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Voorwoord

De afgelopen jaren heb ik mij regelmatig in stilte teruggetrokken om te
werken aan mijn proefschrift. Eenzaamheid, frustratie en zelfconfrontatie
maakten het proces soms moeizaam en zwaar. Toch heb ik tijdens mijn
werkzaamheden niet alleen gestaan. Sommigen hebben mij gesteund en
begeleid. Op deze plaats wil ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik
maken enkele mensen hiervoor hartelijk te bedanken.

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn ouders Annie en Wiel. Zij waren
voor mij een steun en toeverlaat. Iedere dag opnieuw ontvingen zij mij
met open armen en luisterden zij met aandacht en liefde naar mijn verha-
len. In plaats van te oordelen, gaven zij mij de ruimte te zijn wie ik ben;
vrolijk, treurig en soms tegendraads. In mijn zoektocht in het leven, zijn
zij de bakens waarop ik mij het liefst oriënteer.

Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn promotoren prof. dr. Rein Nauta
en prof. dr. Tjeu van Knippenberg. De weg die wij samen zijn gegaan was
intensief, maar steeds leerzaam en bijzonder aangenaam. Zonder hun des-
kundigheid, vertrouwen en vooral geduld, zou het mij niet zijn gelukt
deze dissertatie af te ronden. In dit verband wil ik dr. Hessel Zondag niet
vergeten. Door zijn methodologische adviezen en kennis van SPSS werd
het mogelijk de vraagstelling van deze studie empirisch uit te werken. Dr.
Hans Schilderman was een steun bij het opstarten van het project. Hij
bracht orde in de conceptuele chaos. Prof. dr. Hubert Hermans (RU) wil
ik bedanken voor zijn aanwijzingen inzake het gebruik van de `Zelfkon-
frontatiemethode' binnen het geheel van deze studie.

Ook de medewerkers van de Theologische Faculteit wil ik hartelijk bedan-
ken voor hun betrokkenheid, inzichten en gezelligheid. De vele gesprekken
met collega's van de leerstoelgroep praktische theologie waren niet alleen
leerzaam, maar vooral vriendschappelijk en ondersteunend. Dit geldt in het
bijzonder voor mijn collega dr. Ilse Geerinck. Haar optimisme en doorzet-
tingsvermogen waren voor mij een stimulans om te volharden. Hetzelfde
geldt voor mijn zeer geleerde kamergenoot dr. dr. Pierre van Hecke.
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Zonder het begrip van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de-
fensie, zou het schrijfproces flinke vertraging hebben opgelopen. Al tíjdens
mijn aanstelling als geestelijk verzorger, maakte hoofdlegeraalmoezenier
Geert Hoes en cobrdinator drs. Jan van Lieverloo duidelijk, dat de DGV
mij in de gelegenheid wilde stellen het project met goed gevolg af te ron-
den. Voor mij een teken van geloof en vertrouwen.

Hoe overleven zonder mijn vrienden? Pastor Maart Vestjens wist met een
kop koffie en confronterende humor mijn denkbeeldige accu weer snel op
te laden. Ook studiegenoot ds. Thomas Smink heeft mij meer dan eens
moed ingesproken. Waar ik twijfelde, bleef hij vertrouwen. Hetzelfde geldt
voor Arnaldo Gon~alves, Marijn Schilders, Wilma en Judith; op afstand
waren zij nabij. Dr. Jack Timmermans en Jos Routheut doorbraken weke-
lijks mijn isolement. Met een glimlach op de mond denk ik terug aan onze
nachtelijke avonturen. Zonder twijfel zijn zij mijn beste alcoholieten. Sjra
Vries ben ik erkentelijk voor zijn bíjdrage aan de vertaling van de samen-
vatting. Jacqueline was getuige van het begin van het einde. Zij maakte de
laatste loodjes draaglijker.

Weert, 15 mei 2006
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Inleiding

Probleemanalyse en onderzoeksdoel

In een moderne meerkeuzemaatschappij [vgl. Rapport SCP 2003] hebben
mensen vaak hoge verwachtingen van zichzelf en hun leven. Alles lijkt mo-
gelijk en geboden kansen moeten zoveel mogelijk worden benut. Waar
eerst afkomst, geloof, sekse en familiestatus bepalend waren voor de erva-
ren identiteit, staat de moderne geïndividualiseerde mens thans voor de
opdracht vooral z.elf inhoud te geven aan zijn bestaan en op eigen kracht
iets of iemand te worden.l De maatschappelijke mogelijkheden hiertoe
zijn enorm, maar niet iedereen is bij machte de gestelde levensdoelen te
realiseren. Des te pijnlijker is het te ontdekken dat anderen altijd beter en
succesvoller zijn. De eigen grenzen komen dan nog scherper in beeld en
leiden bij (publieke) openbaring tot gevoelens van schaamte en tekort. Om
hieraan te ontsnappen, wordt vaak een houding van ingebeelde impor-
tantie aangenomen.

Volgens Lasch [1979] is deze hoogmoedige reactie kenmerkend voor
een samenleving, waarin de eisen hoog zijn en de vrees om te mislukken
voor velen terecht is. De kwetsuur van persoonlijk onvermogen v~ordt dan
gemaskeerd met narcistisch bravoure. De belevingswereld van moderne
mensen laveert híerdoor tussen veronderstelde grootheid en ervaren infe-
rioríteit. In een context waarin de eigenwaarde wordt ontleend aan een
door mode en trends gedícteerde zelfpresentatie, is het moeilijk tevreden
te zijn met bescheiden ambities of beperkte vaardigheden. Het is deze
kloof tussen wat mensen ten diepste wensen en wat zij uiteindelijk kun-
nen realiseren, die voeding geeft aan gevoelens van onbehagen en ver-
vreemding.

Deze ambivalente verhouding tussen welvaart en welzijn geeft te den-
ken. Ondanks de toegenomen materiële voorzieningen is er sprake van
eenzaamheid, innerlijke leegte, een afnemend besef van levenstevreden-
heid en aanhoudende gevoelens van zinloosheid [vgl. Nuber 1993; De-
smet 8t Grommen 2005]. Het geestelijk welzijn van westerse mensen staat

1 Het is van belang erop te wijzen dat in deze studie, omwille van het streven naar ty-
pografische helderheid, vooral gebruik wordt gemaakt van de `mannelijke stijlvorm'
(ook daar waar tevens een vrouwelijke aanduiding mogelijk is).
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INLEIDING

onder druk. Gegevens die zijn verzameld door het Trimbos-instituut
[2001 ] laten zien, dat depressiviteit medio 2020 vooral in welvarende lan-
den de belangrijkste volksziekte zal zijn. Huisartsen worden overstelpt
met patiënten, die klagen over ernstige vermoeidheid en gevoelens van
onlust [Crul 2003]. Veel mensen slikken dagelijks een pilletje om hun ge-
moedsleven chemisch op peil te houden [GIPsignaal 2003]. En zij die nog
tevreden zijn met hun leven, blijken desondanks moeite te hebben zin en
betekenis te ervaren. Voor 4 op de 10 Nederlanders is zinvol leven een
moeilijke opdracht [Nipo 2002]. De moderne samenleving is blijkbaar,
ondanks de mogelijkheden tot zelfbepaling, een katalysator geworden van
gevoelens van ontevredenheid, depressie en zinloosheid [Van Selm 1999;
vgl. Rapport SCP 2004].

Het beschreven spanningsveld tussen wat mensen ten diepste wensen
en wat zij uiteindelijk kunnen realiseren, geeft voeding aan de ervaring te
zijn verwijderd van zichzelf, anderen en het leven. Een geïndividualiseer-
de samenleving waarin de nadruk ligt op succesvolle zelfprofilering, ter-
wijl bureaucratische structuren particuliere initiatieven juist belemmeren,
vergroot de dubbelheid waarin moderne mensen zich bevinden [Sennet
1980]. Zelfontplooiing dient dan vooral uitdrukking te geven aan maat-
schappelijke visíes op geslaagd leven. Afwijkende keuzes of het onvermo-
gen erkende doelen te bereiken, stagneert het gevoel van belang te zijn.
Om erbij te horen, dient het succes van anderen te worden gekopíeerd.
Individuele vrijheid en de wens tot erkenning lijkt hierdoor de kudde-
mentaliteit te stimuleren [vgl. Hurenkamp 8z Duyvendak 2004]. Van een
intrinsieke zelfwaardering is nauwelijks sprake. Verlies van eigenwaarde
lijkt te passen bij een samenleving waarin uiterlijk vertoon overheerst, ra-
tionaliteit het innerlijk leven belemmert, pragmatiek de levensloop bege-
leidt en onbeperkte consumptie wordt voorgesteld als het hoogste goed.

Het hierboven geconstrueerde theoretische kader, laat zich reduceren tot
de volgende twee visies. Om te beginnen wordt uitgegaan van de gedach-
te dat veel mensen in westerse landen een zeker existentieel en~of psycho-
sociaal onbehagen ervaren [Baumeister 1987; Glas 1999; Graaf 1999; Le-
vin 1987; Musschenga 1999; Nauta 2000; Nuber 1993; Schuurmans 1999].
Velen gaan gebukt onder gevoelens van ontevredenheid, zinloosheid en
dysforie. Een paradoxaal gegeven, temeer omdat in de moderne tijd het
geluk ogenschijnlijk voor het oprapen ligt en mensen het gewenste le-
venstraject meer dan ooit in eigen handen (lijken te) hebben. Verder blijkt
uit recente publicaties [vgl. Burms 1992; Derksen 1993; Lasch 1979; Mil-
ler 1992; Mooij 1998; Wintels 2000] dat dit onbehagen verband houdt
met de aanwezigheid van narcistische tendensen in de westerse cultuur.
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PROBLEEMANALYSE EN ONDERZOEKSDOEL

Steeds meer mensen leven met de illusie dat alles wat kan, ook voor hen
mogelijk moet zijn. Met trots wordt genoten van bereikte successen, ter-
wijl momenten van onvermogen en mislukking het liefst worden gemas-
keerd met hoogmoedig en zelfverheffend gedrag.

Volgens Donald Capps, de William Harte Felmeth Professor of Pastoral
Theology aan Princeton Theological Seminary, is het mogelijk het onbe-
hagen, dat heerst in een cultuur van narcisme, op theologische wijze te
duiden met behulp van hoofdzonden [vgl. Lemly 1981; Sugerman 1976].
Dit eeuwenoude christelijke concept kan worden beschouwd `als [een] te-
ken van onmacht in het vinden van enig perspectief en oriëntatie dat ver-
der reikt dan het eigen bestaan. Het is een falen in de eigen existentie, ter-
wijl men meent deze juist op eigen kracht te kunnen scheppen' [Nauta
2002, 285]. Deze omschrijving komt overeen met centrale kenmerken van
het narcisme. Door individuele kwaliteiten en vaardigheden hoger te
waarderen dan feitelijk gerechtvaardigd is, creëert de narcistische per-
soonlijkheid een schijnwerkelijkheid, waarin gevoelens van mislukking en
onmacht zoveel mogelijk worden verdrongen. De ervaren kwetsbaarheid
wordt dan verborgen achter een masker van geveinsde intelligentie,
schoonheid en macht. Door zichzelf te overschatten of zich te identifice-
ren met belangrijke anderen, probeert de narcist zijn gebrek aan eigen-
waarde op kunstmatige wijze op peil te houden.

In zijn boek TheDepletedSelf [1993] komt Capps op basis van een on-
derzoek naar de praktijk van de hoofdzonden tot de conclusie dat hoog-
moed en afgunst beschouwd kunnen worden als zonden waarmee men-
sen zich persoonlijk het meest identificeren, terwijl zij melancholie het
ergst vinden. Het zijn deze ondeugden die vanwege inhoudelijke eigen-
schappen, gelden als uitdrukkingen van een gekwetst en noodlijdend nar-
cistisch zelf. Mensen gedragen zich immers hoogmoedig in de hoop te
worden opgemerkt en worden afgunstig en uiteindelijk melancholisch,
zodra blijkt dat anderen de complimenten krijgen die zij zelf het meest
ontberen. Deze miskenning van vermeend belang, geeft voeding aan ge-
voelens van schaamte. Wrokkige afzondering of onterechte zelfingeno-
menheid zijn compenserende gedragsalternatieven. De tragiek van deze
zondige reactie op gebleken persoonlijk tekort en ervaren onbehagen is,
dat zij de ellendigheid van het eigen bestaan in feite alleen maar bevestigt.

Indien het pastoraat op adequate wijze wil reageren op deze veranderde
beleving van persoonlijk falen in een cultuur van narcisme, is het van be-
lang de westerse door schuld gepreoccupeerde theologie te vervangen
door een theologie die meer rekening houdt met schaamteproblematiek.

13



INLEIDING

Reden hiervoor is niet alleen de geïmpliceerde samenhang tussen schaam-
te en narcísme [vgl. Lewis 1971; Morrison 1989], maar ook het gegeven
dat `zowel in schaamte als in het gevoel van zonde [...] het hele zelf of ik
het object van een negatieve zelfevaluatie [is]' [Corveleyn, Fontaine 8z
Luyten 1998, 35]. Daar komt bij dat voor de verlossing van schuld genoeg
juridische en religieuze modellen voorhanden zijn, terwijl voor gevoelens
van schaamte maatschappelijke en religieus-kerkelijke expressievormen
juist ontbreken [Kinston 1983]. Dit betekent concreet dat het pastoraat
weliswaar de beschikking heeft over instrumenten die specifiek zijn be-
doeld voor het begeleiden van mensen met gevoelens van schuld, maar
dat de bestaande begeleidingsprocessen onvoldoende zijn afgestemd op
een adequate omgang met schaamteproblematiek.

De praktisch theologische urgentie van Capps' visie wordt zichtbaar
zodra de vraag wordt gesteld, hoe effectief pastoraal handelen mogelijk is
in een cultuur waarin kenmerken van narcisme blijken te overheersen.
Een gering zelfgevoel dat wordt gecompenseerd door een houding van ín-
gebeelde importantie, is kwetsbaar voor iedere openbaring van het tegen-
deel. Deze hoogmoedige oplossing voor ervaren minderwaardigheid, leidt
in praktijk vaak tot een bestendíging van de kwaal. Alleen een omgeving
die oog heeft voor het onvervuld verlangen van de narcistische en zondi-
ge mens, kan de gevoelde noodzaak te moeten vluchten voor een ervaren
imperfectie langzaam maar zeker doorbreken. Door de persoonlijke tra-
giek te thematiseren in plaats van deze blijvend te verhullen, wordt het
mogelijk te leven met de ervaren gebrokenheid van het eigen bestaan. Het
(h)erkennen van begrensde mogelijkheden en het stimuleren van per-
soonlijke kwaliteiten, zorgt ervoor dat de zelfbeleving een meer realistisch
karakter krijgt.

Het doel van voorliggende studie is het argumentatieve karakter van
Capps' visie te onderzoeken op empirische evidentie. De variabelen die in
deze studie centraal staan, zijn in feite operationaliseringen van het theo-
retisch kader van The Depleted Self [ 1993]. Het betoog van dit boek laat
zich als volgt samenvatten: 1) de druk om te presteren en zich in positieve
zin te onderscheiden van anderen heeft gevolgen voor de psychische con-
stellatie van hedendaagse mensen, 2) narcistisch bravoure kan worden be-
schouwd als een reactie op beschaming en ervaren tekort, 3) sommige
hoofdzonden gelden als specifieke duidingen van deze narcistische kwets-
baarheid en 4) het is van belang in de pastorale context rekening te hou-
den met gevoelens van nietswaardigheid en schaamte. Het conceptuele
model dat in deze studie centraal staat, is opgebouwd uit de eerste drie
punten en leidt tot de volgende weergave: (On)welzijn -~ Narcisme

14



PROBLEEMANALYSE EN ONDERZOEKSDOEL

~ Hoofdzonden. De pastorale implicaties (punt 4) komen aan de orde
bij de evaluatie van de verzamelde data.

Bij de toetsing van dit model wordt uitgegaan van de these, dat de mate
waarin mensen in zonde leven, wordt bepaald door hun narcistische ge-
kwetstheid. De praktijk van de zonde ís dan niet zozeer een gevolg van
(een gebrek aan) welzijn, maar hangt vooral samen met het besef dat het le-
ven niet heeft gebracht wat er oorspronkelijk van werd verwacht. Kansen
zijn gemist, eigen mogelijkheden werden overschat en maatschappelijke er-
kenning bleef uit. Wat heeft het leven dan nog voor zin? De vrees om nie-
mand te zijn gaat overheersen. Het niet erkennen van de kwetsbaarheid
van menselijk leven en het streven alleen het cultuurbepaalde zelfbeeld te
tonen, maakt dat velen leven met een halve waarheid. Immers: het streven
naar het volmaakte, verhoogt de confrontatie met het eigen tekort en be-
vestigt de noodzaak het gekrenkte zelfbeeld opnieuw te verbergen.

De geformuleerde doelstelling geeft aanleiding tot de volgende onder-
zoeksvragen:
1. Wat is de relatie tussen welzijn, narcisme en hoofdzonden?
2. Wordt de praktijk van de zonde vooral beïnvloed door welzijn of door

narcisme?
3. Hoe zijn de gevonden inzichten te gebruiken binnen de context van

pastorale zorgverlening?

Bij het uitwerken van deze doel- en vraagstelling, is gekozen voor de vol-
gende opbouw. Ter voorbereiding op de empirische toetsing van de door
Capps onderzochte samenhang tussen narcisme en hoofdzonden, wordt
in het eerste hoofdstuk een toelichting gegeven op het complexe karakter
van beide concepten.

In het tweede hoofdstuk wordt een methodische karakterisering van
het onderzoek gegeven. Hierbij wordt tevens de probleemstelling van
deze inleiding verder uitgewerkt. Na een presentatie van het conceptuele
model zal worden aangegeven, welke onderzoeksinstrumenten worden in-
gezet bij de beantwoording van de onderzoeksvraag.

In het derde hoofdstuk worden de eerste onderzoeksresultaten gepre-
senteerd. Na een toelichting op kenmerken van de onderzoeksgroep, wor-
den de data die betrekking hebben op waarderingen van hoofdzonden,
narcisme en indicatoren van welzijn (i.c. zinbeleving, levenstevredenheid
en depressief affect) zorgvuldig geïnventariseerd. Doel hiervan is de ge-
bruikte instrumenten te toetsen op betrouwbaarheid en empirische bruik-
baarheid.
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INLEIDING

Een nadere analyse van de onderzoeksgegevens vindt plaats in het
vierde hoofdstuk. Hier worden concepten die deel uitmaken van het ge-
construeerde conceptuele model beoordeeld op correlatieve samenhang.
Meer specifiek wordt dus gekeken naar de samenhang tussen: 1) welzijn
en narcisme, 2) narcisme en hoofdzonden en 3) welzijn en hoofdzonden.
In het vijfde hoofdstuk wordt met behulp van een regressie-analyse on-
derzocht, in hoeverre de genoemde centrale concepten elkaar semi-caus-
aal beïnvloeden. Dus: worden hoofdzonden vooral bepaald door narcis-
me (zoals Capps beweert) of is de determinerende invloed van indícato-
ren van welzijn op hoofdzonden wellicht toch groter?

In het zesde en laatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij voorwaarden
voor een geestelijke (bege)leiding in een cultuur van narcisme. Inzet hier-
bij is te komen tot een realistische beoordeling van persoonlijke mogelijk-
heden en grenzen. Het belang van erkenning blijft behouden, maar niet
steeds om het eigen onvermogen te maskeren. Ook wordt gepleit voor een
soort rehabilitatie van de traditionele biechtpraktijk, waarbij in alle rust
gereflecteerd kan worden op zonden die (zo zal blijken) uitdrukking geven
aan narcistisch lijden en corresponderende gevoelens van schaamte. Bij
het ter sprake brengen van de eigen zonden wordt gebruik gemaakt van
de Zel}konfrontatiemethode (ZKM).
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Hoofdstuk 1

Narcisme en hoofdzonden:
een conceptuele verheldering

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op kenmerken van narcisme
en hoofdzonden. Deze kennismaking met de twee belangrijkste concepten
van deze studie, geldt als voorbereiding op het (verstaan van het) conceptu-
ele model, dat in het tweede hoofdstuk zal worden gepresenteerd. Bij de
uitwerking van het narcisme in paragraaf 1, is uitdrukkelijk gekozen voor
een niet-pathologische benadering. Dit betekent dat narcisme zal worden
opgevat als een intens menselijk verlangen naar bestaansbevestiging. Indien
eigen vaardigheden onvoldoende aansluiten bij persoonlijke of maatschap-
pelijke wensen, dan wordt de omgeving overvraagd om het ervaren tekort
te compenseren. De tweede paragraaf behandelt het eigene van de hoofd-
zonden. Deze eeuwenoude categorieën van menselijk falen, geven uitdruk-
king aan het onvermogen het eigen leven op authentieke wijze vorm te ge-
ven. Of inet woorden van Farley [1990]: `The Hebrew-Christian paradigm
of sin offers an account of what happens when human beings attempt to es-
cape the ontological prob[em by means of absolutizing attachment' [pag.
1176]. Een zondige levenshouding (bijvoorbeeld hoogmoed, woede of gul-
zigheid) maskeert voor even de vrees eigenlijk niemand te zijn, maar blijkt
de ervaren kwetsbaarheid eerder te bevestigen dan op te lossen.

1.1 Narcisme als verklaringsmodel voor modern onbehagen
De mythe van Narcissus kan worden beschouwd als een metaforische ver-
telling, waarmee de actuele menselijke conditie kan worden toegelicht
[vgl. Sugerman 1976]. Er wordt dan vooral gezinspeeld op de toenemen-
de gerichtheid van mensen op zichzelf en de nadelen die deze zelfbetrok-
kenheid met zich meebrengt.' Niet wat ik ben, maar wat ik lijk is maatge-
vend [De Dijn 1998]. Volgens Stolorow [ 1975] is geestelijke activiteit nar-

1 Wat te denken van het themanummer van HP~De Tijd (11 juli 2003), met als titel: `Ik
wil aandacht. De inleidíng van deze uitgave begint als volgt:'De behoehe om op te val-
len en erkend te worden, is een van de diepste drijfveren van de mens. Maar anno 2003
heeft die behoefte wel buitenissige vormen aangenomen' [pag. 12]. Alles draait om het
ontvangen van aandacht en applaus. Leidmotief hierbij is: `Ik word gezien, dus ik ben'.
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cistisch van aard `to the degree that its function is to maintain the struc-
tural cohesiveness, temporal stability and positive affective colouring of
the self-presentation' [179]. De kern van narcistische problematiek is al-
dus het onvermogen het besef van eigenwaarde van binnenuit op peil te
houden [Smit 8z Stroeken 1993]. Als reactie wordt de eigen grootheid ge-
fantaseerd, om zodoende het pijnlijke gevoel van tekort en nietswaardig-
heid voor zichzelf en anderen te ontkennen [vgl. Baneke 2001].

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op achtergronden van de nar-
cistische problematiek. Hierbij wordt narcisme niet zozeer opgevat als een
persoonlijkheidsstoornis, maar vooral gezien als een psychologisch model
waarmee het onbehagen - dat kenmerkend is voor modern leven - kan
worden verhelderd [vgl. Wintels 2000]. In subparagraaf 1.1.1 wordt nar-
cisme getypeerd als een levenshouding waarbij de kenmerkende zelfbe-
trokkenheid niet meer is dan een fa~ade om een crisis in de zelfwaarde-
ring te verhullen. Een eisende samenleving laat velen van ons inzien, dat
zij eigenlijk niet de succesvolle mens zijn die zij dachten of hoopten te
zijn. Een onverwachte en ongewenste openbaring van het gebleken on-
vermogen benadrukt gevoelens van nietswaardigheid. In subparagraaf
1.1.2 zal blijken dat niet schuld, maar vooral schaamte uitdrukking geeft
aan het besef persoonlijk tekort te schieten.

1.1.1 Een nietpathologische visie op het narcistisch zelf
In onze moderne geïndividualiseerde samenleving staan mensen op een
specifieke wijze voor de opdracht iets van hun leven te maken. Het aantal
mogelijkheden hiertoe is groot en met enige inzet kan in principe ieder-
een persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en gestelde doelen (in ieder ge-
val deels) bereiken. Keerzijde van deze verworven ruimte tot zelfbepaling
is, dat de verantwoordelijkheid voor het niet of onvoldoende ontwikkelen
van persoonlijke kwaliteiten, niet op anderen kan worden afgewenteld. In
een tijd waarin afkomst en sociaal-maatschappelijke omstandigheden de
levensloop niet langer determineren, is de bereikte voorspoed vooral af-
hankelijk van de eigen inzet en de mate waarin maatschappelijke `symbo-
len van succes' - zoals aanzien, marktwaarde en macht - een rol spelen in
het eigen leven [vgl. Lowen 1991 ]. Niet zelden houdt het gemankeerde
zelf zich staande door te aanbidden of te kopen wat geprezen anderen
reeds hebben of zijn.

Het lijkt er op dat de moderne mens, ondanks de voordelen van keu-
zevrijheid en zelfbeschikking, zichzelf steeds meer aan het verliezen ís.
Om er desondanks bij te horen wordt een schijn-identiteit aangenomen.
Volgens Lasch [ 1992] geeft het narcisme een redelijk nauwkeurig beeld
van de `liberated personality of our time, with his charm, his pseudo awa-
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reness of his own condition, his promiscuous pansexuality, his fascination
with oral sex, his fear of the castrating mother, his hypochondria, his pro-
tectíve shallowness, his avoidance of dependence, his inability to mourn,
his dread of old age and death' [pag. 304]. Juist deze kenmerken worden
gezien als een manier om de spanningen en onzekerheden die verband
houden met het moderne bestaan, te kunnen hanteren.z Het ontbreken
van de ínnerlijke overtuiging iets of iemand te zijn, leidt tot een sterke af-
hankelijkheid van het oordeel van anderen. Zodra anderen het gewenste
zelfbeeld niet meer willen reflecteren, wordt het zelf en het leven een pro-
bleem. In deze studie zal het narcisme worden opgevat als een psycholo-
gisch verklaringsmodel waarmee de eigen aard van het onbehagen dat
heerst in westerse samenlevingen kan worden toegelicht.

Veel boeken over narcisme beginnen hun analyse door te verwijzen
naar vertellingen van de Romeinse dichter Ovidius (43 v.C-18 n.C).3 In
zijn Metamorphoses III, 338-510 wijst hij aan de hand van belevenissen van
de jongeling Narcissus op de eventuele gevolgen van een egocentrische
leefwijze. Vanwege zijn onmogelijkheid liefde te geven en te ontvangen,

2 Het feit dat dit persoonlijkheidstype vooral in westerse samenlevingen overheerst
[Lasch 1979], is kennelijk geen toeval. `Narcissism appears realistically to present the
best way of coping with the tensions and anxieties of modern life, and the prevailíng
social conditions therefore tend to bring out narcissistic traits that are present, in va-
rying degree, in everyone' [Capps 8z Fenn 1992, 290].

3 Kort samengevat gaat het verhaal als volgt: Er was eens een mooie jongenman, Narcissus
genaamd. Iedereen die hem zag, werd verliefd op hem. Hij was ín alle opzichten de ideale
partner en liet menig hart sneller kloppen. Ook nimf Echo was sterk onder de indruk van
zijn verschíjning en voelde voortdurend vlinders in haar buik. Ze verlangde intens naar
deze begeerlijke schoonheid en deed er alles aan bíj hem in beeld te komen. Wat zou ze
Narcissus graag vasthouden en voor altijd bij hem willen zijn. Ze zweefde van verlangen.
Toen ze eenmaal alle moed verzameld had om hem te laten weten wat ze voor hem voel-
de, werd ze genadeloos afgewezen. Narcissus bleek absoluut niet in haar geïnteresseerd.
Hooghartig wees hij haar toenaderingspogingen van de hand. Van verdríet kon Echo niet
meer eten en slapen. Ook andere verliefden werden op gelijksoortige wijze door Narcis-
sus genegeerd. Op een warme dag liep Narcissus door het bos. Dorstig zocht hij naar een
heldere bron om te drinken. Eenmaal gevonden, knielde hij in het gras. Hij boog vooro-
ver om te drinken, maar vlak boven het water verstijfde hij. In de spiegeling van het wa-
teroppervlak zag hij een beeldschone jongeman! Zijn ogen straalden als sterren en zijn ha-
ren sierden zijn gelaat. Zijn volmaakte lichaam was goudbruin gekleurd en prachtig ge-
spierd. Narcissus tuurde ademloos in het water. Zíjn hart bonsde in zijn keel. Hij was
voor het eerst verliefd; op zichzelf welteverstaan. De hele dag bleef hij aan de waterkant
zitten, steeds weer starend in het water. `Dit ben ik', besefte hij. Hij reikte naar zichzelf en
zocht contact, maar zijn verlangen bleef onbeantwoord. Verscheurd door verdriet, boog
hij uiteindelijk zijn hoofd. Zijn levenslust verdween en de (spirituele) dood wachtte hem
op. Vgl. P. Verhagen, `Inleiding themanummer over narcisme. Weergave van het tragische
levensverhaal van Narcissus uit de Metamorphosen van Publius Ovidíus Naso'. In: Psy-
cbeF~Geloof 12 (2001) 4, pag. 131-133.
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richt Narcissus zijn libido op zichzelf. Deze neiging tot extreme zelfbe-
trokkenheid krijgt een hoogtepunt op het moment dat Nacissus zijn even-
beeld, dat ontstaat door de spiegeling van het water, probeert te omhel-
zen. Zijn intens verlangen naar genegenheid en zijn onvermogen zich hier-
voor open te stellen, moet hij uiteindelijk bekopen met de spirituele dood.
Opvallend in dit verhaal is dat Narcissus niet zozeer slachtoffer is van dis-
proportionele zelfliefde (als manifest thema van deze mythe), maar vooral
wordt geconfronteerd met zijn onvermogen anderen liefdevol in zijn leven
toe te laten [Hermans óz Van Gilst 1991; Hermans 8r Hermans-Jansen
1995]. Het spanningsveld tussen de wens tot contact en de onmogelijk-
heid daadwerkelijk met anderen in contact te treden, kan worden geduid
als een intens verlangen dat onvervuld blijft. De mythe geeft, aldus geïn-
terpreteerd, niet alleen uitdrukking aan het hoogmoedig exposeren van
het zelf, maar ook aan het niet kunnen bereiken van de ander.

Het narcistische persoonlijkheidstype is al lange tijd onderwerp van
discussíe [Ellis 1898; Freud 1914; Reich 1933; Fenichel 1945; Kohut 1966;
Kernberg 1967; Bursten 1973; Adler 1981; Cooper 1981; Akhtar 1982;
Gunderson 1991; Benjamin 1993; Stone 1993].~ De theorieën die betrek-
king hebben op het ontstaan van de narcistische persoonlijkheid en tevens
ingaan op mogelijke behandelingsmethoden, worden voortdurend aange-
scherpt [vgl. Morrison 1989; Wink 1996]. Vooral Kohut [ 1971, 1977] en
Kernberg [1975] hebben veel onderzoek verricht naar het narcisme als
psychologisch fenomeen. In hun analyses onderscheiden zij naast een
functioneel tevens een disfunctioneel narcisme. Bij dit onderscheid staat
de ontwikkeling van het zelf centraal. In het gunstige geval leert het zelf te
vertrouwen op intrinsieke kwaliteiten en neemt de afhankelijkheid van het
bevestigende oordeel van anderen af. Geloof in eigen mogelijkheden, ge-
nieten van persoonlijk succes en het overheersen van levenstevredenheid
zijn tekenen van een stabiel en functioneel zelf.

Bij een disfunctionele zelfontwikkeling daarentegen dienen anderen het
tekort aan intrapsychische stabíliteit te compenseren. Volgens Kernberg
[ 1975] zijn er in dit verband drie narcistische reacties mogelijk. De eerste
is de meest onschuldige en komt bij iedereen wel eens voor. Om de eigen-
waarde op peil te houden worden anderen (meestal indirect) uitgedaagd
persoonlijke twijfels te ontkennen en complimenten te geven voor de ge-
kozen zelfpresentatie. Zodra de gewenste waardering uitblijft, wordt op

4 Deze opsomming is ontleend aan: Millon, Th. 8z Davis, R.D. [et. al] (1996). Disorders of
Personality: DSM-IV and Beyond. New York (etc.~: John Wiley á Sons, Inc., pag. 394-
404. Voor een korte beschrijving van de opgesomde auteurs, wordt verwezen naar
deze referentie.
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kinderlijke wijze getreurd. In het tweede geval is sprake van narcistische
objectkeuze. Bij deze variant vindt een identificatie plaats met vermeende
kwaliteiten van iets of iemand. Deze worden vervolgens voorgesteld als ex-
tensies van het eigen zelf. De eigenwaarde wordt dan bijvoorbeeld ont-
leend aan een speciale auto of een populair idool. De derde variant wordt
door Kernberg aangeduid als een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Hierbij overheersen gevoelens van innerlijke leegte, verveling en eenzaam-
heid. Karakteristiek is de neiging tot ingebeelde importantie (grandiositeit),
pathologische objectliefde (afgunst, minachting, hebzucht) en het over-
heersen van schaamte over schuld. Bij de narcistische cliënt is `geen sprake
[...] van integratie van positieve en negatieve zelf- en objectpresentaties,
maar van een afsplitsing en loochening van agressieve en devaluerende
beelden van het zelf en belangrijke anderen' [Glas 2001, 141-142]. Deze de-
valuerende beelden worden door zelfoverschatting en narcistisch bravou-
re buiten het bewustzijn gehouden. Kernberg benadrukt hiermee de de-
fensieve functie van het gespleten zelf van de narcistische persoonlijkheid.

In tegenstelling tot Kernberg beschouwt Kohut [ 1971, 1977; Kohut 8Z
Wolf 1986] de narcistische problematiek niet als een innerlijk conflict,
maar als een stagnatie in een normale ontwikkeling van het zelf Dit bete-
kent dat bijvoorbeeld zelfbetrokkenheid en fantasieën van almacht niet
persé indicatief zijn voor een pathologische zelfstructuur. Een zekere mate
van zelfabsorptie en almachtgevoelens zou juist het vennogen tot creativi-
teit en de realisering van persoonlijke idealen (ambitie) stimuleren. Van pro-
blematisch gedrag is dan ook pas sprake zodra de zelfwaardering niet van
binnenuit op peil kan worden gehouden, maar direct afhankelijk wordt van
een voedende, d.w.z. een stimulerende en bemoedigende omgeving. Niet
conflicterende driften (vgl. Freud), maar een falend inlevingsvermogen van
ouders stimuleert de ontwikkeling van een pathologisch zelf [Glas 2001 ].
`Repeated empathic failures by the parents, and the child's responses to
them, are at the root of almost all psychopathology' [Baker Sz Baker 1987,
2]. Een omgeving die de intrinsieke eigenwaarde onvoldoende reflecteert,
leidt tot een stagnatie van de (op zich normale) narcistische ontwikkeling
van het kind. Gevoelens van eigenwaarde worden niet bij het zelf gevon-
den, maar voortaan gezocht bij een affirmerende omgeving. Een toelichting
op de ontwikkeling van een (narcistisch) zelf, zorgt voor duidelijkheid.

Uit ontwikkelingspsychologisch onderzoek blijkt dat de zelfbeleving van
het jonge kind uiterst fragiel is. In de vroegkinderlijke beleving lijkt de an-
der (of het andere) te behoren tot de eigen belevingswereld [vgl. Stern
1985]. Dit betekent bijvoorbeeld dat de voedende moeder en haar bevesti-
gende glimlach, wordt opgevat als een extensie van het ervaren zelf. Ook
wordt het object waarop het zelf zich richt niet om zichzelf gewaardeerd,
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maar enkel om het voordeel dat het biedt. Deze symbiotische verhouding
tussen ik en ander geldt als basis voor een toekomstig besef van innerlijke
waardigheid en zelfrespect. `Without mirroring, there can be no self; the
light of the self depends on the mirroring it receives from without' [Capps
als toelichting op Kohut; 1993, 31 ]. Met de ontwikkeling van mentale pro-
cessen en de toename van het zelfbewustzijn, ontdekt het kind dat het niet
naadloos samenvalt met zijn moeder. De ontstane kloof tussen zelf en an-
der, stimuleert het inzicht dat (toch) niet alles draait om het eigen zelf. An-
deren zijn er niet alleen om mijnentwil. Voor een gezonde zelfontwikkeling
is het van belang dat het kind via ouderlijke spiegeling leert vertrouwen op
eigen mogelijkheden en kwaliteiten, maar ook dat het wordt geconfronteerd
met persoonlijke beperkingen. `Such optimal frustrations of the child's need
to be mirrored and to merge into an idealized self-object, hand in hand with
optimal gratifications, generate the appropriate growth-facilitating matrix for
the self' [Kohut St Wolf 1986, 40]. Dit zelf blijft op onzekere momenten
houvast zoeken bij `objecten' buiten het zelf (vrienden, relatie, collega's),
rnaar deze worden niet meer enkel uit eigenbelang benaderd.

Volgens Kohut ontstaat narcistische problematiek zodra ouders of sig-
nificante anderen het kind niet of te weinig stimuleren om op eigen in-
zichten en vaardigheden te vertrouwen [vgl. Miller 1992]. Een gezond ge-
voel van eigenwaarde wordt hierdoor onvoldoende gereflecteerd. Dit is
vooral zichtbaar bij ouders waarbij de eigen zelfontwikkeling is verstoord.
Als kind waren zij zelf de dupe van een inadequate ouderlijke respons.
`Some parents [...] are not adequately sensitive to the needs of the child but
will instead respond to the needs of their own insecurely established self'
[Kohut 8z Wolf 1986, 40]. De eigen kroost wordt dan emotioneel verwaar-
loosd en is er slechts ter eer en glorie van de ouders zelf Dit onvermogen,
het kind om zichzelf te erkennen, stimuleert (opnieuw) de ontwikkeling
van een onzeker en weinig coherent zelf, dat afhankelijk blijft van het be-
vestigende oordeel van een waarderende omgeving. Sommigen plaatsen
zich hierdoor hinderlijk op de voorgrond, terwijl anderen hun eigenwaar-
de opvijzelen door zich te identificeren met de macht, intelligentie en
schoonheid van heersende idolen. `If [...j the parenting environment is ex-
tremely defective in providing satisfactory mirroring, the child may turn to
satisfactorily available sources of idealizing and alter ego supplies' [Baker
ó~ Baker 1987, 6]. Naast idealisering van aanzienlijke anderen, kan het wan-
kele en gekwetste zelfgevoel worden gecompenseerd door naar buiten toe
een houding van ingebeelde importantie te tonen. In beide gevallen is het
vermogen tot zelfsturing slecht ontwikkeld en verlangt het zelf terug te ke-
ren naar het verloren paradijs, waarin emotionele warmte, symbiotische
heelheid en de bewonderende blik van de moederfiguur overheersten.
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Een belangrijk kenmerk van de narcistische persoonlijkheid is de zwakke
en gefragmenteerde zelfstructuur. Dit heeft onder meer tot gevolg dat
deze persoon enerzijds intens verlangt naar mensen die de vermeende
grootheid bevestigen, terwijl er anderzijds een duidelijk onvermogen be-
staat om bestaande contacten te onderhouden; zodra de bewonderende
reflectie afneemt, verliest de ander zijn betekenis. Deze gerichtheid op de
omgeving stimuleert de voortdurende zoektocht naar nieuw waarderend
publiek. Door zich joviaal en extravert te gedragen, worden anderen
steeds weer verleid de veronderstelde belangrijkheid te bevestigen. De
narcistische persoonlijkheid probeert hiermee het aanwezige wankele zelf-
beeld en de gevoelens van minderwaardigheid enigszins te verdoezelen.
Het is deze gepreoccupeerde cultivering van het zelf die de betekenis van
het begrip narcisme treffend typeert [vgl. Uandermeersch 1983]. De ster-
ke afhankelijkheid van het oordeel van anderen, bevestigt feitelijk de tra-
gische situatíe waarin de narcist zich bevindt [vgl. Burms 1992]. In ieder
geval is bij het narcisme niet alleen de relatie met het zelf, maar ook die
met de ander ernstig verstoord. Van een diepe emotionele verbondenheid
met anderen is absoluut geen sprake.

Typisch narcistisch gedrag is in deze context vooral te beschouwen als
een poging om de wisselende zelfwaardering op een aanvaardbaar peil te
houden. Om recht te doen aan het dynamísche karakter van narcisme,
worden door verschillende auteurs meerdere subvormen van dit per-

soonlijkheidstype onderscheiden [Bursten 1973; Gabbard 1989; Kohut Sz
Wolf 1986]. De laatste jaren is met name het onderscheid tussen overt en
covert narcisme internationaal geaccepteerd [Cooper 8z Ronningstam
1992; Gabbard 1989; Akhtar 8t Thompson 1982; Akhtar 1989]. Factor-

analytische studies ondersteunen deze distinctie [Wink 1996; Rathvon 8z
Holmstrom 1996]. Vanwege de empirische evidentie van deze subvormen
van narcisme, worden beide varianten ook in deze studie als uitgangspunt
genomen bij het bestuderen van narcistische tendenties. Voor een goed

begrip zal nu reeds een korte typering worden gegeven van zowel overt als
covert narcisme.

De eigenschappen die kenmerkend zijn voor overt narcisme, blijken
overeen te komen met het beeld dat veel mensen hebben van de narcisti-
sche persoonlijkheid. Arrogantie, overdreven zelfingenomenheid, gebrek
aan empathie en geveinsde almacht staan hierbij centraal; manipulatie van
zakelijke en intieme relaties is eerder regel dan uitzondering. De overt nar-
cist waant zich intelligenter, aantrekkelijker, succesvoller en invloedrijker
dan de mensen waarmee hij zich vergelijkt. Op interpersoonlijk vlak be-
staat de neiging anderen vooral te gebruiken als reflectieschermen, die de
vermeende persoonlijke grandioosheid moeten bevestigen en (liever nog)
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vergroten. Deze afhankelijke gerichtheid op het oordeel van anderen, leidt
tot een geraffineerde vorm van `impression management' [Musschenga
1999, 5]. Bij de meeste handelingen wordt geanticipeerd op de waar-
schijnlijke reactie van anderen. Ook voor geringe prestaties worden com-
plimenten ontlokt. Deze dwingende en extraverte houding is kenmerkend
voor het overt narcisme.

Ook bij covert narcisme is het verlangen naar aandacht en erkenning
groot. In tegenstelling echter tot de pralerige houding van de overt narcist,
vallen covert narcisten met name op door hun pruilende en wrokkige
houding. De (op het eerste gezicht) typisch narcistische eigenschappen van
het overt narcisme, blijven bij deze variant goed verborgen achter een
houding van geremdheid en passiviteit. Uit vrees niet te kunnen voldoen
aan de veronderstelde verwachtingen van anderen, heeft de covert narcíst
de neigíng sociale gelegenheden zoveel mogelijk te mijden. Niet alleen
een onvermogen tot nabijheid, maar ook de wens om bij een geopenbaard
tekort gevoelens van schaamte te ontlopen, spelen hierbij een rol. Mo-
menten van ingebeelde grandioosheid, worden vooral genoten in (dag)dro-
men. Vanwege de sociale terughoudendheid van de covert narcist is de re-
latie met anderen niet zozeer gebaseerd op spiegeling (zoals bij de overt
varíant), maar vooral op idealisering [Wink 1996, 150]. De gewenste er-
kenning wordt hierdoor vooral op indirecte wijze verkregen. Door de an-
der, al dan niet terecht, de hemel in te prijzen neemt de kans op het ont-
vangen van sympathie en persoonlijke waardering toe.

Deze opsomming maakt duidelijk, dat covert narcisme zonder twijfel de
grootsce lijdensdruk veroorzaakt. Of inet woorden van Wink [ 1996]; `In
terms of level of pathology, covert narcissism appears to be more dysfunc-
tional than the overt form of the disorder' [pag. 154]. Waarschijnlijk sluit
het overt narcisme beter aan bij het verlangen van moderne mensen bij an-
deren in de smaak te vallen. Het vermogen situaties te manipuleren, zich-
zelf uitbundig te profileren en steeds maxímaal te willen scoren, zijn niet
alleen eigenschappen die kenmerkend zijn voor het overt narcisme, maar
tevens kwaliteiten die in onze commerciële en bureaucratisch geordende
samenleving hooglijk worden gewaardeerd [vgl. Lasch 1979; Sennet 1980].
In ieder geval is niet iedere narcistische uiting per definitie zorgwekkend
of pathologisch van aard. Een zekere mate van narcisme zou de psychische
groei en het vermogen tot zelfontplooiing juist bevorderen [vgl. Capps
1985; Kohut 1977, 1984; zie tevens hoofdstuk 6 van deze studie].

Onderzoeksresultaten ondersteunen deze visie. Zo is gebleken dat bij-
voorbeeld overt narcisme positief correleert met zelfvertrouwen [Watson
et al. 1992, 1996], optimisme [Hickman et al. 1996] en zinvol leven [Ette-
ma 8z Zondag 2002], maar niet samenhangt met depressie [Rathvon 8c
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Holmstrom 1996]. Bij covert narcisme liggen de verhoudingen precies an-
dersom; het verband met zelfvertrouwen, optimisme en zinvol leven ont-

breekt hier [vgl. Rose 2002; Ettema 8z Zondag 2002], terwijl het verband
met depressie en angst juist positief is [Rathvon 8c Holmstrom 1996; vgl.

Watson, Taylor 8c Morris 1987].' Naast ontevredenheid [Mullins 8~ Kopel-
man 1988] overheerst bij covert narcisme een diep besef van persoonlijk

onvermogen en sociale terughoudendheid [Cheek ~ Wink 1990; vgl. Ash-
by, Lee ~ Duke 1979; Serkownek 1975]. Ook neigt de covert narcist tot

masochisme [Hibbard 1992]. Door de slachtofferrol aan te nemen, wordt
de omgeving verleid en gemanipuleerd om zorg en aandacht te geven. De

gewenste belangstelling wordt hierdoor op indirecte wijze verkregen.

1.1.2 Schaamte als reactie op geopenbaarde onvolmaaktheid
Over schaamte is de laatste decennia veel geschreven.b Volgens Lindijer

[1995J hangt deze belangstelling samen met het feit dat narcisme de zelfge-

richte levenshouding van moderne mensen goed typeert. De verscheiden-

heid in de benadering van schaamte is groot. Sommíge auteurs geven een

uitgebreide fenomenologie [vgl. Kinston 1983; Nathanson 1992; Van Dam

1999], terwijl anderen in hun cultuurkritische studies enkel constateren, dat

gevoelens van schaamte (zijn gaan) overheersen in moderne samenlevingen
[vgl. Capps 1993; Lasch 1997].~ In een tijd waarin mensen worden gestimu-

leerd iemand te worden en iets van het leven te maken, is het pijnlijk te con-

5 Miller [ 1992] is van mening dat de narcistische mens gebukt gaat onder depressieve
stemmingen. Volgens haar is almacht een afweer tegen neerslachtigheid en kunnen de-
pressieve stemmingen worden beschouwd als een verdediging tegen de pijn van een
leeg en~of verloren zelf.

6 De volgende auteurs hebben een duidelijk stempel gedrukt op de discussie over
schaamte als hedendaags fenomeen (geordend naar jaar van publicatie). M. Mead
[1937]; E. Dodds [1951]; G. Piers 8c M. Singer [1953]; H. Lynd [1958]; J. Lapsley
[1969J; H. Lewis [1971]; C. Schneider [1977~; C. Gerkin [1979]; G. Kaufman [1980,
1989]; L. Wurmser [1981]; D. Capps [1983, 1993]; S. Miller [1985]; J. Patton [1985];
M. Fossum 8e M. Mason [ 1986]; D. Nathanson [ 1987]; P. Mettrop [ 1988]; J. Bradshaw
[1988]; A. Morrison [1989]; M. Lewis [1992]; V. Chu óz B. de las Heras [1994].

7 Volgens H. Zondag [1998] zijn mensen in de jaren '90 gevoeliger gewotden voor
schaamteproblematiek. Hij noemt hiervoor de volgende redenen: 1) Individualzsme:
d.w.z. mensen zijn meer dan ooit op zichzelf aangewezen, autonomie overheerst en re-
ligieuze kaders verliezen aan invloed; zelfsturing vergroot de persoonlijke kwetsbaar-
heid. 2) Groei van keuzemogelijkheden: mensen worden steeds vaker verantwoordelijk
gehouden voor de gevolgen van de eigen levenswandel; succes zorgt voor trots, terwijl
onvermogen tot schaamte leidt. 3) Toegenomen socialegelijkheid heeft verschillen in af-
komst en stand toegedekt. Gedrag dat eerst door duidelijke regels werd bepaald (vgl.
etiquette), wordt nu op eigen ínitiatief gekozen - de kans op sociaal disfunctioneren
en beschaming neemt toe.
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stateren dat eigen mogelijkheden tekort schieten en anderen eigenlijk altijd
beter zijn. De ontvankelijkheid voor gevoelens van schaamte neemt hier-
door toe, evenals de (narcistische) neiging dit persoonlijk onbehagen met
enige pedanterie uit het zicht van anderen te houden.

