsstrategie zijn om om te gaan met hun negatieve gevoelens. 

De negatieve gevoelens, ontstaan door (gepercipieerd) onrecht, worden door de 

wraakact gereduceerd en positieve gevoelens ontstaan in plaats ervan en worden 

bovendien niet gevolgd door schuld en schaamte. Met andere woorden, eens de wraak 

gesteld is, is er een blijvend goed gevoel.  

 

 Primaire psychopathie wordt inderdaad gerelateerd aan significant minder 

schuld en schaamte. Dit is conform aan onze hypothese en aan de literatuur. Dit verband 

is wel iets minder sterk dan bij machiavellisten. Hetzelfde verhaal zoals bij 

machiavellisme zou hier neergeschreven kunnen worden: psychopaten schamen zich 

minder en voelen zich tevens minder schuldig over hun gedrag dan non-psychopaten.  

 Er is geen verband tussen psychopathie en negatieve gevoelens. Anders gezegd: 

psychopaten kunnen op basis van hun negatieve gevoelens niet gedifferentieerd worden 

van mensen met een andere persoonlijkheidsstructuur.   

 

 Secundaire psychopathie vertoont geen significante effecten op emotioneel 

niveau. Deze bevinding is niet zo onverwacht. Karpman (1948) had al heel vroeg 

ontdekt dat er tussen de psychopaten verschillen waren en in twee groepen kon worden 

ingedeeld, waarbij secundaire psychopathie niet beantwoordt aan de klassieke opvatting 

van psychopathie. Ook Levenson et al. (1995) hebben deze verschillen tussen beide 

groepen duidelijk aangetoond. De secundaire psychopaat mist de zekerheid, de 

dominantie en het zelfvertrouwen.  

 

 Narcisme toont geen verband met schuld, schaamte en negatieve emotie. Dit 

ondersteund de visie dat narcisme geen synoniem is van een hoge eigenwaardering en 

dat deze persoonlijkheidsstructuur zowel adaptieve als maladaptieve kenmerken bezit 

(Barry et al., 2003;  Bushman & Baumeister, 1998). Elk van ons bezit kenmerken van 

narcisme. Dit bemoeilijkt de opsplitsing in de populatie tussen gezond narcisme en 

pathologisch narcisme, hetgeen veel minder het geval is bij machiavellisme en 

psychopathie.  

 

 



 

 
 

Hypothese 6 

In de literatuur vonden we dat machiavellisten en psychopaten een hoge 

eigenwaardering hebben en dit werd tevens door huidig onderzoek bevestigd. Over 

narcisme zijn de opvattingen verdeeld. Huidig onderzoek moet aansluiten bij het idee 

dat narcisme niet gekenmerkt wordt door een hogere eigenwaardering.  

We stelden ons echter de vraag welke rol schuld en schaamte heeft op dit verband. Onze 

hypothese luidt dat minder schuld en schaamte zorgt voor een hogere eigenwaardering 

bij machiavellisme en psychopathie. Om dit na te gaan herberekenden we het 

correlationele verband van de persoonlijkheid op de eigenwaardering, maar ditmaal met 

een statistische controle voor schuld en schaamte.   

 

 Bij machiavellisme verdwijnt de positieve significante correlatie. Het klop dus 

dat hun hoge eigenwaardering ‘veroorzaakt’ wordt door minder schuld en schaamte. In 

de praktijk betekend dit: geef machiavellisten therapie die hun empathie verhogen. 

Aandacht en gevoel voor het leed van andere mensen zal schuld en schaamte teweeg 

brengen bij immoreel gedrag. Dit zal resulteren in een daling van hun eigenwaardering, 

alsook een daling in hun gevoel van ‘superioriteit’. We kunnen tevens met de 

redenering doorgaan. Als ze zich minder ‘superieur' voelen zullen ze ook minder 

behoefte hebben aan een voorkeursbehandeling en zullen zij tevens minder strategieën 

gebruiken die hun eigen belangen verzekeren. Anders gesteld, hun interpersoonlijke stijl 

zal een andere vorm aannemen.  

Uiteraard zijn deze redeneringen simplistisch. In de praktijk zullen veel invloeden deze 

uitkomst bemoeilijken of onmogelijk maken. Bovendien wordt in deze redenering 

verondersteld dat een hoge eigenwaardering leidt tot een bedrieglijke en manipulatieve 

interpersoonlijke stijl, terwijl dit causale verband nog niet statistisch werd onderzocht.  