In algemene zin kan schaamte worden omschreven als een ellendig be-
sef van onvolmaaktheid.g Op een onverwacht moment vindt een bloot-
stelling plaats van persoonlijke eigenschappen, die eigenlijk niet gezien
mochten worden. Het liefste zou men opgaan in het niets, om zodoende
de sporen van de gebleken imperfectie te wissen. Bij schaamte komt de
feitelijke zelfpresentatie niet overeen met de eigen verwachtingen en die
van een gewaardeerde en waarderende sociale context.y Deze ongewens-
te zelfpresentatie en de gevreesde kritische beoordeling door anderen,
geeft aanleiding tot gevoelens van `nietswaardigheid en tevergeefsheid'
[Nauta 1993, 17]. Niet langer immers voelt het zelf zich gezekerd door het
bevestigende gelaat van de ander. Ook het leven, dat eerst zo vertrouwd
leek, verliest bij schaamte aan vanzelfsprekend. De beschaamde mens
heeft niet alleen de eigen kwaliteiten, maar ook diens plaats en rol in het
leven verkeerd ingeschat. Spreken over hetgeen is gebeurd, leidt vaak tot
een herleving van de ervaren kwetsbaarheid en bemoeilijkt een adequate
hulpverlening.

Het samengaan van excessieve zelfbetrokkenheid en beleefde inferio-
riteit, geeft feitelijk uitdrukking aan de gespannen en vooral kwetsbare po-
sitie waarin de narcistische persoonlijkheid zich bevindt [Morrison 1989;
Wink 1996]. Hoe groter de verwachtingen van het zelf, des te pijnlijker zal
het ervaren tekort zijn en daarmee de ontvankelijkheid voor gevoelens van
schaamte [Wurmser 1987]. Schaamte en narcisme zijn daarmee twee zij-
den van eenzelfde medaille.

De veronderstelde samenhang tussen beide concepten blijkt vooral li-
neair van aard te zijn. Een pralerige profilering van het zelf moet de vrees
om te worden beschaamd compenseren, terwijl een narcistische kwetsuur
het beleven van gevoelens van schaamte stimuleert. In het eerste geval is

8 Deze typering van schaamte licht ik toe in het artikel: `Schaamte als openbaring van
het verloren ze1F. In: Speling 3 (2003), pag. 23-30.

9 In het dagelijks taalgebruik verwijst het begrip schaamte zowel naar gêne als naar per-
soonlijke schaamte [Van Dam 1999]. Bij gêne staat het pijnlijke besef centraal niet te
hebben voldaan aan bepaalde sociale criteria (gemeenschapsregels), terwijl bij schaam-
te het besef doordringt niet in staat te zijn Idus te hebben gefaald) om gestelde per-
soonlijke idealen of waarden daadwerkelijk te realiseren. Desondanks is het volgens
Van Dam onjuist schaamte te beschouwen als een puur índívidualistische emotie. De
aanwezigheid van de beoordelende blik van de ander, werkt bij de beleving van
schaamte immers steeds als een soort katalysator.
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narcisme een soort defensie tegen gevoelens van schaamte [vgl. Lewis
1971, 1987]. Narcisme is hier een consequentie van feitelijke of geantici-

peerde schaamte en dient het gedeukte zelfgevoel enigszins te compense-

ren. In het tweede geval leidt het niet realiseren van gestelde narcistische

doelen tot een besef van imperfectie, met schaamte als gevolg [vgl. Mor-

rison 1989]. Een ongewenste openbaring van persoonlijk tekort in de

vorm van schaamte, geeft de wenselijkheid om een houding van ingebeel-

de importantie aan te nemen, een nieuwe impuls. Aldus houdt de oplos-

sing voor de ervaren kwetsbaarheid (d.i. narcisme maskeert schaamte), het

wankele zelfbeeld juist in stand (d.i. schaamte bevordert narcisme).

De theoretische samenhang tussen narcisme en schaamte, zorgt ervoor

dat vooral schaamte en niet schuld wordt beschouwd als de dominante
emotie van het narcistisch syndroom [Lasch 1979; Kernberg 1975; Kohut

1971; Mollon 1984; Morrison 1983, 1989; Wurmser 1987]. De positie van

het zelf is hierbij cruciaal. Zowel bij schaamte als bij narcisme is immers

sprake van een spanning tussen een ideale en reële zelfpresentatie. Niet
altijd is het geloof in eigen mogelijkheden terecht. De wijze waarop het

zelf ongewenst of imperfect gedrag evalueert blijkt hier van imminent be-

lang. De beschamende constatering niet in staat te zijn vermeende kwali-

teiten te tonen en gestelde idealen te realiseren, verdringt het schuldige

besef niet te kunnen voldoen aan de morele verwachtingen van anderen.

Of anders geformuleerd: in een `cultuur van narcisme [...] wordt de enke-

ling niet bedreigd door schuld over wat verkeerd is gedaan, maar door de

angst niemand te zijn' [Nauta 2003, 4]. Om de link tussen narcisme en

schaamte en het onderscheid met schuld beter te begrijpen, is een korte

toelichting noodzakelijk.
Een overeenkomst tussen schuld en schaamte is het overwegend nega-

tief-kritische karakter ten overstaan van het zelf en diens pres(en)tatie. Zo-
wel bij schuld als bij schaamte overheerst het gevoel tekort te schieten. De
aard van de beleving (i.c. schuld of schaamte) hangt samen met de cogni-
tieve evaluatie van de eigen positie in een gegeven omstandigheid. Uit-
gangspunt hierbij is dat de beoordeling van een situatie van invloed is op
de emotionele waardering ervan. Zo wordt bij schaamte vooral het totale
zelf geëvalueerd, terwijl bij schuld enkel de acties van het zelf worden be-
oordeeld. In het eerste geval staat de gehele persoon in negatieve zin ter
discussie, terwijl in het tweede geval de aandacht vooral uitgaat naar de
morele laakbaarheid van een handeling of van vertoond gedrag. Meer con-
creet geldt dat mensen schuldig handelen, maar hun schaamte zijn.

Ook de wijze van attribueren speelt bij de beleving van schuld of
schaamte een belangrijke rol [vgl. Lewis 1995]. Centraal hierbij staat de
vraag in hoeverre mensen momenten van succes of mislukking toeschrij-
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ven aan zichzelf, anderen of aan de omgeving waarin zij zich bevinden. In
veel gevallen bestaat de neiging het positieve te betrekken op het zelf en
het negatieve in verband te brengen met anderen of ongunstige omstan-
digheden [vgl. Weiner 1986]. De splinter in het oog van de ander wordt
vaak scherper waargenomen, dan de balk in het eigen oog die het zelfin-
zicht belemmert (vgl. Matt. 7:3). Het motief is duidelijk: succes bevestigt
de eigen perfectie, terwijl een mislukking deze juist betwijfelt. Door
schuld af te schuiven en anderen verantwoordelijk te houden voor foutief
handelen of een gemankeerde levensloop, wordt het gekwetste zelf voor
even buiten schot gehouden. Daarnaast vergroot het openlijk erkennen
van persoonlijk falen de gevoeligheid voor schaamte.

De indruk bestaat dat individuen die geneígd zijn mislukkingen voor-
al toeschrijven aan anderen en zichzelf beschouwen als bron van succes,
kenmerken van het narcistische persoonlíjkheidstype vertonen. `The nar-
cissistic personality type, [...], attributes success to his own efforts even
when, as winning the lottery, the individual has no logical reason to claim
credit; but at the same time is unwilling to blame himself for any failure.
[...] If they internalize their failure, they will be shamed; thus they try, at
all costs, to avoid this feeling' [Lewis 1995, 102]. Het streven naar een suc-
cesvolle zelfpresentatie en de weerzin persoonlijke beperkingen te aan-
vaarden, heeft tot gevolg dat de narcistische persoonlijkheid zijn hande-
lingen op onrealistische wijze evalueert. Uit angst geconfronteerd te wor-
den met gevoelens van schaamte, wordt een mislukking zodanig
geïnterpreteerd dat aan de kwaliteiten van het eigen zelf eigenlijk niet ge-
twijfeld kan worden.'~ Om bijvoorbeeld de eigen perfectie te benadruk-
ken, wordt naar omstanders aangegeven dat een op zich moeilijk examen
zonder noemenswaardige voorbereiding werd gehaald. Een alternatieve
aanpak is de oorzaak van een mislukking toe te schrijven aan iets of ie-
mand anders. Zo gelooft de student die is gezakt voor een mondeling exa-
men bijvoorbeeld, dat de docent met opzet moeilijke vragen heeft gesteld
om hem te tiranniseren. In beide gevallen worden eigen vaardigheden
overschat en persoonlijke verantwoordelijkheden ontlopen.

Het weinige onderzoek waarin de empirische relatie tussen schaamte
en narcisme nader is onderzocht, levert verrassende resultaten op." Zo

10 Of anders geformuleerd: `De meest succesvolle vorm om de schaamte te maskeren, is
verlies voor te stellen als winst' [Nauta 2000, 16].

11 Het valt overigens niet mee gevoelens van schaamte empirisch te onderzoeken. Een
belemmerende factor bij het exploreren van schaamtevolle momenten, is de neiging
van gekwetsten om dialogische openheid te vermijden. In plaats daarvan wordt liever
de bescherming van afzondering en stilte gekozen. Niemand mag immers weten hoe-
zeer de eigen kwaliteiten werden overschat. Verder leidt het spreken over schaamte
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blijkt de theoretische samenhang tussen schaamte en narcisme niet van-

zelfsprekend te zijn. In ieder geval is een nuancering noodzakelijk. Het
eerder gemaakte onderscheid tussen overt en covert narcisme zorgt voor

helderheid. Onderzoek toont immers aan dat het verband tussen schaam-
te en overt narcisme duidelijk negatief is [Harder 8r Lewis 1986; Wright,

O'Leary 8z Balkin 1989]. Overt narcisten zijn kennelijk in staat gevoelens

van schaamte te ontkennen of deze direct te compenseren met een hou-

ding van ingebeelde importantie en veronderstelde populariteit. Dit in te-
genstelling tot het covert narcisme. Deze variant kenmerkt zich, zoals hier-

boven is beschreven, door een diep besef van onvermogen en íntense ge-

voelens van machteloosheid. Vanwege de extreme afhankelijkheid van het

oordeel van anderen, is de eigenwaarde van covert narcisten gering en ui-

terst fragiel. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat juist deze variant

van narcisme wel positief correleert met schaamte [vgl. Gramzow 8z Tang-

ney 1992; Wink 1996]. Zodra gevoelens van wanhoop overheersen, leidt
eígenlijk iedere confrontatie met persoonlijk onvermogen tot een volgen-

de beschaming.

1.2 Hoofdzonden als theologische duiding van narcistisch lijden
In zijn boek The Depleted Self [ 1993] 12 vraagt Capps zich af wat hoofdzon-
den nog betekenen in een cultuur van narcisme. Bij de uitwerking van dit
vraagstuk worden psychologische en theologische inzichten op elkaar be-
trokken. Een dergelijke interdisciplinaire benadering doet niet alleen
recht aan de gelaagdheid van de menselijke realíteit, maar maakt het te-
vens mogelijk te achterhalen in hoeverre hoofdzonden kunnen worden
beschouwd als oeroude uitdrukkingen van psychologisch onbehagen en
(meer in het bijzonder) van narcistisch lijden.

Volgens Heitink [1977] is de dialoog tussen theologie en psychologie (in

het bijzonder de psychotherapie) in Europa vanaf de jaren '60 pas echt goed

vaak tot een pijnlijke herleving van het gewraakte moment en daarmee tot een nieuw
besef van persoonlijk onvermogen [vgl. Lynd 1958]. Alleen een ondervraging c.q. me-
ting, waarbij de mogelijkheid tot beschaming sterk wordt gereduceerd, maakt het mo-
gelijk óruikbaar empirisch materiaal te verzamelen [Zimbardo, Pilkonas 8z Norwood
1974J. Een interessant voorbeeld hiervan is de studie van Terwijn [ 1993]. Zij ontweek
de neiging tot beschaming door mensen uit te nodigen hun ervaringen in te spreken op
een bandrecorder, die was opgesteld in een lege kamer. De verzamelde gegevens leiden
tot de conclusie, dat het vermoeden dat anderen een vernietigend oordeel uitspreken
over een gebrekkig geachte zelfpresentatie, inderdaad een centrale rol speelt bij de er-
varing van schaamte. Deze athankelijkheid van het oordeel van anderen, hangt samen
met de vrees te worden verbannen uit een gewaardeerd en waarderend collectief.

12 Zie voor een beknopte weergave van The Depleted Self van Capps: KA Bingaman, `The
New Narcissíst and Pastoral Counseling'. In: Pastoral Psycbology 48 (2000) 5, pag. 349-357.
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op gang gekomen. In de periode daarvoor was het contact tussen beide dis-
ciplines, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, marginaal of zelfs geheel
afwezig, Het vermoeden bestond dat een nauwe samenwerking zou leiden
tot een vervaging van competenties. Met name de katholieke theologie zag
de psychologie als een bedreiging. Deze argwanende houding sloeg gelei-
delijk om in een houding van groeiende sympathie. De kerkelijk geïnspi-
reerde katholieke theologie kwam tot het inzicht, dat psychologische in-
zichten een bijdrage kunnen leveren aan het in kwalitatief opzicht verbete-
ren van de pastorale hulpverlening. Wederzíjds respect voor de particuliere
benaderingswijze en expertise, verdrong aldus het scepticisme van weleer.

De theoloog Tillich ondersteunt deze toenadering tussen theologie en
psychologie. In zijn boek Tbeology of Culture [ 1959] werkt hij de stelling
uit, dat een wederzijdse beïnvloedíng van theologische en vooral psycho-
analytische perspectieven, het verstaan van achtergronden die debet zijn
aan de gebroken existentiële conditie van mensen vergroot; daarover later
meer. Hiltner [ 1989] maakt dit vermoeden concreet. Volgens hem verhel-
dert de psychologie het zondebegrip op een wijze, die zonder haar in-
menging onmogelijk zou zijn geweest. Of nauwkeuriger geformuleerd: een
psychologisch perspectief `illuminates and clarifies our theological under-
standing of sin, and that what it critiques will be found to be deficient
also from a theological point of view' [pag. 13]. De theologie blijkt hierbij
overigens meer te profiteren van psychologische inzichten dan andersom.

Deze visie komt overeen met die van Berthold [ 1969]. Volgens hem
leidt een psychologische analyse van het christelijke model `Man as Sin-
ner' tot een beter begrip van de egocentrische houding van moderne men-
sen. Berthold is van mening dat het zondebegrip uitdrukking geeft aan het
onbeheerste streven van mensen naar autonomie en onafhankelijkheid.
De hedendaagse mens heeft grootste plannen met zichzelf. Van enige be-
scheidenheid is nauwelijks sprake. De natuurlíjke leefwereld wordt (incl.
medemens) geëxploiteerd om het eigen welzijn te verhogen. Of inet woor-
den van Berthold: `In their pride they [de moderne mens, L.D.] reject de-
pendence upon God and, indeed, seek to become like the gods' [pag. 16].
De tragiek die schuilgaat achter deze zelfverafgoding laat zich psycholo-
gisch verhelderen via het narcisme.

Sugerman [1976] is van mening dat de narcistische vervreemding van
hedendaagse mensen, is te vergelijken met datgene wat de christelijke tra-
ditie aanduidt met het begrip zonde. `Narcissus, as the paradigma of our
relationship to existence, is the metaphor for our madness, our sin' [pag.
23]. Vanwege de extreme betrokkenheid van mensen op zichzelf, hebben
zij het contact met hun (spirituele) bron verloren. Wanhoop, leegte en ge-
voelens van verlatenheid zijn een gevolg.
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Ook Lemly [ 1981 ] legt een verband tussen het theologische zondebe-
grip en kenmerken van narcisme.13 Met een verwijzing naar Tillich stelt ze
vast dat moderne mensen hun voeling met hun bron of essentie hebben
verloren en deze existentiële gebrokenheid compenseren door te vluch-
ten in zelfoverschattend en manipulerend gedrag. Niet zelden wordt God
door deze narcistische mens beschouwd als een entiteit, die naar believen
kan worden ingezet om persoonlijke wensen in vervulling te laten gaan.
God lijkt hierdoor op een `great heavenly candy machine' [Guthrie in
Lemly 1981, 40; vgl. Oates 1987, 48]. Ook bij Lemly blijken psychologi-
sche (i.c. psychoanalytische) inzichten een aanvulling te zijn op het theo-
logisch denken. Met name om de vraag naar het verband tussen excessie-
ve zelfbetrokkenheid of narcistische eigenschappen aan de ene kant en
het zondebegrip als uitdrukking van menselijke vervreemding aan de an-
dere kant, te verhelderen en toe te spitsen op de betekenis voor het actu-
ele geloofsleven van mensen.

Tot slot heeft ook Capps [1993] de samenhang tussen zonden en narcis-
me bestudeerd. Hij deed onderzoek naar waarderingen van hoofdzonden en

interpreteerde de verzamelde gegevens vanuit narcistisch perspectief; daar-
over later meer (zie de subparagrafen 1.2.3 en 2.2.1). Deze narcistische dui-

ding van gescoorde hoofdzonden, volgt uit het vermoeden van Lasch [1979]
dat in moderne samenlevingen kenmerken van narcisme overheersen. Hier-

mee wordt niet gezinspeeld op het ongeordend nastreven van eigen wensen
en belangen, maar veeleer op de neiging de beleefde eigenwaarde afhanke-
lijk te stellen van het bevestigende oordeel van anderen. Narcisme is daar-
mee te beschouwen als een `metaphor [...] that describes the state of mind in
wich the world appears as a mirror of the self' [Lasch 296].

Capps heeft zich beperkt tot een conceptuele vergelijking van hoofd-
zonden en narcisme. Een kwantitatieve meting bleef achterwege. De ver-
wachting van voorliggende studie is nu, dat het onbehagen dat kenmerkend

is voor een cultuur van narcisme inzichtelijker wordt, zodra de conceptuele
en vooral argumentatieve samenhang die Capps [1993] legt tussen narcisme

13 In haar onderzoeksproject heeft Lemly [1981] de overeenkomsten aangetoond tussen
narcisme en de wijze waarop Tillich zonde interpreteert. De gevonden samenhang
heeft betrekking op overeenkomstige karakteristieken, namelijk: 1) het zich afwenden
van anderen en het zich richten op het zelF 2) gevoelens van almacht en zelfverhoging;
3) de neiging zich af te zonderen; 4) machtsmisbruik door de realíteit te beschouwen
als een extensie van het zelf of door anderen te gebruiken ter verwezenlijking van ei-
gen behoeften; 5) zelfhaat en levensangst en 6) isolement door afwending, zelfingeno-
menheid en zelfhaat. Aan het einde van haar boek komt Lemly tot conclusie, dat de
kerk voor de uitdaging staat mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van een even-
wichtig en krachtig zelf.
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en hoofdzonden tevens wordt onderzocht op empirische evidentie. Of ineer
in het bijzonder: `The tragedy of narcissism is the more evident when the re-
lation with sin is considered' [Nauta Sz Derckx 2004, 3].

In een cultuur van narcisme verwijst het theologische zondebegrip niet
zozeer naar hetgeen verboden is, maar vooral naar hetgeen wordt gemist.
Zonde en schuld zijn daardoor niet langer twee kanten van eenzelfde
medaille. Vanwege de samenhang tussen kenmerken van narcisme en
schaamte enerzijds en zonde en narcisme anderzijds, is nu veeleer een re-
latie tussen zonde, narcistische kwetsbaarheid en schaamte (i.p.v. schuld)
te veronderstellen. Zoals uit de probleemstelling blijkt, wordt in deze stu-
die de geïmpliceerde samenhang tussen zonden en narcisme nader on-
derzocht. Indien er een link tussen deze concepten wordt geconstateerd,
dan pleit dat voor een theologie die expliciet rekening houdt met gevoe-
lens van schaamte en ervaren tekort.

In deze paragraaf zal worden gekeken naar het wezen van zonde in het
algemeen en hoofdzonden in het bijzonder. Daartoe wordt in subpara-
graaf 1.2.1 een globale schets gegeven van historische achtergronden van
het theologische zondebegrip, terwijl ook wordt ingegaan op de vraag wat
hoofdzonden eigenlijk zondig maakt. Vervolgens (subparagraaf 1.2.2)
wordt stilgestaan bij de mogelijkheid, de zonde te beschouwen als sym-
bool van existentiële gebrokenheid. Tot slot (subparagraaf 1.2.3) worden
hoofdzonden gepresenteerd als categorieën van psychologisch onbehagen.
Dit betekent dat hoofdzonden in veel studies niet langer worden opgevat
als schendingen van Gods wet, maar vooral gelden als dwalingen die een
waarlijk menszijn belemmeren.

1.2.1 Oorsprong en zondigheid van hoofdzonden
Meestal wordt met het theologische zondebegrip uitdrukking gegeven aan
handelingen die in strijd zijn met een vermeende heilige kosmische orde.
Er is dan sprake van een (bewuste) schending van goddelijke wetten en
daarop gebaseerde zedelijke voorschriften. Een zondige handeling kan dan
worden opgevat als `the forgetting of the divine, mythical process, which is
the model for rightful human activity' [Bolle 1967, 235]. In essentie is zon-
de dus een negatie van Gods almachtigheid en de menselijke wens zelf te
beslissen over leven en dood. Vanuit een vermoeden van eigen grootheid,
wordt plaatsgenomen op de troon die feitelijk alleen God toebehoort.
Door deze identificatie met de Schepper, wordt het verlies van juiste ver-
houdingen een feit. De menselijke maat is voortaan de enige norm die
geldt [vgl. Ter Borg 2002]. Veel religieuze handelingen geven uitdrukking
aan het gelovig verlangen de verstoorde relatie tussen God en mens te her-
stellen en terug te keren naar een staat van goddelijke harmonie.
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De betekenissen die worden gegeven aan het zondebegrip, zijn tijd en
ruimte afhankelijk." Van oorsprong echter wordt zondigheid opgevat als
het overtreden van het zogenoemde dubbelgebod [vgl. Fagan 1979]. Zo
heeft zonde in het Oude Testament niet alleen betrekking op het ontken-
nen van de (door God gegeven) Mozaïsche wetten, maar ook op het niet of
onvoldoende realíseren van naastenliefde [Lachowski 1981]. Het ordever-
storende karakter van de zonde is hiermee uitdrukkelijk een menselijke en
dus geen goddelijke act [Fischer 1996]. De nieuwtestamentische visie op
zonde sluit hierop aan, maar is tevens beïnvloed door het Griekse dualis-
me [De Jong 1992]. Het stoffelijke zou minderwaardig zijn en alleen maar
uitnodigen tot zonde, terwijl het geestelijke juist de goddelijke eeuwigheid
symboliseert. Mede onder invloed van gnostische inzichten [Bleibtreu-Eh-
renberg 1993] komt Paulus tot de conclusie dat mensen weliswaar in zon-
de leven, maar dat deze staat van onvrijhejd en dwalíng niet eeuwig hoeft
voort te duren; verlossing is immers mogelijk [Hoek 1988; vgl. Rom. 5:12-
21].15 De kruisdood van Jezus en zijn veronderstelde opstanding uit de

14 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in deze studíe een historisch overzicht te geven
van de herkomst en ontwikkeling van het theologische zondebegrip. De beschikbaarheid
van relevante historische en theologische literatuur, legitimeert de keuze in deze subpa-
ragraaf slechts hoofdlijnen te schetsen. Voor meer informatie wordt o.m. verwezen naar:
Backus, D. [ 1969], The Seven Deadly Sins: TheirMeaning andMeasurement. Michigan: Uní-
versity Microfilms; Berkouwer, G. [ 1958], De zonde. Oorsprong ezs kennis der zorzde. Kam-
pen: Kok; Bloomfield, W. [ 1952], The Seven Deadly Sins. An intmduction to the Hrston~ ofa
relígiozes Concept, with Special Reference to Medievul English Literature. Michigan: State Col-
lege Press; Bringle, M.L. [ 1990], Despair: Sickness orSin? Hopelessness andHealing ;n the
Christian Lrfe. Nashville: Abingdon Press, 51-82; Gielis, M[2002], De zeven hoofdzonden.
In: Nauta, R(redJ Over zorrdeen zonden. Opstellen overde tragiek van het bestaar:.Nijmegen:
Valkhof, 17-39; Tjalsma, P. [ 1931 ], Zondebesef en zondeleex Een psychologzsch-dogmatrsche
studie. Assen: Van Gorcum. [Proefschrift]; Wenzel, S. (1968], The Seven Deadly Sins:
Some Problems of Research. In: Speculum. A JounialofMediaeval Studies, no. 1.

15 In Romeinen 5:12 geeh Paulus aan dat de zonde alle mensen bereikt. `Daarom. gelijk
door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is
ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben' [NBG 1987~.
Dit betekent dat alle mensen tot de zonde neigen, terwijl over de mogelijkheid tot verer-
ving van zonde niet wordt gesproken. Toch beroept Augustinus zich op dit vers om de
erfzondeleer bíjbels te funderen. Bij zijn interpretatie maakt hij volgens Van Heerde
[1985] echter twee fouten. Om te beginnen is Augustinus van meníng dat dood en zon-
de direct naar elkaar veruqjzen. Het vers krijgt dan een opvallend einde: `Daarom, gelijk
door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, `zo rs
ook deZONDE tot alle mensen doozgegaan (. J'. De tweede Eout heeft grotere gevolgen. Het
betreft de vertaling en uitleg van het laatste stuk van Rom. 5 vers 12: `omdat allen gezon-
digd hebben'. `Omdat', in het Latijn, `in quo', wordt door Augustinus geduid als `in wie'
en vervolgens betrokken op Adam. Hierdoor wordt het mogelijk te beweren dat alle af-
stammelingen van Adam zondig zijn. De erfzonde leek hiermee bewezen en beïnvloedde
het kerkelijk denken over menselijke zondigheid en mogelijkheden tot verlossing.
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dood staan hierbíj centraal. Gelovigen die zich via het doopsel met hem
verenigen en leven naar zijn voorbeeld, zullen (zo is de nieuwtestamenti-
sche belofte) worden verschoond van hun zonden [Getty 1996].

De interpretaties die het leergezag van de katholieke kerk eeuwenlang
aan het zondebegrip heeft gegeven, zijn in feite slechts voorzichtige nuan-
ceringen van een door Paulus geïnitieerde en door Augustinus uitge-
werkte visie op de zedelijke natuur van de mens [vgl. Brink 1958]. Bij
deze uitwerking heeft Augustinus zich laten inspireren door het verhaal
van Adam en Eva, de gedachte dat zonde een geweldpleging ís tegen een
vermeende goddelijke orde en dat deze wanorde van de ene op de ande-
re generatie wordt doorgegeven [Farley 1990]. Vooral dit laatste paradig-
ma heeft ín de loop der jaren veel aan zeggingskracht ingeboet. Veel gelo-
vigen plaatsen tegenwoordig een vraagteken bij de (leer van de) erfzonde
en de visie dat zij via overerving medeverantwoordelijk zijn voor een mis-
stap van een oudtestamentisch mensenpaar. De gegroeide twijfel aan de
historische existentie van Adam en Eva speelt hierbij een belangrijke rol.
Zíj zouden veeleer hoofdfiguren zijn in een mythologische vertelling over
de weldaad van het paradijs en het onbetwistbare menselijk tekort dat een
eeuwig verblijf hierin onmogelijk maakt.

Het feit dat hedendaagse gelovigen zich distantiëren van de orthodoxe

zondeleer [vgl. S~lle 1990], blijkt voor het katholieke leergezag geen reden

te zijn het zondebegrip opnieuw te overdenken en af te stemmen op de

belevingswereld van moderne mensen [vgl. Kutechtsmus van de Katholieke

kerk 1994, no. 1846-1876]. Deze tegenstelling tussen begrip en beleving

heeft volgens Van Heijst [ 1995, 138] geleid tot een `hermeneutische uit-

holling' van het theologische zondebegrip. Mede hierdoor is de zonde als

uitdrukking van menselijke hoogmoed en ongehoorzaamheid voor velen

een achterhaald begrip geworden.
Veel zonden werden vroeger door theologen en kerkvorsten ingedeeld

naar de mate waarin zij de realisering van een evenwichtig en goed leven
hinderden. Het aantal overtredingen, de ernst ervan en een laakbare ge-
zindheid speelden bij deze indeling een rol. Ook werd er een opsomming
gegeven van de meest invloedrijke ondeugden of hoofdzonden [H~ring
1959]. De lijst van zeven hoofdzonden is eigenlijk het meest gekend. Feit
is echter, dat de oorspronkelijke lijst geen zeven, maar in totaal acht
hoofdzonden telde. Vanwege het niet-historische karakter van deze studíe,
zal worden volstaan met een korte toelichting.

Algemeen wordt aangenomen dat de Egyptische monnik Evagrius van
Pontus (overleden 399 n. Chr.) de grondlegger is van de lijst met acht
hoofdzonden [vgl. Bringle 1990]. Hij onderscheidde achtereenvolgens:
gulzigheid, wellust, hebzucht, neerslachtigheid, toorn, traagheid, ijdelheid
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en hoogmoed. Zijn doel was kloosterlingen te wijzen op ondeugdelijke le-
venshoudingen, die hun gerichtheid op het goddelijke konden verstoren.
Het is niet duidelijk hoe Evagrius tot deze zondenlijst is gekomen, maar
`recent investigation has tended to show that Evagrius' source is to be
found in the Syriac works of St. Ephraem the Syrian' [Bloomfield 1952,
60]. Verder zijn er aanwijzingen dat Evagrius is beïnvloed door het stoï-
cisme en kennis heeft genomen van geschriften van Origenes [Gielis 2002;
Wenzel 1968].

Het Latijnse westen maakte in diezelfde periode via Johannes Cassia-
nus (ca. 360-433~435) kennis met de acht hoofdzonden. Deze bescherme-
ling van Evagrius bewerkte diens Praktikos en introduceerde de opgeno-
men leefregels in regionale kloostergemeenschappen. Kennis van mogelij-
ke verleidingen moesten de monniken beschermen tegen een zondig
bestaan en een ordelijk en harmonieus samenleven mogelijk maken. Eeu-
wen later stelde Gregorius de Grote (paus van 590-604) in zijn Moralia in
Job een lijst van zeven hoofdzonden samen. Het motief voor dit aantal
hangt mogelijk samen met het streven iedere zonde minimaal eens per
week centraal te stellen als de zonde van de dag.'~ Deze reductie van acht
naar zeven hoofdzonden werd mogelijk, door apathie en melancholie sa-
men te voegen [Backus 1969; Capps 1993; vgl. Van Knippenberg 2002].
Verder werd hoogmoed voortaan als de ergste zonde beschouwd. Zelfin-
genomenheid en het miskennen van Gods almacht, zou het begaan van an-
dere zonden stimuleren [vgl. Gielis 2002]. Gregorius' selectie van hoofd-
zonden werd in grote lijnen overgenomen in de handboeken van middel-
eeuwse auteurs. Ook kreeg de zondenlijst een plaats in boeteboeken, om
zodoende de biechtvader in de gelegenheid te stellen de levensweg van ge-
lovigen met een bijna juridische nauwkeurigheid te beoordelen op dwaling
en ondeugd [vgl. Jonsen 8~ Toulmin 1988]. Via Petrus Lombardus, Thomas
van Aquino en Petrus Canisius raakten de zeven hoofdzonden van Grego-
rius steeds dieper geworteld in de christelijke traditie.

In veel studies wordt een onderscheid gemaakt tussen zonde, zonden
en de hoofdzonden. Zonde verwijst dan naar een verstoorde relatie met
God, anderen en (dientengevolge met) zichzelf, terwijl zonden veeleer de
handelingen zijn die deze verstoring veroorzaken of juist in stand houden.
Dit laatste geldt eigenlijk ook voor hoofdzonden. De kwalificatie `hoofd'
geeft, in tegenstelling tot het onderscheid tussen doodzonden en dage-
lijkse zonden, niet zozeer uitdrukking aan een veronderstelde mate van in-

16 `It was not until the sixth century that efforts were made to pare the list from eight to
seven, possibly to have one deadly sin for each day of the week, enabling one to con-
centrate each day on the sin assigned to it' [Capp 1993, 42; vgl. Capps 1987, 12].
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trinsieke boosaardigheid (dus `hoofd' in de zin van ergste) maar verwijst

veeleer naar de stimulerende invloed die hoofdzonden hebben op het be-

gaan van nieuwe zonden." Iedere hoofdzonde bezit immers een zekere

doeloorzakelijkheid [vgl. Brink 1958]. Dit betekent dat zij de eigenschap

heeft andere zonden aan te sturen om zodoende een bepaald kwaadaar-

dig doel te bereiken. Of nauwkeuriger geformuleerd: een hoofdzonde is

een zonde `die krachtens haareigen wezen [cursiveringen in origineel, L.D.]

de eigenschap bezit veelal bepaalde andere zonden te veroorzaken als be-

weegreden ervan, omdat juist die andere zonden, eveneens krachtens hun

eigen aard, [een] geschiktheid bezitten om te helpen of bij te dragen tot het

bedrijven van de hoofdzonden, d.w.z. tot het bereiken van het eigen doel

van de hoofdzonden' [Brink 1958, 2271].

1.2.2 Zonde als uitdrukking van een gebroken bestaan
Ondanks de voortgaande modernisering van westerse samenlevingen'g,
blijft het leergezag van de katholíeke kerk vasthouden aan de Paulinisch-
Augustijnse interpretatie van de (erf)zondige staat van mensen [vgl. Kate-
chismus van de Katholieke kerk 1994, no. 1846-1876]. Steeds meer gelo-
vigen hebben moeite met het archaïsche karakter van het zondebegrip en
weigeren om handelingen, die door de kerkelijke traditie worden veroor-
deeld, zonder meer te relateren aan emotioneel belastende begrippen als
schuld en boete. De prominente rol die de zonde eeuwenlang heeft ge-
speeld in het persoonlijk leven van gelovigen lijkt hiermee voorgoed voor-

17 Een doodzonde is een bewuste afwending van God en de in hem levende gemeen-
schap, tera~ijl een dagelijkse zonde vooral verwijst naar handelingen die de relatie met
God en diens gemeenschap weliswaar verzwakt, maar niet fundamenteel verstoort.
Over het verschil tussen hoofd- en doodzonden zegt Gielis [2002, 18] het volgende:
'Begripsmatig zijn hoofd- en doodzonden [...] duidelijk van elkaar onderscheiden: een
hoofdzonde is misschien minder een zonde dan wel een ondeugd, die wanneer ze niet
beteugeld en bestreden wordt, leidt tot zonde, en een doodzonde is een zo zware zon-
de, dat [...] degene die ze bedrijft, de eeuwige hellestraf [ontvangt]'.

18 Volgens Zijderveld liggen de wortels van het moderniseringsproces ongeveer zeven
eeuwen van ons verwijderd en is dit proces vanaf de 18~' en 19e eeuw in een stroom-
versnelling geraakt [Zijderveld 1983, 77]. In deze laatste període werden verschillen-
de Europese landen geconfronteerd met ingrijpende politieke (Franse Revolutie) en
sociaal-culturele (Industriële Revolutie) veranderingen [Ester, Halman 8z De Moor

1994, 3; Adriaansens 1985, 155]. Mensen kwamen in opstand tegen het autoritaire re-
gime van seculiere en religieuze leiders en wenste meer zeggingschap over de (econo-
mische) inrichting van hun eigen leven. Omdat niet alle landen tegelijkertijd zijn ge-
confronteerd met dergelijke grote veranderingen, zijn de onderlinge verschillen wat
betreft het moment van aanvang groot. Hierdoor kan het tevens gebeuren dat bepaal-
de kenmerken van modernisering in het ene land duidelijker zichtbaar zijn dan in een
ander land [vgl. Verweij 1998, 19].
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bij. Voor het in onbruik raken van de traditionele invulling van het theo-
logische zondebegrip zijn meerdere redenen te bedenken die hoofdzake-
lijk verwijzen naar het moderniseringsproces. Hieronder worden er drie
genoemd die direct verband houden met de toegenomen individualise-
ring'y en secularisering'o van de westerse en (in het bijzonder) Neder-
landse samenleving [vgl. Ester, Halman 8z De Moor 1994].

Om te beginnen zijn er in ons land halverwege de jaren '60 steeds min-
der mensen gaan deelnemen aan de biecht. Leijsen [1998] verwijst naar de
invloed `van secularisatie, verduistering van het godsbeeld, verzet tegen in-
stituties en ideologieën, binnenkerkelijke ontwikkelingen in de verhou-
ding priester-gelovigen, het neo-individualisme, het opeisen van de per-
soonlijke autonomie en de zelfgenoegzaamheid van de moderne mens'
[pag. 26]. De strenge moraal van de biechtboeken blijkt niet meer aan te
sluiten bij de belevingswereld van hedendaagse gelovigen [vgl. Jone
195321]. Schuld valt niet langer samen met een godsdienstige context en
vergeving is ook zonder biecht(vader) te verkrijgen. Velen doen een be-
roep op faciliteiten van de geestelijke gezondheidszorg of leggen de
schuldvraag neer bij een wereldlijke rechter. Er is aldus niet alleen sprake
van een psychologisering van schuld, maar ook van een jurídisering van
aan schuld gerelateerde problematiek.

Verder (en samenhangend met het voorgaande) is de morele invloed
van het leergezag de laatste decennia sterk afgenomen. Eeuwenlang heeft
de katholieke kerk de gewetens van mensen zwaar belast door hen de-
ductief geformuleerde normen en leefregels voor te schrijven. Deze han-
delswijze werd steeds vaker ervaren als een ongewenste inmenging in de
persoonlijke levenssfeer. Niet alleen veel gelovigen, maar ook veel revi-
sionistisch ingestelde theologen kwamen eind jaren 'S0 tot de conclusie
dat de in hoofdzaak moralistisch (i.c. wettisch) georiënteerde houding van
het leergezag, feitelijk haaks staat op de bevrijdende boodschap van het

19 `The process of individuation refers to the growing autonomy of individuals in develo-
ping their own values and norms, which increasíngly deviate from traditional, institutio-
nalized value systems. Self-actualization and personal happiness have become the core
of value development and norm selection' [Ester, Halman óz De Moor 1994, pag. 1].

20 Secularísering wordt in deze context opgevat als het proces van afnemende relevantie
van God in het persoonlijk leven en de samenleving als geheel [vgl. Draulans 1996].

21 Dit wordt voorstelbaar door te verwijzen naar enkele voorbeelden uít het moraal-
6andboek van H. Jone [1953], die uitdrukking geven aan een veronderstelde alwe-
tendheíd omtrent de (seksuele) `natuur van de mens'. Zo staat bij nummer 222-1 dat het
onkuis is om de geslachtsdelen ongeregeld te willen laten werken. Bij nummer 236-c
staat vermeld dat het een doodzonde is om oneerbare delen zoals de borsten van de
vrouw te kussen. Ook is het volgens artikel 237-c een doodzonde wanneer met opzet
naar het andere geslacht wordt gekeken, tenzij dit vluchtig of van verre plaatsvindt.
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evangelie [Derckx 1997; Hulsman 1962; Sporken 1965; Walgrave 1961].
De antwoorden zoals die in het verleden zijn geformuleerd op vragen om-
trent goed en kwaad, blijken in een tijd van zelfbeschikking en autonomie
niet meer te voldoen.

Tot slot is de begeleiding die geboden kan worden bij persoonlijk fa-

len, niet langer voorbehouden aan een kerkelijk-pastorale dienstverlening.

Volgens Bellah [1985] heeft met name het individualisme ervoor gezorgd,

dat mensen meer aandacht zijn gaan schenken aan hun persoonlijk wel-

bevinden en bij ervaren onbehagen al snel hulp zoeken bij een `therapeu-

tische gemeenschap' [pag. 113 e.v.]. Feit is inderdaad, dat steeds meer ge-

lovigen tegenwoordig hun heil zoeken bij vormen van seculiere hulpver-

lening. Bij deze hulp kan o.m. gebruik worden gemaakt van getoetste

begeleidingsmethodieken en intieme praatgroepen met lotgenoten, terwijl

anderen er juist voor kiezen hun onvermogen en tekort zonder gêne in de

media te belijden.22 De maatschappelijke acceptatie van geestelijke ge-

zondheidszorg (GGZ) heeft hierbij zeker drempelverlagend gewerkt. De

loop naar een psychiater of psycholoog wordt niet langer gezien als een te-

ken van zwakte, maar veeleer als een streven naar persoonlijke groei. Op-

vallend is wel dat de GGZ de waarde van religie bij existentíële proble-

matiek is blijven zien en regelmatíg een brug probeert te slaan tussen psy-

chologische hulpverlening en religieuze gebruiken [Stroeken 1995; Van

der Lans ~ Bodisco Massink 1987; De Wít 1987].23
Het feit dat de rol die God in onze westerse samenleving speelt steeds

minder evident is en traditionele interpretaties van de zonde (opgevat als
opstand tegen God) worden losgelaten, betekent niet dat het zondebegrip
aan zeggingskracht heeft ingeboet. Integendeel zelfs: de publieke belang-
stelling blijkt groot te zijn. Een vluchtige zoektocht op internet toont de
actualiteitswaarde van deze eeuwenoude theologische ondeugden, maar
er zijn meerdere voorbeelden.

Zo publiceerde het Belgische weekblad Flair in de zomer van 2001 een
reeks artikelen met als thema: de hoofdzonden. Het doel hiervan was te
achterhalen in hoeverre de zeven (weliswaar) gepopulariseerde ondeugden
een rol speelden in het leven van de lezers. Via een bescheiden vragenlijst
werden respondenten o.m. onderzocht op hun zelfingenomenheid, graai-

22 Vgl. de Tv-programma's `Het spijt me' (SBS) of `Het Familiediner' (EO), waarbij de pre-
sentator bemiddelt bíj ruzies in de persoonlijke levenssfeer.

23 In het RINO nascholingsprogramma 2004~2005, voor medewerkers van de GGZ,
staan bijvoorbeeld de volgende twee cursussen: `Dood, verlies en rouw 8Z systeembe-
nadering' en `Crises en levensbeschouwing in narratief perspectieP [Bron:
www.rino.nl].
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zucht, afgunst en lusteloosheid. In dezelfde periode publiceerde het even-
eens Belgische blad Humo columns, waarin met een verwijzing naar de
hoofdzonden maatschappelijke ontwikkelingen onder de loep werden ge-
nomen. Niet lang daarna volgde de Nederlandse Elle dit voorbeeld; ook
nu werden de hoofdzonden betrokken op actuele gebeurtenissen. Meer
recent (Pasen 2004) besprak de Uolkskrant de zonden van prominente Ne-
derlanders. Kenmerken van hoofdzonden, werden hierbij in verband ge-
bracht met het handelen van spraakmakende bestuurders (vgl. beursfrau-
de versus hebzucht). En in het damesblad Evitu gaf kerkjurist Torfs (juli
2004) een toelichting op de zondigheid van de zeven hoofdzonden.

Verder zijn zonden (al dan niet expliciet) uitgangspunt van literaire ge-
schriften, bijvoorbeeld in Hoffman's hortger [ 1990] van Leon de Winterz-',
worden zij tot thema gemaakt in populair wetenschappelijke studies; bij-
voorbeeld The Seven Deadly Sins [Schimmel 1997], worden zij opgepikt
door de 6lmindustrie [Seven, Fincher 1995], hebben zij centraal gestaan in
een overzichttentoonstelling van de Middeleeuwse schilder Jeroen Bosch
[Rotterdam 2001 ], zijn zij het leidmotief van de talkshow Uurige Tongen
[EO 2002] en uitgangspunt bij een reclame van ijsgigant Ola [2003]. Maar
ook binnen de academische theologie is sprake van een herleefde belang-
stelling voor de eeuwenoude hoofdzonden. Medio 2002 organiseerde de
Theologische Faculteit Tilburg een aantal lezingen waarin de hoofdzon-
den vanuit theologisch en psychologisch perspectief werden besproken.
Naast de vraag `Wat zijn hoofdzonden eigenlijk', werd tevens ingegaan op
actuele en alledaagse expressies van deze ondeugden. De verzamelde in-
zichten hebben uiteindelijk geleid tot de publicatie van het boek Over
zonde en zonden. Opstellen over de tragiek van het bestaan [red. Nauta 2002].

Uit recente literatuur blijkt dat een aantal theologen het zondebegrip in
een breder perspectief wenst te plaatsen [Alsford 1987]. Zij beschouwen
de zonde niet alleen als aanduiding van menselijke ongehoorzaamheid je-
gens Gods wet en gezag, maar relateren haar in plaats daarvan aan actuele
gevoelens van persoonlijk en maatschappelijk onbehagen. `Sin lies at the
root of such big miseries as loneliness, restlessness, estrangement, shame,
and meaninglessness' [Plantinga 1995, 3]. Dit betekent dat velen het zon-
debegrip gaan gebruiken om er de algemene gebrokenheid van het men-
selijk bestaan mee aan te duiden [vgl. Sievernich 1982]. Zonde duidt dan
niet alleen op wetteloosheid en ongeloof, maar ook op het missen van het
gestelde doel, het gcbleken menselijk tekort, de verspilling van gegeven

24 Denk in dit verband ook aan een recente uitgave van DeGoddelijkeKomedie [1998];
een klassieker van Alighieri Dante.
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míddelen en de fragmentering van de ervaren realiteit [vgl. Hoek 1988;

Schimmel 1997]. Meer in het bijzonder kan het zondebegrip worden be-

schouwd als een soort symbool van het menselijk onvermogen om in re-

latie te treden met God, zichzelf (`Wie ben ik eigenlijk?') en de ander. Dit

onvermogen heeft raakvlakken met de situatie die vaak wordt aangeduid

met het begrip `vervreemding' [Nelson 1995; S~IIe 1990]. Het betreft hier

de door mensen ingezette verstoring van een gegeven harmonie.
Door zijn geloof in de eigen suprematie, verliest de zondige mens de re-

aliteit en daarmee zijn bestemming uit het oog.25 Een moderne samenle-

ving die veel waarde hecht aan het zichtbare resultaat, stimuleert gevoelens

van zelfverlies. Om iemand te zijn wordt de mode gevolgd, het idool aan-

beden en rijkdom getoond. Deze geneigdheid, zich te identificeren met

veronderstelde symbolen van succes, zorgt ervoor dat velen het contact

met persoonlijke strevingen en diepste wensen verliezen. Howsepian

[1997] is zelfs van mening dat zondige actíviteiten hierdoor uiteindelijk ex-

pressies zijn van een diepe psychose: `All sinful activity [...] is a basic ex-

pression of deep psychoticism' [pag. 266]. De visie van Laing [1965], een

controversieel psychiater, sluit hier enigszins bij aan. Volgens hem is het

zondebegrip een soort equivalent voor `madness'; de mens mist het zicht

op juiste verhoudingen en dreigt zichzelf te verliezen. Ook Ramsay [ 1998]

legt een verband tussen zonde en psychologisch welzijn. Volgens hem ver-

wijzen `psychopathology and sin [...] to different experiences of vulnerabi-

lity' [pag. 145]. Overeenkomstig is het vrijheidbeperkende karakter dat ei-

gen is aan een leven in zonde en vormen van psychopathologie. Stalfa

[ 1994] tot slot beschouwt het Enneagram als een model dat in combinatie

met kenmerken van hoofdzonden bruikbaar is binnen de pastorale zorg.

De hoofdzonden tonen dan de kwetsbare kanten van persoonlijkheidsty-

pen die het Enneagram onderscheidt. Hoogmoed is bijvoorbeeld de zon-

dige valkuil van de helpende persoonlijkheid. Het vermoeden dat anderen

geholpen moeten worden, zou de eigenwaarde van de helper immers sti-

muleren en de reddeloosheid van de cliënt accentueren [vgl. Nauta 1993].

Ondanks het ontbreken van enige empirische evidentie, stimuleren
deze inzichten een voortgaande psychologisering van het zondebegrip
[vgl. Backus 1969; Capps 1993; Hiltner 1989; Lemly 1981; MacIsaac 1974;

25 `Zonde is: niet meer beantwoorden aan je bestemming, aan de bedoeling die God met
je heeft. Het is precies zoals met een mooie vaas die je per ongeluk op de grond in
stukken laat vallen. Dan roep je uit: O, wat zonde! Een vaas in scherven is inderdaad
zonde, want dat vooru-erp kan niet meer beantwoorden aan zijn bestemming'. [Citaat
gevonden in een kerkblaadje. Het blijkt afkomstíg te zijn van Mgr. Van Luyn die het
schreef in: En vergeef oias onze schuld. Brieven aan mzjn petekind, Rotterdam 2001 J.
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Schimmel 1997; Sugerman 1976; Ter Borg 2002; Tjalsma 1931 ]. In ieder
geval wordt de traditionele (i.c. kerkelijke) visie op zonde, steeds vaker los-
gelaten.

Ook Menninger [1973] geeft een onorthodoxe invulling aan het zon-
debegrip, door het te beschouwen als een teken van onvermogen om
daadwerkelijk gestalte te geven aan een (niet perse godsdienstig) indivi-
dueel of gemeenschappelijk gedragen moreel ideaal. In essentie is zonde
volgens hem `a refusal of the love of others' [pag. 19; vgl. Uan Heijst 1995].
Capps vult hem aan door te stellen dat iedere zonde uitdrukking geeft aan
een verkeerde levenshouding, die onherroepelijk gevolgen heeft voor de
verhouding met God, het leven in gemeenschap en het persoonlijk wel-
bevinden. De samenhang tussen deze drie niveaus is groot. `A sense of per-
sonal well-being cannot be sustained, at least for long, where human com-
munity and God's intentions for the world are under siege' [Capps 1987,
2]. Ook hier staat de verwijdering van God, het zelf en de ander centraal.
Met Tillich [ 1959] is het in dit verband mogelijk te spreken van een ge-
brokenheid tussen de essentie en existentie van menselijk leven. Oftewel:
de mens is blijkbaar niet degene die hij vanuit zíjn bestemming behoort te
zijn. `Sin is separation, estrangement from one's essential being' [pag. 123].
Deze benaderingswijze verraad een voorgegeven model van geslaagd
menszijn. Vanuit christelijk perspectief wordt hiermee uitdrukking gege-
ven aan de gedachte dat de mens, als verondersteld beeld van God, is ge-
roepen om in woord en daad vorm te geven aan het Rijk Gods.

De visie van Pannenberg [1980] komt hiermee enigszins overeen. Ook
hij is immers van mening dat de mens een opdracht heeft in zijn leven.
Door de drukte van het dagelijkse leven, de veiligheid van de bereikte
voorspoed en de neiging tot goddeloosheid, vergeet de moderne mens
nogal eens zijn werkelijke bestemming. Hij gaat hierdoor varen op eigen
kompas en gebruikt wereldlijke goederen en immateriële genoegens als
bakens ter oriëntatie. In praktijk betekent dit meestal dat de mens al snel
op een dwaalspoor terecht komt. Ook het vermogen om daadwerkelijk in
relatie te treden met God, de ander en zichzelf wordt hierdoor ernstig be-
lemmerd. Eenzaam en vol twijfels staat de mens in het leven; voortdurend
zoekend naar uitwegen om zijn diepste angsten te ontvluchten. De vele
excessen in westerse samenlevingen, uiteenlopend van de kick van cocaï-
ne en vluchtige sekscontacten tot het onrustig verlangen naar nieuwe sen-
saties in sport, entertainment en mode, kunnen wellicht worden begrepen
als verwoede pogingen enige greep te krijgen op een leven dat door
(zelf}verlies wordt gekenmerkt.

De gewenste bevrediging wordt zelden gevonden. Het lijkt er dan ook
op dat met het zondebegrip niet alleen uitdrukking wordt gegeven aan de
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gebrokenheid van het menselijk bestaan, maar dat ook de oplossingen die
zij aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld trots, geilheid, hebzucht of on-
verschilligheid, feitelijk een bevestiging zijn van de ervaren wanhoop. `The
way in which they [zij die zondigen, L.D.] try to repair their vulnerability
is tragic in that sense that failure is always imminent and a definite solu-
tion to their weakness will be never found because the repair is just a re-
petition of theír human deficit' [Nauta 8z Derckx 2004; vgl. Capps 1993].
Juist dit mechanisme om het eigen tekort te verhullen en daarmee onge-
wild te vergroten, maakt het zondebegrip wellicht tot een passend beeld
voor het moderne bestaan [vgl. Ramshaw-Schmidt 1987].

Veel mensen verhullen tegenwoordig hun angst om er niet toe te doen,
door te kiezen voor een bestaan waarin de schijn overheerst. Het onver-
mogen de eigen tekorten onder ogen te zien, uit zich bijvoorbeeld in een
houding van ingebeelde importantie (hoogmoed), het onmatig streven
naar materieel gewin (hebzucht), de voortdurende behoefte aan vluchtige
seksuele contacten (lust), de weerzin zich te bekommeren om het welzijn
van anderen en zichzelf (apathie), een wrokkige afwending van het leven
(melancholie), een aanhoudende naijver ten aanzien van het bezit van an-
deren (afgunst), de neiging tot onmatige consumptie (gulzigheid) en een
disproportionele boosheid waarmee feitelijk de gevoelde machteloosheid
wordt overschreeuwd (woede). Het zijn deze geactualiseerde varianten van
hoofdzonden die houvast beloven, maar in feíte een mogelijkheid om
waarlijk mens te zijn verhinderen. Aldus kan de zonde worden opgevat als
een in `schijn zoeken van zichzelf, een zelfverafgoding, een radicale onaf-
hankelijkheid, [maar] in werkelijkheid: vijandschap en tegenspraak tegen
zichzelf en de schepping' [H~ring 1959, 460]. Misschíen kan het zonde-
begrip uiteindelijk het beste begrepen worden als een symbool waarbij
een onvervuld verlangen centraal staat. Dit betekent dat een zondige mens
zijn levensrust en bestemmíng tevergeefs zoekt in eenzame dwaling en
daardoor eigenlijk steeds verder van huis geraakt.

1.2.3 Onderzoek naar de narcistische betekenis van hoofdzonden
Een belangrijk doel van deze paragraaf is te wijzen op de actualiteits-
waarde van het theologische zondebegrip. Om de zeggingskracht van de
(hoofd)zonde te behouden is een `hertaling' [Van Heijst 1995, 144] naar de
ervaren leefwereld van mensen onontbeerlijk. Een mogelijkheid hiertoe is
te proberen de essentie van de zonde los te weken van de inmiddels voor
velen betekenisloze godsdienstige samenhang en deze vervolgens te
transponeren naar een meer actuele en seculiere context.

Hierboven bleek dat het niet moeilijk is literatuur te vinden waarin het
zondebegrip, als eeuwenoude categorie van menselijk falen, op eigentijdse

42



L2 HOOFDZONDEN ALS THEOLOGISCHE DUIDING VAN NARCISTISCH LtJDEN

wijze wordt geïnterpreteerd. In de meeste gevallen wordt de verstoring van
relaties en daarmee samenhangend de vervreemding van God, het zelf en
de ander beschouwd als het wezen van de zonde. De uitwerking van deze
essentie is verschíllend. Sommige auteurs zien in de zonde een uitdrukking
van persoonlijk onbehagen [Axt-Piscalar 1996; Capps 1987; 1993; Lemly
1981; Sugerman 1976], terwijl anderen de zonde beschouwen als een (gods-
dienstige) duiding van maatschappelijke misstanden [vgl. Dziewas 1994;
Plantinga 1995; Peters 1994; Suchocki 1994]. De meeste studies wijzen
erop dat het zondebegrip welíswaar minder prominent aanwezig is in het
leven van moderne mensen, maar dat deze verminderde populariteit de
diagnostische waarde van deze theologische categoríe niet heeft aangetast.
Dit blijkt o.m. uit studies van Backus [1969], Capps [1993] en Nauta
[2002], maar ook uit de wijze waarop hoofdzonden in kranten en tijd-
schriften worden gebruikt om de neiging van velen tot zelfverheffing, heb-
zucht, vraatzucht en neerslachtigheid te duiden [zie subparagraaf 1.2.2].

De laatste jaren is op zeer bescheiden schaal onderzoek verricht naar
de empirische betekenis van (hoofd)zonden. Vooral Watson heeft samen
met diverse co-auteurs een reeks artikelen gepubliceerd in de Journalof
Psychology and Theology [ 1988~1989], waarin de relatie wordt onderzocht
tussen operationaliseringen van zonden en psychologische indicatoren van
zelffunctionering (bijvoorbeeld zelfbewustzijn, irrationaliteit, schuldbesef,
angstigheid, depressie e.d.).2~ De verzamelde resultaten laten zien dat zon-
digheid van invloed is op het psychologisch welzijn van mensen. In grote
lijnen neigt de zondaar meer dan gemiddeld tot gevoelens van minder-
waardigheid, persoonlijk tekort (als gevolg van negatieve attributie),
schuld, neerslachtigheid en irrationele gedachten.

De constatering dat zonden tot op zekere hoogte samenhangen met
uitingen van psychologisch onbehagen, sluit aan bij de visie van Ettema

26 Onder de hoofdtitel 'Sin and Self-Functioning' verschijnen ín een tijdbestek van 2 jaar
5 artikelen. Het eerste artikel verschijnt in 1988 en beschrijft het verband tussen ge-
nade, schuld en zelfbewustzijn [1988a]. Genade zou het bewustzijn verhogen en de
vatbaarheid voor depressie verlagen. De resultaten bevestigen de hypothese dat or-
thodoxe conceptualiseringen van de zonde leiden tot een schuldige en non-assertieve
omgang met anderen en zichzelf. In dat zelfde jaar [1988b] verschijnt een tweede ar-
tikel waarin opnieuw genade en schuld centraal staan. Wederom blijkt dat zonde, in
tegenstelling tot genade, een verstorende invloed heeft op de zelffunctie van respon-
denten. Uit het derde artikel [1988c] blijkt dat er een empirisch verband bestaat tus-
sen cognitieve waarderingen van geloofsinhouden, zonde en genade. In het vierde ar-
tikel [1989a] wordt de relatie tussen depressie, assertivíteit en religieuze betrokken-
heid nader onderzocht, terwijl in de laatste bijdrage [1989b] wordt stilgestaan bij de
onderlinge samenhang tussen antireligieuze waarden, individualisme en de gevolgen
hiervan voor de kwaliteit van het gemeenschapsleven.

43



I. NARCISME EN HOOFDZONDEN: EEN CONCEPTUELE VERHELDERING

[2002]. In zijn artikel De dynamiek van de zonde gebruikt hij het volgende
citaat: `De eerste beschrijvingen van zonden binnen de christelijke tradi-
tie, die gericht waren op het leven van de eerste monniken, hebben een
grote psychologische zeggingskracht en in deze beschrijvingen zijn hui-
dige beelden van psychopathologie te herkennen. Als beschrijvingen van
handelingen en karaktertrekken, van manieren van bestaan, van bepaal-
de onzuivere geesten die op kenmerkende wijze het op het christelijke
ideaal georiënteerde leven kunnen verstoren kunnen wij belangrijke ele-
menten daarvan nu nog herkennen in onze beschrijvingen van psycho-
pathologie. De ervaringen van angst en depressie zoals die door Evagri-
us van Pontus (omstreeks 383) [zijn beschreven, L.D.] hebben mogelijk
gediend als model voor de formuleringen van de latere psychopathologie
[pag. 248; verwijzing naar Jackson 1986]'. Uitingen van droefheid, wal-
ging, lusteloosheid en zelfhaat, werden tot ver na de Middeleeuwen be-
schouwd als kenmerken van het melancholische ziektebeeld, maar gelden
tegenwoordig als symptomen van een depressieve stemmingsstoornis [vgl.
Ettema 2002].

Deze weergave van zonde ais oermodei van psychopathoiogie wordt
ondersteund door bevindingen van Backus [1969], terwijl Capps [1993]
vooral het verband onderzoekt tussen hoofdzonden en psychologisch wel-
zijn. Beide auteurs komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de
orde (subparagraaf 2.2.1). Nu kan worden gezegd dat de studies van Bac-
kus en Capps het vermoeden bevestigen dat de theologie een effectief in-
strument in handen heeft om een bijdrage te leveren aan het debat, waar-
in het onbehagen van moderne mensen centraal staat. De onderzoeksre-
sultaten die zij verzamelden tonen immers aan dat de afzonderlijke
hoofdzonden hun zeggingskracht als godsdienstige categorieën van ar-
chetypisch falen nog niet hebben verloren [vgl. Nauta 2002]. Vooral
Capps' visie op de betekenis van hoofdzonden in een cultuur van narcis-
me is belangwekkend; met name wanneer hierbij wordt gelet op de plaats
van narcistisch lijden binnen de pastorale context. Vanwege de theoreti-
sche samenhang tussen narcísme en schaamte zou dit immers betekenen
dat hoofdzonden niet langer in verband moeten worden gebracht met
schuld en boete, maar nu vooral verwijzen naar gevoelens van schaamte.
Dit vermoeden zou de onbruíkbaarheid van een schuldgeoriënteerde
theologie, in combinatie met gevoelens van deceptie en onvermogen, ac-
centueren. Zoals uit de inleiding blijkt, zal in deze studie geen definitieve
theologie van de schaamte worden gepresenteerd, maar vooral worden na-
gegaan in hoeverre de door Capps beschreven link tussen hoofdzonden
en narcisme een pastorale omgang met schaamte en tekort noodzakelijk
maakt.
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1.3 Samenvatting
In een geïndividualiseerde samenleving drukt de verkregen keuzevrijheid
als een zware last op de schouders van de moderne mens. Alles lijkt mo-
gelijk en geboden kansen moeten zoveel mogelijk worden benut. Uit ge-
brek aan zelfsturing, laten velen zich leiden door het dictaat van mode en
trends. Erbij horen is kennelijk belangrijker dan zelf iemand te zijn. De
beschreven spanning tussen persoonlijke vrijheid en het onvermogen ge-
droomde idealen daadwerkelijk te realiseren, stimuleert het aannemen
van een pseudo-identiteit die binnen de eigen gelederen een maximale er-
kenning oplevert. Om de schaamte die gepaard gaat met een openbaring
van persoonlijk tekort enigszins te maskeren, wordt een houding van in-
gebeelde importantie aangenomen.

Vanuit psychologisch perspectief wordt in deze houding de dynamiek
van het narcisme zichtbaar. Met veel bravoure en uiterlijk vertoon wordt
het gekwetste zelf in de steigers gehouden. Deze kunstmatige levenshou-
ding, waarbij een spanningsveld bestaat tussen ervaren essentie en ge-
toonde existentie, bemoeilijkt het contact met God, de ander en het zelf.

Gevoelens van vervreemding, zinloosheid en wrokkige teleurstelling lig-
gen op de loer. De hoogmoedige oplossing die mensen soms kiezen om

hieraan te ontsnappen, leídt niet zelden tot een bestendiging van de
kwaal. Zelfoverschatting stimuleert met andere woorden het besef van on-
vermogen en leidt uiteindelijk tot nog meer onbehagen.

Naast deze psychologische interpretatie, is het mogelijk de dichotomie
tussen wens en realiteit op theologische wijze te verhelderen door gebruik
te maken van de zeggingskracht van hoofdzonden. Hoogmoed, lust, heb-
zucht, boosheid, gulzigheid, afgunst, apathie en melancholie kunnen dan
worden beschouwd als verdedigingsmechanismen waarmee het onzekere
zelf de ervaren tragiek probeert te ontvluchten. Deze acht ondeugden, die
van oorsprong in verband worden gebracht met schuld en boete, kunnen
in een narcistische schaamtegeoriënteerde context worden aangeduid als
strategieën tot zelfbehoud. In voorliggende studie zal worden nagegaan in
hoeverre en op welke wijze hoofdzonden, als eeuwenoude theologische
categorieën van menselijke onvolkomenheid, daadwerkelijk uitdrukkíng
geven aan het narcistisch onbehagen, dat zo kenmerkend is voor een geïn-
dividualiseerde samenleving.
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Hoofdstuk 2

Onderzoeksmethode en geselecteerde
meetinstrumenten

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het onderzoekskader van deze studie verkend.
Na een toelichting op de keerzijde van verkregen autonomie en mogelijk-
heden tot zelfontplooiing, werd vanuit psychologisch en theologisch per-
spectief stilgestaan bij de tragiek van het moderne bestaan. Narcisme werd
hierbij opgevat als psychologisch verklaringsmodel voor het onbehagen
dat bij velen heerst, terwijl de onderscheiden hoofdzonden werden geïn-
terpreteerd als vergeefse pogingen de ervaren gebrokenheid van het be-
Jtaall te l-VmpCnsCrell. Lell belallgrl~k JtreVell Vall de'Ge sludle ls, Vlll 111 lla-

volging van Capps te achterhalen in hoeverre er daadwerkelijk een ver-
band bestaat tussen narcisme en hoofdzonden. In dit tweede hoofdstuk
wordt eerst een methodische karakterisering van het onderzoek gegeven
(paragraaf 2.1). Daarna volgt een toelichting op de onderzoeksinstrumen-
ten die zijn gebruikt om de relatie tussen welzijn, narcisme en hoofdzon-
den te toetsen (paragraaf 2.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een sa-
menvattíng (paragraaf 2.3).

2.1 Methodische karakterisering van voorliggend onderzoek
Deze studie maakt deel uit van het onderzoeksprogramma `Religieus lei-
derschap en christelijke identiteit', waaraan meerdere disciplínes van de
Theologische Faculteit Tilburg participeren. Het programma, dat loopt
van 2000 tot 2005, heeft als doel om vanuit meerdere perspectieven stil te
staan bij het eigene van religieus leiderschap en christelijke identiteit
[Bron: Nieuwsbrief Tílburg Reseach].I In voorliggende studie is gekeken

1 `Bij religieus leiderschap hebben de invloedspogíngen van de leider betrekking op de
richting en de inrichting van de persoonlijke en maatschappelijke levensweg vanuít de
oriëntatie op de transcendente dimensie daarvan. Het programma beoogt kennis en in-
zicht te ontwikkelen omuent dit religieus leiderschap en wel in wisselwerking met een
streven naar beter inzicht in christelijke identiteit. Daarbij wordt christelíjke identiteit
opgevat als de steeds wisselende resultante van en aanzet tot interactieprocessen tussen
uiteenlopende uitingsvormen van het christendom en de wijdere, omringende cultuur'
[Bron: onderzoeksprogramma Religieus leiderschap ers ch. rzstelijke identiteit 2000-2005].
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naar de spanningsvolle verhouding tussen religieus leiderschap, christelij-

ke identíteit en ontwikkelingen in de moderne samenleving. Nadat de em-
pirische samenhang tussen hoofdzonden en narcisme is onderzocht
(hoofdstukken 4 en 5), zal worden nagegaan wat de gevolgen hiervan zijn

voor de christelijke identiteit en het religieus leiderschap (hoofdstuk 6). In-
dien er, zoals Capps veronderstelt, inderdaad een verband bestaat tussen

hoofdzonden en narcisme, dan is het aannemelijk dat in het (h)erkennen

van de eigen zonden niet schuld maar juist schaamte het overheersende

levensgevoel zal zijn (zie hoofdstuk 1). De actuele christelijke identiteit
wordt hierdoor niet langer bepaald door schuldigheid, maar vooral door

een besef van onvermogen en tekort. Wat zijn in dit geval de gevolgen
voor de pastorale praktijk? Is een pastoraat dat zich van oudsher heeft ge-

richt op schuld en boete, wel voldoende geëquipeerd om mensen met
schaamteproblematiek te (bege)leiden? De theoretische context van deze

vragen wordt in subparagraaf 2.1.3 besproken. In subparagraaf 2.1.2 wordt

een toelichting gegeven op de wijze waarop de onderzoeksgegevens zijn

verzameld, maar eerst z.al worden stilgestaan bij het methodische karakter
van deze studie.

2.1.1 Inbedding facultair onderzoeksprogramma TFT 2
Deze studie is geschreven vanuit praktisch-theologisch perspectief. Wat dit
precies betekent kan worden verhelderd, door te kijken naar de plaats die
de praktische theologie inneemt in het eerder genoemde onderzoekspro-
gramma. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een boomstructuur. Dit
beeld verheldert de methodische bijdrage van de praktische theologie aan
het geheel, maar maakt het tevens mogelijk de inbreng van andere aan het
onderzoeksprogramma verbonden disciplines te verhelderen en hun on-
derlinge verbondenheid beter te begrijpen.

Een begin bij de basis of de wortels van de denkbeeldige boom ligt
voor de hand. Dit is het terrein van de systematische theologie. Deze dis-
cipline richt zich op de fundamenten of oorsprong van (in dit geval) reli-
gieus leiderschap en christelijke identiteit. Via een grondige en methodi-
sche bestudering van tekst en traditie, wordt het mogelijk de conceptuele
ontwikkeling van begrippen als leiderschap en identiteit - in een christe-
lijk theologische context - te reconstrueren.

2 TFT staat voor `Theologische Faculteit Tilburg'; voorliggend onderzoek maakt deel uit
van het onderzoeksproject `Religieus leiderschap en christelijke identiteit' zoals gefor-
muleerd door de leerstoelgroep `Praktische Theologie' van deze faculteit. De TFT heet
sedert 1 januari 2006 Faculteit Theologie en Rel:giewetenschappen.
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De zogenoemde werkingsgeschiedenis van deze begrippen wordt op
kritische wijze bestudeerd door historische wetenschappen zoals kerkge-
schiedenis en de geschiedenis van de theologie; deze disciplines kunnen
worden beschouwd als de stam van de boom. Door de ontwikkelíngsmo-
daliteiten van een historisch feit of fenomeen helder weer te geven, worden
achtergronden en betekenissen inzichtelijk gemaakt. Hiermee lijken de his-
torische wetenschappers op biologen die de jaarringen van een boomstam
analyseren, om zodoende informatie te verzamelen over de leeftijd en evo-
lutie van de boom en (naar analogie) van een theologisch fenomeen.

De praktische theologie en sociale wetenschappen kunnen vanwege
hun gezamenlijk streven theoretische inzichten te toetsten op empirische
relevantie, worden beschouwd als de gebladerde takken van de fictieve
boom. Het fijnmazige karakter van het blad en de tak zorgt ervoor, dat het
contact met de omgeving (i.c. de empirische realiteit) optimaal is. Een
zorgvuldige `stofwisseling' zorgt vervolgens voor een systematische en~of
sociaal-psychologísche vertering van de ontvangen indrukken. Het pro-
duct van dit proces (kennis) wordt uiteindelijk weer teruggegeven aan de
~aCddeiiiiSChC~ Giii~cviïl iii kvric bewGGrdin eI'i G erceri dc rdktiSCl'ic~ I ~.,-. g. b' p p
theologie - net als de sociale wetenschappen - via methodische waarne-
míng en systematische analyse. Zij probeert hiermee een bijdrage te leve-
ren aan de verheldering van een gegeven realiteit.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de boomstructuur te ge-
bruiken om een rangorde aan te brengen in participerende disciplines; het
vakgebied dat werd vergeleken met de wortels van de boom is dus niet
belangrijker dan het vakgebied dat hoort bij de stam of de kruin. Het
beeld verheldert veeleer de organische samenhang tussen theologische
disciplines. De multidisciplinaire aanpak van het onderzoeksprogramma
`Religieus leiderschap en christelijke identiteit' maakt het mogelijk een-
zelfde thematiek te belichten op het niveau van oorsprong en bedoeling
(systematische theologie), de ontwikkeling ervan in tijd en ruimte (histori-
sche wetenschappen) en de empirische registratie en interpretatie van han-
delingen die - conform de titel van het lopende onderzoek - uitdrukking
geven aan aspecten van religieus leiderschap en christelijke identiteit
(praktische theologie).

Deze weergave toont de praktische theologie als een discipline die
haar proprium vindt in `de voortdurende methodische confrontatie van
feitelijk menselijk handelen en de handelingsoriëntatie die in de christe-
lijke traditie ligt opgesloten' [Van Knippenberg 1989, 28]. Dit betekent dat
zij voortdurend balanceert op het grensgebied van theorie en praktijk.
Hiermee heeft zij, zoals gezegd, raakvlakken met de werkwijzen en me-
thoden die centraal staan in de sociale wetenschappen. Ook de praktische
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theologie houdt zich immers bezig met het ontwikkelen en empirisch toet-
sen van (in haar geval) theologische theorieën, met als doel het niveau van
vermoedens en waarschijnlijkheden te overstijgen [Vossen 1987]. In rela-
tie tot genoemd onderzoeksprogramma leidt dit streven tot de praktisch-
theologische vraag, hoe effectief pastoraal handelen (i.c. religieus leider-
schap) mogelijk is in een cultuur waarin narcistische tendensen overheer-
sen (zie hoofdstuk 1).

2.1.2 Toelichting op de verzameling van onderzoeksgegevens
Voor de verzameling van data is gebruik gemaakt van een actueel adres-
senbestand van het `Centrum voor Religieuze Communicatie' (CRC) van
de Theologische Faculteit Tilburg.3 In het voorjaar van 2002 (periode voor
Pasen) werd de speciaal voor deze studie ontwikkelde vragenlijst meege-
stuurd met de CRC Nieuwsbrie~ dit bulletin wordt ongeveer vier maal per
jaar verstuurd naar mensen die praktiserend of bestuurlijk werkzaam zijn
in de zorg en (meer in het bijzonder) betrokken zijn bij de dienst geeste-
lijke verzorging.

Het selecteren van aspirant-respondenten is geheel willekeurig verlo-
pen. In 1519 van de in totaal 3000 door het CRC geadresseerde envelop-
pen, werd een vragenlijst gestopt met als titel `Menselijke dwaalwegen' (zie
bijlage). Deze titel geeft uitdrukking aan de gedachte dat veel mensen
vroeg of laat tot de ontdekking komen dat de actuele levensweg niet over-
eenkomt met gekoesterde wensen en idealen. De verwachtingen van wel-
eer blijken inmiddels te hoog gespannen en gestelde doelen blijven onbe-
reikbaar. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de ervaren levensvreugde en
zelfwaardering. In een introducerende brief werd aangegeven, dat het on-
derzoek ernaar streeft meer zicht te krijgen op de persoonlijke levensvisie,
het actuele zelfbeeld en het algehele welbevinden. Begrippen als hoofd-
zonde, narcisme, levenstevredenheid, zinbeleving en depressief affect wer-
den vanwege de soms negatieve connotatie uitdrukkelijk gemeden, om
eventuele beïnvloeding van respondenten te voorkomen.

Uiteindelijk werden 501 bruikbare vragenlijsten teruggestuurd, zodat
het responspercentage op ruim 300~0 ligt (N-1519). Omdat er geen herin-

3`Het Centrum voor Religieuze Communicatie (CRC) stelt zich als taak: het geven van
post-initieel onderwijs en het verlenen van diensten op het terrein van religieuze com-
municatie. Onderwijs en dienstverlening zijn gericht op allen die als pastor werkzaam
zijn binnen de diverse werkvelden van het pastorale beroep en op de organisaties
waarbinnen pastores werken. Het CRC stelt zich hiermee ten doel om wetenschappe-
lijke inzichten vruchtbaar te maken voor de praktijk. Uitgangspunt hierbij is dat de
vragen van de pastor richtinggevend zijn' [Bron: Stzutzegids Theologische Faculteit Tíl-
burg, 2003~2004].
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neringsbrieven zijn gestuurd, is deze score niet onverwacht laag. De schrif-
telijke reacties (genoteerd op de vragenlijst of via e-mail ontvangen) doen
vermoeden dat er een verband bestaat tussen de geringe hoogte van dit
percentage en de enorme drukte waarmee geestelijk verzorgers doorgaans
worden geconfronteerd rondom de viering van het paasfeest. Een latere
verzending van de vragenlijst was vanwege de planning van het CRC ech-
ter niet mogelijk. Desondanks bleek het aantal ontvangen vragenlijsten vol-
doende te zijn, om het opgezette onderzoek voort te zetten. De data-invoer
werd verzorgd door een onderzoeksbureau4, dat de gegevens uiteindelijk
zonder verdere statistische bewerkingen aanleverde in SPSS formaat.

2.1.3 Geformuleerde probleemstelling nader toegelicht
Het boek The Depleted Self [Capps 1993] nodigt uit te reflecteren op de

vraag in hoeverre religieuze begeleiding mogelijk is in een verander(en)de

westerse samenleving. Meer concreet wordt nagegaan voor welke uitda-

gingen de geestelijke verzorging staat, zodra zij wordt geconfronteerd met

een cultuur waarin kenmerken van narcisme overheersen. Opmerkelijk is
, , ., , , ~-

de wijze waarop Capps ae aanwezigneia van narcistiscne ieuueniies iii uC

zelfwaardering van mensen tracht te achterhalen. In plaats van gericht ken-

merken van narcisme te meten, legt hij respondenten een vragenlijst voor

waarin beschrijvingen van hoofdzonden (gepresenteerd als levenshoudin-

gen) centraal staan. Deze beschrijvingen van hoofdzonden dienen geor-

dend te worden naar ergste en eigen zonden. De resultaten tonen aan dat

de zonden die als de ergste worden aangemerkt, tevens de zonden zijn

waarmee respondenten zich het minst identificeren; zo wordt melancholie

aangemerkt als de zwaarste zonde, terwijl het tevens de zonde is waarmee

mensen zich het minst identificeren. De zonden die de eigen persoon het

meest typeren, blíjken hoogmoed en afgunst te zijn. Op grond van ken-

merken van narcisme komt Capps tot de conclusíe dat hoogmoed en af-

gunst uitdrukking geven aan de dynamiek van het narcisme. De ervaren

nietswaardigheid wordt verhuld achter een houding van ingebeelde im-

portantie ( hoogmoed), terwijl het besef dat anderen beter en succesvoller

zijn, voeding geeft aan gevoelens van rancune ( afgunst).

Via een narcistische interpretatie van gescoorde hoofdzonden, komt
Capps tot de vaststelling dat sommige hoofdzonden - vanwege conceptu-
ele overeenkomsten - uitdrukking geven aan een gekwetste zelfwaardering.
De samenhang die hij constateert tussen hoofdzonden en narcisme is hier-
door eerder argumentatief dan empirisch van aard. Om te achterhalen in

4 Bureau Flohr f, Uerheijen voor toegepast onderzoek en onderzoeksondersteuning [Post-

bus 64, 5175 ZH, Loon op Zand].
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hoeverre er daadwerkelijk een empirisch verband bestaat tussen deze con-
cepten, is een aparte meting van hoofdzonden en narcisme noodzakelijk.
Deze onderneming kan worden gezien als het hoofddoel van deze studie.
Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre een eventuele samenhang tus-
sen hoofdzonden en narcisme wordt beïnvloed door zogenoemde indica-
toren van welzijn. Een meting van zinbeleving, levenstevredenheid en de-
pressief affect maakt het mogelijk een indruk te krijgen van de wijze waar-
op geïndividualiseerde mensen zichzelf en hun leven ervaren.

De keuze voor deze variabelen is niet toevallig. Capps gaat er immers
van uit dat het narcistisch onbehagen van moderne mensen gepaard gaat
met `a sense of dis-ease, unwholeness, and unhappiness' [Capps 1993, 41].
Om deze reden wordt gekeken naar de link tussen narcistische zelfbele-
ving en levenstevredenheid. Verder wordt in diverse literatuur gewezen op
een mogelijk verband tussen narcisme en gevoelens van zinloosheid ener-
zijds [Baumeister 1991; Zondag 2005] en narcisme, innerlijke leegte en de-
pressie anderzijds [Desmet 8c Grommen 2005; Miller 1992; Nuber 1993].
In plaats van te kijken in hoeverre deze indicatoren van welzijn een gevolg
zijn van narcisme [vgl. Ettema 8z Zondag 2002], wordt in deze studie juist
onderzocht in hoeverre zinbeleving, levenstevredenheid en depressief af-
fect de scores bij narcisme en hoofdzonden verklaren. Dus: stimuleren ge-
voelens van onbehagen een narcistische zelfbeleving of leidt narcisme
toch vooral tot gevoelens van onbehagen?

In deze studie worden de argumentatieve verbanden die Capps legt tus-
sen gevoelens van onbehagen, narcisme en hoofdzonden beoordeeld op
empirische samenhang. Naast een meting van overt en covert narcisme,
worden hoofdzonden als gedragsvarianten voorgelegd. Dit betekent dat
hoofdzonden niet zozeer zijn geoperationaliseerd met als doel zondige ge-
dachten of fantasieën op het spoor te komen, maar vooral om te achter-
halen in hoeverre gedragingen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld
hoogmoed, afgunst of lust een rol spelen in het eigen leven. Daarnaast zal
worden nagegaan in hoeverre de scores bij en de samenhang tussen
hoofdzonden en narcisme worden beïnvloed door zinbeleving, levenste-
vredenheid en depressief affect. Deze laatste drie variabelen zijn (zoals ge-
zegd) aan het onderzoek toegevoegd, omdat zij uitdrukking geven aan het
onbehagen dat volgens Capps kenmerkend is voor het leven in een mo-
derne samenleving. Verder maakt deze toevoeging het mogelijk, meer
zicht te krijgen op de determinerende im~loed van narcisme op waarde-
ringen van hoofdzonden. De kans bestaat immers dat hoofdzonden niet
zozeer door narcisme, maar vooral door (indicatoren van) welzijn worden
bepaald.
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Het streven om Capps' visie in praktijk te toetsen en de bevindingen te
beoordelen op hun merites voor de pastorale praktijk, maakt dit onder-
zoek (uitgaande van bovenstaande opmerkingen) niet alleen praktisch-
theologisch tnaar - vanwege de poging de praktijk van de zonde te veran-
keren in de psychologie van het narcisme - tevens en vooral pastoraal-psy-
chologisch van aard.

Deze korte theoretische uiteenzetting van de onderzoeksopzet, kan met
behulp van onderstaand schema worden samengevat. Het betreft een
sterk vereenvoudigde weergave van de onderlinge verbondenheid van
centrale begrippen. Twee opmerkingen zijn hierbij van belang. Om te be-
ginnen: 1) de ontwikkelingen die het moderne bestaan kenmerken (i.c. in-
dividualisering, bureaucratisering, commercialisering, secularísering) en
van invloed worden geacht op het individuele welzijn [vgl. Wintels 2000],
worden in dit model geschaard onder de noemer `maatschappelijke con-
dities'. Deze condities worden in navolging van Capps alleen theoretisch
verondersteld; een meting van specifieke variabelen blijft achterwege.5 ~1er-

, ,.
voïgens: 2) om het conceptueie modei van dit onderzoex niet onnoctig te
belasten met een uiteenrafeling van variabelen, is besloten het concept
`welzijn' visueel niet nader te differentiëren.

1. 2.

Maatschappelijke condities -~{ Welzijn ~ ~ Narcisme Hoofdzonden

Schema 1 Conceptueel model

3.

In bovenstaand model liggen drie onderzoeksvragen besloten, díe in deze
studie zullen worden beantwoord. Om te beginnen wordt gekeken naar
de samenhang tussen indicatoren van welzijn en dimensies van narcisme
[lijnstuk 1]. Of ineer concreet: welke relatie bestaat er tussen gevoelens
van (on)behagen en het zelfbeeld van mensen? Indicatoren van welzijn
zijn in dit model opgenomen, omdat het vermoeden bestaat dat narcisme,
als vorm van gepreoccupeerde mentale zelfzorg, tevens een effect is van
ervaren zinloosheid, een gebrek aan levenstevredenheid en de aanwezig-
heid van depressieve gevoelens.

5 Omdat de invloed van de variabele `maatschappelijke condities' wel wordt veronder-
steld maar in deze studie niet empirisch is onderzocht, wordt deze variabele in het
conceptuele model weergegeven met stippellijnen.
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Vervolgens wordt stilgestaan bij de relatie tussen dimensies van narcis-
me en hoofdzonden [lijnstuk 2]. Vraag hierbij is: hoe drukken dimensies
van narcisme zich uit in waarderingen van hoofdzonden? Door de onder-
zoeksresultaten te analyseren op deze samenhang, wordt het mogelijk
Capps' visie op de narcistische relevantie van specifieke hoofdzonden na-
der te beoordelen. Juist hierom kan het vinden van het antwoord op deze
vraag, worden beschouwd als het belangrijkste streven van deze studie.

Tot slot gaat de aandacht uit naar het verband tussen indicatoren van
welzijn en hoofdzonden [lijnstuk 3]. Of anders geformuleerd: hoe ver-
houden indicatoren van welzijn en hoofdzonden zich tot elkaar? Met deze
analyse is het niet alleen mogelijk om samenhangen tussen welzijn en
waarderingen van hoofdzonden op het spoor te komen, maar ook (en
vooral) om de werkelijke invloed van narcisme (als interveniërende varia-
bele) op waarderingen van hoofdzonden nader te bepalen.

2.2 Beschrijving van gebruikte onderzoeksinstrumenten
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de meetinstrumenten,
die een bijdrage moeten leveren aan de beantwoording van de geformu-
leerde onderzoeksvragen [zie: `Inleiding - probleemanalyse en onder-
zoeksdoel']. De voor deze studie geselecteerde instrumenten zijn zorgvul-
dig op elkaar afgestemd. Zij leveren een bijdrage aan de wijze waarop
mensen zichzelf, hun relatie met anderen en het leven ervaren. Achter-
eenvolgens zal worden stil gestaan bij de instrumenten waarmee hoofd-
zonden (HZS), narcisme (NNS), zinbeleving (MIL), levenstevredenheid
(SWLS) en depressief affect (VROPSOM) zijn gemeten. Deze laatste drie
variabelen kunnen worden opgevat als indicatoren van welzijn. De letters
tussen de haakjes verwijzen naar de diverse instrumenten. Zo wordt de
Satísfaction With Lzfe Scale bijvoorbeeld afgekort tot SWLS. Alle instru-
menten komen hieronder aan bod. Bijzondere aandacht zal echter worden
besteed aan de totstandkoming van de schaal waarmee hoofdzonden zijn
gemeten (HZS). Dit instrument is speciaal voor deze studie ontwikkeld,
terwijl de andere schalen reeds in diverse onderzoeksprojecten zijn be-
sproken en geëvalueerd. Naast werking en opbouw wordt (voor zover be-
schikbaar) tevens iets gezegd over de in andere studies gebleken empiri-
sche kwaliteit van de opgenomen instrumenten.b De resultaten die in het

6 Het beoordelen van de validiteit is overigens geen sínecure. Hoe is het bijvoorbeeld
mogelijk te bepalen in hoeverre een gegeven onderzoeksinstrument daadwerkelijk
meet wat gemeten zou moeten worden? Of ineer specifiek: meet het geconstrueerde
instrument inderdaad het gedefinieerde concept? Het is vaak moeilijk criteria te for-
muleren die de validiteit van een meting kunnen aantonen [vgl. Slotboom 1987].
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kader van deze studie met de geselecteerde instrumenten zijn verzameld,
worden in hoofdstuk 3 besproken.

2.2.1 Een empirische benadering van hoofdzonden
In het eerste hoofdstuk is betoogd dat hoofdzonden uitdrukking geven
aan het onvermogen om op verantwoorde wijze om te gaan met een ver-
worven (maatschappelijke) vrijheid. In een samenleving waarin mogelijk-
heden voor het oprapen liggen, is het moeilijk kiezen en lukt het niet ie-
dereen de gestelde doelen met succes te bereiken. Het ontbreken van dui-
delijke (levensbeschouwelijke of religieuze) oriëntatíes, stimuleert de
fragmentering van het persoonlijk levensverhaal en dientengevolge van de
ervaren identiteit. In praktijk kan dit ertoe leiden dat juist op momenten
waarop de druk van buitenaf het grootst is en het vertrouwen in de eigen
mogelijkheden het kleinst, wordt gezocht naar een houvast die het veron-
derstelde of gebleken persoonlijk tekort enigszins maskeert.

De vlucht in zonde is hierbij geen uitzondering. Hebzucht, lust, hoog-
moed, woede, gulzigheid, afgunst, apathie en melancholie zijn levenshou-
dingen die een falende existentie voor even verhu]len, maar de persoon-
lijke disharmonie die het zondige bestaan motiveert in feíte juist bevestigt.
Zo dient een onmatige inname van voedsel (i.c. gulzigheid), gevoelens van
innerlijke leegte, onrust en angst te bezweren. De ongewenste zwaarlijvig-
heid díe volgt, houdt evenwel de innerlijke onvrede in stand en daarmee
het belastende eetpatroon. Een ander voorbeeld is de fascinatie voor seks
en een doelgerichte prikkeling van erogene zones (i.c. lust). Het contact
met anderen wordt geseksualiseerd om een onvermogen tot emotionele
nabijheid te verhullen of de ervaren eenzaamheid voor even te stillen. Het
botvieren van de eigen lusten geeft even rust, maar bevestigt uiteindelijk
een onvervuld verlangen naar een bevestigende ander (zie hoofdstuk 6).

Ondanks het feit dat in het eerste hoofdstuk is gewezen op de actualí-
teitswaarde van hoofdzonden, blijken deze oerbeelden van menselijk dwa-
len nauwelijks te zijn verwerkt in empirisch onderzoek. In de eerder ge-
noemde artikelen van Watson [1988~1989] ís weliswaar gebruik gemaakt
van de `Sin-Grace scale'', maar een nadere explicitering van hoofdzonden
ontbreekt volledig. Een intensieve zoektocht naar literatuur waarin uit-
drukkelijk hoofdzonden object van onderzoek zijn, heeft slechts twee
bruikbare publicaties opgeleverd. Beide auteurs zijn in het eerste hoofd-

7 Naast de 'Sin~Grace scale' maakt Watson in een aantal studies gebruik van de `Guilt
scale' van MeConahay 8z Hough [ 1973]. `Theoretically, these instruments operationa-
lize the maladaptive and adaptíve influences of belief in sin respectively' [Watson et
aL 1988a, 256].
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stuk reeds genoemd. De eerste, Backus [1969], stelt zich in zijn studie The
Seven Deadly Sins: Their Meaning and Measurement de vraag in hoeverre
hoofdzonden kunnen worden opgevat als uitdrukkingen van psychologi-
sche disposities of eigenschappen van mensen. De tweede auteur, Capps
[ 1993 J, legt in zij n werk The Depleted Self. Sifr in a Narcissistic Age een ver-
band tussen waarderingen van hoofdzonden en kenmerken van narcisme.
Voor een goed begrip van hun visie op hoofdzonden, is het noodzakelijk
beide auteurs kort toe te lichten. Zij hebben immers een fundamentele
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het instrument waarmee in
deze studie hoofdzonden worden gemeten.

a) The Seven Deadly Sins van Backus
In zijn promotieonderzoek The Seven Deadly Sins: TheirMeaning and Meas-
urement [ 1969] heeft Backus een relatie willen aantonen tussen de resul-
taten van persoonlijkheidsonderzoek en de eeuwenoude hoofdzonden.

Het hoofddoel hierbij was `to demonstrate empirically that the theolo-
gians were observing and describing actual personality traits when they

wrote about the seven sins' [Backus 1969, 67]. Dit vermoeden leverde de
volgende vraag op: in hoeverre kunnen hoofdzonden, zoals getypeerd
door klassieke theologen, worden beschouwd als universele uítdrukkin-
gen van persoonlijkheidseigenschappen?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden was het noodzakelijk een
instrument te ontwikkelen waarmee het mogelijk zou zijn hoofdzonden te
meten. Een belangrijke fase hierbij was de afzonderlijke hoofdzonden
zorgvuldig te definiëren. Hierbij werd gebruik gemaakt van beschrijvingen

en inzichten van o.m. Augustinus en Thomas van Aquino.s De teksten van
deze gezaghebbende theologen en de latere toelichtingen híerop in hand-
boeken, dienden als basis voor de formulering van gemiddeld 40 vragen
per hoofdzonden (range: 30-45). Eenmaal opgenomen in een vragenlijst
moesten de samengestelde items worden beoordeeld op de mate van per-
soonlijke instemming. Hierbij kon de respondent kiezen uit `True' en `Fal-
se'. Ook kregen de respondenten de opdracht om een rangorde aan te
brengen in de veronderstelde slechtheid van en persoonlijke identificatie
met gedefinieerde hoofdzonden [vgl. Capps 1993].

8 Backus laat zich bij de inhoudelijke bepaling van hoofdzonden, vooral leiden do~r in-
zichten van Augustinus en Thomas van Aquino. Sommige van de verzamelde inzich-
ten, worden door Backus echter becommentarieerd met verwijzingen naar secundai-
re literatuur. Zie voor meer informatie de literatuurlijst van diens boek The Seven
Deadly Sins.
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De lijst met operationaliseringen van hoofdzonden, werd samen met
schalen van de MMPI (een testbatterij voor persoonlijkheídsonderzoek)9
voorgelegd aan vier geselecteerde groepen respondenten. Deze groepen
zijn nader te karakteriseren als psychiatrische patiënten (dagbehandeling
en langdurige opname) en niet-patiënten (medische studenten en mensen
werkzaam in de zorg). De berekende verbanden tussen vormen van psy-
chopathologie en geoperationaliseerde hoofdzonden, zijn gebaseerd op
een onderzoeksgroep van in totaal 268 personen.

De resultaten van Backus' onderzoek bevestigen het vermoeden dat de
traditionele zondebeschrijvingen feitelijk disposities zijn die een psycho-
logische en spirituele harmonie verstoren. Namelijk: `Some psychiatric
syndromes have emerged as strongly associated with certain of the sins'
[pag. 140]. Backus baseert deze conclusie op het feit dat psychiatrische pa-
tiënten duidelijk meer tot zonden neigen dan niet-psychiatrische patiën-
ten. Zo scoorde patiënten waarbij schizofreníe is gediagnosticeerd op alle
zonden hoger dan gemiddeld, maar in het bijzonder op hoogmoed, heb-
zucht en woede. Bij mensen met een klinische depressie overheerst traag-
heid'o, terwijl de scores op de zonden hoogmoed, hebzucht en lust onder
het gemiddelde blijft van niet-patiënten.

b) The Depleted Self van Capps
In zijn boek The Depleted Self, Sin in a NarcissisticAge [ 1993] gaat Capps uit
van de gedachte dat mensen die opgroeien in een geïndividualiseerde, bu-
reaucratisch geordende consumptiemaatschappij, persoonlijk falen niet
langer ín verband brengen met schuld maar vooral beleven als schaamte.

9 MMPL Minnesota Multipbasic Personality Inventory. Dit in 1943 door Hathaway en
McKinley ontwikkelde meetinstrument, behoort wereldwijd tot de meest gebruikte
vragenlijsten voor de meting van psychopathologie en persoonlijkheídsdimensies [vgl.
Derksen 1993, 142].

10 De aanduiding `Sloth' of traagheid is wellicht verwarrend, omdat deze zonde niet (on-
der deze naam) is besproken. De reden hiervoor is, dat er doorheen de tijd meerdere
zondelijsten zijn samengesteld. In het eerste hoofdstuk is erop gewezen dat Capps
geen zeven, maar acht hoofdzonden onderscheidt. Hij baseert zich hierbij op de
grondlegger van de zondeleer, de Egyptische monnik Evagrius van Pontus (4` eeuw na
Chr.). Uiteindelijk was het Cassianus (360-435 na Chr.) die deze lijst van acht hoofd-
zonden introduceerde in het westers monastieke leven. Mogelijk vanwege de bijzon-
dere (bijbelse) betekenis van het getal zeven, heeft paus Gregorius de Grote (590-604)
de oorspronkelijke lijst van acht hoofdzonden met één zonde verminderd. Dit bereikte
hij door (kenmerken van) traagheid of apathie onder te brengen bij de zonde melan-
cholie. De theoloog Alcuinus van York (735-804) daarentegen, bracht melancholie in
de loop der jaren onder bij de zonde traagheid of apathie. Deze omkering is thans al-
gemeen aanvaard [vgl. Capps 1993, 42-43].
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Hij baseert zich hierbij op het boek The Culture ofNarcissism. American Life

in un Age of Diminishing expectations van Christopher Lasch [ 1979]. Capps

vraagt zich hierbij af wat deze veranderde beleving van persoonlijk falen
betekent voor de pastorale praktijk. Het vermoeden bestaat immers dat de

westerse schuldgeoriënteerde theologie onvoldoende is toegerust om ade-

quaat te reageren op schaamtegevoelens. Voordat Capps overgaat tot de

formulering van een theologie die rekening houdt met de kwetsbare po-
sitie van de beschaamde mens, probeert hij eerst te achterhalen in hoe-

verre narcistische tendensen daadwerkelijk een rol spelen in de pastorale

praktijk. Het vermoeden híerbij is overigens dat niet alleen pastoranten

maar ook geestelijk verzorgers gebukt gaan onder gevoelens van onbeha-

gen, neerslachtigheid en ontevredenheid [zie hoofdstuk 6]. Deze gevoe-

lens kenmerken het bestaan in een cultuur van narcisme. Deze assumptie

leidt tot de volgende vraagstelling: `Are practicing Christians any less nar-

cissístic than the general population?' [Caps 1993, 40].
Om deze vraag te beantwoorden heeft Capps eind jaren '90 onderzoek

verricht naar het welzijn van Amerikaanse leken en geestelijken. Hij heeft
hierbij gebruik gemaakt van de acht hoofdzonden zoals die zijn opgete-
kend door Evagrius en Cassianus [zie hoofdstuk 1]. Concreet betekent dit
dat de reguliere lijst van zeven hoofdzonden bestaande uit: hebzucht, lust,
hoogmoed, woede, gulzigheid, afgunst, apathie c.q. traagheid werd aange-
vuld met de zonde melancholie." Net als Backus is Capps ervan overtuigd
dat hoofdzonden universele bestaanscategorieën zijn, die uitdrukking ge-
ven aan onwenselijk geachte en relatieverstorende attitudes, gedragingen
en eigenschappen van mensen [Capps 1987]. Met het beschouwen van
hoofdzonden als uitdrukkingen van verkeerde levenshoudingen, wordt
feitelijk een soort (be)oordelend en normstellend referentiekader veron-
dersteld.

Vanuit theologisch perspectief kan worden verwezen naar de gedachte
dat de mens als verondersteld beeld van God is geroepen een deugdzaam
leven te leiden en (als schepsel) tevens wordt geacht een bijdrage te leve-
ren aan de realisering van het Rijk Gods. De acht hoofdzonden kunnen in

11 Voor meer informatie over het gewijzigde aantal hoofdzonden, wordt verwezen naar
het eerste hoofdstuk van deze studie of naar: Backus, D.W. (1969). TheSeven Deadly
Sins: Th.eirMeaningandMeasurement. Michigan; Bloomfield, M.W. (1952). TbeSeven
Deadly Sins. An Introduction to the Hzstory ofa Relr;qious Concept, ruith Special Reference to
Medieval English Literature. Michigan: State College Press; Capps, D. (1993). The Deple-
ted Self. Sin in a Narcissatic Age. Minneapolis: Fortress Press; Gielis, M. (2002). De zeven
hoofdzonden. In: Nauta, R. (red.) Over zozule en zonden. Opstellen overde tragiek van het
bestaan. Nijmegen: Valkhof Pers, 17-38.
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dit verband worden beschouwd als levenshoudingen, die vanwege hun
eenzijdige en obsessieve karakter de dynamiek van het leven zodanig ver-
storen, dat van een harmonieus bestaan geen sprake meer is. Er van uit-
gaande dat de essentie van menszijn wordt bepaald door het vermogen re-
laties te onderhouden met het zelf (in de vorm van een innerlijke dialoog),
anderen, de schepping als geheel en met God, maakt dat de afzonderlijke
hoofdzonden kunnen worden opgevat als dwaalwegen die dit relationele
aspect belemmeren of zelfs geheel teniet doen. De vervreemding (van het
zelf, de ander, het andere en van God) die hiervan een gevolg is, heeft on-
tegenzeglijk gevolgen voor de gemoedsbeleving en levenstevredenheid
van mensen. Het verstoren van juiste verhoudingen maakt het leven im-
mers complex en minder vanzelfsprekend.