 

 Bij primaire psychopathie werd eveneens gevonden dat zij minder schuld en 

schaamte ervaren en een hogere eigenwaardering hebben. Frappant is dat na statistische 

controle voor schuld en schaamte zij nog steeds een hogere zelfwaardering ervaren, in 

tegenstelling tot personen met een machiavellistische persoonlijkheid.   

Vertaald naar de praktijk zouden we kunnen stellen dat psychopaten hardnekkig 

volharden in hun gevoel van eigenwaarde. Het lijkt inherent aan hun 



 

 
 

persoonlijkheidsstructuur verbonden te zijn. Zelfs indien ze wel schuld en schaamte 

zouden voelen, dan nog vinden zij zichzelf behorend tot de beteren.  

 

 Bij narcisme vonden wij, in tegenstelling tot Strelan (2007), noch een hogere 

zelfwaardering, noch dat zij minder schuld ervaren.  

Als we de literatuur raadplegen merken we dat er onenigheden zijn betreft 

zelfwaardering. Wij moeten het idee ondersteunen dat narcisme geen synoniem is voor 

hoge zelfwaardering (Barry et al., 2003;  Bushman & Baumeister, 1998). 

In ons onderzoek komt dit verband slechts naar voor na controle van schuld en 

schaamte. Strelan (2007) stelde in zijn omschrijving van narcisme, dat deze personen 

een “heightened sense of self-esteem (p.262)” hebben.  

 

In de literatuur werd er reeds verondersteld dat voornamelijk machiavellisme en 

primaire psychopathie overlappen (Egan et al., 2003). Onze resultaten bevestigen hun 

visie.  

 

Conclusie 

Wij hebben geen daling van de eigenwaarde gevonden nadat proefpersonen zich 

moesten inleven in het nemen van wraak. Dit betekent dat we de nieuwe recente visie 

van Van Hiel en De Cremer (2007) niet kunnen bevestigen. Wil echter niet zeggen dat 

deze hypothese moet weerlegd worden. Meerdere replicaties zullen nodig zijn om de 

juistheid van deze hypothese te kunnen erkennen. 

 

Hoogscoorders op machiavellisme en psychopathie hebben met elkaar gemeen dat zij 

minder schuld en schaamte ervaren én een hogere zelfwaardering hebben 

Machiavellisme kent als enige persoonlijkheidsstructuur frequenter negatieve emoties.  

Nadat we statistisch controleerden voor schuld & schaamte vonden we dat het positief 

effect van machiavellisme op zelfwaardering verdween. Het positieve effect van 

primaire psychopathie op zelfwaardering bleef echter bestaan.   

 

 

 



 

 
 

De Voor- en de Nadelen van de Studie 

De Voordelen:  

Ons scenariogebruik werd reeds in eerder onderzoek succesvol gehanteerd waardoor we 

vrij zeker konden zijn van de efficiëntheid van deze manipulatie. Bovendien werd deze 

manipulatie extra nagegaan door de vraagstelling: “mijn actie getuigde eigenlijk van 

wraaklust”.  

 

Ons uitgeschreven scenario is een voorbeeld van een extreme situatie. Door het gedrag 

van een ander misloop je niet enkel punten op je examen, maar wordt de toegang tot 

deelname aan het examen verboden. Dit had tot doel om de proefpersonen het negatieve 

gevolg duidelijk te maken. Het succes van deze manipulatie werd tevens nagegaan door 

een stelling. Gezien Van Hiel en De Cremer dezelfde manipulatie succesvol hadden 

gehanteerd waren wij vrij zeker van de slaagkansen.  

 

In de maatschappij doet wraak zich ook voor in banale situaties. Bovendien, wat voor 

de ene een futiliteit is kan voor de andere een ramp zijn en tevens een reden tot wraak. 

Ook Frijda (1994) had erop gewezen dat de interpretatie van een situatie belangrijk is 

om te beslissen of wraak zou worden genomen. In onze studie hebben wij hier controle 

over door de stelling: ‘de professor vindt de groepstaak heel belangrijk’. We hadden  

voorzien dat mensen van elkaar verschillen en er eveneens rekening mee gehouden. Als 

een probleemsituatie niet erg wordt gevonden, zal het moeilijker zijn om je in de 

wraakact in te leven.   