Bij het beschrijven van kenmerken van hoofdzonden raadpleegt Capps
(net als Backus) theologen uit het verleden. Een bestudering van geschrif-
ten van bijvoorbeeld Augustinus en Thomas van Aquino leidt uiteindelijk
tot genuanceerde zondedefinities. De samengestelde vragenlijst wordt aan
respondenten verhullend gepresenteerd als een onderzoek naar `Life At-
titudes' ~iy93, -}8j. Door op deze wijze iedere link met hoofdzonden te
vermijden, hoopt Capps scores te ontvangen die niet zijn vertekend door
theologische voorkennis of particuliere vooroordelen. Als voorbeeld
noemt hij hoogmoed. Juist omdat deze hoofdzonde door velen (traditio-
neel) wordt gezien als de ondeugd die anderen voortbrengt, zou het ex-
pliciet benoemen van hoogmoed ertoe kunnen leiden dat deze zonde bij
het invullen van de vragenlijst voorrang krijgt. Ook kan een persoonlijke
weerstand tegen het erkennen van de eigen hoogmoed de scores nadelig
beïnvloeden.

Via de invulinstructies worden Capps' respondenten uitgenodigd de
beschreven levenshoudingen zorgvuldig te bestuderen en hiervan vervol-
gens een rangorde aan te brengen met behulp van de cijfers 1-8. Drie vra-
gen staan centraal. Om te beginnen wordt de respondent gevraagd aan te
geven welke levenshoudingen in algemene zin het meest en het minst slecht
zijn. De houding die het slechtste wordt geacht krijgt een 1. De (iets) min-
der slechte levenshoudingen krijgen een 2 of hoger en de relatief minst
ongunstige houding krijgt het cijfer 8. Vervolgens wordt de respondent
uitgenodigd aan te geven met welke levenshouding hij zich het meest en
het minst identificeert. Ook hier wordt een rangorde aangebracht met be-
hulp van de cijfers 1 tot 8. Dus: welke levenshouding (c.q. zonde) typeert
mij persoonlijk het meest en welke juist het minst. Door de ingevulde vra-
genlijsten zorgvuldig te beoordelen, wordt het mogelijk een hiërarchie van
hoofdzonden op te stellen, waarbij een onderscheid ís gemaakt tussen erg-
ste en eigen zonden. Tot slot worden respondenten uitgenodigd aan te ge-
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ven in hoeverre de voorgelegde zonden kenmerkend zijn voor mannen of

juist voor vrouwen.i~
De resultaten van het onderzoek bevestigen Capps' vermoeden dat

niet alleen ongelovigen, maar ook christenen kenmerken van narcistisch

lijden vertonen. Blijkbaar (en eigenlijk niet onverwacht) zijn gelovigen niet

immuun voor de in het eerste hoofdstuk beschreven maatschappelijke

ontwikkelingen en culturele verschuivingen. Opvallend ís dat de ergste

zonden niet de eigen zonden zijn. Zo vrezen leken en geestelijken de zon-

de melancholie het meest - het is de ergste van allemaal, terwijl zij zich

met deze zonde het minst identificeren. Het omgekeerde geldt voor de

zonden hoogmoed en afgunst. Meer specifiek vereenzelvigen mannen zich

met hoogmoed, terwijl vrouwen zich herkennen in de zonde afgunst. Deze

twee zonden gelden als de minst erge, maar worden wel aangewezen als

de meest eigen zonden. Volgens Capps zijn juist deze twee zonden ken-

merkend voor een gekwetst en noodlijdend zelf [Capps 1987, 1989, 1990,

1992, 1993; Capps 8c Cole 2000; Nauta 2002; Nauta 8z Derckx 2004]. Bij

de beoordeling van de verzamelde data komt Capps tot de conclusie, dat

deze eigen hoofdzonden (i.c. hoogmoed en afgunst) overeenkomsten ver-

tonen met eigenschappen van het zogenoemde verlangende en paranoïde

type van narcisme [Bursten 197313; Capps 1993].

Het verlangende of hongerende type van narcisme vertoont kenmerken

van emotionele ondervoeding. In contacten met anderen streeft dit rype nar-

cist naar aandacht en aanmoediging. Veelal gedragen zij zich aanhankelijk,

verlangen zij veel waardering en zijn zij gretig en zeurderig. In sociale situ-

aties komt de verlangende persoonlijkheid vaak charmant en vrolijk over.

12 Het is van belang te vermelden dat Capps zich in zijn onderzoek niet alleen richt op een
meting van hoofdzonden, maar respondenten tevens beschrijvingen van deugden voor-
legt. Deze deugden worden traditioneel beschouwd als mogelijkheden, de dwaling van
de zonde te voorkomen of op te heffen. Net als bij de hoofdzonden, wordt bij deugden
de respondent uitgenodigd: 1) een rangorde aan te brengen in deugden die in algemene
zin het meest en het minst preferabel zijn, 2) aan te geven welke deugd de eígen levens-
houding het meest en het minst typeert en 3) te bepalen in hoeverre een deugd specifiek
is voor mannen dan wel voor vrouwen. Meer achtergronden over aanpak en methode
staan beschreven in The Depleted Self [ 1993 ] en Deadly Sins andSavzng Virtues [ 1987 ]. Ge-
zien de doelstelling van voorliggende studie en de nadruk die daarbij ligt op (de meting
van) hoofdzonden, wordt verder afgezien van een uitgebreide thematisering van deugden.

13 Bursten is van mening dat mensen die volgens de DSM-klassificatie lijden aan een nar-
cistische persoonlijkheidsstoornis, zelden voldoen aan alle beschreven criteria. In prak-
tijk zijn er een paar kenmerken die sterk overheersen en de persoon als geheel type-
ren. Bursten onderscheidt in zijn in 1973 gepubliceerde artikel `Some Narcissístíc Per-
sonaliry' [in: International]ournalofPsycboanalysu 54, 287-300] vier typen van narcisme,
namelijk: 1) het verlangende of hongerende type, 2) het paranoïde rype, 3) het mani-
pulatieve type en 4) het fallische type.
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Achter deze charmes gaan echter gevoelens van diepe wanhoop schuil. Som-
migen vermijden diepgaande sociale contacten; zij klampen zich liever vast
aan een enkel persoon of kiezen de veiligheid van een kleine groep beken-
den. Het paranoïde rype van narcisme kenmerkt zich volgens Bursten [ 1973 ]
door zijn overgevoeligheid, rigiditeit, onterechte achterdocht, jaloezie, níjd,
buitensporig besef van persoonlijke importantie en neiging om anderen te
beschuldigen van ervaren onvermogen en tekort. Ook dit rype is niet in staat
van zichzelf te houden en verwijt anderen vaak dat zij liefdeloos voor hem
zijn. De bewuste zelfminachting wordt dan op anderen geprojecteerd.

Juist deze varianten van narcisme sluiten volgens Capps goed aan bij
de betekenis van hoogmoed en afgunst. Deze twee zonden geven immers
uitdrukking aan het begerige verlangen naar (h)erkenning, die omslaat in
wrokkige afgunst zodra blijkt dat anderen de aandacht ontvangen die zij
zelf het meest ontberen. Het is hierom dat Capps hoogmoed en afgunst
opvat als de hoofdzonden die de dynamiek van het narcisme op kernach-
tíge wijze weergeeft.

c) HG~: de HooJclxonclen Schaal
In de zojuist besproken studies, is feitelijk sprake van een soort psycholo-
gisering van het zondebegrip. Dit betekent dat een theologisch concept
waarmee van oorsprong uitdrukking werd gegeven aan de verstoorde re-
latie tussen God, het zelf en de ander, thans wordt ingezet om psycholo-
gische oriëntaties van mensen te verhelderen. Zo bestaat er volgens Bac-
kus een verband tussen operationaliseringen van hoofdzonden en vormen
van psychopathologie (depressie, schizofrenie e.d.), terwijl Capps de zoge-
noemde eigen hoofdzonden (i.c. hoogmoed en afgunst) interpreteert van-
uit narcistisch perspectief. Bij de samenstelling van de in deze studie ge-
bruikte `Hoofdzonden Schaal' (HZS), is uitdrukkelijk rekening gehouden
met inzichten en bevindingen van Backus en Capps. Ondanks de be-
schikbaarheid van de door hen samengestelde zondelijsten, is besloten
een nieuw instrument te ontwikkelen voor de meting van hoofdzonden.
Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen.

Zo blijkt het taalgebruik van de vragenlijst van Backus nogal archaïsch
van aard te zijn. De tijd en context waarin deze vragenlijst is ontwikkeld (ja-
ren '70 in de VS), kan hierbij een rol spelen. Het lijkt er in ieder geval op
dat Backus, in tegenstelling tot Capps, geen noodzaak zag de visies van ge-
raadpleegde theologen uit met name de 4e eeuw (Augustinus) en 13e eeuw
(Thomas van Aquino) qua stijl en taalgebruik enigszins te actualiseren. Veel
items hebben hierdoor een sterk religieus of godsdienstig karakter gekre-
gen en zijn bovendien nogal plechtstatig geformuleerd. Voorbeelden zijn:
`Even during the sexual embrace, I would still place God first rather than
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set Him and His will aside', `Sexual enjoyment is God's greatest gift to

men', `I would rather be holy and poor than rich and sinful' of `I spent

more money on alcoholic beverages than I give to God'. Juist in een tijd

van secularisatie en toenemende ontkerkelijking kunnen deze formulerin-

gen, vanwege hun strikt religieuze connotaties, een nauwkeurige meting

van de psychologische betekenis van hoofdzonden nadelig beïnvloeden.

Een alternatief is de `Deadly Sins Scale' van Capps [1990, 1993]. Deze

vragenlijst is eenvoudig van opzet en mede hierdoor in praktijk goed

bruikbaar. De structuur is helder, maar dat maakt dit instrument tevens

vatbaar voor interpretatieve ruis. Zoals gezegd heeft Capps de beschrij-

vingen van hoofdzonden niet nader geoperationaliseerd, maar als com-

plexe meerduidige beschrijvingen rechtstreeks opgenomen in zijn vragen-

lijst. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat respondenten de zondedefini-

ties beoordelen op bijvoorbeeld sociale wenselijkheid (`Zo zie ik mezelf

eigenlijk liever niet'). Daarnaast vergt het aanbrengen van een rangorde in

complexe beschrijvingen van hoofdzonden de nodige concentratie van de

respondent. In ieder geval wordt een beroep gedaan op diens geheugen

en beoordelingsvermogen. Een moeilijkheid hierbij is dat uit de verkre-

gen scores niet kan worden opgemaakt in hoeverre de respondent be-

trouwbaar heeft geoordeeld. Daarvoor is een meerdimensionale meting

noodzakelijk. Om de kwaliteit van een meting te verhogen, wordt in hand-

boeken methodologie vaak geadviseerd meerdere indicatoren te beden-

ken die verschillende aspecten van eenzelfde begrip (in dit geval hoofd-

zonden) empirisch zichtbaar maken. Daarover later meer.

Ondanks deze eenvoudige aanpak van Capps is uit onderzoek gebleken
[Capps 1987, 1989, 1992, 1993; Capps 8z Cole 2000; Nauta 2002] dat de in-
formatie die met de `Deadly Sins Scale' wordt verkregen een zekere con-
sistentie vertoont. Diverse metingen in Nederland en Amerika laten een-
zelfde patroon zien in de wijze waarop mensen een rangorde aanbrengen
in gedefinieerde hoofdzonden. Biografische en religieuze achtergronden
van respondenten blijken hierbij nauwelijks van invloed. Het blijft evenwel
(mede om de zojuist genoemde redenen) onduidelijk in hoeverre de resul-
taten van de diverse metingen daadwerkelijk een reële afspiegeling zijn van
de empirische realiteit. Is het verband dat Capps legt tussen hoofdzonden
en narcisme immers niet vooral argumentatief van aard?'~ Juist om deze

14 Capps is zich bewust van de feilbaarheid van zijn vragenlijst. Zo erkent hij de moge-
líjkheíd dat de verkregen resultaten door hem tijdens het interpretatieproces in een
gewenst theoretisch kader van narcisme zijn gemasseerd. Verder is het mogelijk dat
respondenten bij het beoordelen van beschrijvíngen van hoofdzonden, hebben gean-
ticipeerd op de bedoeling van het onderzoek en hun waarderingen van hoofdzonden

aldus hebben aangepast [Capps 1997, 55-56].
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twijfel weg te nemen is besloten een instrument te ontwikkelen, dat reke-
ning houdt met genoemde bezwaren en deze (minstens gedeeltelijk) on-
dervangt. De speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde zondeschaal toont
methodisch gezien ( dus qua opbouw, vraagstelling en gebruik van een Li-
kert-responsschaal) overeenkomsten met de vragenlijst van Backus. Inhou-
delijk is echter vooral gekeken naar de vragenlijst van Capps. Het geconst-
rueerde instrument dient vooral te leiden tot een cognitieve beoordelíng
van gedragingen en houdingen van mensen.

Bij de constructie van de `Hoofdzonde Schaal' ( HZS) werden de zon-
debeschrijvingen van Capps, zoals geformuleerd in The Depleted Self [ 1993,
49-50], parafraserend vertaald en daarna als uitgangspunt genomen bij het
opstellen van de HZS. Dit leverde de volgende zondedefinities op.

Hebzucht Een alles bepalende behoefte aan geld en rijkdom, waardoor het on-
mogelijk is aan iets anders te denken.

Lust Een kwetsende en manipulatieve houding waarbij anderen vooral
worden beschouwd als (lust)objecten voor eigen bevrediging.

Hoogmoed Een zelfzuchtige houding die zích kenmerkt door een voortdurend
streven naar aanzien en waardering door anderen.

Woede Een boze of haatdragende houding die tot uitdrukking komt in
krachtige gevoelens van vijandigheid, wraak en innerlijke woede.

Gulzigheid Een onmatige behoefte aan eten en drinken, waardoor zowel het per-
soonlijke leven alsook dat van anderen zwaar wordt belast.

Afgunst Een niet aflatende naijver tegenover het bezit van anderen en de aan-
dacht die zij wel krijgen en zelf het meest wordt ontbeerd.

Apathíe Een apathische levenshouding, die zichtbaar wordt in de vorm van
onverschilligheid ten opzichte van behoeften en verlangens van an-
deren.

Melancholie Een persoonlijk gevoel van verbittering en walging ten opzichte van
het leven, de omringende wereld en mensen die deel uitmaken van
de eigen leefomgeving.

Bij de schaalconstructie werd als volgt te werk gegaan. Een zorgvuldige
analyse van bovenstaande beschrijvingen leverde per hoofdzonde een aan-
tal indicatoren op, die uitdrukking moesten geven aan zoveel mogelijk as-
pecten van de theoretisch geformuleerde zondebeschrijvingen [vgl. Segers
1999]. Na deze indicering werd per hoofdzonde een aantal items bedacht,
die de opgesomde indicatoren empirisch zichtbaar (i.c. meetbaar) maak-
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ten. Zo werd bij het bedenken van vragen die golden als operationalise-
ringen van bijvoorbeeld de hoofdzonde `lust', uitdrukkelijk rekening ge-
houden met indicatoren als: manipulatie, begeerte, lustobject en eigenbe-
lang. Per gedifferentieerde lustindicator werden dus gedragsitems gefor-
muleerd, die tezamen uitdrukking gaven aan de onderscheiden dimensies
van de hoofdzonde lust.

Na een periode van brainstormen ontstond een concept-vragenlijst van

10 items per hoofdzonde, die gezien de beoogde omvang van de defini-

tieve vragenlijst teruggebracht moest worden van 80 naar 32 vragen.15 Om

meer zicht te krijgen op de bruikbaarheid en (vooral) het onderscheidend

vermogen van de afzonderlijke items, werd besloten een bescheiden
proefonderzoek op te zetten. De voor dit doel samengestelde vragenlijst

werd vanwege het specialistische karakter van het onderzoeksobject in het

voorjaar van 2001 voorgelegd aan docenten en studenten van een Neder-

landse theologische faculteit [Derckx 2003]. De aanname hierbij was dat

de veronderstelde expertise van deze onderzoeksgroep een nauwkeurige

selectie van items mogelijk zou maken. Het doel van deze onderneming

was primair om in relatief korte tijd zicht te krijgen op de bruikbaarheid

van de geformuleerde items. Door de scores van studenten en docenten

op elkaar te betrekken, zou het wellicht mogelijk zijn om per hoofdzonde

vier items over te houden voor verder empirisch onderzoek.

De studenten werden middels een brief uitgenodigd deel te nemen

aan een proefonderzoek naar `levenshoudingen' en moesten daarvoor in

totaa180 vragen waarderen op een schaal die was ingedeeld van `zeer mee

oneens' (1) tot `zeer mee eens' (5). Bij het wetenschappelijk personeel ging

het daarentegen niet om het waarderen van uitspraken, maar juist om de

herkenning van hoofdzonden. Zij kregen de opdracht om na het lezen van

een item, een kruisje te zetten achter de hoofdzonde die volgens hen in

het geding was. Voor de duidelijkheid waren de definities van de in totaal

acht hoofdzonden bijgevoegd. Op deze wijze werd het mogelijk te bepa-

len in hoeverre een item daadwerkelijk verwees naar het achterliggende

zondebegrip. Beide groepen werd gevraagd de ingevulde lijst binnen drie

weken in een daarvoor vrijgemaakt postvakje te deponeren. De respons-

percentages van studenten en docenten waren respectievelijk 20o~O en 220~0.

De uiteindelijke selectie van items kwam tot stand door de scores van do-

centen en studenten op elkaar te betrekken. Om te beginnen werden de

items die door het merendeel van het wetenschappelijk personeel op juis-

te wijze in verband werden gebracht met achterliggende hoofdzonden ge-

selecteerd (hoog herkenningspercentage). Daarna volgde een analyse van

15 De `Hoofdzonde SchaaP ~HZS] is als bijlage opgenomen in deze studie.
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waarderingen van studenten. Op basis van een homogeniteitsanalyse werd
bepaald in hoeverre de items die verwezen naar specifieke hoofdzonden
enige samenhang met elkaar vertoonden (bij voorkeur minimaal Alpha
.80). De meest discriminerende items werden geselecteerd en vervolgens
betrokken op de resultaten van docenten. De geselecteerde vragen wer-
den vervolgens bij elkaar gelegd en nogmaals zorgvuldig beoordeeld op
inhoud en discriminatie. Uiteindelijk zijn op deze wijze per hoofdzonde
4 vragen overgebleven. Figuur 1 geeft aan welke vragen op deze wijze
voor de hoofdzonde `lust' zijn geselecteerd.

Figuur 1 Operationalisering van hoofdzonde lust

Lust (volgens Capps 1993)
`Een kwetsende en manipulatieve houdíng, waarbij
anderen vooral worden beschouwd als (lust)objecten
voor eigen bevrediging'.

Vragen Herkenning

1. Soms ben ik aardig voor mijn partner om 10096
te mogen vrijen.

2. Ik fantaseer wel eens over vreemdgaan. 100oi6
3. Ik kijk graag naar films waarin erotische 100o10

scènes centraalstaan.
4. Ik kan mijn ogen nauwelijks afhouden 100~0

van mooie mannen en vrouwen.
5. Ik zou niet graag mijn seksuele fantasieën 95~0

en pleziertjes opgeven.
6. Ik kan het niet laten anderen te verleiden. 89,5~0

Toegevoegd item
7. Overdag word ik regelmatig afgeleid door

erotische fantasieën.

Indicatoren
- Manipulatie
- Begerigheid
- Lustobject
- Eigenbelang

Homogeníteitindex
alpha .79

X
X

X

Zichtbaar is dat 1000~o van het wetenschappelijk personeel de vragen 1 tot
en met 4 herkent als operationaliseringen van de hoofdzonde `lust' (zoals
omschreven door Capps). Verder blijkt dat de vragen 2, 3, 4 en 5 een rede-
lijk hoge Alpha (.79) oplevert. Dit betekent dat er een duidelijke samenhang
bestaat tussen de geformuleerde vragen en het achterliggende zondecon-
struct lust (een Alpha van 1.00 is optimaal). Bij het selecteren van valide
items ten behoeve van verder onderzoek, is het aannemelijk om op basis
van deze combinatie van scores in ieder geval de vragen 2, 3, 4 en 5 te ge-
bruiken. Vraag 1 heeft weliswaar een hoog herkenningspercentage, maar
zorgt in samenspel met de overige items voor een verlaging van de bere-
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kende Alpha. Verder hebben veel respondenten dit item zwak gewaardeerd
vanwege het, zo blijkt uit de gemaakte opmerkingen, nogal impertinente ka-
rakter ervan. De overige items bleken minder weerstand op te roepen.

In de definitieve versie van de `Hoofdzonde Schaal' (HZS) werd voor
de hoofdzonde `lust', ondanks de resultaten van het proefonderzoek, toch
gekozen voor een afwijkende set vragen. Van de vier items met een hoge
herkenning en overtuigende Alpha zijn er uiteindelijk slechts twee gese-
lecteerd (2 en 4). De andere twee vragen (1 en 3) zijn vervangen door de
items 6 en 7, omdat deze bij terugkoppeling naar de gehanteerde lustde-
finitie, toch meer recht deden aan het obsessionele karakter van deze
hoofdzonde. Bij lust overheerst immers niet zozeer het verlangen naar lief-
devolle intimiteit, maar is veeleer sprake van een ongeordende en dwang-
matige behoefte naar verleiding (item 6) en platte erotiek (item 7). Een Al-
pha van .74 rechtvaardigt de selectie van de items 2, 4, 6 en 7. Om even-
tuele beïnvloeding van respondenten te voorkomen, werd de HZS
overigens gepresenteerd als een vragenlijst waarin levenshoudingen in
plaats van hoofdzonden centraal staan. Bij de invulinstructies werd ge-
vraagd de afzonderlijke items te waarderen op een schaal van 1(geheel
mee oneens) tot 7(geheel mee eens).

2.2.2 1VNS: Nederlandse Narcisme Schaal
In het eerste hoofdstuk is een korte toelichting gegeven op achtergronden
en kenmerken van het narcisme. Indien in deze studie wordt gesproken
over narcisme, dan wordt hiermee vooral uitdrukking gegeven aan de con-
statering dat de zelfwaardering van moderne mensen in belangrijke mate
afhankelijk is van het oordeel van anderen. De vrees om in ogen van an-
deren te falen en daardoor de gewenste waardering te moeten ontberen,
stimuleert de gevoelde noodzaak om zich te manifesteren naar de maat-
staven van vluchtige trends en de dictatuur van de mode [Lasch 1979;
Miller 1981; Mooij 1998; Satinover 1987]. Het gevolg hiervan is, dat het
handelen van mensen steeds vaker in het teken komt te staan van presta-
tie en presentatie. Het is deze gepreoccupeerde `mentale zelfzorg' [Zon-
dag 2003], die de betekenis van het begrip narcisme in deze studie goed
rypeert. Juist omdat narcisme wordt opgevat als een treffende beschrijving
van en toelichting op de persoonlijke onvrede van mensen in westerse sa-
menlevingen, is gekozen voor een meetinstrument dat uitdrukkelijk niet-
pathologische aspecten van narcisme in kaart brengt. Dit instrument werd
gevonden in de vorm van de `Nederlandse Narcisme Schaal' oftewel de
NNS. Deze Nederlandstalige schaal van Ettema en Zondag [2002] sluit
qua doelstelling en empirische significantie naadloos aan bij de opzet van
deze studie.
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Een belangrijk streven bij de constructie van de NNS was, aldus Ette-
ma en Zondag, het combineren van twee in de líteratuur terugkomende
dimensies van narcisme. Dit betekent concreet dat het instrument in staat
moest zijn, om kenmerken van het zogenoemde overt en covert narcisme
[Gabbard 1994; Kernberg 1975; Wink 1991, 1996] te onderscheiden. Voor
de meting van deze, in het eerste hoofdstuk besproken varianten van nar-
cisme, zijn de laatste jaren meerdere betrouwbare instrumenten ontwik-
keld; voor een overzicht wordt verwezen naar voetnoot:tb Geen enkele
narcismeschaal is echter in staat de overt en covert variant gelijktijdig (dus
met eenzelfde instrument) te meten. Met de komst van de NNS komt
hierin verandering. De in totaal 35 items die de vragenlijst telt, zijn af-
komstig van gevalideerde schalen [Hendin 8z Cheek 1997; Raskin 8z Hall
1979, 1981 ] en kunnen worden beschouwd als relevante operationalise-
ringen van zowel overt als covert narcisme. De scoring van de NNS vindt
plaats met behulp van een 7-punts Likertschaal, die varieert van `geheel
mee oneens' (1) tot `geheel mee eens' (7).

Uit recent onderzoek is gebleken dat beide subschalen empirisch vol-

doende betrouwbaar zijn [Ettema óz Londag 20U2; Gondag 1UU3; Zondag

2004]. De overt en covert variant worden met een factoranalyse duidelijk
onderscheiden.l~ De schaal waarmee overt narcisme wordt gemeten heeft

16 Er zijn meerdere instrumenten voorhanden waarmee (klinische) aspecten van narcis-
me gemeten kunnen worden. Hierbij is het van belang een onderscheid te maken tus-
sen overt en covert narcisme. Voor de meting van overt narcisme kan bijvoorbeeld ge-
bruik worden gemaakt van de `Raskin en Novacek Narcissism Scale' [RNNS; Raskin
8z Novacek 1989] en de `Narcissistic Personality Inventory' [NPI; Raskin 8z Hall
1979]. Covert narcisme kan onder meer gemeten worden met de `Narcissistic Perso-
nalin. Disorder Scale' [NPDS; Ashby et al. 1979] en de `Serkownek Narcissism Scale'
[SNS; Serkownek 1975]. Deze laatste schaal is afgeleid van de bekende `Minnesota
Multíphasic Personality Inventory' [MMPI; Hathaway 8c McKinley 1943; vgl. Derksen
1993, 1-12]. De `Nederlandse Narcisme Schaal' [NNS; Ettema 8c Zondag 2002] maakt
het mogelijk de overt en covert variant van narcisme gelijktijdig te meten. Bij de ont-
wikkeling van deze schaal hebben de auteurs zich laten inspireren door genoemde in-
strumenten. Zo werd bij de meting van overt of centrifugaal narcisme, gebruik ge-
maakt van praktijkervaringen met de `Narcissistic Personality Inventory' [Raskin á
Hall 1979, 1981]. Voor de opbouw van de covert of centripetale variant, is daarente-
gen gebruik gemaakt van de (nog niet genoemde) vragenlijst van Hendin en Cheek
[1997]. Deze auteurs lieten zích bij hun schaalconstructie leiden door inzichten, die
door Murray [1938J zijn verzameld op het gebied van narcisme.

17 De door Ettema en Zondag uitgevoerde principale-componentenanalyse met vari-
maxrotatie, levert overigens in totaal drie factoren op. Naast de genoemde 'overt' en
`covert' variant (door hen respectievelijk aangeduid als `centrifugaal' en `centripetaal'
narcisme), onderscheiden de auteurs nog de factor `isolatie'. Om de internationale
trend inzake de aanduiding van dimensies van narcisme te handhaven, wordt in deze
dissertatie de factor `isolatie' buiten beschouwing gelaten. Zie voor meer informatie
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een Cronbachs Alpha van .71, terwijl de covert-schaal een betrouwbaar-
heidscoëfficiënt van .82 heeft. De gemiddelde scores en standaarddevia-
ties voor beide schalen zijn ín de meting van Ettema 8z Zondag respectie-
velijk 4.9 [sd .7] en 4.3 [sd .9]. Een gering verschil, waarbij respondenten
iets meer neigen tot overt dan tot covert narcisme. Vrouwen scoren in ver-
gelijking met mannen gemiddeld iets hoger op covert narcisme (respec-
tievelijk 4.5 tegen 3.9; p~.01). Van een intercorrelatie tussen beide sub-
schalen is volgens de auteurs van de NNS geen sprake. Hiermee worden
eerdere bevindingen inzake het ontbreken van enige samenhang tussen
overt en covert narcisme feitelijk bevestigd [vgl. Wink 1991, 1996].

In plaats van overt en covert narcisme, spreken de auteurs overigens
liever van respectievelijk centrifugaal en centripetaal narcisme. Deze aan-
duidingen geven, vanwege hun natuurkundige associatie, goed aan op wel-
ke wijze mensen zich tot anderen verhouden. Zo is het centrifugale nar-
cisme vooral naar buiten gericht. Hierbij staat het streven om invloed uit
te oefenen op anderen centraal. In een samenleving waarin organisatori-
sche en leidinggevende kwaliteiten worden geprezen, zorgt deze dimensie
van narcisme voor aanzien en succes. Items die naar deze eigenschappen
verwijzen zijn bijvoorbeeld: `Ik zie mezelf als iemand met leidinggevende
capaciteiten', `Ik kan anderen er gemakkelijk toe bewegen te doen wat ik
nodig vind' of `Soms denk ik wel eens dat ik het hoe dan ook goed met
mezelf getroffen heb'.'s De algehele houding van de `centrifugale mens' is
uitbundige, pralerig, zelfingenomen, arrogant en naar anderen toe mani-
pulatief en overheersend. Mensen in de omgeving doen dienst als publiek
en moeten vooral de ingebeelde voortreffelijkheid bevestigen.

Het centripetale narcisme is (zoals de kwalificatie ook laat vermoeden)
meer naar binnen gericht en wordt in tegenstelling tot de centrifugale pool
vaak beoordeeld als de disfunctionele variant van narcisme [Wink 1991,
1996]. Kenmerkend voor centripetaal narcisme is de overwegend ingeto-
gen, schichtige, sociaal isolerende en emotioneel labiele levenshouding.
De mate van zelfwaardering is sterk aE1-tankelijk van de bemoedigende en
bevestigende opmerkingen van significante anderen. Het uitblijven hier-
van zorgt voor twijfels en gevoelens van persoonlijk onvermogen. Dit
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in items als: `Pas wanneer mensen mij
opmerken, krijg ik het gevoel echt te leven'. `Ik geef het liever niet toe,
maar ik vis wel eens naar complimenten' of `Vaak vat ik opmerkingen van

over de gehanteerde ladingen en de bereíkte verklaarde variantie: Ettema 8t Zondag
[2002, 252]. In het volgende hoofdstuk (subparagraaf 3.2.2) wordt overigens een toe-
lichting gegeven op de empirische evidentie van de gekozen twee factoriële oplossing.

18 De `Nederlandse Narcisme Schaal' [NNS] is als bijlage opgenomen in deze studie.
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anderen onwillekeurig persoonlijk op'. In algemene zin is bij deze variant
het oordeel van anderen sterk bepalend voor de zelfappreciatie en waar-
dering van het eigen bestaan.

Ondanks het verhelderende karakter van aanduidingen als centrifugaal
en centripetaal narcisme, zal in deze studie worden gesproken van overt
(openlijk) en covert (bedekt) narcisme. Hiermee wordt het gebruikelijke
internatíonale discours inzake dimensies van narcisme gevolgd. Ook
wordt met het gebruik van algemeen aanvaarde aanduidingen van narcis-
me, de mogelijkheid tot (een conceptueel) misverstand gereduceerd.

2.2.3 MIL: Meaning In Life
Om meer zicht te krijgen op de zinbeleving van respondenten, is gebruik

gemaakt van de zogenoemde `Levensvisievragenlijst' (LUV).19 Hiervoor zijn
twee redenen te noemen. Om te beginnen is deze schaal door Debats uit-

voerig getest in zijn studie Meaning in life [1996]. Zijn conclusie is dat de

LW een betrouwbaar en valide instrument is om voorwaarden van zinvol

leven empirisch in kaart te brengen.21 Daarnaast heeft correlatief onder-

zoek aangetoond, dat er een verband bestaat tussen zinbeleving enerzijds

(gemeten met de LW) en existentiële en psychische problematiek ander-

zijds [Debats 1996, 135 e.v.]. Deze samenhang past goed in het kader van

deze dissertatie waarin naast narcisme, tevens depressief affect en levens-

tevredenheid centraal staan.
In zijn studie Meaning in lzfe stelt Debats vast, dat er nauwelijks funda-

menteel empirisch onderzoek is verrícht naar de wijze waarop mensen zin
en betekenis geven aan hun bestaan. Het is volgens Debats niet uitgeslo-
ten dat het ontbreken van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, sa-
menhangt met de vaak levensbeschouwelijke en~of religieuze connotatie
van begrippen als zingeving en zinbeleving. Ondanks het ontbreken van
gedegen wetenschappelijk onderzoek, bestaan er een aantal filosofisch en
psychologisch georiënteerde studies die op theoretische wijze stilstaan bij
het begrip `meaning'. Van het beperkte aanbod vragenlijsten21, blíjkt met
name de `Life Regard Index' (LRI) nauwelijks object van onderzoek te zijn

19 De 'Levensvisievragenlijst' [LW] is als bijlage opgenomen in deze studie.
20 Debats wijdt een belangrijk deel van zijn proefschrift Meaniirg i~r life. Psychometric, cli-

nicalandphenomenological aspects [ 1996] aan een beschrijving van psychometrische ana-
lyses van de LW (een door hem bewerkte versie van LRI).

21 Debats [ 1996] bespreekt drie instrumenten, die zijn ontwikkeld om Meanixg in l:fe te
meten. Naast de Ltfe RegardIndex (LRI; Battista Sz Almond 19 ï3), die overigens in de
vorm van de Levensvaievragenl:jst (LW) centraal staat in zijn studie, bespreekt hij nog
de Purpose in Life (PIL; Crumbaugh 1968; Crumbaugh Sc Maholick 1964) en de Sense
ofCoherenceScale (SOC; Antonovsky 1983).
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geweest. Deze LRI is ontwikkeld door Battista en Almond [ 1973 ] en
maakt het mogelijk de door hen ontwikkelde visie op zinbeleving in prak-
tijk te toetsen.

Battista en Almond nemen bij het bespreken van voorwaarden van zin-
geving, een zogenoemd relativistisch standpunt in. Hiermee gaan zij uit
van de gedachte dat er niet zoiets bestaat als een ware of uiteindelijke zin
van leven, maar dat er meerdere manieren zijn om het eigen bestaan als
zinvol te ervaren. Belangrijk hierbij is de opvatting dat het niet zozeer gaat
om de inhoud van een aangehangen levensbeschouwing of godsdienst,
maar vooral om de mate waarin mensen zich daadwerkelijk betrokken
voelen bíj een levensbeschouwelijk kader van welke aard dan ook; gods-
dienstig, religieus of seculier [Debats 1996]. Opmerkelijk hierbij is de kri-
tische rol die het individu in deze benadering van `Meaning of life' in-
neemt. De ervaren zin hangt immers niet alleen af van het levensbe-
schouwelijke kader waarin mensen zich bevinden, maar ook van het
individuele vermogen om binnen het geboden of verkozen kader gestelde
doelen daadwerkelijk te realiseren.

Debats neemt deze relativistische visie van Battista en Almond over en
maakt deze tot uitgangspunt voor verder onderzoek. Een belangrijk mo-
tief hierbij is het gegeven dat deze visie op zinbeleving niet eerder op em-
pirische relevantie is onderzocht, terwijl genoemde auteurs reeds in 1973
de `Life Regard Scale' (LRI) hebben ontwikkeld. Om de psychometrische
kwaliteit van de LRI te bepalen, maakt Debats in zijn studie gebruik van
een vertaalde versie van dit instrument, aangeduid als de LW of `Levens-
visievragenlijst'. De bij de vertaling doorgevoerde mutaties hadden vooral
betrekking op het opgenomen aantal antwoordcategorieën. Door in plaats
van de oorspronkelijke 5-punts Likertschaal een 3-puntsschaal (`mee on-
eens', `geen mening', `mee eens') te gebruiken, werden respondenten meer
dan eerst uitgedaagd duidelijk positie te kiezen.

Net als de LRI bestaat de LW uit een kader en vervullingsschaal van
ieder 14 items, die deels positief (`Ik heb een duidelijk idee wat ik met
mijn leven zou willen doen') en deels negatief (`Er is niets in mijn leven
waar ik echt in geloof') zijn geformuleerd. Deze schalen geven beide uit-
drukking aan de beschreven relativistische uitgangspunten van zingeving
en zinervaring. Zo is de kaderschaal speciaal ontwikkeld om te bepalen in
hoeverre mensen leven vanuit een voor hen betekenisvol perspectief dat
tevens aanzet tot de formulering van levensdoelen. Kenmerkende items bij
deze schaal zijn: `Ik heb een kader van waaruit ik kan begrijpen waarom
ik leef', `Ik heb een duidelijk idee wat ik met mijn leven zou willen doen'
en `Ik ben er achter gekomen wat voor mij belangrijk is in het leven'. De
vervullingsschaal geeft aan in welke mate de gestelde doelen daadwerke-
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lijk worden of inmiddels zijn gerealiseerd. De volgende items anticiperen
op de gevolgen hiervan: `Ik heb een goed gevoel over mijn leven' en `Het
leven geeft mij veel voldoeníng'. De scores van deze subschalen geven een
indicatie in hoeverre mensen daadwerkelijk `Meaning in life' ervaren. Een
hoge score geldt hierbij als indicatie voor zinvol leven.

De empirische betrouwbaarheid van de LW komt grotendeels overeen

met de oorspronkelijke LRI [Debats 1996]. Factoranalytische bewerkin-
gen van data die zijn verkregen met de LW, ondersteunen de theoretische

structuur van de LRI die twee subschalen veronderstelt. De homogeniteit
(Cronbachs Alpha) van beide subschalen is in diverse onderzoeksprojec-
ten onderzocht en varieert van .94 tot .79 [Debats 1996, 64], terwijl de in-
tercorrelatie van deze twee subschalen neigt tot een waarde van gemid-
deld R-.60 [Debats 1996, 43]. Deze tweedimensionaliteit is ook zichtbaar

in de verkorte LW, die op basis van testresultaten (factoranalyse) is te-
ruggebracht van 28 naar 12 items. De empirische kwaliteit ging met deze

itemreductie niet verloren [Ettema 8c Zondag 2002]. Zo was de homoge-
niteit van deze ingekorte LW in alle gevallen minstens .72 (Cronbachs Al-

pha). Op grond van deze bevindingen is besloten de ingekorte schaal op
te nemen in de definitieve vragenlijst van deze studie (7 items voor de ka-

derschaal en 5 voor de vervullingsschaal). Bij de afname van de LW werd
gebruik gemaakt van een 7-punts Likert-responsschaal, die varieert van

`geheel mee oneens' (1) tot `geheel mee eens' (7).

2.2.4 SWLS: Satisfaction With Life Scale
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de uit de Verenigde
Staten aflcomstige `Satisfaction Witb Life Scale' [Diener et al. 1985], is de op-
vatting dat een beoordeling van levenstevredenheid het best kan geschieden
door algemene vragen te stellen en dus niet te focussen op vastgestelde do-
meinen van leven, zoals bijvoorbeeld het bereikte welvaartspeil, de feitelij-
ke fysieke en geestelijke gezondheid of het ervaren welzijn. Door te vragen
naar de algehele levenstevredenheid van respondenten, bepalen zij zelf wel-
ke aspecten van leven zij (willen) laten meewegen in de beoordeling van hun
huidige situatie [Pavot 8z Diener 1993]. Keerzijde van deze non-directieve
aanpak is wel, dat het onmogelijk is te achterhalen waardoor de ervaren le-
venstevredenheid (of een eventueel tekort hieraan) wordt bepaald.

De SWLS kan worden opgevat als een qua opbouw en vraagstelling
zeer toegankelijk zelfbeoordelinginstrument, waarmee in korte tijd een
globale cognitieve waardering kan worden verkregen van het persoonlijk
leven. De vragenlijst bestaat uit de volgende items: 1) `Het leven dat ik leid
komt grotendeels overeen met mijn ideaal', 2) `Mijn leefomstandigheden
zijn erg goed', 3) `Ik ben tevreden met mijn leven', 4) `Het leven heeft mij
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gebracht wat ik mij ervan voorstelde' en 5) Als ik mijn leven over zou mo-
gen doen, zou ik niets veranderen'. Deze 5 vragen, die op basis van een
factoranalytische bewerking zijn geselecteerd uit een verzameling van in
totaal 48 vragen [Diener et al. 1985], worden door de respondent op een
schaal van 1(`geheel mee oneens') tot en met 7(`geheel mee eens') beoor-
deeld op de mate van instemming. De scores lopen van minimaal 5(Sxl)
tot maximaal 35 (5x7). De beoordelingssleutel is: hoe hoger de bereikte
telling, hoe groter de actuele levenstevredenheid.

De Satisfaction With Life Scale is de afgelopen jaren uitvoerig getest
op werking en validiteit [Arrindell et al. 1999a, 2001; Shevlin et al. 1998].
Alle onderzoeken bevestigen het eendimensionale karakter van de SWLS.
De betrouwbaarheid (Cronbachs Alpha) schommelt in alle gevállen tussen
de .82 en de .87; dit wijst erop dat de interne consistentie van de SWLS
voldoende is. Over verschillende steekproeven varieert de gemiddelde
score van 14.4 tot 27.9 (bij een standaard deviatie van 4.4 tot 9.0). Hieruit
kan worden afgeleid dat de SWLS in staat is gradaties in levenstevreden-
heid zichtbaar te rnaken.

Diverse studies geven aan dat de SWLS een goede aanvulling is op
schalen waarmee affectieve aspecten van `well-being' en vormen van psy-
chopathologie kunnen worden gemeten [vgl. Pavot 8c Diener 1993]. Ook
is gebleken dat de SWLS ontwikkelingen in de levenstevredenheid bij
(psychiatrische) patiënten goed detecteert [Arrindell 2001; Dieners et al.
1985; Pavot 8t Diener 1993]. De eenvoudige afname van de SWLS maakt
het tijdens het proces van klinische en psychologische begeleiding moge-
lijk, resultaten van eerdere consulten te vergelijken met actuele somsco-
res. Een dergelijke analyse geeft een indruk van ontwikkelingen in de er-
varen levenstevredenheid van cliënten.

2.2. S VROPSOM.~ meting van depressief affect
Voor de meting van `depressief affect' werd gekozen voor de VROPSOM,
of voluit: `Van Rooijens opsomming van OPgewektheid en SOMberheíd'.
Deze zogenoemde woordaanstreeplijst is een bewerkte vertaling van on-
derdelen van de `Depression Adjective Check List' (DACL), een door Lu-
bin [1965, 1981] samengestelde vragenlijst voor de meting van `transient
depressive mood, feeling, or emotion' [Arrindell 8z Van Rooijen 1999,
298]. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit ínstrument, was de in de ja-
ren '60 ontstane wetenschappelijke consensus omtrent de opvatting, dat
dysfore stemmingen tot het wezen van depressieve stoornissen behoren.
Ook de toegenomen psychometrische belangstelling voor stemmingen en
affecten, stimuleerde destijds de constructie van een de(r)gelijk instrument
[vgl. Costello 1993].
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In tegenstelling tot de Self-Rating Depression Scale [SDS; Zung 1986] en

de Beck Depression Inventory [BDI; Beck et al. 1961 ] is de VROPSOM (als

afgeleide van de DACL) uitdrukkelijk niet ontwikkeld om cognitíeve, ge-
dragsmatige of fysiologische symptomen van depressie te meten. De

VROPSOM is veeleer een soort `stemmingsmaat, die stemmingsnuances

tussen depressie en uitgelatenheid vastlegt' [Arrindell 8c Van Rooijen
1999, 297]. De ervaringen die met dit instrument zijn opgedaan, blijken

overwegend positief te zijn. Studies hebben aangetoond dat de VROP-
SOM niet alleen kan worden gebruikt bij grootschalig stemmingsonder-

zoek, maar tevens kan worden ingezet als screeningsinstrument bij indivi-
duele (evt. klinische) diagnostiek [vgl. Van Rooijen 1979; Van Rooijen 8z

Arrindell 1987]. De meting levert zelden problemen op en het invullen

van de lijst duurt gemiddeld 3 minuten.
In deze studie is gekozen voor de zogenoemde VROPSOM-M; één van

de zeven lijsten van de DACL om depressief affect te meten. Met dit ins-
trument is het mogelijk een indruk te krijgen van `de durende depressie-
ve gemoedsgesteldheid' van respondenten [Van Rooijen 1979, 30]. Deze
M-variant bestaat uit 22 dysfore affecten (bíjvoorbeeld `zwaarmoedigheid',
`verdrietig' en `ellendig') en 12 eufore affecten (bijvoorbeeld `levenslustig',
`vrolijk', `heerlijk'),22 De affecten van beide subschalen worden gemengd
en in één vragenlijst aangeboden. Een beoordeling van de aanwezigheid
van depressiegevoelens vindt plaats door de respondent uit te nodigen
alle affecten aan te strepen die uitdrukking geven aan het gevoel dat in al-
gemene zin (d.w.z. meestal) overheerst.

De stemming van de respondent kan worden afgelezen uit de scores van
de afzonderlijke subschalen. Zo wijst een hoge score op niet-depressieve af-
fecten op een overheersende eufore stemming, terwijl een gering aandeel
van eufore affecten juist duidt op een algeheel gevoel van malaise en de-
pressiviteit. De hoogte van het totale depressieve affect wordt verkregen
door het aantal aangestreepte dysfore affecten op te tellen bij het aantal niet
aangestreepte eufore affecten [Arrindell Sz Van Rooijen 1999]. De bereken-
de totaalscore (d.i. de som van beide subschalen) geldt als indícatie voor de
mate `waarin iemand onprettige stemmingen of gevoelens ervaart, dan wel
prettige emoties ontbeert' [Arrindell 8~ Van Rooijen 1999, 297].

Uit onderzoek waarin de DACL een rol heeft gespeeld, blijkt duidelijk
de empirische relevantie en statistische betrouwbaarheid van dit instrument
[vgl. Lubin 1981; Lubin et al. 1990; Shoskes Sz Glenwick 1987]. Hetzelfde
blijkt overigens te gelden voor de van de DACL afgeleide VROPOM-M. De
twee subschalen (euforie 8z dysforie) van deze M-variant worden via een fac-

22 De `VROPSOM' woordaanstreeplíjst is als bijtage opgenomen in deze studie.
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toranalytísche databewerking steeds aangetoond. De intercorrelatíe is gering
(R-.098; p~.05); opgewektheíd en neerslachtigheid blijken onafhankelijk van
elkaar te variëren [Van Rooijen 1979]. Diverse studies tonen aan dat de in-
terne consistentie (Cronbachs Alpha) van deze subschalen zelden lager is
dan 0.8. Longitudinaal onderzoek heeft uitgewezen, dat deze waarden ui-
termate stabiel zijn. Zo levert een interval meting bij psychíatrische patiën-
ten een Alpha op van 0.76 (T1) en 0.80 (T'2). Bij de dysforie-subschaal waren
deze waarden 0.90 (T1) en 0.93 (T2) [Arrindell 1993].

2.3 Samenvatting
In dit hoofdstuk is enerzijds een toelichting gegeven op methodische ka-
rakteristieken van deze studie, terwijl anderzijds de onderzoeksinstrumen-
ten zijn gepresenteerd die een toets van (onderdelen van) Capps' visie mo-
gelijk moeten maken. Deze Amerikaanse hoogleraar pastorale theologie
beargumenteert in zijn boek The Depleted Self [ 1993] de mogelijkheid, de
door Lasch [1979] veronderstelde narcistische ontreddering van moder-
ne mensen met behulp van hoofdzonden in beeld te krijgen. Meer speci-
fiek is Capps van mening dat de gemeten eigen hoofdzonden (d.w.z. de
zonden die respondenten persoonlijk het meest typeren) uitdrukking ge-
ven aan een ervaren narcistische gekwetstheid. De vraag is nu of er niet al-
leen theoretisch, maar ook feitelijk een verband bestaat tussen hoofdzonden
en narcisme. Om dit te beoordelen wordt in deze studie een praktisch-
theologisch en vanwege de poging de praktijk van de zonde te verankeren
in de psychologie van het narcisme, tevens en vooral een pastoraal-psy-
chologisch perspectief ingenomen. Dit betekent concreet dat de visie van
Capps empirisch wordt getoetst met behulp van sociaal-wetenschappelij-
ke methoden.

Om de empirische evidentie van Capps' argumentatieve samenhang
tussen hoofdzonden en narcisme te toetsen, is naast een meting van
hoofdzonden tevens een systematische beoordeling van narcistische ten-
densen noodzakelijk. Ook is het wenselijk een aantal schalen te selecte-
ren, die indicatoren van welzijn meten (i.c. zinbeleving, levenstevreden-
heid en depressief affect). Het onbehagen waarover Capps in zijn boek
schrijft geeft hiertoe aanleiding. Een andere reden voor deze uitbreiding
van variabelen is, dat door een vergelijkíng van samenhangen tussen
hoofdzonden, narcisme en genoemde índicatoren van welzijn, de werke-
lijke invloed van narcisme op waarderingen van hoofdzonden beter zicht-
baar wordt. Verder leidt deze combinatie van metingen tut een meer ver-
antwoorde toetsing van Capps' visie, waardoor het mogelijk wordt het
werkelijke belang van zijn inzichten te beoordelen.
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Hoofdstuk 3

Elementaire databewerking en analyse van correlaties

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt met een presentatie van onderzoeksgegevens een
eerste aanzet gegeven tot het toetsen van Capps' visie. Een eerste fase hier-
bij is het geven van een toelichtíng op de onderzoeksgroep (paragraaf 3.1).
Het betreft hier een analyse van biografische en godsdienstige indicato-
ren. Ondanks het feit dat deze persoonlijke informatie niet noodzakelijk
is om de door Capps veronderstelde samenhang tussen concepten te be-
palen, kunnen de verkregen resultaten in een later stadium (zie paragraaf
5.3) de gevonden correlaties wellicht verhelderen en toelichten. Een twee-
de fase bestaat uit het berekenen van gemiddelden, het differentiëren van
data in factoren en het bepalen van het betrouwbaarheidscoëfficiënt (pa-
ragraaf 3.2). Deze eerste ordening van data geeft een goede indruk van de
empirische betekenis en bruikbaarheid van de opgenomen onderzoeks-
schalen. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens onderzocht in hoeverre er een
verband bestaat tussen indicatoren van welzijn, dimensies van narcisme
en waarderingen van hoofdzonden. Deze fase maakt een globale beoor-
deling van Capps' visie mogelijk. De belangrijkste bevindingen worden sa-
mengevat in paragraaf 3.4.

3.1 Toelichting op kenmerken van de onderzoeksgroep
Een toelichting op de samenstelling van de onderzoeksgroep en het ver-
binden van deze gegevens met de scores van de diverse onderzoeks-
schalen, leidt tot een nuancering van resultaten die verderop in deze stu-
die worden besproken. Zo is het mogelijk om naast de beoordeling van
de (determinerende) samenhang tussen welzijn, narcisme en hoofdzon-
den, tevens te kijken naar het eventuele verband tussen deze concepten
en gegevens over sekse, burgerlijke staat, maatschappelijke functie en in-
komen. Eenzelfde beoordeling is mogelijk door deze biografische varia-
belen te vervangen door religieuze variabelen zoals geloofsopvoeding,
kerkbetrokkenheid, aanvaarding van kerkleer en het persoonlijk geloof
in God. Ter voorbereiding op deze analyses (zie hoofdstuk 4), wordt in
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deze paragraaf een toelichting gegeven op kenmerken van de onder-
zoeksgroep.l

3.1.1 Demografzsche kenmerken op een rij
Om een indruk te krijgen van de onderzoekspopulatie zal kort worden
stilgestaan bij de verhouding manwrouw, leeftijd, burgerlijke staat, oplei-
ding, aard van werkzaamheden, omvang dienstverband, inkomen en ar-
beidsverleden [zie bijlage 2: tabellen 1-12].

Van de in totaal 501 respondenten is 65.70~o man [N-329] en 34.30~0
vrouw [N-172]. De gemiddelde leeftijd is 52,4 jaar (sd 9.5; spreiding 28
tot 89 jaar); 66.10~o is gehuwd, 23.20~o is ongehuwd, 5ojo heeft het huwelijk

ontbonden, lo~o verloor de partner door overlijden en 4.60~o gebruíkt de
optie `anders' (0.20~o blanco).

In totaal volgde 78,80~o van de respondenten een theologische opleiding.
De niveaus zijn verschillend: 0.60~o MO-A, 40~o MO-B, 7.801o HBO-theologie,

80~o volgde een Bacholor-opleiding, 53.70~o deed doctoraal examen en 4.80~0
promoveerde; 21.10~o maakte gebruik van de optie `niet van toepassing'. In
totaal volgde 12.80~o de priesteropleiding. De meeste ondervraagden (84.2o~O)
hebben zich in de loop der jaren bijgeschoold. Hierbij kan gedacht worden
aan een praktische vorming pastoraat 7.20~0, een catecheetopleiding 1.8010,

een klinisch pastorale vorming 38.9o~O, een opleiding tot supervisor 9.4o~O,
een postdoctorale studie 21.60~0 of iets `anders' 33.1o~o.z

De meeste respondenten zijn tijdens het onderzoek werkzaam binnen
een theologische of pastorale setting. De verhoudingen zijn als volgt: 7.4010
is priester, 70~o is pastor, 17.80~o predikant, 37.70~o geestelijk verzorger (GV)
binnen de gezondheidszorg, 0.20~o GV bedrijfsleven, 40~o GV justitie, 1.40~0
GV defensie, 0.40~o godsdienstleraar middelbare school, 0.20~o districtsca-
techeet, 1.40~o wetenschappelijk onderzoeker, 3.20~o staffunctie bisdom~

kerk, 1.6o~O staffunctie instelling, 30~o vrij gevestigd, 13.2o~O anders en LSo~o
van de scores is blanco.

Van alle respondenten werkt 69.70~0 25 uur of ineer per week; 14.2010
werkt 15-25 uren, 4.6ojO werkt minder dan 15 uur en 10.60~o verrícht geen
betaalde arbeid (0.90~o blanco).

1 Bij onderstaande toelichting op resultaten is het steeds van belang particuliere visies
van respondenten niet te verwarren met presentaties van algemene tendenties. Reden
hiervoor is het lage responspercentage (ongeveer 30gb) en de eenzijdige samenstelling
van de onderzoeksgroep (80~o is theologisch geschoold en 85~o is werkzaam binnen
een hiervoor relevante beroepscategorie; zie 3.1.1). Juist hierdoor is het aannemelijk
dat achtergronden van respondenten van invloed zijn op de ontvangen scores.

2 De optelling van deze percentages overschrijdt de 10096, omdat sommige responden-
ten meerdere bijscholingsvarianten hebben aangekruist. Zie opbouw vragenlijst in de
bijlage van deze studie.
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De inkomensverdeling is als volgt: 1.8g6 verdient minder dan
fl. 6000,00 bruto per jaar3, 10.6o~O zit tussen de fl. 6.000 en fl. 30.000, 19.40~0
tussen de fl. 30.000 en fl. 60.000, 31.5o~O tussen de fl. 60.000 en fl. 90.000
en 27.5o~O verdient meer dan 90.000 gulden bruto per jaar; 2.80~6 geeft aan
geen inkomen te ontvangen en 0.8 vult `anders' in (5.6o~O blanco).

Het arbeidsverleden laat grote verschillen zien. Gemiddeld zijn de res-
pondenten op het moment van onderzoek 11.4 jaar werkzaam (sd 9.4).
Een berekening in percentages geeft een genuanceerder beeld: 31.896 heeft
een dienstverband tussen de 0-5 jaar, 24.201o is 6 tot 10 jaar werkzaam,
31.2o~O tussen 11- 25 jaar en 9.40~o werkt 25 jaar of ineer (3.401o blanco).

3.1.2 Het belang van kerk en geloof
In de vragenlijst zijn 5 items opgenomen die betrekking hebben op kerk
en geloof. Zo wordt stilgestaan bij de geloofstraditie waarin respondenten
(eventueel) zijn opgegroeid, de aard van een mogelijk kerklidmaatschap,
de frequentie van de kerkgang, het belang van godsdienst en geloof in het
persoonlijke leven en de waarde die wordt gehecht aan leerstellige uit-
spraken. Hieronder voigt een opsomming van resultaten ~zïe bíjlage 2: ta-
bellen 13-17].

Op de vraag naar de geloofstraditie geeft SO.lo~o van de respondenten
aan te zijn opgevoed binnen de rooms-katholieke traditie. Van de overige
49.90~o blijkt 20.801o in een gereformeerde en 17.6o~O in een Nederlandse
Hervormde context te zijn grootgebracht. Precies 30~o geeft aan zonder ge-
loof te zijn opgevoed en 80~o maakt gebruik van de antvi~oordoptie `overig';
0.50~o geeft geen antwoord.

Deze verhoudingen in geloofstraditie komen (eigenlijk niet onver-
wacht) terug in het kerklidmaatschap van respondenten. Precies 47.30~o is
rooms-katholiek, 16.201o is gereformeerd, 190~o is Nederlands Hervormd,
1.601o is lid van een SOW-kerk, 5.4oIo is geen kerklid en l001o vult `overig' in.
0.50~o is blanco.

De onderzoeksresultaten wijzen op een frequente kerkgang. Van alle
ondervraagden gaat 930~o met enige regelmaat naar een kerk. De momen-
ten waarop een kerk wordt bezocht varieert qua intensiteit: 37.70~o woont
zeker 1 keer per week een dienst bij, 37.30~o gaat meerdere malen per
maand en 12.4o~O gaat eens per maand naar kerk. Een kleine groep (5.6~0)
gaat alleen met hoogtijdagen en 4.2o~O geeft aan nooit te gaan; 2.896 geeft
geen antwoord.

3 Ten tijde van het onderzoek was de komst van de Euro nog in voorbereiding. De in-
komenscategorieën zijn daarom in guldens weergegeven,
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Geloof en godsdienst blijken een belangrijke rol te spelen in het per-

soonlijk leven van de respondenten. Op een schaal van 1(onbelangrijk)
tot en met 10 (belangrijk), wordt op dit vraagstuk een gemiddelde van

M-8.3 gemeten (sd 1.6). Een overtuigende score, vooral gezien de opbouw.
Bij de waarden 1 tot 7 schomrnelt het percentage tussen 0.80~0 (1) en 1.80~0

(6). Daarna stijgt de mate van instemming van 12.60~0 (7) tot maximaal
2950~0 (8), om vervolgens te dalen tot 23.6o~O (10).

Op de vraag naar de bereidheid leerstellige uitspraken van het beleden
geloof te ondersteunen, wordt instemmend geantwoord. Op een schaal

van 1(zeker niet) tot en met 10 (zeker wel) is het gemiddelde hier M-5.6

(sd 2.3). Wel zijn de scores nogal onregelmatig verdeeld. Grofweg zijn er

twee concentraties van waarderingen te constateren; de eerste piek ligt

rondom het cijfer 3(llo~o). De waarden 1 en 2 hebben een percentage van

respectievelijk 4.4 en 6.20~0. Na een geringe daling bij waarde 4(8.8o~O), stijgt

het percentage via 5(11.20~0) en 6(14.20~0) tot een tweede piek van 19.40~o bij
waarde 7. Na 8(13.40~0) daalt percentages tot 2.60~o bij 9, om bij 10 uit te ko-

men op 3.6o~O (blanco 5.20~0).

3.2 Elementaire databewerking per onderzoeksschaal
Een belangrijke fase bij het toegankelijk maken van de verzamelde data, is
het uitvoeren van een aantal basale statistische bewerkingen. Hierbij kan
gedacht worden aan de berekening van gemiddelden (inclusief standaard
deviatie), het differentiëren en reduceren van data (factoranalyse), de be-
paling van het betrouwbaarheidscoëfficiënt~ van gebruikte meetinstru-
menten (Cronbachs Alpha) en een weergave van de samenhang tussen
centrale concepten (Pearsons correlatiecoëfficiënt). In deze paragraaf wor-
den de resultaten van deze rekenkundige bewerkingen per onderzoeks-
schaal toegelicht.

4 Om meer zicht te krijgen op de empirische stabiliteit van een meetinstrument, is het
onder meer mogelijk de onderlinge samenhang van de opgenomen items te beoorde-
len. Door deze zogenoemde `betrouwbaarheidsanalyse' wordt de interne consistentie
of homogeniteit van een onderzoeksschaal vastgesteld. Meer specifiek wordt nagegaan
in hoeverre de afzonderlijke items op conceptueel niveau daadwerkelíjk naar elkaar
verwijzen. Indien dit het geval is, mag er vanuit worden gegaan dat de betreffende
items operationaliseringen zijn van eenzelfde concept. Deze vaststelling maakt een in-
strument betrouwbaar; er wordt keanelijk gemeten, wat gemeten moest worden wgl.
constructvaliditeit). De mate van samenhang wordt uitgedrukt met een cijfer dat ligt
tussen de 0 en de fl (Alphaj; bij tl is de interne consistentie optimaal, terwijl bij 0 ie-
dere samenhang ontbreekr, een negatief verband (max. -1) wíjst op een wederzijdse uit-
sluiting. De hoogte van het berekende cijfer geeft een indicatie van de aanwezige item-
correlatie. Als uitgangspunt hierbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe overtuigender de
consistentie van de schaal.
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3.2.1 Hoofdzonden
De `Hoofdzondenschaal' (HZS) bestaat uit 32 vragen waarmee in totaal
acht hoofdzonden (4 items per hoofdzonde) worden onderzocht. Om
eventuele negatieve connotaties te voorkomen en de meting niet onnodig
te belasten met persoonlijke vooroordelen, is besloten om in plaats van
hoofdzonden te spreken over levenshoudingen [vgl. Capps 1993]. Meer
specifiek wordt de HZS geïntroduceerd als een instrument, waarmee wen-
selijke en minder wenselijke gedragingen kunnen worden geïnventari-
seerd. De (on)wenselijkheid heeft hier betrekking op de geanticipeerde of
feitelijke gevolgen van voorgelegde gedragingen voor de persoonlijke of
sociaal-maatschappe-lijke levenssfeer. De geselecteerde items vallen op
door hun negatieve en soms provocatieve formulering (zie subparagraaf
2.2.1 en de HZS in bijlage). Om enige variatie aan te brengen in het vraag-
patroon, zijn daarom naast onwenselijk geachte levenshoudingen (i.c.
hoofdzonden) ook meer wenselijke houdingen aangeboden (i.c. deugden);
de gegevens van dit laatste concept zijn evenwel niet betrokken bij de uit-
gevoerde data-analyses.

Een ;.erst:, fasc ir. l'.et a:.alyscre:. var. dc HZS-JCOí'CJ is hCt rCduci,ri.i`i
van de verzamelde data met behulp van een factoranalyse. Een principa-
le-componentenanalyse met varimax-rotatie waarbij alle items van de HZS
gelijktijdig worden geladen (N-32), levert bij een minimale itemwaarde
van .30 en een eigenwaarde van ~ 1 in totaal tien factoren op, waarvan er
uiteindelijk acht interpreteerbaar zijn. Deze acht factoren verklaren in to-
taal Slo~o van de variantie (tegen 57o~o bij 10 factoren).

De verdeling van de items over de acht factoren volgt in grote lijnen de
oorspronkelijke opzet. Of specifieker geformuleerd: het merendeel van de
items die bij de ontwikkeling van de HZS per hoofdzonde zijn geselec-
teerd, blíjken na een factoranalyse te zijn opgenomen in eenzelfde factor.
De factoraanduiding is door deze clustering van items geen probleem.
Onderstaande tabel geeft een overzicht. Het betrouwbaarheidscoëfficiënt
(Alpha) staat in de laatste kolom.

Tabel 1 Factoranalyse met 8 factoren

Factore~r Items no. (zie vragenlijst, bijlage) Factoraanduiding Alpha
Melancholie 049, 061, 025 Melancholie .77
Lust 018, 042, 054, 030; Hoogmoed 015 Lust .74
Gulzigheid 045, 057, 033 Gulzigheid .76
Woede 031, 055, 019, 043 Woede .67
Hebzucht 016, 040, 028 Hebzucht .54
Afgunst 058, 022, 046; Apathie 060 Afgunst 52
Apathie 048, 036, 024 Apathie 44
Hoogmoed 039, 027, 051 Hoogmoed .45
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Wat opvalt is dat het merendeel van de items netjes per hoofdzonde zijn
gegroepeerd. Wel blijkt dat bij de meeste factoren geen ~ maar 3 items zijn
opgenomen; alleen factor 4 bevat alle items die tot de zonde woede beho-
ren. De factoren 2(lust) en 6(afgunst) zijn aangevuld met items die zijn be-
dacht voor de zonden hoogmoed en apathie. Bij de berekening van Cron-
bachs Alpha zijn deze twee `vreemde' items (i.c. no. 015 en 060) uitgesloten.

Een berekening van gemiddelden geeft een eerste indruk hoe respon-
denten de afzonderlijke hoofdzonden hebben gewaardeerd. In de volgen-
de tabel zijn de scores geordend van hoog naar laag.

Tabel 2 Gemiddelde hoofdzonden (schaalbreedte 1-7)

Hoogmoed
Afgunst
Apathie
Hebzucht
Gulzigheid
Lust
Woede
Melancholie

Aantal Gemiddelde Stundnard ufwijking

501 4.83 .83
501 3.53 1.12
501 3.21 1.05
501 2.99 1.01
501 2.93 1.40
501 2.72 1.24
501 2.57 1.03
501 2.32 1.1G

Uitgaande van een schaalbreedte van 1 tot en met 7 blijkt dat responden-

ten het over het algemeen nogal oneens zijn met de geformuleerde items.

De waarden 2 en 3 corresponderen immers met de antwoordcategorieën

`mee oneens' (2) en `beetje oneens' (3). Alleen bij de zonde hoogmoed is,

gezien de hoogte van het gemiddelde, een lichte neiging tot instemming (5

-`beetje eens') waarneembaar. Op vragen die betrekking hebben op de

zonde melancholie wordt daarentegen het meest afwijzend geantwoord;

deze zonde wordt kennelijk het minst van toepassing geacht op het eigen

leven. Opvallend is dat de weergegeven hiërarchie (van gemiddelden) van

zonden, overeenkomt met de bevindingen van Capps. In diverse studies

[Capps 1989, 1990, 1992, 1993; Capps 8z Cole 2000; vgl. Nauta 2003] is

immers gebleken, dat respondenten hoogmoed en afgunst aanmerken als

de meest eigen zonden (vgl. subparagraaf 2.2.1) en juist dit patroon komt

terug in de berekende gemiddelden. Ook de lage waardering bij melan-

cholie kan worden toegelicht. Deze `levenshouding' wordt in de zojuist ge-

refereerde studies weliswaar opgevat als de ergste zonde, maar responden-

ten identificeren zich persoonlijk het minst met deze zonde.s Bovenstaan-

de tabel ondersteunt deze laatste constatering.

5 In het vorige hoofdstuk (paragraaf 2.2.1) ís erop gewezen dat Capps een onderscheíd
maakt tussen ergste zonden en eigen zonden. In zijn studies [1989, 1990, 1992, 1993] ko-
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Het in tabel 2 geschetste patroon van gemiddelden, blijkt bij een ver-
gelijking van mannen en vrouwen grotendeels behouden te blijven (zie ta-
bel 3). Afgezien van de hoofdzande hoogmoed, waarbij vrouwen met een
gemiddelde van M-4.98 (sd .76) tegen M-4.74 (sd .85) bij mannen, een ge-
ring overwicht hebben, scoren mannen bij de overige hoofdzonden ge-
middeld iets hoger dan vrouwen. De meeste verschillen zijn evenwel gra-
dueel. Een uitzondering hierop is de hoofdzonde lust. Het gemiddelde bij
mannen is bij deze zonde M-3.03 (sd 128) tegen M-2.11 (sd .91) bij vrou-
wen. Mannelijke respondenten beoordelen de lust-items dus minder
streng (3 -`beetje oneens'), dan vrouwen respondenten (2 -`mee oneens').
In de volgende tabel zijn de scores geordend van hoog naar laag.

Tabel3 Gemiddelde hoofdzonden bij mannen en vrouwen (schaalbreedte 1-7)

VRO LIW Gemzddelde Standaard
(N-172) afwijkzng (sd)

Gemiddelde Staiadaard
(N-329) afwijking (sd) MAN

Hoogmoed 4.98 76
Afgunst 3.34 1.07
Apathie 3.18 1.04
Hebzucht 2.92 .95
Gulzigheid 2.91 1.44
Woede 2.40 1.01
Melancholie 2.28 1.23
Lust 2.11 .91

4.74 .85 Hoogmoed
3.63 1.13 Afgunst
3.22 1.05 AnarhiP
3.03 1.28 Lust
3.02 1.03 Hebzucht
2.94 1.38 Gulzigheid
2.66 1.03 Woede
2.35 1.12 Melancholie

De genoteerde gemiddelden zijn berekend bij een oplossing met 8 facto-
ren. De weergave van de Scree Plot (i.c. een visuele weergave van de re-
sultaten van een factoranalyse) pleit bij een volledige itemlading (N-32)
evenwel voor een verdere datareductie (knikcriterium). De acht interpre-

men lust en melancholie als de meest erge hoofdzonden naar voren, terwijl Capps' res-
pondenten zich het meest identificeren met de zonden hoogmoed en afgunst. Capps
wees er in zijn boek The Depleted Self [ 1993 ] reeds op, dat de dreiging van melancholie
in een narcistisch georiënteerde cultuur eigenlijk onafwendbaar is. Het uitblijven van
de gewenste erkenning, zou een voedingsbodem zijn voor de ontu~ikkeling van een me-
lancholische levenshouding [ 1993, pag. 64]. Een bevestiging van deze visie wordt ge-
vonden in een onderzoek, dat Capps samen met Cole [2000] heeft opgezet. Hieruit
blijkt duidelijk dat melancholie niet langer behoort tot de categorie ergste zonden, maar
inmiddels vooral door mannen wordt aangemerkt als de zonde die het meest op de ea-
gen persoon van toepassing ís. Ondanks het feit dat de resultaten van Capps en Cole be-
trekking hebben op leken, is het aannemelijk dat deze neiging tot melancholie ook
geldt voor geestelijken. Zij zullen, meer dan leken, moeite hebben het verlangen naar
erkenning en waarderíng serieus te nemen. De tragiek van dit `verboden' verlangen
wordt immers min of ineer bekrachtigd door de aard van het pastorale werk. Dienst-
baarheid aan anderen en het veronachtzamen van eigen wensen en voorkeuren wordt
in deze werksector immers niet zelden tot deugd verheven [vgl. Nauta 1998a].
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teerbare factoren kunnen via factoranalyse aldus worden teruggebracht
tot twee (eerste knik) of drie factoren (tweede knik). Dit betekent dat res-
pondenten geen acht, maar uiteindelijk slechts twee of drie clusters van
hoofdzonden onderscheiden. Beide Scree Plot opties worden onderzocht.

De oplossing met drie factoren levert, met een minimale itemwaarde
van .30, een verklaarde variantie op van 28o~O. De factoren tellen respec-
tievelijk 13, 9 en 4 items. Bij deze oplossing blijven 6 items buiten be-
schouwing. De onderscheiden factoren leveren Alpha's op van .74, .72 en
.32. De derde factor kan van .32 worden opgehoogd tot .62, maar hierdoor
gaan 2 van de 4 items verloren. De verklaarde variantie bij een oplossing
met twee factoren, komt met eenzelfde itemlading van .30 neer op 22.60~0
(relatieve bijdragen: wrok 14.3o~0, begeerte 8.3o~0). De onderscheiden di-
mensies tellen 12 en 8 items en leveren respectievelijk een Alpha op van
.74 en .65. Bij deze oplossing met twee factoren vallen in totaal 12 items
af. De keuze voor een oplossing met 3 of 2 factoren was niet moeilijk. Het
geringe verschil in verklaarde variantie, de lage Alpha van de derde factor
en de onduidelijke verklarende meerwaarde van deze derde factor, gaven
hierbij de doorslag.

Tabel 4 Factorpatroonhoofdzonden

Factor 1 WROK
Hoofdzonde F~ itemnummer

Melancholie 049 .67
Melancholie 025 .67
Melancholie 061 .63
Woede 043 .59
Woede 019 .48
Afgunst 034 .45
Woede 031 44
Afgunst 022 4-}
Woede 055 40
Afgunst 058 .35
Afgunst 046 .35
Melancholie 037 .30

Eigenwaarde:
Factorlading: ~.30

4.6

~5 verklaarde variantie: 14.3
96 totaal: 22.6
Cronbachs Alpha: .74

Factor2 BEGEERTE
Hoofdzonde F~ itemnummer

Lust 018 .57
Lust 042 .57
Lust 030 .56
Hebzucht 016 .52
Hebzucht 040 .52
Hebzucht 028 .46
Gulzigheid 045 38
Gulzigheid 033 .37

2.7

8.3

65

Een bestudering van de opbouw van beide factoren (tabel4), laat zien hoe
de afzonderlijke haofdzonden zijn verdeeld. Om geselecteerd te worden
moest het item ~.30 op de ene factor en ~.20 op de andere factor scoren.
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Gezien de aard en combinatie van de opgenomen hoofdzonden, is beslo-
ten de onderscheiden factoren aan te duiden als `wrok' en `begeerte'. Een
toelichting op deze naamgeving volgt hieronder.

De correlatie tussen beide factoren is matig, maar aanwezig ( R-.28,
p~.01). De gemiddelde scores voor beide factoren is op een schaalbreedte
van 1-7, M-2.73 (sd .74) voor wrok en M-2.96 ( sd .87) voor begeerte.

Wanneer wordt gekeken naar de gemiddelden in scores bij mannen en

vrouwen, dan zijn er kleine verschillen. Mannen (N-329) blijken zowel bij
wrok als bij begeerte hoger te scoren dan vrouwen (N-172); respectieve-

lijk M-2.81 (sd .74) en M-3.10 (sd .91) voor mannen en M-2.57 (sd .71) en
M-2.71 (sd .73) voor vrouwen. Ook de leeftijd is van invloed op de scores

(tabel 5)

Tabel S Factorgemiddelden per leeftijdscategorie

Leeftijdsopbouw Factor Aantal Gemiddelde Standaardafwijkiilg

25 tot 40 jaar Wrok 52 2.67 .71
Begeerte 52 3. ï2 . 76

41 tot 65 jaar Wrok 415 2.83 .74
Begeerte 415 3.12 .79

66 tot 90 jaar Wrok 33 2.99 .84
Begeerte 33 2.80 .72

In de leeftijdscategorieën 25-40, 41-65 en 66-90 zijn de gemiddelden bij

wrok respectievelijk M-2.67, M-2.83 en M-2.99. Bij begeerte zijn de ge-

middelden respectíevelijk M-3.12, M-3.12 en M-2.80. Naarmate de leef-
tijd toeneemt, stijgt aldus de gemiddelde score bij wrok, terwijl het ge-

middelde bij begeerte (met enige vertraging) juist afneemt.

De aanduidingen wrok en begeerte kunnen worden beschouwd als ty-
perende samenvattingen van kenmerken van de opgenomen hoofdzonden.
Een toelichting zorgt voor duidelijkheid.

De factor wrok is opgebouwd uit de hoofdzonden: 1) melancholie - bijv.
`Het leven heeft mij niet gebracht wat jk ervan had verwacht'; 2) woede -
bijv. `Soms voel ik mij licht in mijn hoofd van woede' en 3) afgunst - bijv.
`Succesvolle mensen zouden wat meer tegenstand moeten ervaren'. Een ana-
lyse van de items die tot deze hoofdzonden behoren, maakt duidelijk, dat
het bij deze factor vooral gaat om gevoelens van bitterheid en teleurstelling.

De geclusterde items geven qua ínhoud aanleiding tot de gedachte dat
het actuele leven niet overeenkomt met gekoesterde idealen en gestelde
doelen. De overtuiging heerst zelfs dat het persoonlijk leven, in ieder ge-
val tot op zekere hoogte, is mislukt. De teleurstelling of desillusie en het
gevoel van mislukking dat bij deze factor overheerst, komt terug in de vier
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vragen die verwijzen naar de hoofdzonde melancholie (zie tabel 4). Ook
woede overheerst. Alle items van deze zonde zijn opgenomen en duiden
op een gebrek aan impulsbeheersing en extreme boosheid. In veel geval-
len is een onschuldige omgeving hiervan de dupe. Naast woede speelt ook
afgunst een belangrijke rol. Ook deze hoofdzonde drukt met vier items
een stempel op de betekenis van de factor wrok. Bij de zonde afgunst ligt
de nadruk vooral op het misgunnen van de waargenomen voorspoed en
het bereikte succes van anderen.

De factor begeerte bestaat uit: 1) lust - bijv. `Ik kan het niet laten ande-
ren te verleiden'; 2) hebzucht - bijv. `Ik verzin voortdurend mogelijkheden
om mijn financiële positie te verbeteren' en 3) gulzigheid - bijv. `Wat eten
en drinken betreft kan ik mij moeilijk beheersen'. Een nadere bestudering
van deze en de overige items laat zien, dat het bij deze factor vooral gaat
om inhaligheid, instant behoeftebevrediging, het krijgen van aandacht en
het ontvangen van persoonlijke erkenning.

De drie opgenomen lust-items verwijzen naar seksueel eigenbelang.
Niet alleen erotische fantasieën en gedachten over vreemdgaan overheer-
sen, maar ook de gewoonte om iedere vorm van medemenselijk contact te
seksualiseren. De ander is er vooral om de eigen lusten te bevredigen. Van
de zonde hebzucht zijn drie van de vier items opgenomen. Hieruit is af te
leiden dat het verwerven van materiële goederen en het voortdurend ver-
beteren van de reeds bereikte financiële positie, een belangrijke rol speelt
bij de inrichting van het persoonlijk leven. Tot slot is ook de hoofdzonde
gulzigheid met twee items vertegenwoordigd in de factor begeerte. Deze
zonde wijst op een gebrekkig vermogen tot zelfbeheersing. Meer specifiek
is er sprake van onmatigheid die blijkt uit een obsessionele fixatie op de
inname van voedsel, drank of (andere) bewustzijnverlagende middelen.

3.2.2 Narrisme
Om narcístische oriëntaties van mensen te meten is gebruik gemaakt van
de `Nederlandse Narcisme Schaal' (NNS). Deze narcismeschaal van Zon-
dag en Ettema [2002], is speciaal ontwikkeld om niet-pathologische as-
pecten van narcisme in beeld te krijgen. Ondanks het uitdrukkelijk niet-
klinische karakter van dit instrument maken de opgenomen subschalen
het mogelijk om de twee (in de klinische literatuur) onderscheiden di-
mensies van narcisme te differentiëren [Gabbard 1994; Kernberg 1975;
Wink 1991, 1996]. Dit betekent dat in deze studie naast het covert narcis-
me, ook de overt variant wordt gemeten.~

6 Belangrijke kenmerken van overt narcisme zijn de overheersende gevoelens van groot-
heid, almacht en superioriteit. Het vertrouwen in persoonlijke en cognitieve vaardig-

83



j. ELEMEN7'AIRE DATABEWERKING EN ANALYSE VAN CORRELATIES

De dimensionaliteit van de NNS wordt ook in deze studie goed zicht-
baar bij een datareductie met behulp van factoranalyse. Een principale-
componentenanalyse met varimax-rotatie, levert 10 componenten op met
een verklaarde variantie van 540~0. De weergave van de Scree Plot wijst op
grond van het knikcriterium op een twee- of drie-factorele oplossing. Van-
wege het geringe onderscheid tussen deze twee oplossingen, is besloten
beide mogelijkheden te onderzoeken. Hierbij werd uitgegaan van een mi-
nimale itemlading van .30.

Bij een oplossing met drie factoren is de verklaarde variantie 29.4010.
Hierbij vallen slechts 4 van de in totaal 35 items af. De items zijn in aan-
tal redelijk gelijkmatig verdeeld over de drie verkregen factoren en geven
yua inhoud goed uitdrukking aan de onderscheiden dimensies van nar-
cisme. Zo tellen de factoren die zijn opgebouwd met items die gelden als
operationaliseringen van covert en overt narcisme respectievelijk 13 en 10
items. De resterende 8 items behoren tot de derde factor. Deze factor
blijkt ook door Zondag en Ettema [2002] te zijn gevonden. Een itemana-
lyse wijst erop dat deze factor vooral uitdrukking geeft aan het onvermo-
gen COIItaC'Í meÍ alldelCÍ1 aall Ce ~,a'dll eli een eVCntiicle bcirvkkcni-iCid tC

onderhouden. Vanwege de sterke neiging tot afzondering en de gebleken
incompetentie anderen emotioneel te bereiken, duiden Zondag en Ette-
ma deze factor aan met de term `isolatíe'.

Een twee-factorele oplossing levert een verklaarde variantie op van
24.10~0 ( relatieve bijdrage factor covert 15.60~o tegen 8.50~o factor overt). Bij
deze procedure gaan 6 van de in totaal 35 items verloren. De factor covert
telt door deze wijziging geen 13 maar 19 items, terwijl de factor overt sta-
biel blijft op 10 items. Een oplossing met twee factoren blijkt aldus vooral
van invloed te zijn op de omvang van de factor covert. Een inspectie van
de bij deze factor opgenomen items maakt duidelijk, dat van de 8 items die
eerst tot de factor isolatie behoorden, er nu 6 zijn ondergebracht bij de fac-
tor covert narcisme; 2 items blijven uiteindelijk over. Blijkbaar bestaat op
conceptueel niveau duidelijk een overeenkomst tussen de items die beho-

heden is vaak disproportioneel groot en feitelijk onterecht. Vanwege een extreme zelf-
betrokkenheid heeFt de overte narcist nauwelijks oog voor de noden van naasten. Op
interpersoonlijk vlak neigt deze ertoe anderen te gebruiken als 'spiegels', die de ver-
meende grandioosheid moeten bevestigen. Bij covert narcisme overheersen juist ge-
voelens van minderwaardigheid en intense zelftwijfel. Eigenschappen die kenmerkend
zijn voor het overte narcisme, blijven bij de coverte variant verborgen achter een hou-
ding van geremdheid en passiviteít. Opvallend is de sterke alhankelijkheid van ander-
mans oordeel. Het verlangen om met anderen te verkeren is intens, terwijl het risico
te worden afgewezen zodanig groot is dat pogingen tot contact vaak worden uitgesteld.
Uít onvermogen anderen met enige souplesse te bereiken, heeft de coverte narcist
soms de neiging zich volledig af te zonderen [zie ook subparagraaf 1.1.1].
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ren tot de factoren isolatie en covert narcisme. Het feit dat respondenten
deze varianten van narcisme onvoldoende van elkaar onderscheiden, is ver-
moedelijk te wijten aan de instabiele structuur van beide factoren.

Objectief gezien ligt een oplossing van drie factoren voor de hand; de
verklaarde variantie is hierbij immers het hoogst. Toch zijn de behaalde
percentages tussen beide varianten in dit opzicht zodanig gering, dat een
twee-factorele oplossing onmogelijk uitgesloten kan worden. Ook het ge-
ringe conceptuele verschil tussen de factoren isolatie en covert narcisme,
pleit onvoldoende voor een drie-factorele oplossing. Zowel bij isolatie als
bij covert narcisme wordt het sociale contact immers zoveel mogelijk ver-
meden of inet enige onwennigheid aangegaan. Het verschil tussen beide
factoren heeft dan ook vooral betrekking op de intensiteit van het (on)ver-
mogen tot contact. Bij isolatie wordt de ander vooral op een afstand ge-
houden, terwijl bij covert narcisme iedere gelegenheid tot contact wordt
overwogen uit een verlangen naar erkenning. Wellicht is de factor isolatie
aldus op te vatten als een extreme uiting van kenmerken van covert nar-
cisme. Omdat de nuancering die met het gebruik van drie factoren wordt
bereikt minimaal is, ligt het voor de hand vast te houden aan het interna-
tionaal erkende twee dimensionale model van narcisme.

De betrouwbaarheidscoëfficiënten voor covert en overt narcisme zijn
respectievelijk .84 en .68 (zie bijlage tabel 18); beide scoren voldoende
hoog. De conceptuele overeenkomst tussen covert narcisme en isolatie,
komt tot uitdrukking in de berekening van de homogeniteit. Door een sa-
menvoeging van deze factoren verschuift de Alpha bij de factor covert im-
mers van .83 bij een drie-factorele oplossing naar .84 bij een oplossing met
twee factoren. Dit geringe verschil ondersteunt de keuze af te zien van de
mogelijkheid een derde factor isolatie te onderscheiden. Een berekening
van het correlatiecoëfficiënt laat zien dat er slechts een geringe samenhang
bestaat tussen de subschalen van de NNS (R-.02, p~.05). Hiermee wordt
uitdrukking gegeven aan het theoretische onderscheid dat bestaat tussen
beide dimensies van narcisme [Ettema 8z Zondag 2002; Wink 1991, 1996].

Een berekening van de gemiddelden laat zien in welke mate de zelf-
beleving van respondenten wordt bepaald door covert en overt narcisme
(zie tabel 7). Op een antwoordschaal van 1(geheel mee oneens) tot en met
7(geheel mee eens) worden de volgende waarden gemeten: M-3.51 (sd
.76) bij covert narcisme, tegen M-4.74 (sd .64) bij overt narcisme.

Tabel 7 Gemiddelden narcisme (schaalbreedte 1-7)

Covert narcisme
Overt narcisme

Aantal Gemiddelde Standaardafwijking

501 3.51 .76
501 4.74 .64
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Uitgaande van de beoordelingssleutel: hoe hoger het gemiddelde, hoe
sterker de neiging tot narcisme, kan de volgende conclusie worden ge-
trokken: enerzijds blijkt dat respondenten slechts in geringe mate neigen
tot een disproportionele profilering van het ideale zelf, terwijl anderzijds
de belangen en gevoelens van anderen niet of nauwelijks worden gene-
geerd. Deze tendens kan echter worden genuanceerd. Rekening houdend
met het onderscheid tussen covert en overt narcisme blijkt namelijk, dat
de gerichtheid op zelfpresentatie en de behoefte aan openlijke waardering
groter is (overt narcisme: M-4.74, sd .64), dan de neiging tot afzondering
en het indirect uiten van een verlangen naar aandacht (covert narcisme:
M-3.51, sd .76). De verschillen tussen mannen (N-329) en vrouwen
(N-172) zijn overigens klein, maar wel aanwezig. Bij de overt variant is het
gemiddelde bij mannen M-4.65 (sd .61) tegen M-4.92 (sd .66) bij vrouwen,
terwijl dit bij covert narcisme M-3.53 (sd .77) bij mannen en M-3.48 (sd
.76) bij vrouwen is. Ook de leeftijd is van invloed op de scores. In de leef-
tijdscategorieën 25-40, 41-65 en 66-90 zijn de gemiddelden bij covert nar-
cisme respectievelijk M-3.50, M-3.52 en M-3.54. Bij overt narcisme zijn
de gemiddelden respectievelijk M-4.80, M-4.Í4 en M-4.59 zijn. Dus:
naarmate de leeftijd stijgt neemt de gemiddelde score bij overt narcisme
af, terwijl deze bij covert narcisme juist toeneemt.

3.2.3 Indicatoren van welzijn
In de moderne consumptie maatschappij zijn mensen niet altijd wat ze lij-
ken. Naar buiten toe wordt vaak een beeld van succes en tevredenheid
hooggehouden, terwijl van binnen gevoelens van ontevredenheid en neer-
slachtigheid kunnen overheersen. Overvolle wachtkamers bij diensten van
de geestelijke gezondheidszorg gelden hier als bewijs. Capps borduurt op
deze visie voort. In zijn boek The Depleted Self [ 1993] geeft hij aan dat een
samenleving waarin uiterlijk vertoon, materieel gewin en bureaucratise-
ring centraal staan, voeding geeft aan gevoelens van neerslachtigheid, z:--
loosheid en levensontevredenheid. In een tijd waarin het zelf behoort te
gloriëren, wordt de ervaren kwetsbaarheid het liefst gemaskeerd met een
houding van ingebeelde importantie. De tragiek die met deze narcistische
compensatie tot uitdrukking komt, kan volgens Capps worden toegelicht
en aangescherpt met behulp van hoofdzonden [vgl. Nauta Sc Derckx
2004]. Om de daadwerkelijke samenhang tussen onbehagen, narcisme en
hoofdzonden te beoordelen, is het zaak om naast hoofdzonden en di-
mensies van narcisme, tevens het veronderstelde onbehagen van mensen
empirisch te onderzoeken. In deze studie is daarom gekeken naar: a) zin-
beleving, 6) levenstevredenheid en c) depressief affect. De instrumenten
die hierbij zijn ingezet, werden in hoofdstuk 2 besproken. Hieronder
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wordt stilgestaan bij de verzamelde onderzoeksresultaten. In deze subpa-
ragraaf worden deze per (sub)schaal bondig gepresenteerd.

a) MIL: Meaning In Lrfe
In zijn studíe naar voorwaarden voor zinbeleving richt Debats [1996,
1998] zich vooral op inzichten van Battista en Almond (zie 2.2.3). Deze on-
derzoekers gaan er vanuit, dat er geen absolute en universele zin van le-
ven oftewel `Meaning of life' bestaat en dat de mate van zinbeleving niet
alleen afhankelijk is van de aard van het verkozen of ervaren zinverlenend
kader, maar tevens afhangt van het geloof en vertrouwen dat mensen ín
dit kader hebben. De zin die mensen daadwerkelijk in hun leven ervaren
kan worden aangeduid als `Meaning in life'.

Meer specifiek huldigen Battista en Almond de opvatting, dat de zin-
beleving van mensen enerzijds afhangt van het vermogen om levensdoelen
te ontlenen aan een betekenisvol levensbeschouwelijk perspectief of refe-
rentiekader, terwijl de ervaren zinbeleving anderzijds sterk afhankelijk is
van de mate waarin de aan dit kader ontleende doelen daadwerkelijk zijn
of (kunnen) worden gerealiseerd. Deze twee voorwaarden voor zin vormen
het hart van de `Levensvisievragenlijst' (LW). Deze vragenlijst heeft Debats
samengesteld op basis van de `Life Regard Index' [Battista 8z Allmond
1973] met als doel de relativistische visie van Battista 8z Allmond op zin
(zie subparagraaf 2.2.3) nader te onderzoeken. Gezíen de gebleken psycho-
metrische kwaliteiten van de LW is besloten dit instrument, in de verkor-
te versie, te gebruiken om de actuele zinbeleving van respondenten nader
te beoordelen [Ettema óz Zondag 2002].

Analyses van de voor deze studie verzamelde data, bevestigen de em-
pirische stabiliteit van de verkorte versie van de LW Een eerste factor-
analyse leidde tot een oplossing van drie factoren met een verklaarde va-
riantie van 61.30~0. Op basis van de Scree Plot is besloten voor een twee-
factorele oplossing (zie bijlage tabel 19).

Deze beslissing werd ondersteund door het van oorsprong tweedimen-
sionale karakter van de LW. Een inspectie van de geroteerde componen-
ten matrix toonde aan, dat bij deze oplossing de items die oorspronkelijk
de kader- en vervullingsschaal indiceren, goeddeels terugkomen in de on-
derscheiden factoren. Een principale-componenten-analyse met varimax-

rotatie en de eisen van een minimale itemlading van .30, leverde een ver-
klaarde variantie op van 52.5oio (relatieve bijdrage factor `kader' 42.6oio te-

gen 9.9"~o factor `vervulling'). Bij deze procedure gingen geen items verloren.
Omdat het merendeel van de items die per schaal zijn geïndiceerd

daadwerkelijk over twee factoren worden verdeeld, ligt het voor de hand
te blijven spreken van kader- en vervullingsschaal. Wel is het opmerkelijk
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dat 1 van de 5 items die behoren tot de vervullingsschaal (itemnummer
112), bij een twee-factorele oplossing wordt ondergebracht bij de kader-
schaal.

Een berekening van het betrouwbaarheidscoëfficiënt ondersteunt de
consistentie van beide schalen. Voor de kaderschaal is een Cronbachs Al-
pha van .82 berekend, terwijl de vervullingsschaal een Alpha van .76 op-
levert. In overeenstemming met de verwachtingen, blijkt er een sterke sa-
menhang te bestaan tussen beide schalen (R-.64, p~.01). Dit gegeven be-
vestigt de visie van Battista en Almond [1973] dat van doelrealisatie of
doelvervulling slechts sprake kan zijn, indien er tevens een kader aanwe-
zig is waaraan gestelde levensdoelen kunnen worden ontleend.

Om een indruk te krijgen van de actuele zinbeleving van responden-
ten (N-500)', kan worden gekeken naar de gemiddelde scores op beide
schalen. Duidelijk is de actieve betrokkenheid op relevante (persoonlijke)
bronnen van zingeving. Voor de kaderschaal geldt een gemiddelde van
M-5.94 (sd .68) op een bereik van 1 tot 7. De vervullingsschaal levert een
gemiddelde op van M-5.56 (sd .89). Deze waarden geven enerzijds aan dat
respondenten inderdaad beschikken over een betekenisvol referentieka-
der van waaruit zij hun leven duiden (M-5.94), terwijl zij anderzijds in
staat blijken de aan dit kader ontleende doelen tot op zekere hoogte te re-
aliseren (M-5.56). De mate van zinbeleving is onmiskenbaar hoog, maar
niet maximaal. Een beoordeling van sekseverschillen laat zien dat vrou-
wen (N-172) op beide schalen gemiddeld net iets hoger scoren dan man-
nen (N-328). Voor de kaderschaal en vervullingsschaal zijn de waarden
voor vrouwen respectievelijk M-6.06 (sd .63) en M-5.74 (sd .82) en voor
mannen M-5.88 (sd .70) en M-5.46 (sd .91).

b) SWLS: Satzsfaction With Life Scale
Bij de meting van levenstevredenheid is gebruik gemaakt van de SWLS
oftewel de `Satisfaction With Life Scale' [Pavot 8z Diener 1993]. Dit au-
teursrechtelijk ontlaste instrument bestaat uit slechts 5 items en is vele
malen beoordeeld op validiteit en betrouwbaarheid [Arrindell 1999a; Ar-
rindell 2001; Diener 1985; Pavot 8z Diener 1993; Shevlin 1998]. De resul-
taten zijn goed. Dit blijkt ook te gelden voor de data die in het kader van
voorliggend onderzoek zijn verzameld. Een principale-componentenana-
lyse met varimax-rotatie bevestigt met een verklaarde variantie van 58010
het uni-factorele karakter van de SWLS ( zie bijlage, tabel 27). Deze ene
factor, die in navolging van Diener ook in deze studie wordt aangeduid als

7 In verband met `missing data' kan het voorkomen dat de responswaarde per onder-
zoeksschaal lager uin~alt dan het totale aantal respondenten [N-501].
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`levenstevredenheid', levert een betrouwbaarheidscoëfficiënt op van .79

(Cronbachs Alpha).
In totaal worden 5 uitspraken voorgelegd, waarbij de mate van in-

stemming kan worden aangegeven met de cijfers 1(`geheel mee oneens')

tot en met 7(`geheel mee eens'). De levenstevredenheid van respondenten

wordt berekend door de scores per vraag bij elkaar op te tellen en deze te

beoordelen aan de hand van een voorgegeven antwoordsleutel.s Uitgaan-

de van de gebruikte 7-punts Likertschaal, is het mogelijk minimaal 5 pun-

ten (5 x 1) en maximaal 35 punten (5 x 7) te verzamelen. Een score van 31-

35 staat voor extreme tevredenheid, terwijl een score van 5-9 kan worden

opgevat als een teken van extreme ontevredenheid. Een waarde van 20

wordt als neutraal beschouwd. Een berekening van het gemiddelde van

alle somscores, levert een waarde op van M-25.9 (sd 4.6); zie ook bijlage,

tabel 26. In tabel 9 staan per vraag de gemiddelde scores genoteerd, in-

clusief standaarddeviatie en het aantal ontvangen antwoorden.y

Tabel 9 Gemiddelden per vraag SWLS

Levenstevredenherd
Gemiddelde

score
Scbaalbreedte Standaard

afwijking
Totaal'I'

Het leven dat ik leid komt grotendeels 5.30 1-7 1.17 499
overeen met mijn ideaal.
Mijn leefomstandigheden zijn erg goed. 5.78 1-7 .99 500

Ik ben tevreden met mijn leven. 5.75 1-7 1.06 500

Het leven heeh mij gebracht wat ik mij 5.07 1-7 1.28 500

ervan voorstelde.
Als ik mijn leven over zou kunnen doen, 4.09 1-7 1.67 500
zou ik niets veranderen.

Gezien de aard van de gebruikte antwoordcategorieën, geldt het volgen-

de beoordelingscriterium: hoe hoger de bereikte waarde, hoe groter de er-

varen levenstevredenheid. Het gemiddelde van de verzamelde somscores

is met een waarde van 25.9 op een bereik van 5 tot en met 35 redelijk

hoog te noemen. Respondenten blijken dus best tevreden te zijn met hun

leven.

8 De verzamelde somscores ]aten zich als volgt interpreteren: 35-31 extreem tevreden,

26-30 tevreden, 21-25 redelijk tevreden, 20 neutraal, 15-19 redelijk ontevreden, 10-14

ontevreden, 5-9 extreem ontevreden [Pavot 8c Diener 1993~.

9 Voor meer informatie wat betreft de exacte scores op de 5 vragen van de SWLS,

wordt verwezen naar de bijlage van deze studie (tabellen 21 tot en met 25).

10 Merk op dat de vragen 2 tot en met 5 door 500 respondenten werden beantwoord,

tervvijl op de eerste vraag in totaal 499 reacties binnenkwamen [N-501].
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Vrouwen (N-172) zijn met een gemiddelde somscore van M-26.15 (sd
4.51) tegen M-25.83 (sd 4.74) bij mannen (N-328) net iets meer tevreden.
De gemiddelden per vraag gelden hier als een nuancering. Zo worden de
meeste vragen met aarzelende instemming beantwoord. Een gemiddelde
van ongeveer 5 verwijst immers naar de optie: `beetje eens'. Het lagere ge-
middelde van vraag 5(M-4.09, sd 1.67) verwijst naar de antwoordcatego-
rie `noch oneens, noch eens'. De inhoud van deze vraag doet aldus ver-
moeden, dat er een lichte twijfel bestaat over de wijze waarop het huidi-
ge leven wordt ingevuld.