 

Dit scenario-onderzoek bood het voordeel om vele variabelen onder controle te houden  

waardoor causale verbanden onderzocht konden worden, zoals bij een experiment. 

Tevens wordt een deel van de werkelijkheid behouden door de inleving van de relevante 

situatie.  

 

Het anonimiseren van de deelnemers biedt het grote voordeel dat men geen schrik moet 

hebben voor sociale afkeuring. De vragenlijsten bevatten enkel een nummer, die 

toegekend werd aan de personen in de volgorde waarin onderzoek werd afgenomen. 

Hun persoonlijke informatie was niet kenbaar voor degene die de data verwerkten.  



 

 
 

De Nadelen:  

Analyses op itemniveau gaven aan dat we een tekort hadden aan proefpersonen. Dit zal 

in belangrijke mate invloed hebben op onze gevonden verbanden. Waarschijnlijk 

konden we daardoor het negatieve effect van wraak op de eigenwaardering niet 

repliceren. Enkel als wraak een significant verband heeft op de eigenwaardering, hetzij 

positief of negatief, zouden we de meerwaarde van de ‘dark triad’ persoonlijkheid als 

eventueel modererende variabele kunnen interpreteren. Neem nu dat in een volgend 

onderzoek met meerdere proefpersonen wraak een effect heeft op de eigenwaardering, 

dan zal geen effect van ‘dark triad’ persoonlijkheid als moderator betekenisvoller zijn 

dan nu. In huidig onderzoek kan het niet gevonden verband in vraag gesteld worden 

door een afwezig verband tussen wraak en eigenwaardering die reeds in de literatuur en 

statistisch onderzoek, onafhankelijk van de richting van het verband, werd aangeduid.    

 

Er moet rekening gehouden worden met de homogeniteit van de steekproef waardoor  

het niet direct veralgemeenbaar is naar de populatie. Bovendien is er in de literatuur op 

gewezen dat de persoonlijkheidsstructuur bij mannen anders tot uiting komt dan bij 

vrouwen (Pinto & Kankar, 1990; Kamath & Kanekar, 2001). De meeste onderzoeken 

naar ‘dark traid’ persoonlijkheid werd uitgevoerd in een mannelijke steekproef en niet 

in de normale populatie. De verdeling van onze steekproef in de normale populatie is  

50-16 , in het voordeel van de vrouwen (72.46%). We kunnen ons de vraag stellen of 

onderzoek naar effecten van ‘dark triad’ in de normale populatie kleinere effecten 

bekomt met eenzelfde onderzoeksopzet en hypothesen dan in een klinische/forensische 

populatie.  Ook vragen we ons af of er andere effecten gevonden zouden worden met 

een steekproef in het voordeel van het mannelijke geslacht, of dit slechts de sterkte van 

de verbanden zou beïnvloeden.  

 

 

Suggestie voor Verder Onderzoek: 

 

In de literatuur is er geen eensgezindheid over wraak als herstelfunctie. In de studie van 

Crombag et al. (2003) rapporteerden 16 % van hun deelnemers dat hun wraakact als 

doel had de eigenwaarde te herstellen. De onderzoeksbevinding van Van Hiel en De 



 

 
 

Cremer (2007) speken niet noodzakelijk deze herstelhypothese tegen. Misschien moet 

er net als bij de theorie ‘Revenge is sweet’ gedifferentieerd worden: mensen houden 

zichzelf voor dat hun eigenwaarde erdoor stijgt, maar onderliggend is dit door schuld en 

schaamte niet herstelt. We zouden dit kunnen nagaan door zelfrapportage van het 

individu te vergelijken met vragenlijsten die indirect de eigenwaardering meten.  

 

Wraak heeft een negatieve connotatie en lijkt antisociaal (Tripp & Bies, 1997). We 

kunnen ons de vraag stellen of mensen subtielere vormen van wraak wel als wraak 

erkennen. In ons senario waar je enkel je eigennaam op het voorblad bijschrijft neem je 

eigenlijk ook wraak, maar dan subtiel. Het uitwissen van de andere groepsleden hun 

naam is veel intenser en gewelddadiger. Het zou goed zijn indien de literatuur ook 

aandacht besteedt aan deze subtielere vormen van wraak, zoals veelal voorkomt in het 

dagelijkse leven. Mensen wijzen op hun subtiele wraakacts zou taboe en afgunst ten 

aanzien van wraaknemers doorbreken, maar ook onderzoek vergemakkelijken.  