Tabel 10 Percentages per antwoordcategorie
Geïnterpreteerde somscores Absoluut Berekende percentages
5-9 extreem ontevreden 1 0.2
10-14 ontevreden 11 2.2
15-19 beetje ontevreden 34 6.8
20 neutraal 18 3.6
21-25 beetje tevreden 135 27
26-30 tevreden 229 45.8
3i-35 extreem tevreden 72 14.4

Totaal: 500 100 9U

Net als bij de berekening van gemiddelden, geeft een weergave in per-
centages een indicatie van de levenstevredenheid van respondenten. De
percentages in tabel 10 maken duidelijk dat het merendeel van de res-
pondenten aangeeft een `beetje tevreden' of `tevreden' te zijn (respectie-
velijk 2701o en 45.80~0). Slechts 0.20~o is `extreem ontevreden', terwijl 14.40~0
`extreem tevreden' is. De categorieën `ontevreden' en een `beetje ontevre-
den' leveren respectíevelijk een percentage op van 2.2o~O en 6.80~0; 3.60~o van
de 500 respondenten scoort `neutraal'. Resumerend blijkt dat meer dan de
helft (extreem) tevreden is, terwijl de andere helft niet of hoogstens een
beetje tevreden is.

c) VROPSOM meting van depressiefaffect
De VROPSOM is een stemmingsmaat, waarmee op eenvoudige wijze een
indruk wordt verkregen van de algemene of momentane verhouding tus-
sen gevoelens van neerslachtigheíd en uitgelatenheid. De berekende ba-
lans tussen beide categorieën van gevoelens, leidt tot een indicatie van het
ervaren depressief affect. In tegenstelling tot schalen voor klinisch gebruik
(vgl. SDS, Zung 1986; BDI, Beck et al. 1961), richt de VROPSOM zich
niet op een meting van cognitieve, gedragsmatige of fysiologische sympto-
men van depressie. Het doel van dit instrument is veeleer de emotionele
kant van het depressiesyndroom in beeld te krijgen.
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Voor deze studie is gekozen voor de algemene variant van de VROP-

SOM-M. Deze versie bestaat uit 34 affecttermen, die uitdrukking geven

aan gevoelens van dysforie en euforie. Beide subschalen zijn via een fac-

toranalyse teruggevonden in de onderzoeksdata (verklaarde variantie

71.30~0), Cronbachs Alpha respectievelijk .98 en .93. De gemeten samen-

hang tussen de dysforie en euforie subschaal is overeenkomstig eerdere

metingen gering (R-.098; p~.05); euforie en dysforie zijn nu eenmaal ver-

schillende gevoelsdimensies [Van Rooijen 1979]. De gemiddelde scores bij

de dysforie- en euforieschaal zijn respectievelijk M-1.83 (sd 2.79) en

M-5.59 (sd 2.85). Bij de berekening van de score is het de bedoeling het

aantal aangestreepte onprettige woorden die behoren tot de dysforie-

schaal (22 items) op te tellen bij het aantal niet-aangestreepte prettige

woorden van de euforie-schaal (12 items). Het depressief affect wordt al-

dus afgeleid uit de som van beide subschalen.

Bij de interpretatie van de verkregen waarden wordt uitgegaan van het

críterium: hoe hoger de berekende somscore, hoe meer gevoelens van de-

pressie feitelijk overheersen. Het maximale bereik op de dysforieschaal is

22. Toch kan deze waarde in praktijk hoger uitvallen, omdat ook het aantal

niet-aangestreepte woorden van de euforieschaal de hoogte van het depres-

sief affect bepalen. Naar het oordeel van Arrindell en Van Rooijen krijgt het

depressief affect bij een berekende somscore van 16 of hoger klinische be-

tekenis. Dit is onder meer gebleken uit onderzoek, waarbij is gekeken naar

het depressief affect van psychiatrische patiënten, hun partners en niet-psy-

chiatrische patiënten [Arrindell cS~ Van Rooijen 1999]. Psychiatrische pa-

tiënten scoorde met een gemiddelde van M-17.5 (sd 7.0; N-408) significant

hoger dan de onderzochte partners (M-10.3; sd 6.3; N-250) en de als `ge-

woon' aangemerkte burgerbevolking (M-7.3; sd 4.5; N-1121).

De respondenten van onderhavíg onderzoek neigen slechts in geringe

mate tot neerslachtigheid. De gemiddelde score is M-7.41 (sd 4.17; N-501)

en komt overeen met bovenstaande score van de `gewone' burgerbevol-

king. Een sekse specifieke berekening van gemiddelden laat zien, dat man-

nen (N-329; M-7.54; sd 4.43) net iets meer depressief affect vertonen dan

vrouwen (N-172; M-7.17; sd 3.66). In percentages uitgedrukt blijkt dat

1.20~o absoluut geen depressief affect ervaart, terwijl 4.6~o waarde 16 of ho-

ger scoort en dus gebukt gaat onder pathogene gevoelens van depressivi-

teit. Beide uitersten zijn indicatief voor een gekwetst bestaan. In het eer-

ste geval overheerst euforie en is kennelijk geen plaatst voor dysfore stem-

mingen (die ontegenzeglijk het allerdaagse bestaan vergezellen), terwijl in

het tweede geval dysfore gevoelens zodanig overheersen dat van enige eu-

forie geen sprake meer is (en de `gewone' levensvreugde dus totaal is ver-

dwenen).
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3.3 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn per onderzoeksinstrument de resultaten van een aan-
tal basale statistische bewerkingen opgesomd. Naast een berekening van
gemiddelden en een beoordeling van interne schaalconsistenties (homo-
geniteit), is een toelichting gegeven op factoranalytische bewerkingen van
onderzoeksdata. Tabel 11 geeft een overzicht van de verzamelde gegevens.

Tabel I1 Overzicht resultaten databewerking

Onderzoeks- Factoranalvse Correlatie Cronbachs Gemiddelden
instrumenten 96 variantie subschalen Alpha (inel sd)
Hoofdzonden 22.6~o R-.28, p~.01
- Wrok 14.34'0 .74 2.73 sd .74
- Begeerte 8.396 .65 2.96 sd .87
Narczsme 24.1q6 R-.02, p~.05
- Covert 15.6~ 84 3.51 sd .76
- Overt 8.596 .68 4.74 sd .64
SWLS 5896 Uní-dimensionaal .79 25.9 sd 4.6
MIL 52.596 R-.64, p~.01
- Kaderschaal 42.696 82 5.94 sd .68
- Vervullingsschaal 9.996 .76 5.56 sd .89
VROPSOM 71.346 R-.098, p~.05
- Dysforie 65.1~ .98 1.83 sd 2.79
- Euforie 6.2~b .93 5.59 sd 2.85

In de eerste kolom staan de resultaten van een factoranalyse, waarbij in
percentages wordt aangegeven in welke mate een verscheidenheid aan re-
sponsies door een onderliggende structuur (één of ineerdere factoren)
wordt verklaard. Voor hoofdzonden betekent dit bijvoorbeeld dat 22.60~0
van de verscheidenheid aan antwoorden op de 32 aangeboden zonde-
items, door slechts twee dimensies (i.c. wrok en begeerte) kan worden ver-
klaard. De onderscheiden factoren leveren aan dit totale percentage een
verschillende bijdrage. In de tweede kolom wordt de onderlínge samen-
hang tussen subschalen die tot eenzelfde instrument behoren zichtbaar. In
tegenstelling tot de subschalen van de VROPSOM, hangen de subschalen
van de MIL duidelijk samen. Deze verschillen ín samenhang zijn terug te
voeren op de aard en bedoeling van de afzonderlijke instrumenten, Op
theoretische gronden bestaat er immers een sterk verband tussen de MIL
kader- en MIL vervullingsschaal [Debats 1996], terwijl gevoelens van dys-
forie en euforie elkaar juist uitsluiten (zie subparagraaf 3.2.3). In de derde
kolom staan per (sub)schaal de Alpha's genoteerd, waaruit de homogeni-
teit of interne consistentie kan worden afgeleid. In de vierde kolom wor-
den ten slotte de gemiddelden per schaal of subschaal weergegeven.
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Ondanks het feit dat in deze studie hoofdzakelijk wordt gekeken naar
de empirische evidentie tussen centrale concepten, is besloten in de eer-
ste paragraaf een korte toelichting te geven op de samenstelling van de on-
derzoekspopulatie. De beschikbaarheid van demografische en religieuze
gegevens maakt het mogelijk de berekende verbanden tussen concepten
in een later stadium van onderzoek te nuanceren (zie paragraaf 5.3).
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Hoofdstuk 4

Enkelvoudige verbanden:
correlaties tussen centrale concepten

Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd met behulp van diverse data-analyses geke-
ken naar de rekenkundige relevantie van de gebruikte onderzoeksinstru-
menten. De resultaten tonen aan dat zij voldoende betrouwbaar zijn om
aspecten van Capps' visie te toetsen op empirische evidentie. Zoals uit de
doelstelling blijkt, zal in deze studie vooral worden gekeken naar de sa-
menhang tussen indicatoren van welzijn, dimensies van narcisme en di-
mensies van hoofdzonden. Hierbij wordt uitgegaan van het volgende con-
ceptuele model: welzijn ~ narcisme ~ hoofdzonden (zie hoofdstuk
2). In dit vierde hoofdstuk zal worden nagegaan in hoeverre er een ver-
band bestaat tussen deze centrale concepten. Dit betekent dat hieronder
de resultaten van de berekende samenhang tussen welzijn en narcisme
(paragraaf 4.1), narcisme en hoofdzonden (paragraaf 4.2) en welzijn en
hoofdzonden (paragraaf 4.3) worden gepresenteerd. De belangrijkste be-
vindingen worden samengevat in paragraaf 4.4.

4.1 De samenhang tussen welzijn en narcisme
In deze subparagraaf wordt stilgestaan bij de samenhang tussen indicato-
ren van welzijn en dimensies van narcisme. Meer concreet wordt gekeken
naar de correlaties tussen zinbeleving, levenstevredenheid en depressief
affect enerzijds én overt en covert narcisme anderzijds.

Tabel 1 Samenhang tussen indicatoren van welzijn en dimensies van narcisme

Indicatoren van welzijn Covert
Cor. Sig.

Overt
Cor. Sig.

MIL - kaderschaal
MIL - vervullingsschaal
SWLS - levenstevredenheid
VROPSOM - depressief affect

-.264 .000
-.516 .000
-.387 .000
.444 .000

.366 .000

.325 .000

.310 .000
-.311 000

Een eerste inspectie van tabel 1 laat zien, dat er een negatief verband be-
staat tussen covert narcisme, zinbeleving (MIL kader- en vervullingsschaal)
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en levenstevredenheid (SWLS), terwijl het verband met depressief affect
(VROPSOM) juist positief is. Het tegenovergestelde patroon is zichtbaar
bij overt narcisme. De verbanden met zinbeleving en levenstevredenheid
zijn positief, terwijl de samenhang met depressief affect negatief is.

De empirische verschillen in samenhang tussen dimensies van narcis-
me en índicatoren van welzijn blijken overeen te komen met de theore-

tisch gefundeerde verwachtingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat
er een positief verband bestaat tussen overt narcisme, zelfvertrouwen

[Watson et al. 1992, 1996], optimisme [Hickman et al. 1996] en de bele-
ving van zin [Ettema 8z Zondag 2002], maar dat het verband met depres-

sie juist negatief is [Rathvon 8z Holmstrom 1996]. Bij covert narcisme lig-

gen de verhoudingen precies andersom; het verband met zelfvertrouwen,

optimisme en zinbeleving ontbreekt [vgl. Rose 2002; Ettema 8z Zondag
2002], terwijl depressie en angst juist positief correleren [Rathvon 8~
Holmstrom 1996; vgl. Watson, Taylor 8z Morris 1987]. Een toelichting op

de onderscheiden dimensies van narcisme en de mate van maatschappe-
lijke acceptatie en integratie van narcistische eigenschappen, zorgt voor

opheldering.
Een centraal kenmerk van covert narcisme is het gevoel er eigenlijk

níet toe te doen. De eigen verwachtingen waren ooit hoog gespannen,
maar de gestelde doelen zijn tot op heden niet bereikt. Hierdoor wordt

het vermoeden eigenlijk de beste te zíjn, steeds meer een geloof tegen be-
ter weten in. Ook reacties uit de omgeving maken duidelijk dat anderen

niet of nauwelijks onder de indruk zijn van getoonde vaardigheden en
kwaliteiten. De vermeende persoonlijke importantie blijkt dus niet geba-

seerd te zijn op feitelijke prestaties, maar vooral op inbeelding en ideali-

sering. Het hooggeachte zelfbeeld brokkelt af en komt steeds meer onder

druk te staan. Naast een diep besef van waardeloosheid, overheerst de
overtuiging dat iedere poging tot verandering eigenlijk tevergeefs is. De le-

venszin komt hierdoor onder druk te staan en verlamt het vertrouwen, dat

persoonlijke inspanningen ooit tot een beter leven zullen leiden. De hou-

ding ten opzichte van anderen is ambivalent. Enerzijds wordt uit vrees te-
kort te schieten persoonlijk contact zoveel mogelijk vermeden, terwijl een

bevestigende omgeving tevens noodzakelijk is om enige vorm van zelf-

waardering te ervaren. Zonder de liefde en aandacht van mensen uit de

directe omgeving, schrompelt het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect

snel in elkaar. Een gebrekkige zelfwaardering bevordert aldus de wens ge-

zien en gewaardeerd te worden.

Deze beschrijving van covert narcisme komt terug in de tabel 1. Wat op-
valt is de sterke samenhang met gevoelens van neerslachtigheid (R-.444).
De ervaren hulpeloosheid, de sterke afhankelijkheid van het oordeel van
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anderen en het ontbreken van enige hoop op verandering, kunnen worden
beschouwd als een voedingsbodem voor het ervaren van depressief affect.
De neiging tot sociaal-maatschappelijk isolement maakt, dat de covert nar-
cist eigenlijk steeds meer van anderen vervreemdt, terwijl deze - vanwege
het dialogische karakter van zelfwording en identiteitsvorming - ook het
contact met zichzelf dreigt te verliezen. Zijn onzekerheid over de betekenis
van het eigen bestaan, maakt hulpeloos, passief en vermindert het geloof in
eigen initiatief. Ook het ontbreken van een betekenisvol referentiekader
dat richting geeft aan het leven (R--.264), stimuleert de ervaren zinloosheid
en belemmert het vermogen levensdoelen te stellen en deze vervolgens
daadwerkelijk te realiseren (R--.516). Naast gevoelens van depressivíteit en
het ontbreken van een zinverlenend perspectief, ervaart de covert narcist
absoluut geen levenstevredenheid (R--.387).

Het extraverte karakter van de overt narcist staat in schril contrast met
de meer introverte houding van de covert narcíst. In tegenstelling tot het
covert narcisme ontbreken hier manifeste gevoelens van zinloosheid en
somberheid. De overt narcist ervaart het leven juist als een sequentie van
interessante uïtdagingen die met veel enthousiasme worden beproefd. Het
geloof in eigen mogelijkheden is groot en bij een teleurstelling wordt snel
gezocht naar een haalbaar alternatief Op deze wijze wordt naar buiten toe
op hoogmoedige en zelfbewuste wijze de indruk gewekt dat het eigen le-
ven lukt en geheel volgens wens verloopt. Het dynamische karakter van
de overt narcist sluit goed aan bij de eisen van de moderne tijd [vgl. Lasch
1979; Ettema 8~ Zondag 2002].1 De pralerige en uitbundige levenswijze,
waarbij de nadruk ligt op zelfpres(en)tatie en maatschappelijk succes,
wordt tegenwoordig door velen nagestreefd en opgevat als een teken van
geslaagd en attractief leven.

Uit tabel 1 blijkt dat overt narcisme in vergelijking met de covert va-
riant inderdaad positiever gestemd is. Zo correleren de subschalen van de
MIL (zinbeleving) en de SWLS (levenstevredenheid) posítief, terwijl het
verband met de VROPSOM (depressief affect) juist negatief is. Of ineer
concreet: er bestaat een positief verband tussen overt narcisme enerzijds
en het vermogen te leven vanuit een betekenisvol en doelverschaffend re-
ferentiekader (R-.366) anderzijds. Daarnaast bestaat er een duidelijke link
tussen overt narcisme en het vertrouwen de gestelde doelen daadwerke-
lijk te realiseren (R-.325). Ook het verband met levenstevredenheid is po-
sitief (R-.310). Mogelijk is deze positieve waardering voor het actuele le-

1 De vraag in hoeverre een samenleving narcistische oriëntaties stimuleert dan wel lou-
ter reageert op narcistische tendensen van individuele burgers, blíjft in dit onderzoek
buiten beschouwing. Een zekere wederkerigheid ligt evenwel voor de hand.
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ven toe te schrijven aan gunstige maatschappelijke condities, waarbij ruim-
te is voor persoonlijke ontplooiing en zelfprofilering. Deze veronderstel-
ling wordt ondersteund door de negatieve correlatie met depressief affect
(R--.311). Kennelijk overheersen gevoelens van euforie. Nuber [1993] is
wat dit betreft mínder optimistisch. Zichtbare tekenen van neerslachtíg-
heid zijn weliswaar afwezig, maar sluimeren volgens haar achter een mas-
ker van de schone schijn. Zodra idealen onbereikbaar blijken en anderen
telkens beter zijn, komen zij net als bij het covert narcisme in alle hevig-
heid naar voren.

4.2 De samenhang tussen narcisme en hoofdzonden
Een centrale these van TheDepletedSelf [1993] is het vermoeden, dat er
een verband bestaat tussen waarderingen van hoofdzonden en dimensies
van narcisme. Meer in het bijzonder is Capps van mening dat de zonden
die respondenten persoonlijk het meest typeren ( i.c. hoogmoed en af-
gunst), kunnen worden geïnterpreteerd vanuit narcistisch perspectief.
Hoofdzonden worden hiermee onverwacht actueel. Vanwege het vooral
argumentatieve karakter van deze door Capps beschreven samenhang, is
in deze studie gekozen voor een meer robuuste meting. Dit betekent dat
respondenten niet alleen zijn onderzocht op hun waardering van hoofd-
zonden, maar - in tegenstelling tot Capps - tevens zijn bevraagd op hun
narcistische zelfbeleving.

Tabe12 Samenhang tussen dimensies van narcisme en hoofdzonden
~~ r; ~, i Wrok i Begeerte

Cor. Sig. Cor. Sig.

Overt narcísme -.133 .003 232 .000
Covert narcisme .639 .000 317 000

Bovenstaande tabel geeft de samenhang weer tussen overt en covert nar-
cisme enerzijds en de onderscheiden factoren van hoofdzonden, wrok en
begeerte, anderzijds.

Wat direct opvalt is het krachtige verband tussen covert narcisme en
wrok (R-.639). Minder sterk, maar wel signifícant is de relatie tussen co-
vert narcisme en begeerte (R-.317). Bij de overt variant van narcisme is er
sprake van een negatieve samenhang met wrok (R--,133), terwijl het ver-
band met begeerte weer positief is (R-.232). De berekende correlatiecoëf
ficiënten kunnen worden opgevat als een eerste bevestiging van het door
Capps veronderstelde verband tussen narcisme en hoofdzonden. Een na-
dere analyse zorgt voor meer helderheid.
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Tabel 3 Samenhang narcisme FJ hoofdzonden

Overt
Covert

Wrok Begeerte
t
t

Tabel 3 geeft de informatie van tabel 2 vereenvoudigt weer. Het plus- en
minteken geeft de richting aan van de samenhang tussen de opgenomen
variabelen. In alle gevallen is het verband significant. Indien een variabe-
le samengaat gaat met een andere variabele, dan wordt dit met een plus-
teken aangegeven. Als een variabele een andere echter negatief uitsluit,
wordt het minteken gebruikt. Bij de interpretatie van tabel 3 wordt gere-
deneerd vanuit het perspectief van (dimensies van) narcisme.

De twee plustekens bij covert narcisme geven uitdrukking aan het po-
sitieve verband met wrok en begeerte als dimensies van hoofdzonden. De
tragiek die met deze correlatie zichtbaar wordt, is de spanning die bestaat
tussen een intens narcistisch verlangen naar aandacht en erkenning (link
met begeerte) en de pijnlijke constatering dat deze gewenste waardering
telkens weer uitblijft (link met wrok). De teleurstelling die gepaard gaat
met het uitblijven van een levensnoodzakelijke bestaansbevestiging, toont
zich in de vorm van bitterheid, zelftwijfel en gekozen isolement. Een bij-
komend probleem hierbij is, dat door trotse weerstand of het onvermogen
de gewenste waardering daadwerkelijk aan anderen te vragen, het gemis
blijft bestaan en een verandering van de zelfbeleving uítblijft.

Ook de verbanden tussen overt narcisme, wrok en begeerte laten zich
goed duiden. Het extraverte, manipulatieve en consumptieve karakter van
deze pralerige variant van narcisme, sluit aan bij de kenmerken van hoofd-
zonden die tezamen de dimensie begeerte vormen (i.c. lust, hebzucht, gul-
zigheid)z. Ook deze dimensie geeft immers uitdrukking aan de neiging tot
zelfingenomenheid, inhaligheid en (seksuele) verleiding. De wens iets of
iemand te zijn overheerst. Op de meest onmogelijke manieren wordt ge-
streden om de goedkeuring van anderen. In alle gevallen staat een impo-
nerende zelfpresentatie centraal. Niet zelden wordt het gestelde doel be-
reikt door anderen te manipuleren. Het negatieve verband tussen overt
narcisme en wrok, duidt erop dat gevoelens van melancholie, wanhoop en
woede volledig ontbreken.

Reeds in het tweede hoofdstuk bleek dat hoogmoed, afgunst en me-
lancholie, opgevat als de meest eigen zonden, eenmaal geïnterpreteerd
vanuit narcistisch perspectief, kunnen worden opgevat als uitingen van

2 De zonde hoogmoed is via factoranalyse uitgesloten van de dimensie begeerte; zie
voor meer informatie subparagraaf 3.2.1.
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een gekwetst en noodlijdend zelf [Capps 1993; zie paragraaf 2.2]. De vraag
is nu in hoeverre deze redenering daadwerkelijk zichtbaar wordt in de on-
derzoeksresultaten van deze studie. Hiervoor worden de correlaties bere-
kend tussen de afzonderlijke hoofdzonden en beide varianten van narcis-
me. De twee clusters van hoofdzonden worden bij deze berekening dus
weer uitgesplitst in acht hoofdzonden. Hierdoor wordt het mogelijk te
achterhalen welke hoofdzonde in welke mate samenhangt met overt en
covert narcisme. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Tabe14 Correlatie (Pearson) tussen hoofdzonden fr narcisme

Dimensies van hoofdzonden Covert Overt
Cvr. Sig. Cvr. Sig.

melancholie .503 .000 -.203 000
ó woede .465 .000 -.090 .045
~ afgunst .432 .000 -.028 538

apathie 123 .006 .064 .149

v hoogmoed 053 .235 .511 000
y lust .313 .000 .042 353
y hehzucht .266 000 127 .005
~ gulzigheid .208 000 .082 068

Vanzelfsprekend volgen de weergegeven correlatieve verbanden de sa-
menhangen die eerder zijn berekend tussen dimensie van hoofdzonden
en dimensies van narcisme. De meerwaarde van tabe141igt dan ook voor-
al in de nuancering en bevestiging van reeds verzamelde informatie. Door
in plaats van wrok en begeerte, alle hoofdzonden afzonderlijk te beoor-
delen op de mate van samenhang, wordt het mogelijk de beschreven con-
ceptuele overeenkomsten verder te onderbouwen.

Tabel 4 toont dat de samenhang tussen covert narcisme en de hoofd-
zonden die deel uitmaken van de clusters wrok en begeerte redelijk
krachtig en significant zijn. Dit betekent dat er overeenkomsten bestaan
tussen covert narcisme en kenmerken van melancholie (R-.503, p-.000),
woede (R-.465, p-.000), afgunst (R-.432, p-.000) en apathie (R-.123,
p-.006) als zonde van wrok enerzijds en lust (R-.313, p-.000), hebzucht
(R-.266, p-.000) en gulzigheid (R-.208, p-.000) als zonde van begeerte an-
derzijds. Alleen hoogmoed (R-.053, p-.235) speelt bij covert narcisme
geen rol van betekenis. Deze combinatie van hoofdzonden en de onge-
wenste gedragsvarianten die zij representeren [vgl. subparagraaf 2.1.3] be-
nadrukken de tragiek die eigen is aan covert narcisme. Immers: de vast-
stelling dat anderen de erkenning ontvangen die persoonlijk het meest
wordt gemist, wakkert gevoelens aan van melancholie, woede en afgunst;
daar wees Capps reeds eerder op [ 1993; Capps 8z Cole 2000]. Maar daar-
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naast blijkt dat het ontberen van de gewenste erkenning tevens samengaat
met een houding van (seksuele) verleiding, hebzucht en gulzigheid. De
link die Capps ziet tussen wrokkige zonden en zijn interpretatie van (co-
vert) narcisme, kan aldus worden aangevuld met een link tussen begerige
zonden en covert narcisme. De dvnamiek van het narcisme is hierdoor
complexer van aard dan Capps eerst veronderstelde; wrokkige teleurstel-
ling en platvloerse begerigheid gaan bij deze variant kennelijk samen.

In vergelijking met de resultaten bij covert narcisme, zijn de meeste ver-
banden tussen overt narcisme en de afzonderlijke hoofdzonden duídelijk
minder significant. Ook zijn de correlatíes zowel negatief als positief. Zo
blijkt de samenhang van overt narcisme met hoogmoed (R-.511, p-.000) en
hebzucht (R-.127, p-.005) positief te zijn, terwijl de correlaties bij melancho-
lie (R--.203, p-.000) en woede (R--.090, p-.045) juist negatief zijn. De overi-
ge correlaties zijn onvoldoende significant en blijven derhalve buiten be-
schouwing. Opvallend is de aanwezigheid van hoogmoed in dit rijtje. Deze
zonde werd immers eerder op basis van een factoranalyse uitgesloten van de
dimensie begeerte (zie subparagraaf 3.2.1). Ondanks deze empirische uitslui-
ting, is de hier berekende samenhang veelzeggend. De link met hoogmoed
ondersteunt immers het trotse en uitbundige karakter van overt narcisme. In
combinatie met de zonde hebzucht leidt dit tot de opvatting dat de gewens-
te erkenning eigenlijk nooit voldoende is en ook de neiging tot inhaligheid
eigenlijk moeilijk te beheersen is. Het feit dat de link met de zonde melan-
cholie negatief is, duidt erop dat manifeste gevoelens van teleurstelling bij
overt narcisme eigenlijk volledig ontbreken. Overt narcisme leidt dus niet tot
het wrokkige onbehagen waarover Capps in The Depleted Self [ 1993 ] spreekt.

4.3 De samenhang tussen welzijn en hoofdzonden
In de vorige paragrafen is stil gestaan bij de samenhang tussen 1) welzijn
en narcisme en 2) narcisme en hoofdzonden. Uitgaande van het geconst-

rueerde conceptuele model, welzijn ~ narcisme ~ hoofdzonden, is
een laatste fase in het berekenen van correlaties, de beoordeling van de sa-
menhang tussen dimensies van hoofdzonden en indicatoren van welzijn.
Tabe15 geeft een overzicht.

Tabel S Samenhang tussen indicatoren welzijn en dimensies van hoofdzonden

Indicatoren van welzijn Wrok Begeerte
Cor. Sig. Cor. Sig.

MIL - kaderschaal -.316 .000 -.070 .115
MIL - vervullingsschaal -.540 .000 -.130 .004
SWLS - levenstevredenheíd -.410 000 -.003 954
VROPSOM - depressief affect .441 .000 .022 .620
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Het blijkt dat wrok negatief correleert met zinbeleving en levenstevre-
denheid, maar positief samenhangt met depressief affect.3 Of ineer speci-
fiek: de negatieve link met de MIL-kaderschaal (R--.316) geeft aan dat
wrok de aanwezigheid van een zinverlenend kader uitsluit. Oftewel: men-
sen zonder levenszin verliezen zich in wrokkige teleurstelling, terwijl meer
zin tot minder wrok zal leiden. Het ontbreken van een zinverlenend ka-

der maakt het niet alleen onmogelijk doelen te stellen, maar natuurlijk
ook om deze te realiseren. De negatieve correlatie met de MIL-vervul-
lingsschaal (R--.540, p-.000) bevestigt dit vermoeden en sluit tevens aan
bij theoretische verwachtingen. Met een verwijzing naar Battista en Al-

mond [1973] concludeert Debats [1996] immers dat de realisatie van ge-
stelde doelen, de aanwezigheid van een waardevol referentiekader als le-
verancier van levensdoelen impliceert (zie subparagraaf 2.2.3). Ook de link

met levenstevredenheid is negatief (R--.410, p-.000). In een context van
wrokkige deceptie is ook de ervaren levenstevredenheid kennelijk minder
vanzelfsprekend. Deze treurige constatering wordt ondersteund door de
positieve correlatie met depressief affect (R-.441, p-.000). Al met al blijkt,

dat bij wrok een gebrek aan zingevend perspectief en levenstevredenheid
overheerst. Het onbehagen dat op theoretische gronden bij de dimensie

wrok werd vermoed, wordt door scores op indicatoren van welzijn feite-
lijk bevestigd.

Bij de dimensie begeerte is de link met indicatoren van welzijn van een
geheel andere orde. Drie van de vier beoordeelde verbanden blijken on-
voldoende significant en laten tevens een zeer geringe samenhang zien, na-
melijk: MIL-kaderschaal (R--.070, p-.115), levenstevredenheid (R--.003,
p-.954) en depressief affect (R-.022, p-.620). Ondanks het feit dat deze
correlaties onvoldoende significant zijn, is het opvallend dat er juist tus-

3 Het blijkt dat de correlaties tussen indicatoren van welzijn enerzijds en hun samen-
hang met covert narcisme (tabel 1) en wrok (tabel 5) anderzijds eenzelfde patroon ver-
tonen. In beide gevallen overheerst immers het depressief affect (respectievelijk .444
en .441), terwijl de verbanden met de overige indicatoren significant negatief zijn. De
kaderschaal en vervullingsschaal laten bij covert narcisme een verband zien van re-
spectievelijk R--.264 en R--.516. Bij wrok zijn deze waarden respectievelijk R--.316
en R--.540. Ook bij levenstevredenheid is eenzelfde tendens waarneembaar; R--.387
bij covert narcisme en R--.410 bij wrok. De verklaring voor deze empirische overeen-
stemming ligt waarschijnlijk in de conceptuele gelijkenissen tussen covert narcisme en
wrok als dimensie van hoofdzonden. In beide gevallen overheersen gevoelens van te-
leurstelling, frustratie, verbittering, mínderwaardigheid, passiviteit en machteloosheid.
Wrok en covert narcisme gaan samen met zinloosheid, ontevredenheid en gevoelens
van neerslachtigheid. Of anders geformuleerd: wrok en covert narcisme nemen af, zo-
dra mensen meer levenszin en tevredenheid ervaren en minder gebukt gaan onder ge-
voelens van depressiviteit.

101



q. ENKELVOUDIGE VERBANDEN: CORRELATIES TUSSEN CENTRALE CONCEPTEN

sen begeerte en levenstevredenheid nauwelijks een verband bestaat. Het
hebzuchtig consumptieve, manipulatieve en geile karakter van deze di-
mensie leidt kennelijk niet tot meer levensvreugde. In deze context is het
dan weer opvallend dat gevoelens van depressiviteit juist volledig ontbre-
ken. Het vermoeden van velen, dat depressiviteit leidt tot vormen van be-
geerte (bijvoorbeeld onmatig eten, kooplust, wisselende seksuele contac-
ten) wordt door deze correlatie niet bevestigd [vgl. Knapp 2003; Peverel-
lí 2001; Verhoeven 2002J. Wel significant is het verband tussen begeerte
en de MIL-vervullingsschaal (R--.130, p-.004). Blijkbaar heeft de aanwe-
zigheid van een doelverlenend kader geen invloed op begeerte (R--.070,
p-.115), terwijl het onvermogen gewenste doelen te realiseren de (samen-
hang met) begeerte stimuleert.

4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre centrale begrippen uit het ge-
construeerde conceptuele model: welzijn ~ narcisme --~ hoofdzon-
den met elkaar samenhangen. Tabel 6 geeft een overzicht van berekende
correlaties.

Tabel 6 Overzicht samenhang welzijn, narcisme en hoofdzonden

Concepten
Narcisme

Covert Overt
Cor. Sig. !, Cor. Sig.

Hoofdzonden
Wrok ' Begeerte

Cor. Sig. : Cor. Sig.

Welzrjn
- MIL-kaderschaal
- MIL-vervullingsschaal
- SWLS-levenstevredenheid
- VROPSOM-depressief affect
Narcisme
- Overt narcisme
- Covert narcisme

-.264 .000 ; .366 000
-.516 .000 ' .325 .000
-.387 000 i .310 .000
444 .000 ' -.311 .000

-.316 .000 ' -.070 .115
-.540 .000 : -.130 .004
-.410 .000 Í -.003 .954
441 000 ' .022 .620

-.133 .003 .232 .000
.639 .000 ' .317 .000

Om het geconstrueerde conceptueel model te toetsen, zijn de volgende
drie combinaties onderzocht:

1. De samenhang tussen indicatoren van welzijn en narctsme (paragraaf 4.1). De
resultaten tonen aan dat overt narcisme positief correleert met de
MIL-kaderschaal (R-.366), MIL-vervullingsschaal (R-.325) en de SWLS
(R-.310), maar negatief samenhangt met de VROPSOM (R--.311). Blijk-
baar gaat deze zelfbewuste, assertieve en manipulatieve vorm van nar-
cisme samen met zinbeleving en levenstevredenheid, terwijl gevoelens
van depressiviteit hierbij geheel ontbreken. Bij covert narcisme zijn de
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verhoudingen anders. Kenmerkend voor deze vorm van narcisme zijn
de overheersende gevoelens van deceptie en cynisme. Deze worden
weerspiegeld in de positieve samenhang met depressief affect (R-.444),
maar ook in het ontbreken van een betekenisvol referentiekader (R--
.264), het onvermogen doelen te stellen en deze daadwerkelijk te reali-
seren (R--.516) en de uitsluiting van levenstevredenheid (R--.387).

2. De samenhang tussen narcrsme ert hoofdzonden (paragraaf 4.2 ~ tabel 4). De
samenhang tussen covert narcisme enerzijds en wrok (R-.639) en be-
geerte (R-.317) anderzijds is krachtig en positíef. Bij covert narcisme is
vooral de link met melancholie, woede en afgunst (als zonden van wrok)
én lust, hebzucht en gulzigheid (als zonden van begeerte) krachtig. De
tragiek die met deze correlaties zichtbaar wordt, is de spanning die be-
staat tussen een narcistisch verlangen naar aandacht en erkenning ener-
zijds en de wrokkige constatering, dat deze gewenste waardering steeds
uitblijft anderzijds. Bij overt narcisme daarentegen is de samenhang met
wrok negatief (R--.133) en het verband met begeerte juist positief
(R-.232). De link met melancholie (als zonde van wrok) is negatief, ter-
wijl hoogmoed en hebzucht (als zonden van begeerte) positief scoren.
Blijkbaar overheerst de neiging tot zelfingenomenheid, inhaligheid en
(seksuele) verleiding; van enige deceptie is immers geen sprake.

3. De samenhang tusserz indicatoren van welz~n en hoofdzonderz (paragraaf 4.3).
De link tussen wrok en depressief affect is positief (R-.441). De overige
variabelen laten bij deze dimensie van hoofdzonden een negatief ver-
band zien (MIL-kader R--.316, MIL-vervulling R--.540, SWLS R--.410).
Gevoelens van zinloosheid, ontevredenheid en neerslachtigheid over-
heersen. Bij begeerte is alleen de link met de MIL-vervullingsschaal sig-
nificant, maar negatief van aard. Kennelijk gaat een gebrekkige doelre-
alisatie niet alleen samen met wrok (R--.540), maar ook met begeerte
(R--.130). Het is niet onmogelijk dat juist het onvermogen doelen te
stellen en deze uiteindelijk te realiseren, ten grondslag ligt aan het zoe-
kende en consumptieve karakter van (de dimensie) begeerte.

Het doel van dit hoofdstuk was te onderzoeken in hoeverre er een sa-
menhang bestaat tussen welzijn, narcisme en hoofdzonden. De resultaten
tonen aan dat de link die Capps [1993] tussen deze concepten veronder-
stelt niet alleen argumentatief van aard is, maar tevens empirisch kan wor-
den aangetoond. Er blijkt namelijk een significant verband te bestaan tus-
sen welzijn (of een gebrek daaraan), narcisme en waarderingen van hoofd-
zonden. Met name het verband tussen narcisme en hoofdzonden geldt als
een eerste toets van Capps' vermoeden dat hoofdzonden uitdrukking ge-
ven aan narcistische oriëntaties.
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Hoofdstuk 5

Meervoudige verbanden:
toetsing van het conceptuele model

Inleiding

Volgens Capps vertonen de zonden waarmee mensen zich (desgevraagd)
persoonlijk het meest identificeren, een dynamiek die eigen is aan het nar-
cisme. Zo wordt hoogmoedig geloofd in eigen mogelijkheden, terwijl ge-
voelens van afgunst en melancholie opkomen zodra blijkt dat anderen be-
ter in staat zijn hun leven richting en betekenis te geven en tevens kunnen
rekenen op maatschappelijk aanzien. In deze studie wordt deze veron-
derstelde link tussen narcisme en hoofdzonden op empirische wijze ge-
toetst. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre niet aÍÍeen dimensies
van narcisme, maar ook geselecteerde indicatoren van welzijn van invloed
zijn op de gemeten waarderingen van hoofdzonden.

Dit vijfde hoofdstuk staat geheel in het teken van het beoordelen van
de lineaire samenhang tussen centrale concepten. De eerder uitgevoerde
databewerkingen worden daarvoor aangevuld met een multiple regressie-
analyse. Deze analyse maakt het mogelijk te bepalen in hoeverre gescoor-
de waarderingen van hoofdzonden verklaard kunnen worden door di-
mensies van narcisme en~of indicatoren van welzijn. Vooral paragraaf 5.1
kan in dit opzicht worden beschouwd als het hart van deze studie. Hier-
in wordt Capps' vermoeden, dat de mate waarin mensen in zonde leven
wordt bepaald door hun narcistische gekwetstheid, getoetst op empirische
evidentie. Om de verzamelde gegevens enigszins te nuanceren, zal in pa-
ragraaf 5.2 specifiek worden gekeken naar het predicerende karakter van
indicatoren van welzijn en dimensíes van narcisme. De via factoranalyse
onderscheiden dimensies van hoofdzonden zullen hiervoor tijdelijk wor-
den ontbonden. Hierdoor wordt het mogelijk de exacte invloed van wel-
zijn en narcisme op de waardering van de afzonderlijke hoofdzonden te
berekenen. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens expliciet gekeken naar de
eventuele invloed van biografische en religieuze variabelen op de reeds
geconstateerde lineaire verbanden tussen welzijn, narcisme en hoofdzon-
den.' De belangrijkste bevindingen worden samengevat in paragraaf 5.4.

1 Lineaire samenhang is niet hetzelfde als causaliteit. Van een oorzakelijk verband is al-
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5.1 Modeltoetsing
Onderstaand schema 1 toont het conceptuele model dat in deze studie
centraal staat.2 Het model geeft uitdrukking aan de opvatting dat niet zo-
zeer indicatoren van welzijn (i.c. zinbeleving, levenstevredenheid en de-
pressieve stemmingen) determinant zijn van zondige gedragingen, maar
dat vooral (dimensies van) narcisme varianten van zondigheid verklaren.

Welzijn arcrsrn Hoofdzonden

Schema 1 Conceptueel model

In deze paragraaf wordt de specifieke invloed van welzijn en narcisme op
dimensies van hoofdzonden (i.c. wrok en begeerte) nader onderzocht. Uit-
gangspunt is de veronderstelling dat narcisme het meest directe effect
heeft op hoofdzonden en dat narcisme wordt beïnvloed door vormen van
psychologisch welzijn.

Met behulp van een regressievergelijking wordt deze hypothetische re-

latie getoetst op empirische evidentie. Een dergelijke vergelijking toont
aan in hoeverre variabelen uit het conceptuele model tezamen de varian-
tie in het criterium (hoofdzonden) verklaren. De verklaarde variantie in de
afhankelijke variabelen wordt bepaald door de multiple correlatie (R-
Square). Hoe hoger deze coëfficiënt is, hoe sterker het meervoudige ver-
band. Het unieke effect van (clusters van) variabelen die aan een reeds be-
rekende lineaire samenhang worden toegevoegd, wordt aangegeven met
`R-Square Change' [vgl. Nauta 1982). Ook hier geldt: hoe hoger de bere-
kende waarde, hoe groter de verklaarde variantie.

Voor de toetsing van het conceptuele model gelden de volgende drie ver-
wachtingen:
1. In de verklaring van hoofdzonden is de bijdrage van narcisme, wan-

neer deze als eerste variabele in de regressievergelijking wordt opge-
nomen groter dan die van welzijn, wanneer deze als eerste in de regres-
sievergelijking wordt opgenomen.

leen sprake, zodra een verandering van Y alt~d een voorspelbare verandering van X tot
gevolg heeft. Zo is de snelheid waarmee de wieken van een niet-gemotoriseerde wind-
molen draaien, direct afhankelijk van de aanwezige kracht van de wind.

2 Voor de duidelijkheid is het onderdeel `maatschappelijke condities' uit het model ver-
wijderd (zie hoofdstuk 2). Alleen de concepten die daadwerkelijk worden onderzocht
op determinerende samenhang zijn weergegeven.
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2. In een vergelijking waarin, ter verklaring van hoofdzonden, eerst wel-
zijn is opgenomen en daarna narcisme wordt toegevoegd, leidt de toe-
voegíng van narcisme tot een significant grotere verklaarde variantie
van dimensie van hoofdzonden, dan reeds is verklaard door welzijn.

3. In een vergelijking waarin eerst narcisme is opgenomen en daarna wel-
zijn wordt toegevoegd, is de unieke bijdrage van welzijn aan de ver-
klaarde variantie niet groter dan de bijdrage die reeds is verklaard
door narcisme.

5.1.1 Welzijn en narcisme als verklaring voor hoofdzonden
Om te bepalen of dimensies van hoofdzonden inderdaad het meest worden
bepaald door narcisme (zoals de hoofdthese van deze studie suggereert),
wordt aan een regressievergelijking waarin welzijn als eerste ís opgenomen
narcisme toegevoegd. Tabel 1 toont de resultaten van deze analyse.3

De multiple correlatiecoëfficiënt tussen welzijn als onafhankelijke en
wrok als afhankelijke variabele is R-.563. Indien dimensies van narcisme
aan het model worden toegevoegd, stijgt deze coëfficiënt tot R-.687. Het-
zelfde geldt uiteraard voor de berekende R-Square. Indicatoren van wel-
zijn verklaren 31.70~o van de variantie van wrok, terwíjl door toevoeging
van dimensies van narcisme de verklaarde variantie toeneemt tot 47.20~0.
Dit is een stijging van 15.50~0.~

Tabel 1 Welzijn fJ narcisme als verklaring voor hoofdzonden

Model Multiple R- R-Square
Cor (R) Square Change

Multiple R- R-Square
Cor (R) 5quare Change

Wrok Begeerte

1 Welzijn
2 Narcisme

563 317 .317'~~
687 472 155`~'

~' p~.01 ~`~ p~.001

186 .035 .035"
421 .177 142'~`"

De meervoudige samenhang tussen welzijn en begeerte is R-.186. Een toe-
voeging van narcisme aan deze analyse met welzijn, levert een correlatie-
coëfficiënt op van R-.421. Dit betekent een aanzienlijke toename. Ook de

3 Voor de duidelijkheid is in de tabellen waarmee de lineaire samenhang tussen varia-
belen wordt weergegeven (tabellen 1, 2, 7 en 8) de kolom `Adjusted R-Square' wegge-
laten. In de Bijlage van deze studie staan de gerefereerde tabellen inclusief `Adjusted
R-Squate'.

4 Het is van belang erop te wijzen dat de R-Square Change wordt berekend met behulp
van de ongecorrigeerde (d.i. not adjusted) R-Square. Het berekende percentage is als
volgt tot stand gekomen: R'- .472 - R' .317 - R- .155 (oftewel 15.54'0). Eenzelfde proce-
dure wordt gevolgd bij de berekening van begeerte (en de interpretatie van de tabel 2j.
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verklaarde varíantie stijgt zodra narcisme, naast indicatoren van welzijn,
wordt betrokken in het regressiemodel. Van de totale variantie in begeer-
te wordt 3.50~o verklaard door welzijn. De combinatie van welzijn en nar-
cisme levert evenwel een verklaarde variantie op van 1770~0. Dit is een sig-
nificantie toename van 1-1.20~0. Kennelijk leiden dimensies van narcisme tot
een aanzienlijke toename in de verklaarde variantie van begeerte.

Uit tabel 1 blijkt aldus dat een toevoeging van narcisme aan welzijn tot
een significante verhoging leidt in de verklaarde variantie van hoofdzon-
den. Een toevoeging van narcisme leidt zowel bij wrok als bij begeerte tot
een stijging van de verklaarde variantie (met respectievelijk 15.50~o en
14.20~0). Verder lijkt het dat wrok (in vergelijking met begeerte) meer door
welzijn dan door narcisme wordt verklaard. Welzijn verklaard immers
31.70~o van de variantie bij wrok tegen 3.50~o bij begeerte. De toevoeging van
narcisme aan de regressievergelijking zorgt vooral bij begeerte voor een
aanzienlijke stijging; de verklaarde variantie stijgt van 3.50~o naar 14.20~0. De
invloed van narcisme lijkt hierdoor bij begeerte het krachtigst. Een nade-
re analyse, waarbij niet welzijn maar narcisme als eerste in de regressie-
vergelijking wordt opgenomen, moet de juistheid van deze conclusie be-
palen.

5.1.2 Narcisme en welzijn als verklaring voor hoofdzonden
Ter vergelijking zal hieronder het bovenstaande model nogmaals worden
getoetst. Nu wordt gekeken naar de additionele invloed van welzijn op het
verband tussen narcisme, wrok en begeerte. In tabel 2 staan de gegevens
die een beoordeling van deze regressievergelijking mogelijk maken bij el-
kaar. Een korte toelichting zorgt voor helderheid.

Tabel 2 Narcisme en welzijn als verklaring voor hoofdzonden

Model

Wrok Begeerte

1 Narcisme
2 Welzijn

Multiple R- R-Syuare
Cox (R) Square Change

G53 426 .-126"'"
687 .472 .046"'

" p~.01 '~` p~.001

Multiple R- R-Sguare
Cor (R) Syuare Change

.389 151 .151~'"

.-t21 177 026"

Een verklaring van wrok door narcisme alleen, levert een correlatiecoëffi-
ciënt op van R-.653. Zodra welzijn wordt meegewogen, stijgt deze coëffi-
ciënt tot R-.687. Vanzelfsprekend stijgt dan ook de berekende R-Square.
Narcisme verklaart 42.601o van de variantie in wrok, terwijl narcisme en
welzijn tezamen verantwoordelijk zijn voor een verklaarde variantie van
47.20~6. Dit is een stijging van 4.60~0.
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De meervoudige samenhang tussen narcisme en begeerte is R-.389.
Een toevoeging van welzijn aan deze regressievergelijking levert een cor-
relatiecoëfficiënt op van R-.421. Wanneer narcisme als eerste in de regres-
sievergelijking wordt opgenomen en daarna welzijn wordt toegevoegd,
blijkt dat de verklaarde variantie slechts met 2.60~o toeneemt op de 15.10~0
die al werd verklaard door narcisme.

Uit tabel 2 blijkt aldus dat wrok voor 42.60~o wordt verklaard door nar-
cisme. Bij een meting waarbij wrok zowel door narcisme als door welzijn
wordt verklaard, stijgt de verklaarde variantie met 4.696. Hieruit blijkt dat
vooral narcisme verantwoordelijk is voor de determinatie van wrok. Een-
zelfde patroon is zichtbaar bij begeerte. Deze dimensie van hoofdzonden
wordt voor 15.10~o verklaard door narcisme, terwijl welzijn hier bij een ge-
combineerde meting amper 30~0 (.026) aan toevoegt. Net als in het eerste
model blijft ook in dit tweede model de invloed van welzijn op dimensies
van hoofdzonden zichtbaar. Feit is echter dat de invloed van narcisme op
wrok en begeerte, zowel wanneer deze variabele als eerste als wanneer
deze als laatste wordt ingevoerd in vergelijking met de corresponderende
effecten van welzijn steeds groter is. Deze conclusie komt overeen met de
geformuleerde toetsingsvoorwaarden van het conceptuele model (zie pa-
ragraaf 5.1).

5.1.3 Evaluatie modeltoetsing
Een beoordeling van beide modellen bevestigt de veronderstelling dat
hoofdzonden meer door narcisme dan door welzijn worden verklaard. De
invloed van welzijn op dímensies van hoofdzonden is weliswaar aanzien-
lijk, maar duidelijk ondergeschikt aan de impact van narcisme. In een
regressievergelijking waarin welzijn als eerste is opgenomen (tabel 1), blijkt
de verklaarde variantie in wrok en begeerte respectievelijk 31.70~o en 3.50~0.
Dit duidt op een determinerende invloed van welzijn op dimensies van
hoofdzonden. Een toevoeging van narcisme aan het model, zorgt er even-
wel voor dat de verklaarde variantie in wrok en begeerte met respectieve-
lijk 15.5o~O en 14.20~o stijgt. Een toevoegíng van narcisme aan het eerste mo-
del leidt aldus tot een aanzienlijke verhoging van de verklaarde variantie.

De tweede tabel geldt als toetssteen van deze bevindingen. Deze keer
wordt narcisme beschouwd als belangrijkste predictor van hoofdzonden
en wordt de variabele welzijn aan de meting toegevoegd. De vooronder-
stelling hierbij is dat de determinatie die een gevolg is van de toevoeging
van welzijn lager is (tabel 2) dan de verklaarde variantie die verkregen
wordt door toevoeging van narcisme (tabel 1). Een vergelijking van de R-
Square Change van beide tabellen leidt tot een bevestiging van dit ver-
moeden. Narcisme verklaart hier immers 42.60~o van de variantie bij wrok
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tegen 15.10~o bij begeerte. Welzijn voegt hier respectievelijk 4.60~o en 2.60~0
aan toe. Deze pecentages tonen aan dat niet welzijn, maar uiteindelijk nar-
cisme de krachtigste determinant is van dimensies van hoofdzonden.