 

De bevindingen van Van Hiel en De Cremer (2007) zijn vrij recent en uniek in de 

wetenschappelijke literatuur. Meer onderzoek zal nodig zijn om uit te maken of het 

negatieve effect van wraak op de zelfwaardering een universeel fenomeen is. De 

steekproef uitbereiden buiten de universiteit zou de representativiteit vergroten. Daarbij 

kan nog steeds gebruik gemaakt worden van scenario ’s gezien hun vele voordelen. 

Differentiëren in sekse zou een meerwaarde zijn: Zijn vrouwen gevoeliger voor schuld 

en schaamte dan mannen. Dit vanuit de idee dat vrouwen meer sociaal zijn gezien hun 

moederlijk instinct. Dit zou gemakkelijk kunnen worden nagegaan door een sample met 

mannen te vergelijken met vrouwen gebruikmakend van net hetzelfde onderzoek.  

 

Het lijkt me interessant om verschil in leeftijd na te gaan: hebben schuld en 

schaamtegevoelens een effect op gesteld gedrag nadien? Zorgen deze emoties ervoor 

dat in de toekomst minder wraak zal worden gesteld omdat men heeft ondervonden dat 

men er zich niet beter door voelt.   
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BIJLAGEN 

 



 

 
 

Bijlage 1 

De meting van de manipulatiecheck 

Omcirkel 1 als U het helemaal niet eens bent. 
Omcirkel 2 als U het niet eens bent. 
Omcirkel 3 als U het tamelijk oneens bent. 
Omcirkel 4 als U noch eens, noch oneens bent. 
Omcirkel 5 als U het tamelijk eens bent. 
Omcirkel 6 als U het eens bent. 
Omcirkel 7 als U het helemaal eens bent. 
 

De professor vindt de groepstaak heel belangrijk ...........................................   1 2 3 4 5 6 7 

De groepsleden deden me aan mezelf twijfelen . ............................................     1 2 3 4 5 6 7 

Mijn actie getuigde eigenlijk van wraaklust . ....................................................     1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJAGE 2 



 

 
 

 

De meting van schuld, schaamte en negatieve emoties:  

Terugkijkend op de hele situatie  ... Helemaal 
oneens 

 Helemaal 
eens 

Voel ik me beschaamd. ....................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Voel ik me gefrustreerd. ....................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Voel ik me schuldig . .........................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Ben ik nog steeds kwaad. .................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Voel ik me verlegen . ........................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Voel ik me geïrriteerd . ......................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Lijd ik aan schuldgevoelens . ............................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Voel ik gêne. ......................................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Knaagt mijn geweten . ......................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIJLAGE 3 

 

De meting van de eigenwaardering:  

 
Door je ‘werk’ aan het voorblad.. Helemaal 

oneens 
 Helemaal 

eens 

Ben ik geneigd mezelf te minachten ...................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Heb ik het gevoel dat ik de zaken zeer efficiënt heb aangepakt. .........................   1 2 3 4 5 6 7 

voel ik me goed in mijn vel ..................................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

bewijs ik dat ik bijna altijd volbreng wat ik probeer ..............................................   1 2 3 4 5 6 7 

haal ik vertrouwen in mijn gevoel van zelfwaarde. ..............................................   1 2 3 4 5 6 7 

vind ik het onaangenaam om over mezelf na te denken . ...................................   1 2 3 4 5 6 7 

heb ik een negatieve houding tegenover mezelf  ................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Bewijs ik dat ik het moeilijk heb om de zaken te volbrengen die voor mij 
belangrijk zijn. .....................................................................................................   

1 2 3 4 5 6 7 

ervaar ik een fantastisch gevoel over wie ik ben. ................................................   1 2 3 4 5 6 7 

maak ik duidelijk dat ik niet zo goed kan omgaan met uitdagingen. ....................   1 2 3 4 5 6 7 

zou ik nooit twijfelen aan mijn eigenwaarde. .......................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Bewijs ik dat ik heel goed presteer op verschillende taken. .................................   1 2 3 4 5 6 7 

Lever ik het bewijs dat ik er niet in slaag mijn doelstellingen te bereiken 1 2 3 4 5 6 7 

Maak ik duidelijk dat ik getalenteerd ben. ............................................................   1 2 3 4 5 6 7 

Toon ik dat ik niet genoeg respect voor mezelf heb  1 2 3 4 5 6 7 

Besef ik dat ik wou dat ik vaardiger was in het uitvoeren van mijn activiteiten. ....   1 2 3 4 5 6 7 

Krijg ik een hoge zelfwaardering. ........................................................................   1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIJLAGE 4 

vragenlijst machiavellisme: 

De beste wijze om met mensen om te gaan is hen te vertellen wat ze willen horen ..................................   
1 2 3 4 5 

Wanneer je iemand om iets verzoekt, is het beter de ware redenen te vermelden dan valse, meer 
zwaarwichtige redenen te pretenderen ........................................................................................................    
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Personen die iedereen volledig vertrouwen, vragen om problemen ...........................................................   
1 2 3 4 5 

Het is moeilijk om in 't leven vooruit te komen zonder anderen wel eens de pas af te snijden ..................   
1 2 3 4 5 

Eerlijkheid is altijd de beste oplossing  .........................................................................................................   
1 2 3 4 5 

Het is veilig om ervan uit te gaan dat de meeste mensen boosaardige trekjes hebben en dat indien ze 
de kans krijgen, ze dit ook wel zullen tonen .................................................................................................    
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Vertel nooit iemand de echte reden waarom je iets deed, tenzij je hierdoor verder voordeel kunt halen ..   
1 2 3 4 5 

Stel enkel gedrag indien het gebaseerd is op correcte morele principes ....................................................   
1 2 3 4 5 

Het is verstandig om belangrijke mensen te flatteren en op te hemelen .....................................................   1 2 3 4 5 

Het is beter om nederig en eerlijk te zijn, dan belangrijk en oneerlijk ..........................................................   1 2 3 4 5 

Elke minuut wordt er wel ergens een sukkel geboren .................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik heb geen probleem met genetische manipulatie van embryo's indien de mensheid er beter van 
wordt ..............................................................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Het is mogelijk om het overal en altijd het goede na te streven ..................................................................   1 2 3 4 5 

De meeste mensen zijn in essentie goed en vriendelijk ..............................................................................   1 2 3 4 5 

Er bestaat geen enkel excuus om iemand te beliegen ................................................................................   1 2 3 4 5 

De meeste mensen verwerken vlugger de dood van hun ouders, dan het verlies van hun erfenis ...........   1 2 3 4 5 

De meeste mensen die vooruit komen in de wereld, laten hun leven leiden door juiste en 
rechtvaardige principes .................................................................................................................................   
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Over het algemeen gesproken zouden de meeste mensen niet hard werken, indien ze er niet toe 
gedwongen werden ......................................................................................................................................   
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Het grootse verschil tussen criminelen en gewone mensen is dat criminelen zo dom waren om zich te 
laten arresteren .............................................................................................................................................   
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De meeste mensen zijn moedig ...................................................................................................................   1 2 3 4 5 

 



 

 
 

BIJLAGE 5 

vragenlijst psychopathie: 

Succes is gebaseerd op de wet van ‘survival of the fittest’ (de wet van de sterkste). Ik ben niet 
bezorgd over de verliezers ..........................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Voor mij is het goede datgene waarmee ik weg kan komen .....................................................................   1 2 3 4 5 

In de hedendaagse wereld vind ik het gerechtvaardigd om alles te doen om te slagen, zolang ik 
ermee weg kom ............................................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Mijn hoofddoel in het leven is zoveel mogelijk bezittingen te verwerven..................................................   1 2 3 4 5 

Veel geld verdienen is mijn allerbelangrijkste doel ....................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik laat het aan anderen over om zich zorgen te maken over de hogere waarden, mijn hoofdzorg is 
het eindresultaat ...........................................................................................................................................   
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Mensen die zo stom zijn om zich te laten bedriegen verdienen het meestal ...........................................   1 2 3 4 5 

Voor mezelf zorgen is mijn hoogte prioriteit ...............................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik vertel anderen wat ze willen horen zodat zij zullen doen wat ik wil dat ze doen. .................................   1 2 3 4 5 