Nu blijkt dat de invloed van narcisme op hoofdzonden groter is dan
de invloed van welzijn op hoofdzonden, komt de vraag op welke subva-
riabelen van welzijn en narcisme precies verantwoordelijk zijn voor de de-
terminatie van wrok en begeerte.

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de relatieve bijdrage van
(sub)variabelen, die onderdeel uitmaken van het conceptuele model van
deze studie. De opgesomde Bèta-waarden tonen de relatieve bijdrage van
de in welzijn en narcisme opgenomen afzonderlijke variabelen aan de
voorspelling van (de zonden van) wrok en begeerte.

Wrok wordt het meest verklaard door covert narcisme (Bèta .483); de
invloed van overt narcisme is onvoldoende significant (p-.224). Het rela-
tieve overwicht van covert narcisme kan worden geduid als het besef dat
het leven niet (meer) brengt wat ervan werd verwacht en dat met het be-
gaan van de zonden afgunst, woede en melancholie wordt geprobeerd de
penibele situatie te verexcuseren of te herstellen. De oplossing van de
kwaal wordt dan gezocht in méér van hetzelfde. Het eigen onbehagen
wordt geprojecteerd op de omgeving en moet het besef van persoonlijk
onvermogen en gefaald leven enigszins maskeren. Anderen die in voor-
spoed leven worden met afgunst bejegend en ontlokken gevoelens van
woede en haat. Deze rancuneuze houding maakt eenzaam en benadrukt
uiteindelijk de eigen hulpeloosheid. Tekenend is ook de relatieve bijdra-
ge van MIL-vervulling (Bèta -.232) aan de determinatie van wrok. Het ver-
band is negatief, wat betekent dat het onvermogen om levensdoelen te re-
aliseren gevoelens van wrok stimuleert. De verklaring van wrok door co-
vert narcisme en MIL-vervulling, benadrukt de vervreemdende
consequentie van het lege zelf. Kennelijk overheerst bij wrok een diep be-
sef van onvervuld verlangen naar erkenning en betekenisvol leven.

Tabe13 Welzijn f~ narcisme als determinanten van hoofdzonden

Welzijn
Wrok

B Bèta Sig.
Begeerte

B Bèta Sig.

MIL-kader
MIL-vervulling
Levenstevredenheid
Depressief affect

Covert narcisme
Overt narcisme

-.015 .014 .756
-.194 -.232 .000
-.005 -.007 892
014 078 .086

471 .483 000
-.052 -.045 224

-.144 -.123 .028
-.122 -.137 .051
.140 .164 .009
-.015 -.080 .155

.319 307 .000
297 241 .000
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Begeerte blijkt niet alleen een expressie van overt narcisme (Bèta .241) te
zijn, maar wordt tevens - en zelfs meer - bepaald door covert narcisme
(Bèta .307). Deze dubbele determinatie van dimensies van narcisme toont
op pregnante wijze de tragische achtergronden van een sociaal gewenste
zelfpresentatie als verdediging tegen een verborgen gevoel van leegte en
nietswaardigheid. De lust te willen pronken en het gevoel van miskenning
staan bij begeerte centraal. Achter het masker van succes en getoonde
kracht, gaan gevoelens van desillusie en persoonlijk tekort schuil. Ook
ontbreekt ieder perspectief op zinvol leven. Ondanks de iets geringere sig-
nificantie, gaat begeerte samen met een gebrek aan visie (MIL-kader, Bèta
-.123) en het onvermogen gestelde levensdoelen te realiseren (MIL-ver-
vulling, Bèta -.137). Opvallend is de sígnificante bijdrage van levenstevre-
denheid (Bèta .164). Een zekere mate van levenstevredenheid, in combi-
natie met het ontbreken van levenszin, wekt kennelijk vormen van be-
geerte op. De zonden van begeerte (i.c. lust, hebzucht en gulzigheid)
kunnen hierdoor worden gezien als een vorm van vervreemdíng waarbij
de ervaring van zinloosheid overheerst.

5.2 Interactie tussen welzijn, narcisme en afzonderlijke hoofdzonden
In paragraaf 5.1 is met behulp met een regressie-analyse de lineaire asso-
ciatie tussen variabelen beoordeeld. Wrok en begeerte werden hierbij als
dimensies van hoofdzonden, steeds afhankelijk gesteld van indicatoren
van welzijn en overt en covert narcisme. Omdat de oorspronkelijk gefor-
muleerde acht hoofdzonden (zie hoofdstuk 3) via een factoranalyse zijn
gereduceerd tot genoemde twee dimensies, is het tot dusverre niet moge-
lijk geweest de precieze invloed van indicatoren van welzijn en dimensies
van narcisme op de acht afzonderlijke hoofdzonden nader te bepalen.
Mogelijk echter levert een dergelijke meting interessante resultaten op. In
deze paragraaf zullen daarom alle acht hoofdzonden worden opgevat als
aparte afhankelijke variabelen. De verzamelde gegevens gelden als een nu-
ancering van de eerder berekende verbanden. In ieder geval wordt het
mogelijk meer zicht te krijgen op de verklaarde variantie van onafhanke-
lijk gestelde variabelen (i.c. welzijn en narcisme) op de afzonderlijke acht
hoofdzonden.

5.2.1 Invloed indicatoren van welzijn op afzonderlijke hoofdzonden
In tegenstelling tot tabel 3(subparagraaf 5.1.3) zal in onderstaande tabel 4
de variabele welzijn niet nader worden gedifferentieerd in MIL-kader,
MIL-vervulling, levenstevredenheid en depressief affect.
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Tabe14 Invloed welzijn op afzonderlijke hoofdzonden

- Mil-kader
- Mil-vervulling
- Levenstevredenheid

- Depressief affect

Multiple Cor. (R)

.201

.202
.219
.359
138

.331

.152

.656

Adjusted R-Syuare Sig.
033 000
.033 .000
.040 .000
122 000
O11 048
.102 .000
.015 021
.426 000

1
Hoofdzonden
Hoogmoed

Hebzucht
Lust

Woede
Gulzigheid

Afgunst
Apathie

Melancholie

Uit de correlatiecoëfficiënten van tabel4 blijkt, dat de samenhang tussen

welzijn en melancholie met een waarde van R-.656, p-.000 duidelijk het

krachtigst is. Daarna volgen met enige afstand woede (R-.359, p-.000) en

afgunst (R-.331, p-.000). Opvallend is dat deze drie hoofdzonden deel uit-

maken van de dimensie wrok. Apathie valt als vierde zonde van deze di-

mensie enigszins uit de toon (R-.152, p-.021). Alleen de samenhang met

gulzigheid ís nog gerínger (R-.138, p-.048). Deze hoofdzonde behoort sa-

men met de resterende drie hoofdzonden tot de dimensie begeerte. De sa-

menhang met lust is hierbij het krachtigst (R-.219, p-.000), terwijl hoog-

moed en hebzucht elkaar met een coëfficiënt van respectievelijk R-.201,

p-.000 en R-.202, p-.000 dicht naderen.
Een berekening van R en Rz zegt niets over de relatieve bijdrage van

indicatoren van welzijn op de afzonderlijke hoofdzonden. Daarvoor is een
bepaling van Bètawaarden noodzakelijk; zie onderstaande tabel 5. Alleen
de Bèta's die voldoende significant zijn worden besproken.

Tabel 5 De relatieve invloed van welzijn op waarderingen van hoofdzonden

Hoofdzonden
MIL-
kader

Bèta Sig.

MIL-
vervulling

Bèta Sig.

Levens-
tevredenheid
Bèta Sig.

Depressief
affect

Bèta Sig.

Hoogmoed .095 .110 .007 .925 .053 A28 -.087 . 137
Hebzucht -.024 .689 -.254 .000 .070 .297 -.049 . 407
Lust -.018 754 -.284 .000 .148 .028 .006 . 922
Woede -.046 419 -.292 .000 .168 .009 .191 . 001
Gulzigheid 021 721 -.203 .005 .155 .024 -.007 . 904
Afgunst .194 .001 -.400 .000 .088 .176 .102 . 071
Apathie -.168 .005 -.033 648 .109 .109 021 .723
Melancholie -.019 682 -.264 000 -.267 000 .205 .000
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MIL-kader geldt om te beginnen als verklaring voor afgunst (Bèta .194,
p-.001). Kennelijk stimuleert de aanwezigheid van een betekenisvol referen-
tiekader gevoelens van afgunst; het besef dat anderen wellicht een aangena-
mere en effectievere levensvísie hebben, kan hierbij een rol spelen. De ne-
gatieve link met apathie (Bèta -.168, p-.005) geeft aan dat het hebben van le-
vensdoelen, de neiging tot apathie vermindert. Of omgekeerd: het ontbreken
van levensdoelen maakt mensen apathisch. MIL-vervulling levert op hoog-
moed na alleen negatieve Bètawaarden op. Hebzucht (Bèta -.254, p-.000),
lust (Bèta -.284, p-.000), woede (Bèta -.292, p-.000), gulzigheid (Bèta -.203,
p-.005), afgunst (Bèta -.400, p-.000) en melancholie (Bèta -.264, p-.000) ne-
men af zodra gestelde levensdoelen zijn gerealiseerd. Levenstevredenheid le-
vert een negatieve Bèta op bij melancholie (-.267, p-.000); een begrijpelijk ge-
geven. Tevredenheid is nu eenmaal een tegenpool van neerslachtigheid. Ook
lust (Bèta .148, p-.028) en gulzigheid (Bèta .155, p-.024) worden door le-
venstevredenheid bepaald. De invulling van tevredenheid krijgt hiermee een
bijzonder begerig karakter. Opmerkelijk is verder dat levenstevredenheid de
hoofdzonde woede voor een deel verklaart (Bèta .168, p-.009). Deze combi-
natte bevest:gti de War.hoop die feit:,lijk Ovi.rhe.erst. ~~an authi.ntii.i~C ti.'vrC-
denheid lijkt geen sprake te zijn. Woede sluit zingeving (MIL-vervulling) im-
mers uit (Bèta -.292, p-.000), terwijl ook depressief affect deze zonde ver-
klaart (Bèta .191, p-.001). Het zou dus kunnen zijn dat een momentane
levenstevredenheid, de verborgen machteloosheid en misère juist beklem-
toont. Tot slot depressief affect: het feit dat deze indicator van welzijn naast
woede vooral melancholie verklaart (Bèta .205, p-.000) zal geen verrassing
zijn. Het is de diepe rouw om verloren kansen die hier overheerst.

5.2.2 Invloed narcisme op afzonderlijke hoofdzonden
Onderstaande tabel 6 geeft niet alleen de samenhang weer tussen narcis-
me en afzonderlijke hoofdzonden, maar tevens de mate waarin de varian-
tie van deze hoofdzonden wordt verklaard door narcisme.

Tabel 6 Invloed narcisme op afzonderlijke hoofdzonden

Hoofdzonden Mulliple Adjusted
Cor. (R) R-Sguare S g.

Narcisme

Hoogmoed
Hebzucht
Lust
Woede
Gulzigheid
Afgunst
Apathie
Melancholie

513 260 .000
.293 .082 .000
315 .096 .000

.476 .223 .000

.222 045 000

.433 .185 000
138 .015 009
546 295 000

Covert Overt
Bèta Sig. Bèta Sig.
.044 .255 .510 .000
.264 .000 .122 .005
313 .000 .036 .399
.467 .000 -.098 .013
206 000 .078 .076
.433 000 -.035 380
122 006 .062 .161

.507 000 -.212 .000
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Uit de inspectie van de kolom met multiple correlatiecoëfficiënten (R)
blijkt dat de berekende samenhang tussen narcisme en hoofdzonden nog-
al krachtig is. Vooral de coëfficiënten van zonden die behoren tot de di-
mensie wrok zijn hoog te noemen. Zo is de samenhang tussen narcisme en
melancholie R-.546, terwijl dit bij afgunst en woede respectievelijk R-.433
en R-.476 is. Apathie valt, als vierde zonde van deze dimensie, met een
correlatiecoëfficiënt van R-.138 enigszins uit de toon. Bij hoofdzonden die
deel uitmaken van de dimensie begeerte, is met name de samenhang tus-
sen narcisme en hoogmoed (R-.513) krachtig. Maar ook de overige drie
zonden van deze dimensie correleren met narcisme. Lust, hebzucht en
gulzigheid noteren respectievelijk R-.315, R-.293 en R-.222. Deze waar-
den liggen duidelijk hoger dan de coëfficiënten die voor deze zonden zijn
berekend bij welzijn (zie tabel4, subparagraaf 5.2.1). De samenhang tussen
afzonderlijke hoofdzonden en narcisme is kennelijk krachtiger dan het
verband tussen afzonderlijke hoofdzonden en welzijn.

De Bèta-coëfficiënten in tabel 6 laten zien, dat met name de invloed
van covert narcisme op de afzonderlijke hoofdzonden groot is. Vooral me-
lancholie (Bèta .507), woede (Bèta .467) en afgunst (Bèta .433) springen er
uit. Deze drie zonden behoren alle tot de dimensie wrok. Apathie, de vier-
de zonde van deze dimensie, valt met een Bèta van .122 een beetje uit de
toon. De invloed van overt narcisme op de zonden van wrok is negatief:
melancholie Bèta -.212, woede Bèta -.098 en afgunst Bèta -.035. Alleen me-
lancholie en woede zijn bij deze variant van narcisme significant (respec-
tievelijk p-.000 en p-.013). Opmerkelijk is overigens dat ook de zonden
die tot de dimensie begeerte behoren, vooral door covert narcisme wor-
den verklaard. Dit geldt in ieder geval voor hebzucht (Bèta .264), lust (Bèta
.313) en gulzigheid (Bèta .206). De invloed van overt narcisme is bij deze
zonden gering en afgezien van hebzucht (p-.005), eigenlijk onvoldoende
significant. De zonde die het meest door overt narcisme wordt verklaard
is hoogmoed (Bèta .510). Deze zonde is hierdoor bij uitstek de zonde van
begeerte.

Van alle zonden blijken melancholie, hoogmoed, woede en afgunst niet al-
leen het meest te correleren met dimensies van narcisme, zij worden er te-
vens het meest door verklaard. De overeenkomsten met Capps' bevindin-
gen zijn treffend. Uit zijn onderzoek uit 1989 komt naar voren, dat man-
nen en vrouwen melancholie, lust en woede weliswaar als de ergste zonden
beschouwen, maar dat zij zich met deze zonden persoonlijk het minst
identificeren. Het zijn met name afgunst, hoogmoed en gulzigheid die
worden opgevat als de eigen zonden. Uit onderzoek uit 1999 blijkt echter,
dat de zonden waarvoor in 1989 werd gevreesd (i.c. de ergste zonden), nu
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steeds vaker de zonden zijn waarmee respondenten zich identificeren (i.c.
de eigen zonden); dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen [Capps
1992; Capps é~ Cole 2000]. Meer concreet zijn lust en melancholie de
zonden waarmee mannen zich tegenwoordig steeds vaker identificeren,
terwijl vrouwen zich het meest vereenzelvigen met afgunst, gulzigheid,
hoogmoed en woede. Recente onderzoeksresultaten van Nauta [2002] be-
vestigen deze ontwikkeling. De identificatie met de zonde melancholie
neemt zelfs toe. Niet alleen mannen, maar inmiddels ook vrouwen be-
schouwen melancholie immers als de meest eigen zonde.

Juist deze veranderingen worden door Capps opgevat als een bevesti-
ging van het narcistisch lijden van hedendaagse mensen. Met name me-
lancholie, hoogmoed, woede en afgunst zijn de hoofdzonden die (zo blijkt
uit voorliggend onderzoek) het meest door narcisme worden verklaard. Zij
kunnen dan ook met recht worden beschouwd als de zonden van het nar-
ctsnze. Mensen gedragen zich hoogmoedig in de hoop te worden opge-
merkt en worden afgunstig en melancholisch, zodra blijkt dat anderen het
aanzien ontvangen dat zij zelf het meest ontberen. Deze miskenníng van

, , , „ , .,
vermeend 'beiang, geeft voeding aan aigenete gevoetens van wroxxigneia
en frustratie. Gevoelens van woede zullen hierbij niet achterwege blijven.

De voorspoed van anderen is namelijk een doorn in het oog. De ene zon-
de lijkt zo de andere te ontlokken.

In een samenleving waarin bij velen gevoelens van nietswaardigheid en
zinloosheíd overheersen, wordt de persoonlijke tragiek bevestigd door de

zonden waarmee mensen zich het meest ídentificeren. Deze conclusie
wordt bevestigd door de wijze waarop in deze studie hoofdzonden en nar-

cisme zijn gemeten en geanalyseerd. Immers: Capps interpreteert de zon-
den die respondenten aanwijzen als de meest eigen zonden met behulp

van kenmerken van narcisme, terwijl de hoofdzonden die in deze studie
empirisch gezien het meest door narcisme worden bepaald hiermee over-

eenkomen. Deze vaststelling kan worden beschouwd als een bevestiging
van Capps' these, dat bepaalde hoofdzonden inderdaad uitdrukking ge-

ven aan kenmerken van narcisme.

5.3 Invloed van biografische en religieuze variabelen
De resultaten van voorliggende studie bevestigen het verband tussen nar-
cisme en hoofdzonden. Zo is in voorgaande paragrafen gebleken dat de
invloed van narcisme op hoofdzonden, significant groter is dan de invloed
van indicatoren van welzijn op hoofdzonden. Vooral de samenhang tussen
covert narcisme en wrok als dimensie van hoofdzonden is overtuigend.
Het is juist dit wrokkig narcisme dat de in het eerste hoofdstuk beschreven
apathische, ontevreden en gefrustreerde levenshouding van veel heden-
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daagse mensen goed typeert. Opvallend is verder dat begeerte door beide
varianten van narcisme wordt verklaard. Deze dubbele determinatie toont
aan dat begeerte niet alleen uiting geeft aan aspecten van een pralend nar-
cisme, maar ook uitdrukking geeft aan teleurstelling en miskenning.

In deze paragraaf zal worden nagegaan wat de eventuele invloed is van
de geselecteerde biografische en religieuze variabelen op dimensies van
hoofdzonden. Deze variabelen worden toegevoegd aan het reeds ontwik-
kelde conceptuele model, waarin welzijn, narcisme en hoofdzonden cen-
traal staan. Dit leidt aldus tot de volgende weergave: biografische Sz reli-
gieuze variabelen -~ welzijn ~ narcisme -~ hoofdzonden. Meer
concreet wordt in deze paragraaf nagegaan in hoeverre wrok en begeerte
(als dimensies van hoofdzonden) in empirische zin afhankelijk zijn van
(scores op) sekse, leeftijd, burgerlijke staat, functie en inkomen enerzijds
en geloofsopvoeding, kerklidmaatschap, overname kerkleer, bezoek kerk-
dienst en het belang van god 8z geloof anderzijds.

5.3.1 Invloed biografische variabelen op hoofdzonden
Tabel 7 geeft een overzicht van de multiple correlatie tussen biografische
variabelen, welzijn, narcisme en dimensies van hoofdzonden. Een bereke-
ning waarbij hoofdzonden afhankelijk zijn van biografische variabelen zo-
als a) sekse, b) leeftijds, c) burgerlijke staat, d) functie en e) inkomen, levert
een correlatie coëfficiënt op van R-.201 bij wrok en R-.285 bij begeerte.
De R-Square geeft aan dat biografische variabelen bij wrok 4.l01o van de
variantie verklaren tegen 8.lo~O bij begeerte.

Tabel 7

Biografische variabelen, welzijn fr narcisme als verklaring voor hoofdzonden

Model
Wrok Begeerte

1 Biografische
variabelen

2 Welzijn 8c
narcisme

" p~.01 "' p~.001

Multiple R- R-Square
Cor (R) Syuare Change

.201 .041 .041"

.702 493 452"`

Multiple R- R-Square
Coc (R) Square Change

.285 O81 .081~"

516 2G6 185""

5 In de vragenlijst is gevraagd naar het geboortejaar van de respondent. Om te komen
tot een betere vergelíjking van gegevens, is besloten het ingevulde geboortejaar om te
rekenen naar leeftijd in jaren.
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Indien indicatoren van welzijn en dimensies van narcísme aan het model
worden toegevoegd, stijgt de correlatiecoëfficiënt bij wrok en begeerte tot
respectievelijk R-.702 en R-.516. Ook blijkt dat wrok voor slechts 4.10~6
door biografische variabelen wordt verklaard, terwijl een toevoeging van
welzijn en narcísme aan het model voor een stijging zorgt van 45.2o~O. Een
zelfde ontwikkeling is zichtbaar bij begeerte; een toevoeging van welzijn
en narcisme aan een meting met biografische variabelen zorgt voor een
stijging van 8.1~o naar 18.50~0. Het ís dus duidelijk dat hoofdzonden voor-
al afhankelijk zijn van welzijn en narcisme.

Tabel 8 laat zien dat een toevoeging van biografische variabelen aan een
model waarin welzijn en narcisme als eerste zijn opgenomen, ertoe leidt
dat de verklaarde variantie bij wrok met 2.70~o stijgt tegen 8.90~o bij begeer-
te. Een vergelijking van de tabellen 7 en 8 toont aan, dat de invloed van
biografische variabelen op wrok en begeerte veel geringer is dan de in-
vloed van welzijn en narcisme op deze dimensies van hoofdzonden; deze
bedraagt immers respectievelijk 45.2o~O en 18.5o~O.

Tabe18
Welzijn, narcisme en biografische variabelen als verklaring voor hoofdzonden

Model

Wrok Begeerte

1 Welzijn 8e
narcisme

2 Biografische
variabelen

Multrple R- R-Square
Cox (R) Square Change

683 ~66 466"~`

702 493 027"'"
~~ p~.01 ~"' p~.001

Multiple R- R-Square
Cor (R) Square Ch.ange

~121 177 .177"`

516 .266 089""

Om te achterhalen welke biografische variabelen relatief het meest bepa-
lend zijn voor de samenhang met wrok en begeerte, is het noodzakelijk te
kijken naar de Bèta-coëfficiënten. Deze geven een indicatie van de rela-
tieve bijdrage van onafhankelijke variabelen aan de determinatie van af-
hankelijk gestelde variabelen. Tabe19 geeft een overzicht. Alleen variabe-
len die voldoen aan de p~0.05 worden toegelicht.
Bij de biografische variabelen drukt de variabele leeftijd een stempel op de
berekende samenhang met wrok (Bèta .140); dit betekent dat met het stij-
gen van de leeftijd tevens de wrokkigheíd toeneemt. Of preciezer gefor-
muleerd: hoe ouder de mens, hoe meer deze gefrustreerd is over de invul-
ling van zijn leven en hoe meer hij tekenen gaat vertonen van wanhoop en
melancholie. Deze constatering komt overeen met Capps' vermoedens
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[1987; 1993].~ De bijdrage van MIL-vervulling is grater (Bèta -.216), maar
negatief van aard. Blijkbaar werkt het onvermogen gestelde doelen te re-
aliseren wrok in de hand. Of voortbordurend op de variabele leeftijd: hoe
ouder de mens, hoe minder levensdoelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd,
hoe depressiever de emotionele stemming, hoe groter de neiging het leven
te laten bepalen door de zonden melancholie, afgunst en woede. De groot-
ste relatieve bijdrage wordt echter, conform eerdere bevindingen in deze
studie, geleverd door covert narcisme (Bèta .471). Deze determinatie bena-
drukt de vervreemdende consequentie van het lege en ontredderde zelf.

rabet 9
Biografische indicatoren, welzijn ~ narcisme als determinanten van hoofdzonden

Biografiscbe indicatoren,

welzijn F~ ~surczsme

Sekse
Leeftijd
Burgerlijke staat
Functie
Inkomen

Wrok
Bèta Sig.

.064 .079
140 .000

-.018 .597
-.038 .277
-.031 .381

Begeerte
Bèta Sig.
.232 .000
-.164 .000
036 .383

-.029 .492
.113 008

MIL-kader
MIL-vervulling
Levenstevredenheid
Depressief affect

Covert narcisme
Overt narcisme

-.003 940
-.216 000
-.018 729
.091 .046

471 000
-.006 882

-.100 .070
-.068 .325
.081 .187

-.089 .108

.325 .000
269 000

Ook bij begeerte overheerst covert narcisme (Bèta .325). De invloed van

overt narcisme is iets geringer (Bèta .269). Verlangen naar erkenning gaat
blijkbaar samen met het onvermogen er openlijk naar te vragen. Van de

biografische variabelen is de relatieve bijdrage van de categorie sekse het
grootst (Bèta .232); mannen blijken begeriger te zijn dan vrouwen. De Bèta

bij leeftijd is negatief (Beta -.164), dus: hoe lager de leeftijd, hoe groter de
inbeslagname door de zonden van begeerte; lust, hebzucht en gulzigheid

6 Volgens Capps [1987] is het mogelijk de afzonderlijke hoofdzonden te verbinden aan
de levensstadia zoals heschreven d~~r nntwikkelíngspsycholoog Erikson. Een analyse
van de gescoorde eigen zonden in combinatie met de opgegeven leeftijd maakt bij-
voorbeeld duidelijk, dat lust meer tot de puberteit behoort, terwijl melancholie juist
kenmerkend is voor de oudere mens die geconfronteerd wordt met de eindigheid van
leven en de beperktheid van persoonlijke mogelijkheden [vgl. Nauta 2002].
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behoren daarmee tot de ervaringswereld van (vooral) jonge mensen.'
Wrok herbergt aldus de zonden van de ouderdom, terwijl begeerte uit-
drukking geeft aan zonden die kenmerkend zijn voor de jonge mens. Ook
het inkomen is van invloed op begeerte (Bèta .113); hoe hoger het salaris,
hoe meer de ontvanger wil hebben.

5.3.2 Invloed religieuze variabelen op hoofdzonden
In de vorige subparagraaf werd duidelijk dat wrok en begeerte nauwelijks
worden beïnvloed door biografische variabelen. Uit tabel 10 en 11 blijkt
dat de invloed van religieuze variabelen op dimensies van hoofdzonden
eigenlijk nog geringer is.

Tabel 10 Religze, welzijn en narcisme als verklaring voor hoofdzonden

Model

1 Religieuze
..:.1. -1...

Va11AUC1C11

2 Welzijn 8e
narcisme

~~' p~.001

Wrok

Multrple R- R-Squure
Cor.(R) Square Change

i3~ï .Oiá Oiá in.s.j

.692 479 461~~'

Begeerte

Multiple R- R-Square
Cor. (R) Squure Change

ï4~ 021 .U'L1 (n.s.)

.444 197 .176~"

Om te beginnen is gekeken naar de samenhang tussen a) geloofsopvoe-
ding, b) kerklidmaatschap, c) overname kerkleer, d) bezoek kerkdienst en
e) het belang van god in het persoonlijk leven enerzijds en naar dimensies
van hoofdzonden anderzijds. Deze geselecteerde religieuze variabelen
werden bij deze analyse afhankelijk gesteld van wrok en begeerte. Bij
wrok is de correlatiecoëfficiënt R-.134 tegen R-.145 bij begeerte. Geen
van deze correlaties is significant (respectievelijk p-.146 en p-.085). 1.80~0
van de variantie bij wrok wordt in deze berekening door religieuze varia-
belen verklaard. Bij begeerte is dit 2.l0~0.
Zodra indicatoren van welzijn en dimensies van narcisme aan het model
waarin reeds religieuze variabelen zijn opgenomen worden toegevoegd,
stijgen de correlatiecoëfficiënten. De samenhang met wrok is nu R-.692
en R-.444 bij begeerte. Ook de verklaarde variantie neemt sterk toe. Een
toevoeging van welzijn en narcisme zorgt bij wrok voor een stijging van
46.10~o en bij begeerte van 17.60~0. Wrok en begeerte worden dus nauwelijks
verklaard door religieuze variabelen.

7 De gehanteerde codering van ingevoerde data in SPSS, rechtvaardigt deze conclusie.
Bij de invoer van de variabele sekse, werden vrouwen aangeduid met een 1 en man-
nen met een 2. Bij een negatieve correlatie overheersen vrouwen op mannen, terwijl
deze verhouding bij een positieve correlatie juist omgekeerd is.
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Een berekening (tabel 11) waarbij religieuze variabelen worden toege-
voegd aan een model waarin welzijn en narcisme reeds zijn opgenomen,
bevestigt hun geringe bijdrage.

Tabel 11
Welzijn, narcisme en religieuze variabelen als verklaring voor hoofdzonden

Wrok Begeerte

Model ~ Mrrltiple R- R-Syuare Multiple R- R-Square
Cor (R) Syuure Change Cor. (R) Syuure Change

1 Welzijn á
narcisme

2 Religieuze
variabelen

" p~.01 "~ p~.001

681 463 463"'

692 479 .016"

422 178 .178""

44~1 197 019"

Net als bij de biografische variabelen, gelden welzijn en narcisme ook nu

als de belangrijkste determinanten van (dimensies van) hoofdzonden; wel-

zijn en narcisme zorgen bij wrok en begeerte immers voor een verklaarde
variantie van respectievelijk 46.30~o en 17.80~0, terwijl de toegevoegde bij-

drage van religieuze variabelen slechts 1.60~o en 1.90~o is.
De Bèta-coëfficiënten in tabel 12 geven aan wat de relatieve bijdrage is

van onafhankelijke variabelen (i.c. geselecteerde religieuze variabelen, in-
dicatoren van welzijn en dimensies van narcisme) aan de verklaring van
wrok en begeerte. Alleen de meest significante variabelen worden ge-
noemd.

raber 12
Religieuze indicatoren, welzijn FT narcisme als determinanten van hoofdzonden

Religieuze indicatoren,
welzljn fs narcame

Geloofsopvoeding
Kerklidmaatschap
Overname kerkleer
Bezoek kerkdienst
Belang van god in leven

MIL-kader
MIL-vervulling
Levenstevtedenheid
Depressief affect

Covert narcisme
Overt narcisme

Wrok
Bèta Sig.

-.001 .982
-.013 822

104 006
.011 .764
.051 .191

-.032 500
-.242 .000
-.010 840
036 443

.479 .000
-.027 490

Begeerte
Bèta Sig.

.132 .062
-.038 .596
005 .907
.020 .666
-.084 084

-.075 .206
-.148 .041
.162 .012
-.077 .183

.312 .000
228 .000
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De invloed van welzijn en narcisme op dimensies van hoofdzonden komt
qua verhouding en sterkte overeen met de bevindingen zoals genoteerd in
tabel9. Ook nu wordt wrok vooral bepaald door covert narcisme en MIL-
vervulling, terwijl zowel covert als overt narcisme een duidelijk stempel
drukken op de determinatie van begeerte. De totale bijdrage van religieu-
ze variabelen is gering. Bij begeerte zijn alle Bètawaarden onvoldoende
significant, terwijl bij wrok alleen de aanvaarding van de kerkleer een rol
van betekenis speelt (Bèta .104, p-.006). Deze Bèta toont aan dat het aan-
vaarden van de kerkleer, een wrokkige levenshouding stimuleert. Of ineer
concreet: een overname van de kerkleer leidt tot afgunst, woede en me-
lancholie. Alle goede intenties van het leergezag ten spijt blijkt dus, dat
het onjuist is te veronderstellen dat (de leer van) de kerk mensen behoedt
voor zondig gedrag. Integendeel zelfs: het volgen van de leer stimuleert
zondigheid, of iets minder erg: de leer volgend weet men dat wrok zonde
is.

5.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre hoofdzonden afhankelijk zijn
van indicatoren van welzijn en dimensies van narcisme. Een bestudering
van de meervoudige samenhang tussen deze concepten maakt het moge-
lijk Capps' inzichten zoals verwoord in The Depleted Self [ 1993] nader te
beoordelen op empirische evidentie.

Bij het toetsen van Capps' visie [zie hoofdstuk 2], is naast een meting
van hoofdzonden en narcisme tevens gekeken naar indicatoren van wel-
zijn (i.c. zinbeleving, levenstevredenheid en gevoelens van neerslachtig-
heid). De mogelijkheid bestaat ímmers dat waarderingen van hoofdzon-
den niet zozeer afhankelijk zijn van narcisme, maar tevens (of vooral) wor-
den beïnvloed door corresponderende gevoelens van onbehagen. Aldus
bestaat het conceptuele model van deze studie uit de volgende drie on-
derdelen: Welzijn -~ Narcisme -~ Hoofdzonden. Het uitgangspunt
hierbij is dat hoofdzonden meer worden verklaard door narcísme, dan
door indicatoren van welzijn.

Om meer zicht te krijgen op de predictieve samenhang tussen ge-
noemde concepten, is gebruik gemaakt van een regressieanalytisch model.
Hoofdzonden zijn hierbij enerzijds afhankelijk gemaakt van narcisme en
anderzijds van indicatoren van welzijn. De verzamelde informatie laat zien
dat de determinerende invloed van narcisme op hoofdzonden absoluut en
relatief duidelijk groter is, dan de determinerende invloed van indicato-
ren van welzijn op hoofdzonden. De hoofdthese van deze studie (i.c.
hoofdxonden worden meer verklaarddoor narcisme dan door welzijn) wordt
hiermee als aanvaard beschouwd.

120



5.4 sAMENVATTING

De samenhang tussen narcisme en de via factoranalyse onderscheiden
dimensies van hoofdzonden blijkt bijzonder sterk te zijn. Vooral de link
tussen wrok en covert narcisme is overtuigend. Deze narcistische variant
gaat kennelijk samen met afgunst, woede en melancholie. Begeerte (i.c.
hoogmoed, hebzucht, gulzigheid en lust) wordt daarentegen door beide
varianten van narcisme bepaald. De dubbelheid die eigen ís aan het nar-
cisme komt hierdoor goed naar voren. Achter het masker van ingebeelde
en verlangde importantie, schuilt een diep gevoel van miskenning en zelf-
twijfel. Een meting waarbij niet wrok en begeerte maar afzonderlijke
hoofdzonden centraal staan laat zien, dat er een verband bestaat tussen
narcisme enerzijds en hoogmoed, afgunst en melancholie anderzijds. Het
vermoeden van Capps dat juist deze zonden uitdrukking geven aan de tra-
giek van het narcísme, wordt hiermee bevestigd.

Net als bij wrok overheerst bij begeerte het onvermogen om gestelde
doelen te realiseren. De ervaren levenszin kan hierdoor onder druk ko-
men te staan. In combinatie met de determinerende werking van covert
narcisme op wrok, wordt hiermee de ellende getoond van het lege zelf (zíe
hier de hetekenis van The Depleted Sel~. De eigen zonden van de `begerige
narcist' blijken, ondanks het ontbreken van enig zingevend perspectief, ge-
paard te gaan met levenstevredenheid. Deze dubbelheid zorgt ervoor dat
begeerte kan worden gezien als een vorm van vervreemding waar gevoe-
lens van zinloosheid overheersen.

De toegevoegde waarde van biografische en religieuze variabelen op
de multiple samenhang tussen welzijn, narcisme en dimensies van hoofd-
zonden is verwaarloosbaar klein. Alleen leeftijd en aanvaarding van kerk-
leer, oefenen enige invloed uit op de aanwezigheid van wrok en begeerte.
Feitelijk wordt hiermee het determinerende effect van covert en overt nar-
cisme op wrok en begeerte ondersteund.
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Hoofdstuk 6

De betekenis van hoofdzonden in het pastoraat

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag, hoe ef-
fectief pastoraal handelen mogelijk is in een tijd waarin narcistisch bra-
voure het verborgen gevoel van nietswaardigheid maskeert. Kenmerkend
voor een cultuur van narcisme [vgl. Lasch 1979] is dat mensen rondlopen
`met vage gevoelens van onbehagen aangaande de zin en het doel van hun
leven: de enige uitweg die hen in dit ondermaanse openstaat, is een on-
beschaamd en onverbloemd vertrouwen in de eigen voortreffelijkheid, dat
desnoods langs therapeutische weg wordt bijgespijkerd. Wij leven in een
cultuur die ouderdom en historie haat, die niet weet om te gaan met ziek-
te en dood; alleen jeugd, gezondheid, sukses en populariteit geven het le-
ven nog glans; een schijn overigens die bedriegt' [Hagendoorn et al. 1981,
zie ref ]. Zicht op de keerzijde van maatschappelijke vooruitgang en
(on)mogelijkheden tot zelfontwikkeling, verheldert de tragiek van velen en
nodigt uit te reflecteren op pastorale begeleidingsvormen, waarbij aan-
dacht is voor narcistisch lijden en gevoelens van schaamte - het narcistisch
affect parexcellence [Nauta 2000; Lewis 1995].

Voorliggend onderzoek naar het welzijn van hedendaagse mensen laat
zien, dat de meeste respondenten goed zijn opgeleid, een verdienstelijke
baan hebben, tevreden zijn met hun leven, het bestaan als zinvol waarde-
ren, nauwelijks gebukt gaan onder gevoelens van depressiviteit en abso-
luut geen pathologische vormen van narcisme vertonen. Desondanks wij-
zen de scores van deze keurige mensen, op een krachtige conceptuele sa-
menhang tussen kenmerken van narcisme en dimensies van hoofdzonden.
Of ineer concreet: de zonden die respondenten gemiddeld genomen het
meest bij zichzelf herkennen (i.c. hoogmoed 8c afgunst) zijn tevens de zon-
den die meer door narcisme dan door welzijn worden verklaard (zie
hoofdstuk 5). Zondig gedrag geeft daarmee op indirecte wijze uitdrukking
aan een bestaan waarin gevoelens van nietswaardigheid, persoonlijk on-
vermogen en zinloosheid overheersen. Dit gegeven nuanceert de voor-
spoed die naar buiten toe wordt getoond.
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Om recht te doen aan de kwetsbare situatie die via deze conceptuele
samenhang zichtbaar wordt, dient de geestelijk verzorger zich open te stel-
len voor het verborgen onbehagen van cliënten. Een adequate geestelijke
verzorging impliceert dan ook niet alleen kennis van achtergronden van
het narcisme, maar vergt ook enig inzicht in de psychologie van de zonde.
Naast gevoelens van nietswaardigheid dient de geestelijke verzorger te er-
kennen dat zondig gedrag vooral compenserende reacties zijn op een on-
vervuld verlangen naar aandacht en erkenning. Een pastoraat dat zonde
vooral in verband brengt met schuldigheid en via boetedoening verlossing
belooft, heeft onvoldoende oog voor de problematiek die schuilgaat ach-
ter een houding van ingebeelde importantie, namelijk: het beschamende
besef van velen eigenlijk niemand te zijn.

Zowel bij het begaan van zonden, bij narcistische problematiek en bij
gevoelens van schaamte speelt de ander een crucíale rol. Deze ziet immers
hetgeen verborgen moest blijven bij schaamte, maar is tevens noodzakelijk
voor de zelfwaardering bij narcisme. Ook wordt deze ander vanwege het
relatieverstorende karakter van zonde steeds moeilijker bereikbaar; hoog-
moed, afgunst en apathie belemmeren nu eenmaal nabijheid. Het herijken
van de verhouding tussen dimensies van het zelf en de ander, is een moei-
zaam proces. Toch lijkt het erop dat juist in de confronterende en schaam-
tevolle ontmoeting met de ander het zelfinzicht wordt gescherpt. Of anders
geformuleerd: teruggeworpen op onszelf zien we via de ander wie we wer-
kelijk zijn. Alsof de ander ons in contact brengt met een verborgen zelf.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de eerste paragraaf wordt
stilgestaan bij voorwaarden voor een geestelijke (bege)leiding in een cultuur
van narcisme. Inzet hierbij is te komen tot een realistische beoordeling van
persoonlijke grenzen en mogelijkheden. Het eerst (h)erkennen van de eigen
tragiek en de pogingen deze in zonden te ontvluchten, is een belangrijke
fase om het eigen bestaan te (her)overwegen vanuit het opzicht van gebrek
en onvermogen. Eeuwenlang vervulde de biechtpraktijk deze functie. Maar
tijden zijn veranderd, terwijl het verlangen naar biografische helderheid is
blijven bestaan. De vraag naar `Wie ben ík eigenlijk?' wordt door jong en
oud gesteld. Daarom wordt in de tweede paragraaf de `Zelfconfrontatieme-
thode' (ZKM)1 gepresenteerd als een seculier instrument tot gestructureerd
zelfonderzoek. In de derde paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de ZKM

1 De afkorting ZKM (van Zelfkonfrontatiemethodel is ontstaan in een tijd waarin de toe-
voeging 'confrontatie' nog met een `K' werd geschreven. Omdat de Zelfconfrontatie-
methode inmiddels als ZKM is ingeburgerd, is besloten deze afkorting in deze studie
te handhaven. Daar waar ZKM voluit wordt geschreven, zal - overeenkomstig de hui-
dige spellingsregels - gekozen worden voor Zelfconfrontatiemethode met een `C'.

123



Ó. DE BETEKENIS VAN HOOFOZONDEN IN HET PASTORAAT

binnen een pastorale context kan worden gebruikt bij het ter sprake bren-
gen van de eigen hoofdzonden. In totaal worden drie mogelijkheden ge-
presenteerd. Deze kunnen - afhankelijk van de bekendheid met de metho-
de - zowel door de geoefende ZKM consultantOO als door een geestelijk ver-
zorger die minder of niet is ingeleid in de beginselen van de ZKM in de
eigen beroepspraktijk worden toegepast. In paragraaf vier wordt bekeken in
hoeverre de geconstateerde moeilijkheid tot zelfbestemming, mogelijk ten
grondslag ligt aan het sombere levensgevoel van velen. In paragraaf vijfwor-
den de belangrijkste bevindingen samengevat.

6.1 Geestelijke (bege)leiding in een cultuur van narcisme
Lasch [1979] gaat er vanuit dat de westerse cultuur een voedingsbodem
is voor de ontwikkeling van narcistísche oriëntaties. Een corresponderend
verschijnsel hierbij is dat mensen ervaringen van persoonlijk tekort niet
langer duiden ín termen van schuld, maar vooral beleven als schaamte.
Deze vaststelling noopt, aldus Capps, tot een herziening van de vooral
schuldgeoriënteerde westerse theologie. Immers: waar blijkt dat schaamte
in onze cultuur een betekenisvolle modaliteit van bestaan is geworden, is
het van belang dat de relevantie van deze zijnswijze ~ok binnen het werk-
veld van de theologie wordt erkend. Deze noodzaak geldt in het bijzon-
der voor disciplines waar geestelijke (bege)leiding een belangrijke rol
speelt.2 Capps' visie op geestelijke verzorging veronderstelt niet alleen ken-
nis van de dynamiek van het narcisme, maar nodigt tevens uit te reflecte-
ren op een adequate omgang met schaamteproblematiek.

Subparagraaf 6.1.1 laat zien dat kennis van de dynamiek van het nar-
cisme de geestelijk verzorger helpt om narcistische behoeften van anderen
en zichzelf te transformeren tot een zelfwaardering die is gebaseerd op re-
alisme en relativering. Uit subparagraaf 6.1.2 zal blijken dat zelfaanvaar-
ding en erkenning door significante anderen een centrale rol speelt in het
leren omgaan met gevoelens van schaamte. Tot slot zal in subparagraaf

2 Het begrip `geestelijke (bege)leiding' kan binnen de conteat van deze studie op twee
manieren worden gedefinieerd. Om te beginnen als geestelijke leiding: 'hierbij hebben
de invloedspogingen van de leider betrekking op de richting en inrichting van de per-
soonlijke en maatschappelijke levensweg vanuit de oriëntatie op de transcendente di-
mensie ervan' [Van Knippenberg in Nieuwsbrief Tilburg Research 2000]. Geestelijke be-
geleiding kan in dit verband worden opgevat als een door de cliënt gelegitimeerd pro-
ces van gezamenlijk zoeken naar persoonlijke bestaansverheldering, waarbij inzichten
van de gedeelde levensbeschouwelijke traditie als aanknopingspunt kunnen dienen.
Meer concreet is geestelijke (bege)leiding gericht op `het bevorderen van het geestelijk
welzijn van degene die zulke leiding wensen te ontvangen. Geestelijk welzijn valt te
omschrijven als bepaald door de ervaring van zin en betekenis, van doel en oorsprong,
van eigenheid en verbondenheid' [Nauta 2005, pag. 12].
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6.1.3 worden ingegaan op narcistische oriëntaties bij geestelijk verzorgers.
Vanwege het relationele karakter van de geestelijke verzorging is het aan-
nemelijk dat narcistische behoeften de kwaliteit van het contact met an-
deren beïnvloedt [vgL Zondag 2003]. Het is hierdoor van belang dat gees-
telijk verzorgers niet alleen zorg dragen voor de gekwetstheid van pastor-
anten c.q. cliënten, maar tevens de eigen zinloosheid, troosteloosheid en
verlorenheid onder ogen durven zien.

6.1.1 Expressies van getransformeerd narcisme
In het eerste hoofdstuk is kort stilgestaan bij de ontstaansachtergronden
van het narcisme. Hierbij werd gebruik gemaakt van inzichten van Kohut
en Kernberg; twee pioniers op het gebied van het narcisme. De verschil-
len tussen beiden zijn fundamenteel. Kohut [1971, 1977] gaat er vanuit
dat ieder mens in beginsel narcistisch georiënteerd is. Het onvermogen
een duidelijk onderscheid te maken tussen ik en de ander, maakt dat het
kind leeft alsof het zelf middelpunt is van het bestaan. De geleidelijke con-
statering dat moeder en significante anderen er niet om zijnentwil zijn,
kan worden beschouwd als een eerste narcistische krenking. Een emotio-
neel stimulerende omgeving zal de gewaande belangrijkheid van het kind
kunnen compenseren. De liefhebbende en emotioneel stabiele moeder
leert het kind te vertrouwen op eigen vaardigheden en vermindert hier-
door diens infantiele afhankelijkheid. Wanneer dit proces mislukt, zal het
kind de rest van z'n leven blijven zoeken naar `ouderlijke' waardering. Bij
Kernberg [1975] liggen zaken anders. Volgens hem is het narcisme geen
vroegkinderlijke fase die geleidelijk overgaat in een meer volwassen va-
riant, maar veeleer een pathologische fixatie in het ontwikkelingsproces
van het jonge kind. Hoogmoedigheid is ook hier slechts een fa~ade voor
een intens gevoel van nietswaardigheid. Naast idealisering van en vereen-
zelviging met aanzienlijke anderen, wordt het wankele en gekwetste zelf-
gevoel gecompenseerd door een houding van ingebeelde importantie. Ten
diepste verlangt de narcistische persoonlijkheid naar het verloren paradijs,
waarin emotionele warmte, symbiotische heelheid en de bewonderende
blik van de moederfiguur overheerst.

De vraag is nu hoe deze kennis van (ontstaans)achtergronden van de
dynamiek van het narcisme de geestelijk verzorger helpt om de narcisti-
sche behoeften van anderen en zichzelf te transformeren in een zelfwaar-
dering, waarbij gevoelens van eigenwaarde minder afhankelijk zijn van een
affirmerende omgcving en vooral zijn gebaseerd op een realistische in-
schatting van eigen mogelijkheden en beperkingen. Het antwoord op deze
vraag kan het beste worden gezocht bij Kohut, temeer omdat hij - in te-
genstelling tot Kernberg - een meer functionele visie op narcisme heeft.
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In de meeste gevallen zal het kinderlijk narcisme zich (aldus Kohut) ont-
wikkelen tot een meer gerijpte variant die het persoonlijk functioneren al-
leen maar ten goede komt. `Kohut ziet narcisme als een spil van het groei-
ende en creatieve zelf [Hij] erkent dat narcistische fantasieën psychologi-
sche groei en zelfontplooiing kunnen ondersteunen. Zelfabsorptíe en
subjectieve almachtsgevoelens bieden de psychische middelen om ambi-
tie, creativiteit en groei te bevorderen. In Kohuts zelfpsychologie is de mo-
gelijkheid van een gezond en adaptief soort narcisme duidelijk aanwezig'
[Ettema 8z Zondag 2002, 251].

Voor een gezonde zelfontwikkeling is het van belang dat het kind via
ouderlijke spiegeling leert vertrouwen op eigen kwaliteiten en (on)moge-
lijkheden. Indien dit proces niet of onvoldoende plaatsvindt, zal het kind
zich gaan gedragen naar de verwachtingen van signifícante anderen, om
zodoende de gewenste waardering te ontvangen.

Feitelijk betekent dit dat een persoon met narcistische problematiek
heeft geleerd om eigen wensen te veronachtzamen en zich voortdurend
aan te passen aan verwachtingen van een eisende omgeving [vgl. Johnson
1987]. In het maatschappelijk verkeer wordt dan geprobeerd anderen te
imponeren met verworven symbolen van succes, in vriendschappen en re-
laties wordt uit angst voor afwíjzing vooral het belang van de ander ge-
diend en in het pastoraat wordt uit vrees de ander te kwetsen (en daarmee
zichzelfl meer beaamd, dan daadwerkelijk ingegaan op narcistische pro-
blematiek waarin het besef van gemiste kansen en het onvermogen zelf ie-
mand te zijn centraal staat [vgl. Nauta 1998]. In deze voorbeelden is ach-
tereenvolgens sprake van zelfvergroting, aanpassing en (angst voor) zelf-
verlies. De narcistische persoonlijkheid gedraagt zich hoogmoedig, sociaal
en beheerst, maar ten diepste staat alles in het teken van een onvervuld
verlangen naar liefde en erkenning. Om dit patroon - dat stamt uit de kin-
dertijd - te doorbreken, is het zaak het legitieme verlangen naar aanzien
en (h)erkenning te baseren op een besef van persoonlijke waarde en op-
rechte zelfwaardering.