Ik zou van streek zijn indien mijn succes ten koste ging van iemand anders. .........................................   1 2 3 4 5 

Ik heb vaak bewondering voor knap bedacht bedrog ................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik maak er een punt van om te proberen anderen niet te schaden in het nastreven van mijn 
doelen. ..........................................................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik geniet ervan de gevoelens van anderen te manipuleren .......................................................................   1 2 3 4 5 

Ik voel me slecht als mijn woorden of daden emotionele pijn veroorzaken bij iemand anders ...............   1 2 3 4 5 

Zelfs al zou ik zeer hard mijn best doen om iets te verkocht te krijgen, ik zou er niet voor liegen .........   1 2 3 4 5 

Bedrog is niet gerechtvaardigd omdat het oneerlijk is ten opzichte van anderen ....................................   1 2 3 4 5 

Ik bevind me steeds opnieuw in hetzelfde soort problemen ......................................................................   1 2 3 4 5 

Ik verveel me vaak .......................................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik vind dat ik staat ben lange tijd één doel na te streven ...........................................................................   1 2 3 4 5 

Ik plan niets heel ver in de toekomst ...........................................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik verlies snel mijn interesse in de taken die ik aanvat ..............................................................................   1 2 3 4 5 

De meeste van mijn problemen zijn te wijten aan het feit dat andere mensen me gewoon niet 
begrijpen .......................................................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Vooraleer ik iets doe, overweeg ik zorgvuldig de mogelijke consequenties .............................................   1 2 3 4 5 

Ik ben al veel betrokken geweest in heen en weer geschreeuw met andere mensen ............................   1 2 3 4 5 

Wanneer ik gefrustreerd raak, dan laat ik vaak stoom af door razend te worden ....................................   1 2 3 4 5 

Liefde wordt overschat .................................................................................................................................   1 2 3 4 5 



 

 
 

 

BIJLAGE 6 

vragenlijst narcisme:  

Ik ben pas echt tevreden als anderen erkennen hoe goed ik ben. ...........................................................   1 2 3 4 5 

Aanvaard worden door anderen is heel belangrijk voor me. .....................................................................   1 2 3 4 5 

Ik moet echt weten dat anderen me waarderen. ........................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik heb het meest energie wanneer ik net geprezen ben door anderen. ...................................................   1 2 3 4 5 

Ik ben bestemd voor grootsheid. .................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik droom ervan dat men mij aanbidt en naar mij opkijkt. ...........................................................................   1 2 3 4 5 

Ik moet in het middelpunt van de belangstelling staan. .............................................................................   1 2 3 4 5 

Het is belangrijk voor mij opgemerkt te worden door anderen. .................................................................   1 2 3 4 5 

Ik voel me het gelukkigst wanneer alle ogen op mij gericht zijn................................................................   1 2 3 4 5 

Ik word erg bang als ik eraan denk dat iemand me niet aardig vindt. .......................................................   1 2 3 4 5 

Ik beeld me in dat ik grotere dingen realiseer dan gelijk wie in de wereld. ..............................................   1 2 3 4 5 

Een deel van mij verlangt naar de bewondering van anderen. .................................................................   1 2 3 4 5 

Ik ben uitzonderlijk goed in dagdromen over succes en macht hebben. ..................................................   1 2 3 4 5 

Ik heb mensen nodig die me gerust stellen en positief over mij denken ..................................................   1 2 3 4 5 

Ik fantaseer erover om grote successen te boeken. ..................................................................................   1 2 3 4 5 

Ik dramatiseer de dingen graag...................................................................................................................   1 2 3 4 5 
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	Mensen met ‘dark triad’ kenmerken zich door een leefwereld waarin niemand beter is dan zichzelf, zij domineren en manipuleren anderen om hun eigen doelen bereikt te krijgen. Wat de gevolgen zijn voor anderen is hun zaak niet, zolang zij maar promotie ...
	Gezien een daling in de eigenwaardering door de wraakact veroorzaakt wordt door emoties die niet gepaard gaan met de ‘dark triad’ persoonlijkheid, kunnen zij dan ook geen daling in eigenwaardering ervaren, of slechts minimaal.
	Gezien de eerder gestelde hypothese (wraak leidt tot een daling van de eigenwaarde) niet werd ondersteund konden we veronderstellen dat ook deze hypothese niet zou geverifieerd worden. Om toch voor alle zekerheid dit verband te toetsen werd gebruik ge...
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	Hypothese 5
	Welk effect vinden we bij mensen met kenmerken van machiavellisme, psychopathie en narcisme op schuld, schaamte en negatieve emoties los van wraak?
	Zoals eerder al werd aangegeven verwachtten we minder schuld en schaamtegevoelens, maar niet minder negatieve emoties.
	Minder schuld omdat bij hen schuld enkel maar naar zichzelf gericht is (Gilbert, 1997). Dit komt vooral tot uiting wanneer men betrapt is op de wraakdaad. Wordt zijn act door niemand opgemerkt, dan is zijn plan met succes volbracht en hoeft hij zich t...
	Meer negatieve emoties gezien hun ‘self-love’ en ‘grandiosity’. Zij voelen zich dominant en willen ook dat anderen hen zo behandelen. Zij tolereren niet dat men in een ondergeschikte positie wordt gebracht. Gebeurd dit wel, dan wordt er gereageerd met...
	Om deze hypothese te toetsen maken we gebruik van een correlatietabel waarbij er werd gekeken naar de onderlinge samenhang  tussen de verschillende afhankelijke variabelen.
	Uit de analyses blijkt dat we geen algemeen besluit kunnen formuleren voor de ‘dark triad’ als totaliteit. Ondanks de grote overlapping tussen machiavellisme, (primaire) psychopathie  en narcisme moeten we ze apart bespreken.
	Machiavellisme wordt inderdaad gerelateerd aan significant minder schuld en schaamte. Dit bevestigd onze hypothese, en de literatuur, dat mensen die hoog scoren op deze persoonsvariabelen frequent minder schuld en gêne voelen. In de praktijk omgezet,...
	Machiavellisme is gerelateerd aan significant meer negatieve gevoelens. Dit bevestigd onze hypothese, en tevens de literatuur, op Jakobwitz en Egan (2005) na, die stellen dat zij geen emotionaliteit ervaren in emotioneel beladen situaties. Voor wraak...
	Gezien deze bijkomende informatie over de persoonlijkheid van machiavellisten kunnen we denken dat zij wraaklustig zijn, en er moreel geen moeite mee hebben. Integendeel, stel dat voorgaande veronderstellingen zouden kloppen, dan zou wraak voor machia...
	Primaire psychopathie wordt inderdaad gerelateerd aan significant minder schuld en schaamte. Dit is conform aan onze hypothese en aan de literatuur. Dit verband is wel iets minder sterk dan bij machiavellisten. Hetzelfde verhaal zoals bij machiavelli...
	Er is geen verband tussen psychopathie en negatieve gevoelens. Anders gezegd: psychopaten kunnen op basis van hun negatieve gevoelens niet gedifferentieerd worden van mensen met een andere persoonlijkheidsstructuur.
	Secundaire psychopathie vertoont geen significante effecten op emotioneel niveau. Deze bevinding is niet zo onverwacht. Karpman (1948) had al heel vroeg ontdekt dat er tussen de psychopaten verschillen waren en in twee groepen kon worden ingedeeld, w...
	Narcisme toont geen verband met schuld, schaamte en negatieve emotie. Dit ondersteund de visie dat narcisme geen synoniem is van een hoge eigenwaardering en dat deze persoonlijkheidsstructuur zowel adaptieve als maladaptieve kenmerken bezit (Barry et...
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	In de literatuur vonden we dat machiavellisten en psychopaten een hoge eigenwaardering hebben en dit werd tevens door huidig onderzoek bevestigd. Over narcisme zijn de opvattingen verdeeld. Huidig onderzoek moet aansluiten bij het idee dat narcisme ni...
	We stelden ons echter de vraag welke rol schuld en schaamte heeft op dit verband. Onze hypothese luidt dat minder schuld en schaamte zorgt voor een hogere eigenwaardering bij machiavellisme en psychopathie. Om dit na te gaan herberekenden we het corre...
	Bij machiavellisme verdwijnt de positieve significante correlatie. Het klop dus dat hun hoge eigenwaardering ‘veroorzaakt’ wordt door minder schuld en schaamte. In de praktijk betekend dit: geef machiavellisten therapie die hun empathie verhogen. Aan...
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