Kohut [1978] pleit in dit verband voor een transformatie van narcisti-
sche behoeften. Het belang van erkenning blijft behouden, maar niet
steeds om onvermogen te maskeren. Een dergelijke gerijpte vorm van nar-
cisme toont zich bijvoorbeeld in het streven naar persoonlijke creativiteit.
Het valt niet te ontkennen dat ook in de wens tot scheppen een verbor-
gen verlangen zit naar bekendheid en waardering. Maar object van be-
langstelling is nu niet zozeer het zelf, maar de (gematerialiseerde) creatie
van het zelf Het compliment wordt deze keer niet verkregen via manipu-
latie of veronderstelde importantie, maar op basis van toetsbare resulta-
ten. Ook het vermogen zich in de ander te verdiepen (empathie) wordt ge-
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zien als een uiting van getransformeerd narcisme. De getoonde betrok-
kenheid is nu geen middel om het zelf (zichzel fl beter te presenteren,

maar komt overeen met de onbaatzuchtige respons die evenwichtige ou-
ders hun kind geven. Verder benadrukt Kohut het belang dat de grenzen

van de eigen existentie worden onderkend. Dit betekent niet alleen een
meer realistische waardering van veronderstelde vaardigheden en kwali-

teiten, maar ook een nuancering van het belang van de eigen existentie;
`Ik ben niet volmaakt en kan bovendien worden gemist'. In het verlengde

hiervan ligt het vermogen frustraties te relativeren en zo mogelijk te aan-
vaarden. Humor is hierbij het middel om met een knipoog en een glim-

lach de betrekkelijkheid van het eigen lot onder ogen te zien. Tot slot be-
nadrukt Kohut de waarde van levenswijsheid. Hierdoor wordt het moge-

lijk gebeurtenissen in juiste verhoudingen te plaatsen en ondanks zware

tegenslag de hoop te bewaren [vgl. Capps 1985].
Vanzelfsprekend vergt de overgang van kinderlijk naar getransformeerd

narcisme veel tijd en begeleiding. Aan de therapeut en geestelijk verzor-

ger worden bijzondere eisen gesteld. `De therapeut moet iemand zijn die

de patiënt ziet en hoort, een echo zonder veel aan inhoud toe te voegen,

een spiegel voor het kinderlijk narcisme, een hofnar die de koning aan het

lachen brengt en heel voorzichtig en behoedzaam de waarheid zegt'.3 Sto-
lorow [1976] is van mening dat de werkwijze van Rogers aansluit bij de

therapeutische aanpak van Kohut. Dit betekent dat een directe confron-
tatie met manifeste uitingen van narcistisch bravoure het onbehagen van

de cliënt alleen maar zal vergroten. Ook kan de veronderstelde deskun-
digheid van de begeleider de cliënt uitdagen tot wedijver. Het is daarom

zaak dat de cliënt het gevoel heeft dat hij tegenover een mens zit van vlees

en bloed. Een mens met aandacht, geduld, invoelend vermogen en ie-

mand die zijn gesprekspartner onvoorwaardelijk accepteert [vgl. Swildens
1992]. De begeleider is iemand die de behoefte aan erkenning bij de an-

der niet tactloos negeert, maar er vooral naar streeft het zelfvertrouwen

van zijn cliënt te revitaliseren. Alleen door werkelijk sensitief te zijn voor

de kwetsbare positie van de cliënt, is het mogelijk te werken aan de reha-
bilitatie van diens zelfstructuur [Kohut 8~ Wolf 1986]. En alleen in een

context van rust en aanvaardig, zal de cliënt een geleidelijke confrontatie
met de realiteit van de eigen beperktheid kunnen doorstaan.

3 Dit citaat is ontleend aan een recensie van Karoline Martens. Zij citeert Marc Heb-
brechts die een lezing gaf over Kohuts' visie op de therapeutísche behandeling van
mensen met narcistische problematiek. De studiedag vond plaats op 4 juni 2004 te
Kortenberg (België) en werd georganiseerd door de Vereniging voor Psycboanalytische
Psychotberapie (inzage recensie via Google: `studiedag narcisme België').
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A1 deze taken zijn de geestelijk verzorger toevertrouwd. Wel zal hij re-
alistisch moeten zijn in de beperktheid van zijn psychologische vaardig-
heden. Bij serieuze problematiek is een verwijzing naar een professioneel
therapeut dan ook noodzakelijk. De belangrijkste taak van de geestelijk
verzorger is wellicht het herstellen van `the archetype of the good mother
through a maternally caring approach' [Asper 1993].

6.1.2 Omgaan met gevoelens van schaamte in het pastoraat
De zonden die mensen tegenwoordig aanwijzen als de eigen zonden, blij-
ken tevens de zonden te zijn die samenhangen met de dynamiek van het
narcisme [zie subparagraaf 5.2.2]. Dit betekent dat deze zonden enerzijds
uitdrukking geven aan uitingen van narcistisch bravoure (bijvoorbeeld
hoogmoed), terwijl zij anderzijds verwijzen naar gevoelens van tekort en
onvermogen (bijvoorbeeld afgunst 8z melancholie). In hoofdstuk 1 is er
verder op gewezen dat onder invloed van het narcisme, persoonlijke mis-
lukkingen niet langer worden beleefd als schuld, maar juist gevoelens van
schaamte oproepen [zie subparagraaf 1.1.2]. Om in een context van nar-
cisme en schaamte de zeggingskracht van hoofdzonden te behouden, is
het daarom van belang deze categorieën niet enkel in verband te brengen
met schuld en boete, maar veeleer te beschouwen als uitdrukkingen van
existentiële gebrokenheid. In onze moderne samenleving is deze gebro-
kenheid een reactie op de frustrerende constatering niet zo bijzonder, at-
tractief en succesvol te zijn als werd gedacht en gehoopt. Een onverwach-
te en ongewenste openbaring van zulke onvolmaaktheid, wekt bij velen
gevoelens van schaamte op.

Indien het pastoraat op adequate wijze wil reageren op deze veran-
derde beleving van persoonlijk falen, is het van belang de door schuld ge-
preoccupeerde theologie te vervangen door een theologie die meer reke-
ning houdt met schaamteproblematiek.~ `Obviously, this will involve a re-

4 De auteurs [Luyten, Corveleyn 8c Fontaine] van het artikel `Schuld en schaamte en de
relatie tussen religiositeít en geestelijke gezondheid' gaan ervan uit dat zonde niet al-
leen samenhangt met schuld, maar ook met gevoelens van schaamte. Ook zouden ge-
lovigen meer neigen tot gevoelens van schuld en schaamte, dan niet gelovigen. Hier-
voor worden twee redenen genoemd: 1) schuld en zonde zijn overheersende catego-
ríeën in de christelijke traditie en 2) `zowel in schaamte als in het gevoel van zonde is
het hele zelf of ik het object van een negatieve zelfevaluatie' [pag. 35]. In tegenstelling
tot deze theoretische vermoedens, tonen de onderzoeksgegevens aan dat gelovigen
niet in opvallende mate gebukt gaan onder gevoelens van schaamte. Religiositeit blijkt
in sommige gevallen zelfs de negatieve effecten van schaamte te verminderen, terwijl
het een posítieve omgang met schuld bevordert. Genoemd artikel is gepubliceerd in:
(T. Janssen, R. van Uden, H. van der Ven, red.), Schering err inslag. Opstellen ouer religie in
de hedendaagse cultuur. Nijmegen: KSVG, 1998, pag. 32-52.
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formulation of our theology of sin, a reformulation that is so deep and ex-
tensive that it calls for a fundamental change in our theological paradigm'
[Capps 1993, 3]. Voor verlossing van schuld zijn immers juridische en re-
ligieuze modellen voorhanden, maar voor gevoelens van schaamte ont-
breken maatschappelijke en religieus-kerkelijke expressievormen.

Dít betekent concreet dat het pastoraat weliswaar de beschikking heeft
over instrumenten die specifiek zijn bedoeld voor het begeleiden van
mensen met gevoelens van schuld, maar duidelijk tekort schiet in het bij-
staan van mensen met schaamteproblematiek [vgl. Patton 1985]. Deze de-
ficiëntie blijkt ook uit de beschikbare literatuur. Over schuld en boete is
genoeg informatie voorhanden, terwijl het aantal publicaties waarin is ge-
reflecteerd op een verantwoorde omgang met schaamte in begeleidende
situaties opmerkelijk gering is. `Much less has been written on methods
for dealing with painful shame states following self-exposure' [Kinston
1983, 222]. Wellicht niet zonder reden; de dynamiek van schaamte is im-
mers complexer dan die van schuld. Vrijspraak of vergeving van schuldig
handelen is mogelijk, terwijl bij schaamte de persoon als geheel in het ge-
ding is. Hoe kan een ellendig besef van onvolmaaktheid worden verge-
ven? Zelfs het bespreken van het beschaamde gevoel, zal het bewustzijn
van persoonlijk tekort alleen maar doen toenemen.

Het ís overigens onjuist schaamte eenzijdig negatief te beoordelen. Een
opmerkelijke gedachte, temeer omdat velen van ons situaties waarin de
kans op beschaming reëel is het liefst zullen vermijden. Toch blijkt
schaamte, ondanks het vernederende karakter ervan, uiteindelijk voor-
waarden te scheppen voor persoonlijke groei [vgl. Derckx 2003]. Dit
hangt samen met het intense en zelfconfronterende karakter van schaam-
te. We worden ons op een pijnlijke wijze bewust van onze beperkingen en
zijn hierdoor genoodzaakt ons zelfbeeld opnieuw in overweging te nemen.
Er moet eigenlijk opnieuw een antwoord worden gevonden op de vraag
wie we (willen) zijn en hoe we ons (willen) verhouden tot de wensen en ei-
sen van de moderne tijd. `Shame is provoked by experiences which
question our preconceptions about ourselves and compel us to see our-
selves and society; it is a necessity for personal growth' [Kinston 1983,
216]. Mensen die leven in een cultuur van narcisme staan in dit verband
voor de uitdaging zich niet langer te verbergen achter een masker van
hoogmoed en arrogantie, maar om persoonlijke belemmeringen en uitín-
gen van existentiële kwetsbaarheid onder ogen te zien en deze te leren
aanvaarden.

Nu is het in het kader van deze studie niet de bedoeling een uitge-
werkte theologie van de schaamte te formuleren. Dat zou te hoog gegre-
pen zijn. Het streven is veeleer om kort aan te geven dat in een pastoraat
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van de schaamte levensvragen van mensen anders moeten worden beluis-

terd. Zo roept een relatiebreuk bijvoorbeeld niet alleen gevoelens van
schuld op (`Ik heb de ander pijn gedaan'), maar kunnen ook - net als bij

schaamte - twíjfels ontstaan over de eigen ídentiteit: `Wie ben ik nu nog'.
Deze vraag werd eerst beantwoord door de partner. Hij of zij maakte wie
ik was. Maar wie zal, na het moment van afscheid, mijn bestaan nog be-

vestigen, mij zien en mijn naam noemen? Gevoelens van teleurstelling,
verlatenheid en onvermogen kunnen lange tijd overheersen. De geestelijk
verzorger heeft hier de taak het rouwproces - dat het gevolg is van een on-
vervuld verlangen en een diep besef te hebben gefaald - met begrip en
toewijding te begeleiden. Zonder de realiteit te ontkennen, zal hij probe-
ren de hoop op betere tijden levend te houden.5 De ideale pastorale hou-
ding wordt hier meer bepaald door empathie en compassie, dan door straf
en vermaning [vgl. Bingaman 2000]. Alleen in een sfeer van geborgenheid
en onvoorwaardelijke aanvaarding zal de cliënt bereid zijn, tekorten on-
der ogen te zien en in staat zijn de eigen identiteit te herijken.

In het pastoraat van de schaamte is de persoonlijkheid van de geeste-
lijk verzorger eigenlijk het belangrijkste `instrument' dat voorhanden is.
Het is evenwel de vraag of de hierboven geschetste pastorale houding bij
iedere geestelijk verzorger aanwezig mag worden geacht of (anders) is aan
te leren. Waarschijnlijk is de één beter in staat uitingen van narcistisch lij-
den te incasseren en te begeleiden, dan de ander. Hieronder worden ter
aanvulling van de te prefereren geesteshouding van de geestelijk verzor-
ger twee opties genoemd die vooral uitvoerend van aard zijn. Om te be-
ginnen wordt kort stilgestaan bij de betekenis van bijbelverhalen voor een
pastoraat van de schaamte. Het lijkt erop dat de bijbel vaak wordt gelezen
vanuit het perspectief van schuld en vergeving. De vraag is echter of deze
verhalen, nu via een schaamtegeoriënteerde lezing, kunnen aangeven hoe
beschaming wordt veroorzaakt en eventueel kan worden geheeld. Verder
zal de traditionele biecht een goed middel blijken te zijn om het eigen on-
vermogen, dat in schaamte wordt erkend, in een niet oordelende context
te onthullen en te leren aanvaarden.

Gezien de ondergeschikte rol die schaamte in de theologie tot op heden
heeft gespeeld, lijkt het zinvol (en is het wellicht noodzakelijk) om bijbel-
verhalen niet langer eenzijdig te bestuderen vanuit het perspectief van

5`Ministers and pastoral counselors are uniquely equipped to offer assistance and hope
not only to the clinically depressed, but to those whose voyage of faith has led them
to the dryness of the desert, to the torpor of the noonday demon, to darkness of spi-
rit, to the abyss of despair' [Stone 1998, 396].
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schuld, maar eveneens te lezen vanuit het perspectief van schaamte. Zo
wordt het paradijsverhaal (Gen. 2-3) meestal gezien als een soort recht-
vaardiging voor het bestaan van de erfzondige staat van mensen. Het is
echter de vraag of deze interpretatie de enig mogelijke is. Lindijer gaat er
bijvoorbeeld vanuit dat in het paradijsverhaal naast een schuldlijn, tevens
een schaamtelijn is aan te wijzen. Deze laatste variant geeft dan vooral uit-
drukking aan de visie dat mensen als gevolg van de verleiding door de
slang zijn vervreemd van God en elkaar, terwijl de eerste verhaallijn zich
veeleer concentreert op de pijnlijke consequenties die het zondigen tegen
Gods wet heeft voor de mens als schepsel. De mens wordt immers als
straf voor zijn overtreding definitief verdreven uit het paradijs [Lindijer
1995; vgl. Capps 1993; vgl. Lewis 1995]. Een lezing van Genesis vanuit het
perspectief van de schaamte toont vooral de oorspronkelijke naaktheid
van Adam en Eva, die door de sluwe interventie van de slang tot een pro-
bleem wordt. Het eten van de verboden vrucht stimuleert het bewustzijn
van hun naaktheid en daarmee het besef dat de ander (Ander) kan zien en
oordelen. Om beschaming te voorkomen wordt gemaskeerd wat kwets-
baar maakt en wordt de voorkeur gegeven aan afstand (tussen mensen on-
derling en tussen mensen en God) in plaats van ontvankelijke nabijheid.

Een ander voorbeeld is het verhaal van Jona. Volgens Capps [1993]
een bijbels equivalent voor de menselijke tragiek die wordt beschreven in
de Griekse mythe van Narcissus. Ook dit verhaal geeft volgens hem uit-
drukking aan de narcistische conditie van het zelf en daarmee aan de
spanningsvolle relatie tussen hoogmoed en schaamte. Jona wordt gety-
peerd als een eigenwijze, enigszins verlegen man die bij voorkeur de vei-
ligheid van de afzondering kiest. God lokt hem echter uit de tent en be-
veelt hem naar het heidense Nineve te gaan met als doel te proclameren
dat deze stad spoedig zal worden vernietigd. Met veel weerstand geeft
Jona uiteindelijk gehoor aan de gestelde opdracht. De bevolking raakt
snel overtuigd van de juistheid van de boodschap en besluit op instigatie
van de koning, God te dienen en berouw te tonen. Als reactie op deze
goedertierenheid trekt God zijn vonnis in en spaart daarmee de stad en
het godvrezende volk.

De gelovige Jona, steeds overtuigd van Gods goedheid, is gelaten en
moedeloos vanwege zijn (naar eigen beleving) zinloze optreden in Nineve.
`Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en
trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer: ik ben liever
dood dan dat ik zo verder moet leven' [NBG 2005, 4:2-3]. Met tegenzin
presenteerde hij zich als de gezant van God, maar nu zaken anders lopen
heeft hij het gevoel gezichtsverlies te hebben geleden. Wat zullen de be-
woners van Nineve wel niet denken? Teleurgesteld en beschaamd trekt hij
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zich terug naar de rand van de stad. God toont zijn sympathíe door Jona
een wonderboom te schenken, die hem kan beschermen tegen de felle
zon. Een dag later blijkt deze echter te zijn verschroeid door de hete oos-
tenwind. Jona ontsteekt in woede en zegt tegen God: `Ik ben liever dood
dan dat ik zo verder moet leven' [NBG 2005, 4:8].

Al met al toont zich in het doen en laten van Jona de dynamiek van
het narcisme. Op momenten van onzekerheid gedraagt hij zich immers
hoogmoedig (Ik spreek in naam van God), is hij afgunstig ( 1X~aarom redt God
eigenlijk de heidense bevolking van Nineve.~j, wordt hij kwaad ( God is eigenlijk
een onbetrouwbare partner) en vervalt hij in apathie (Nu niets loopt zoalsge-
wenst, ga ik liever dood). Dit samenspel van uitingen van zonden wijst, zo
blijkt uit voorliggende studie, op een diepere narcistische gekwetstheid en
voedt het vermoeden dat de machtsstrijd die Jona met God voert, niet zo-
zeer een teken ís van gerijpt zelfbewustzijn, maar veeleer kan worden be-
schouwd als een uiting van existentíële verwarring en persoonlijke onze-
kerheid die zich in de zonden van narcisme toont.

Dergelijke verhalen waarin aspecten van narcistisch lijden worden gethe-
matiseerd, kunnen door de geestelijk verzorger in het kader van een pas-
toraat van de schaamte als illustratie worden gebruikt ter verheldering van
persoonlijke problematiek. Er is echter een alternatief dat naast of in com-
binatie met het herlezen van bijbelse verhalen kan worden ingezet, name-
lijk: de traditionele biechtpraktijk. Dit van oorsprong schuldgerelateerde
instrument, blijkt niet alleen goed bruikbaar te zijn in een context waarin
overtreding en boete overheersen, maar biedt mensen tevens de gelegen-
heid hun persoonlijk verhaal in een relatief veilige omgeving te analyseren
op (existentieel) onvermogen en gebrek.

Nog maar weinigen maken tegenwoordig gebruik van het sacrament van

de biecht. Ouderen relativeren als kritisch gelovigen steeds vaker tradi-

tionele gebruiken, terwijl jongeren meestal niet eens weten dat de biecht

als mogelijkheid tot biografische ordening bestaat. De strenge en levens-

vreemde moraal van biechtboeken, met daarin gedetailleerde regels ter

beoordeling van het gedrag van de biechteling, stamt uit voorbije tijden en

sluit niet aan bij de belevingswereld van hedendaagse gelovigen [Derckx

1997; Hulsman 1962; Sporken 1965]. In een tijd van individualisering

wordt een (prescriptieve) inmengíng van een kerkelijk leergezag in de per-
soonlijke levenssfeer niet langer getolereerd. Er zijn echter meerdere re-

denen te noemen voor het in onbruik raken van de traditionele biecht-

praktijk. Leijsen verwijst naar de invloed `van secularisatie, verduistering

van het godsbeeld, verzet tegen instituties en ideologieën, binnenkerkelij-
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ke ontwikkelingen in de verhouding priester-gelovigen, het neo-individu-
alisme, het opeisen van de persoonlijke autonomie en de zelfgenoeg-
zaamheid van de moderne mens' [Leijsen 1998, 26]. Ondanks deze stan-
den van zaken, is het raadzaam de biecht in ere te herstellen; juist in een
cultuur van narcisme. De moderne mens leeft immers intensief en doet
voortdurend nieuwe ervaringen op, terwijl er vanwege dagdagelijkse be-
slommeringen weinig tijd overblijft het eigen verhaal integraal te overzien.
Niet alleen het leven, maar ook de eigen identiteit, dreigt daarmee het ka-
rakter te krijgen van een caleidoscoop; indrukwekkend veranderlijk, maar
zonder verdere ratio.

Tijdens het contact met de biechtvader krijgt de biechteling de gele-
genheid het levensverhaal te reconstrueren en te ontdekken hoe frag-
menten uiteindelijk samenhangen. `Sinds eeuwen is de biecht een kerke-
lijk geïnstitutionaliseerde mogelijkheid om het verhaal over het eigen le-
ven te ordenen, te herijken en het een nieuwe richting te geven vanuit het
perspectief van het falen. De fragmenten die dan verteld worden hebben
betrekking op zonden, op wat niet goed was, op handelingen en voorstel-
lingen die ons op een dwaalspoor zetten. In het biechtverhaal staan pre-
cies die fragmenten op de voorgrond waarin de ervaring van falen domi-
neerde' [Van Knippenberg 2001, 41-42]. In plaats van zondige levenshou-
dingen te veroordelen, wordt er vanuit gegaan dat het (h)erkennen van de
eigen tragiek en de zondige pogingen om deze te ontvluchten, een eerste
fase is om het eigen bestaan te (her)overwegen vanuit het opzicht van ge-
brek en onvermogen.

Minder vanzelfsprekend lijkt de relatie tussen de biechtpraktijk enerzijds
en narcisme en schaamte anderzijds. Opmerkelijk is in dit verband de visie
van Lewis.b Volgens hem is het verdwijnen van de biecht immers `likely to

6 Om de visie van Lewis [ 1995] beter te begrijpen is het noodzakelijk twee stappen te
zetten. Een eerste stap betreft de verklaring van schaamte als zelfbewuste emotie. De
tweede stap hangt samen met de invloed die een cognitieve waardering heeft op de
emotionele beleving van een gegeven situatie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is
dat niet een handeling of situatie de oorzaak is van (in dit geval) schaamte, maar veel-
eer de betekenis die een persoon eraan geeft. Lewis werkt deze gedachte uit in zijn af-
fectief-cognitieve theorie. Daarover later meer. Eerst wordt een toelichting gegeven op
de eerste stap.
Volgens Lewis is het mogelijk emoties te verdelen in twee groepen. Hij let hierbij
vooral op de relatie tussen emotie en bewustzijn. Zo veronderstellen de zogenoemde
primaire emoties (bijvoorbeeld vrees, vreugde, walging, verbazing, boosheid en droef-
heid) geen introspectie of zelfbewustzijn. Zij worden ervaren zonder dat hiervoor ení-
ge zelfreferentíe noodzakelijk lijkt te zijn. Dit in tegenstelling tot de secundaire emo-
ties (bijvoorbeeld jaloezie, afgunst, schaamte, hoogmoed en schuld). Deze gemoedsbe-
wegingen worden slechts beleefd indien er sprake is van zelfwaarneming en
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be related to the rise of narcissistic disorders' [Lewis 1995, 137]. De aanna-
me hierbij is dat narcisme kan worden beschouwd als de ultieme poging om
schaamte te voorkomen. Lewis ziet schaamte als een gevolg van globale at-
tributie. Dit betekent dat een persoonlijke mislukking niet in relatie wordt
gebracht met een specifieke handeling die bij gebleken overtreding van een
geldende norm kan leiden tot schuld (`Ik heb fout gehandeld'), maar vooral
wordt betrokken op de gehele persoon waarbij het besef van geopenbaarde

zelfreflectie. Dit betekent dat schaamte, als onderdeel van deze categorie, kan worden
beschouwd als een `self-conscious emotion' [Lewis 1995, 20].
Wat hebben emoties nu met zelfbewustzijn te maken? Om deze vraag te verhelderen
wordt de tweede stap gezet. Lewis veronderstelt dat de beleving van emoties welis-
waar een gevolg is van fysiologische stimulatie, maar tevens samenhangt met de cog-
nitieve interpretatie van het gedrag en de situatie waarin deze stímulatie optreedt. Bij
deze interpretatie spelen drie categorieën een rol. Om te beginnen zijn er standaards,
regels en doelen die ons gedrag en de beoordeling ervan beïnvloeden. Vanwege de ge-
bondenheid aan culturele contexten zijn deze normen en intenties niet absoluut van
aard. Als tweede categorie noemt Lewis de evaluatie van succes of mislukking in rela-
tie tot gestelde normen. Het blijkt dat mensen gevoelens van schaamte en schuld niet
gelijksoortig evalueren. Dit hangt samen met het feit dat bij schaamte het totale zelf
wordt geëvalueerd, terwijl bij schuld enkel de acties van het zelf worden beoordeeld.
Tot slot speelt de wijze van attribueren een belangrijke roL Hierbij wordt gekeken in
hoeverre mensen momenten van succes of mislukking toeschrijven aan zichzelf, an-
deren of aan de omgevíng waarin zij zich bevinden.
Om de werking van zijn cognitief-affectíeve benaderingswijze van zelfbewuste emoties
te verhelderen, maakt Lewis gebruik van onderstaand model [Lewis 1995, 65]. Een
korte toelichting zorgt voor helderheid. Lewis is van mening dat kwaliteiten van ge-
drag (succes en mislukking) op twee manieren (globaal of specifiek) geëvalueerd kun-
nen worden. De wijze waarop gedrag en evaluatie met elkaar correleren is bepalend
voor de beleefde emotionele reactie. Er worden vier mogelijkheden in kaart gebracht
1) schaamte: een mislukking wordt globaal geëvalueerd en heeft zodoende betrekkíng
op het gehele zelf; 2) schuld: is eveneens een gevolg van mislukking, alleen wordt de
aandacht nu enkel gericht op specifieke acties van het zelf; 3) hoogmoed: is een gevolg
van een globale evaluatie van succes, terwijl 4) trots: ontstaat indien succesvolle mo-
menten op specífleke wijze wordt beoordeeld.

Globaal Hoogmoed Schaamte
Schuld

Succes Mislukking

Specifiek Trots

Het grote onderscheid tussen globale en specifieke evaluaties is dus de rol die wordt
toegekend aan het zelf. Zo kan een persoon bijvoorbeeld schuldig zijn aan het over-
treden van wetten en regels. Hierdoor wordt echter niet het zelf, maar slechts de ver-
richtte handeling negatief beoordeeld: `deze handeling is slecht'. Bij schaamte daaren-
tegen is de persoon zelf in het geding. Een beoordeling van een mislukking beperkt
zich nu niet tot het niveau van de handeling, maar trekt de algehele bekwaamheid van
de actor in twijfel: `ik ben een sukkel'.
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imperfectie gevoelens van schaamte zal stimuleren (`Ik ben een sukkel'). Het
verschil in beleving hangt volgens Lewis samen met de wijze waarop ge-
beurtenissen door de persoon in kwestie worden geëvalueerd.

De biecht nu, maakt het niet alleen mogelijk schuldig handelen onder
ogen te zien, maar zorgt er tevens voor dat de zelfbetrokkenheid die be-
schaming tot gevolg heeft, vermindert. Door zichzelf tijdens een gesprek
te objectiveren (d.i. onderwerp van gesprek te maken), wordt het be-
schaamde zelf voor even gedecentraliseerd. De aandacht wordt afgeleid en
de afstand die nu ontstaat maakt de pijn van beschaming draaglijker. Een
alternatieve methode is om via de biecht schaamte als schuld te ervaren.
Djt wordt bereikt door de globale attributie, die kenmerkend is voor de
beleving van schaamte, te transformeren in een waardering die het zelf uit
het centrum van de (eígen) belangstelling haalt en veeleer toeschouwer
maakt van een onhandige handeling waaraan het zelf hoogstens schuldig
is [vgl. Lewis 1995, noot 20, hfd. 7]. Bijvoorbeeld: een onhandige danspas
maakt me bijvoorbeeld nog geen sukkel; het is immers m'n eigen schuld
dat ik vroeger te lui was danslessen te volgen. Een slimme attributie (van
emoties) leidt in dit geval tot een draaglijke affectieve waardering.

Lewis' visie, waaruit blijkt dat interpretaties van gedrag de affectieve
waardering ervan bepalen, heeft raakvlakken met de principes van de Ra-
tioneel-Emotieve Therapie (RET). Meer in het bijzonder gaat RET uit van
de gedachte dat ongewenste emoties in de meeste gevallen een gevolg zijn
van irratíonele waarderingen van standen van zaken. Of anders geformu-
leerd: `mensen raken niet van streek door de dingen zelf, maar door de
manier waarop ze er tegen aan kijken' [Ellis 8z Harper 1998, 41]. Dit be-
tekent dat een gegeven situatie niet eenzijdig verantwoordelijk gestelci mag
worden voor het ontstaan van een emotionele reactie. De beleving is im-
mers vooral afhankelijk van de wijze waarop situaties cognitief worden be-
oordeeld [vgl. Ellis 8~ Harper 1998; Jacobs 1998].

Juist het feit dat niet een handeling of situatie ervoor zorgt dat mensen
zich ellendig voelen, maar veeleer de interpretatie die eraan wordt gege-

Wat is nu de relatie tussen evaluatie van gedrag en narcistische kwetsbaarheid? Bij de
beantwoording van deze vraag wordt uitgegaan van de gedachte, dat narcistisch gedrag
de ultieme poging is om schaamte te voorkomen. Het vermoeden bestaat dat indivi-
duen díe mislukkingen hoofdzakelijk toewijzen aan anderen en zichzelf beschouwen
als bron van succes, kenmerken van het narcístische persoonlijkheidstype vertonen
[Lewis 1995, 102]. Het streven naat gevoelens van succes en het vermijden van mis-
lukking, heeft tot gevolg dat de narcistische persoonlijkheid zijn handelingen up on-
realistische wijze evalueert [Lewis 1995, 166]. Uit angst geconfronteerd te worden met
gevoelens van schaamte, zal hij immers proberen iedere mislukking via interne evalu-
atie te interpreteren als succes. Indien hij hiertoe niet in staat is, wordt de oorzaak van
een mislukking meestal bij een ander gelegd [Lewis 1995, 100].
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ven, maakt RET interessant voor het pastoraat van de schaamte. Een the-
rapeut die uitgaat van de principes van de rationeel-emotieve therapie, zal
zich vooral richten op de wijze waarop zijn cliënt de realiteit interpreteert.
De overtuiging hierbij is dat een verandering van gedachten een verande-
ring van gevoelens kan veroorzaken; het omgekeerde is overigens ook het
geval - gevoelens die gedachten beïnvloeden. Zo kan een therapeutische
interventie als doel hebben, belastende c.q. irrationele interpretaties van
een situatie of gebeurtenis zodanig te herzien, dat de ontstane link met
ongewenste emoties goeddeels wordt geneutraliseerd. Het is hierbij de
vraag of deze taak tevens onderdeel moet uitmaken van de pastorale com-
petentie. Waarschijnlijk niet in deze professioneel therapeutische vorm.
Toch is het aannemelijk dat ook de geestelijk verzorger een bijdrage kan
leveren aan het herinterpreteren van irrationele (d.w.z. belemmerende) op-
vattingen inzake geloof en kerk [vgl. Hauck 1972]. Zo kan de geestelijk
verzorger bijvoorbeeld de katholieke interpretatie van zonde enigszins nu-
anceren. Volgens het (katholieke) leergezag u de mens immers per defini-
tie zondig [vgl. Lewis 1995, 220-221 ]. Gelovigen worden vanwege deze
globale evaluatie van de zondeval niet beoordeeld op concreet gedrag,
maar bij voorbaat beschaamd. Het ontbreken van individuele schuldig-
heid, maakt een oprechte vergeving onmogelijk.

Terug naar de biecht. In een context van geborgenheid en aanvaarding
kan het zelf zich bevrijden uit het isolement van bewuste imperfectie. In
de biecht mag de biechteling zich tonen zoals hij werkelijk is; als mens
met goede en minder goede eigenschappen - maar steeds (als schepsel)
door God gewild. Dit impliceert dat de biechtvader de ander onvoor-
waardelijk accepteert en daarmee de noodzaak van de biechteling, de er-
varen imperfectie te maskeren achter een houding van hoogmoed en ui-
terlijke schijn, zal doen verminderen. Ook zal de dreiging van beschaming
afnemen zodra het zelf omwille van zichzelf wordt gewaardeerd. De ge-
ruststelling dat in de biecht een Ander nabij wordt verondersteld die het
licht van zijn gelaat over de biechteling zal doen schijnen en tevens gena-
de schenkt [vgl. Num 6, 22-27] maakt, dat deze mens in de sacrale inti-
miteit van de biecht mag zijn wie hij is. De zegen die de biechteling uit-
eindelijk ontvangt, kan worden opgevat als een ultieme vorm van be-
staanserkenning. Op momenten waarop onzekerheid over de eigen
pres(en)tatie overheerst, is het verlangen naar erkenning het grootst. De
hoop is dan gevestigd op een moederfiguur die haar liefde niet baseert op
wie of wat we zijn, maar die haar zorg en toewijding enkel aanbiedt van-
wege het feit dat we (er) zijn. Aldus erkent de zegen wat met schaamte
werd ontkend, namelijk: de intrinsieke waardigheid van het zelf.
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6.1.3 Pastoraatals voedingsbodem voor narcistische oriëntaties
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de vraag hoe geestelijke (bege)leiding
kan aansluiten bij de wijze waarop zonden in onze moderne tijd worden
beleefd. Voorliggend onderzoek heeft immers aangetoond dat de zonden
die gemiddeld genomen het hoogst scoren (i.c. hoogmoed 8c afgunst; zie
tabel2, hoofdstuk 3) tevens de zonden zijn die uitdrukking geven aan nar-
cistische oriëntaties van het zelf. Een houding van ingebeelde importantie
maskeert hierbij de ervaren gekwetstheid. Zicht op de keerzijde van een
samenleving waarin prestatie en succes centraal staan, leidt niet alleen tot
een verheldering van de tragiek van velen, maar is tevens een aanzet tot
het aanscherpen van pastorale begeleidingsvormen. Zo dient de geestelijk
verzorger niet alleen op de hoogte te zijn van de dynamiek van het nar-
cisme, maar moet hij tevens kunnen omgaan met geuite gevoelens van
schaamte. Narcistisch lijden en schaamte blijken immers twee zijden te
zijn van eenzelfde medaille [Lewis 1995; Morrison 1989].

Deze pastorale vingerwijzingen zijn in het belang van de cliënt, maar
hoe zit het eigenlijk met de geestelijk verzorger: in hoeverre is deze (on)ge-
voelig voor narcistische tendenties? Een belangrijke vraag, temeer omdat
diens persoonlijkheid de kwaliteit van het begeleidingsproces voor een
belangrijk deel bepaalt [Welt 8z Herron 1990].

Uit voorliggende studie blijkt dat de respondenten - voor een groot
deel mensen die werkzaam zijn in het pastoraat (zie paragraaf 2.1 en 3.1]
- het bestaan als zinvol waarderen, tevreden zijn met hun leven en nau-
welijks gebukt gaan onder depressieve gevoelens [zie subparagraaf 3.2.3].
Ondanks het ervaren welzijn, verraden de zonden die het meest over-
heersen in het eigen leven, een zekere mate van narcistische gekwetstheid
[subparagraaf 5.2.2]. Dit gegeven nuanceert manifeste gevoelens van wel-
zijn. De geestelijk verzorger maakt deel uit van de moderne samenleving
en is net als iedereen gevoelig voor narcistische tendenties.~ Zijn onbeha-
gen toont zich vooral in de vorm van overspanning en burn-out [Grosch
8z Olsen 2000], somberheid en angst [Knox, Virgina 8z Lombardo 2002],
en relatieproblematiek [Steinke 1990].

7 Ook Capps komt op basis van meerdere studies tot de conclusie, dat het verlangen
naar erkenning en bestaansbevestiging niet alleen zichtbaar is bij mensen die een be-
roep doen op geestelijke verzorging, maar tevens geldt voor de geestelijk verzorger zelf
[Capps 1990a, 1992, 1993; Capps Sz Cole 2000]. Capps komt tot deze vaststelling na-
dat hij leken en geestelijk verzorgers heeft gevraagd een rangorde aan te brengen in
een lijst met daarop acht hoofdzonden [zie paragraaf 2.2]. In zijn vraagstelling maakt
hij een onderscheid tussen ergste en eigen zonden. Dit betekent dat respondenten eerst
aangeven welke hoofdzonden volgens hen het meest en het minst erg zijn en dat zij
daarna noteren welke zonden hen persoonlijk het meest en het minst typeren.
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Het lijkt er overigens op dat het narcistisch lijden van de geestelijk ver-
zorger niet alleen een gevolg is van zijn werkzaamheden, maar tevens een
reden is om een functie binnen een pastorale setting te ambiëren. Aanlei-
ding voor deze gedachte is een artikel van Meloy [ 1986] waarin wordt uit-
gelegd dat het pastoraat als werkplek ruimschoots tegemoet komt aan nar-
cistische verlangens van geestelijken. Zo impliceert een kerkelijke zending
of een (be)roeping tot het ambt, dat God de uitverkorene heeft geselec-

In tabel 1 wordt ín percentages aangegeven wat volgens leken (mannen 8t vrouwen) en
geestelijk verzorgers de meest en minst erge hoofdzonden zijn.

Tabel 1 De ergste zonden volgens leken en geestelijk verzorgers
Hoofdzonden Man Vrouw Geestelijk verxorger
Melancholie 36 36 26
Lust 24 20 15
Woede 14 14 11
Gulzigheid 9 7 4
Hebzucht 8 10 12
Apathie 5 7 16
Hoogmoed 3 4 14
Afgunst 0 3 1
N-353 (98 mannen, 149 vrouwen, 106 geestelijk verzorgers
De optelling van de kolommen wijkt afvan 100 i. v. m. afronding.
(bron: The Depletd Self, pag. 52)

De tabel laat zien dat zowel leken als geestelijk verzorgers melancholie en lust aanwij-
zen als de ergste zonden. In de waardering van de overige zonden, scoren geestelijk
verzorgers met uitzondering van woede, gulzigheid en afgunst steeds hoger dan leken.
Kennelijk zijn geestelijk verzorgers zich net iets meer dan leken bewust van de boos-
aardigheid van deze overige hoofdzonden.
Naast erge zonden werden leken en geestelijk verzorgers ook gevraagd naar de zon-
den die hen persoonlijk het meest typeerden. Tabel 2 geeft in percentages een over-
zicht van deze zgn. eigen zonden.

Tabe12 De eigen zonden volgens leken en geestelijk verzorgers
Hoofdzonden Man Vrouw Geestelijk verzorger
Hoogmoed 24 18 42
Afgunst 18 33 21
Apathie 18 7 3
Gulzigheid 12 24 11
Woede 11 8 19
Hebzucht 11 6 2
Melancholie 5 4 2
Lust 0 0 0
N-327 (92 mannen, 136 vrouwen, 99 geestelijk verzorgers.
De optelling van de kolommen wijkt af van 100 i.v.m. afronding.
(bron: The Depletd Self, pag. 52)
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teerd om zijn gemeenschap van gelovigen te leiden. Deze interpretatie on-
dersteunt de eventuele neiging tot morele suprematie. Zodra in naam van
God wordt gesproken, is twijfel een teken van dwaling en ongeloof. Ver-

der kunnen individuele gesprekken het grandioze zelfbeeld van de gees-
telijke versterken; de geveinsde empathíe moet de cliënt overtuigen van
diens onbaatzuchtige en zelfopofferende goedheid. Ook het collectief
heeft hier een belangrijke taak. Bijvoorbeeld de momenten waarop kerk-
gangers ademloos luisteren naar de woorden, die in naam van de Heer
worden uitgesproken. Als bewonderend publiek reflecteren zij de veron-
derstelde alwetendheid van de voorganger. Zijn ego wordt hierdoor indi-
rect bewierookt. Tot slot is de verkondiging van een leven na de dood (i.c.
de hemel) niet alleen een `bewijs' van bijzondere voorzienigheid, maar te-
vens een aperte weigering de eindigheid van het eigen leven onder ogen
te zien [vgl. Capps 1990a, 248]. Met dit besef van onsterfelijkheid wordt

uiting gegeven aan irreële almachtgevoelens.
De visie van Meloy bevat zeker een kern van waarheid. Er zijn onge-

twijfeld dominees, priesters, pastores en raadlieden die (al dan niet be-
wust) hun narcistische behoeften stillen met hun werkzaamheden als gees-
telijk verzorger. Maar het is voorbarig om te spreken van een ernstige ont-
wikkeling. Zeker wanneer wordt gekeken naar de studie van Patrick
[1998]. Geestelijk verzorgers (i.c. pastores) scoren, aldus Patrick, weliswaar
hoger dan gemiddeld op de narcismeschaal, maar blijven nog altijd onder

Opvallend zijn de hoge percentages bij hoogmoed en afgunst. Reeds eerder is erop ge-
wezen dat deze zonden de dynamiek van het narcisme tonen. Het verlangen naar (h)er-
kenning is groot en leidt tot afgunst zodra anderen ontvangen wat zelf wordt gemist.
Zowel leken als geestelijk verzorgers identificeren zich het meest met deze hoofdzon-
den. De verschillen zijn groot. Mannelijke leken zijn hoogmoediger dan vrouwelijke
leken (respectievelijk 24 en 18), maar geestelijk verzorgers zijn met een percentage van
42~o bijna twee maal zo hoogmoedig dan de groep leken. De verschillen in afgunst zijn
minder groot. Geestelijk verzorgers ervaren ook meer woede, terwijl mannelijke leken
juist meer apathie en vrouwen meer gulzigheid ervaren. Een vergelijking van percen-
tages maakt duidelijk dat de zonden die in tabel 1 werden aangewezen als de mínst
erge (i.c. hoogmoed en afgunst), nu opeens de zonden zijn die de eigen persoon het
meest typeren! Wellicht zijn deze verschillen indicatief voor de maskerende werking
van het narcisme.
Het onbehagen waaraan geestelijk verzorgers líjden, wordt vooral bepaald door een

besef van gemiste kansen. Ondanks de getoonde schijn van succes, twijfelen velen aan

persoonlijke vaardigheden en prestaties, treuren zij om het uitblijven van gewenste er-

kenning en overheersen gevoelens van woede zodra blijkt dat anderen ontvangen wat

zij zelf ontberen. Geestelijk verzorgers zijn wat dit betreft kwetsbaar. Zij staan ande-

ren bij in nood en bevestigen hun bestaan. Maar wie bekommert zich om het zíelen-

heil van de geestelijk verzorger? Wie erkent hen? Wanneer ontvangen zij een compli-

ment?
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het niveau van psychiatrische patiënten. Ook Zondag [2003; 2005] con-
stateert dat geestelijk verzorgers slechts in beperkte mate kenmerken van
narcisme vertonen. Volgens hem komen de resultaten overeen met die van
docenten, die net als de geestelijk verzorger een relationeel beroep heb-
ben. Het belangríjkste verschil tussen beide groepen is de verhoogde nei-
ging van geestelijk verzorgers tot zelfgenoegzaamheid. Mogelijk spelen
hier de mechanismen die volgens Meloy werkzaam zijn binnen het pas-
torale werkveld een rol. In ieder geval kan de geestelijk verzorger zijn be-
middeling in de beleving van het ultieme steeds als middel aanwenden
om zich van anderen te onderscheiden.

De pastorale context komt dus, althans tot op zekere hoogte, tege-
moet aan de narcistische behoeften van geestelijk verzorgers. Het ís ech-
ter de vraag of zij hiermee in een benijdenswaardige positie zitten. In hun
verlangen naar waardering blijven zij immers afhankelijk van het bevesti-
gende oordeel van anderen; in dit geval de gemeenteleden of parochia-
nen. Zodra het gewenste zelfbeeld niet door hen wordt gereflecteerd,
leidt dit tot een pijnlijke zelfconfrontatie. Niet langer namelijk wordt een
oorspronkelijk gevoel van minderwaardigheid gecompenseerd door het
aanzien dat kleeft aan de beroepsuitoefening. Dit ontwakend besef niet
(meer) zo bijzonder te zijn, tast het gevoel van eigenwaarde aan en dempt
de ervaren levenszin. Om niet te vervallen in een houding van wrok en
melancholie is het daarom van belang dat geestelijk verzorgers dit mo-
ment niet afwachten, maar zich nu reeds bewust worden van de be-
grensdheid van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast
dient het ínzicht te ontstaan dat het streven naar erkenning niet zozeer
een schande is, maar eerder een legitiem menselijk verlangen. Een der-
gelijke transformatie van persoonlijk narcisme verhoogt niet alleen de in-
dividuele tevredenheid, maar komt tevens de kwaliteit van de pastorale
(bege)leiding ten goede.

6.2 Biografische verheldering met de Zelfconfrontatiemethode (ZKM)
Bij de bespreking van mogelijkheden om gevoelens van schaamte binnen
het pastoraat aan de orde te stellen, werd stilgestaan bij de betekenis van
de biecht. Deze eeuwenoude `biografie-generator' brengt vía een verha-
lenselectie van relevante feiten en fantasieën, de levensloop van de biech-
teling in kaart en stimuleert een herijking van de eígen identiteit [Van
Knippenberg 2001]. In een tijd van secularisatie is de bíecht, als instru-
ment voor het hedendaagse pastoraat, echter minder vanzelfsprekend. Het
feit dat velen de biecht in verband brengen met een verstikkende kerke-
lijke moraal, schuldigheid en boetedoening zijn hier zeker debet aan. Voor
een behoedzame omgang met gevoelens van onvermogen en tekort, is de
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Zelfconfrontatiemethode (ZKM) wellicht een goed alternatief. Deze me-
thode is non-directief van aard, structureert het levensverhaal naar tijd en

ruimte, velt geen oordeel en stímuleert de cliënt om diens levensverhaal

op eigen kracht en naar eigen vermogen te interpreteren. Zogezegd is de

ZKM een soort seculiere, maar ook geavanceerde variatie op de kerkelij-

ke biechtpraktijk.
De (diagnostische) waarde van de ZKM binnen een praktisch-theolo-

gische en godsdienstpsychologische context is in diverse literatuur on-

derzocht en bevestigd [Gerritsen 1984; Hermans, Van Knippenberg 8z
Smeets 2004; Van Knippenberg 1987; Putman 1998; Strijards 1997]. Naast

deze vakgebieden is de ZKM nog toegepast als therapeutisch hulpmiddel
bij de behandeling van `emotie-eten' [Van Strien 2004], wordt de ZKM in-

gezet ter ondersteuning van het reïntegratieproces van langdurig werk-
zoekenden [Van de Loo 1992], maakt de ZKM onderdeel uit van het be-

geleidingsproces van onzekere jongeren [Poulie 1991] en wordt de ZKM
gebruikt voor het analyseren van knelpunten binnen de organisatie [Van

Loon 8z Wijsbek 2003].
In deze studie wordt de ZKM ingezet met als doel het zondebegrip op-

nieuw een plaats te geven binnen de pastorale praktijk. Uitgangspunt hier-
bij is het vermoeden dat hoofdzonden - vanwege hun gebleken diagnosti-
sche waarde - het levensverhaal van mensen vanuit theologisch perspec-
tief kunnen verhelderen. De geestelijk verzorger ordent het verhaal van de
ander met inzichten uit de narratieve psychologie, maar licht de rode
draad toe met behulp van de ZKM en de theologische hoofdzonden die
daarin zijn opgenomen (zie paragraaf 6.3). Binnen een pastorale context
kan het gebruik van deze theologísche categorieën mogelijk een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van een meer volwassen (c.q. getransfor-
meerd) narcisme.

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de uitgangspunten van de
waarderingstheorie, de daarop gebaseerde Zelfkonfrontatiemethode en

het zelfonderzoek dat bij deze methode centraal staat. In subparagraaf
6.2.1 zal blijken dat een centraal onderdeel van de waarderingstheorie het

menselijk streven is naar zelfbepaling, zelfhandhaving en zelfexpansie
enerzijds en het verlangen naar verbondenheid met anderen, de wereld en

de kosmos anderzijds. Via een zelfonderzoek is het mogelijk te achterha-

len hoe deze grondmotieven van het menselijk bestaan een rol spelen in

het particuliere levensverhaal. In subparagraaf 6.2.2 wordt voortgebor-
duurd op de aard en werking van de Zelfconfrontatiemethode. Hier zal

blijken dat een intensieve affectanalyse niet alleen de grondmotieven aan
het licht brengt, maar ook duidelijk maakt hoe gebeurtenissen ín het le-

ven uiteindelijk verwijzen naar een verborgen levensthematiek.
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6.2.1 Waarderingstheorie en de grondmotieven van het menselijk bestaan
Om meer zicht te krijgen op het eigene van het zelfonderzoek is het van
belang eerst kort stil te staan bij de waarderingstheorie en de daarop ge-
baseerde Zelfconfrontatiemethode (ZKM). De waarderingstheorie werd
ruim 30 jaar geleden ontwikkeld door prof. dr. H. Hermans. Parallel aan
deze ontwikkeling en gebruik makend van inzichten van de waarderings-
theorie, zijn geleidelijk aan de fundamenten van de Zelfconfrontatieme-
thode gelegd. Deze wetenschappelijk gevalideerde methode tot systema-
tische zelfreflectie, begeleiding en supervisie is de laatste decennia voort-
durend verfijnd door middel van onderzoek [Poulie 1991; Putman 1998;
Strijards 1997; Van de Loo 1992; Van der Plas 1981; Van Geel 2000]. Bij
deze methodische ontwikkelíng werkt Hermans tot op de dag van van-
daag intensief samen met psychotherapeute drs. Els HermansJansen. Zij
beoordeelt nieuwe theoretische inzichten op praktische werking en bruik-
baar resultaat.

De waarderingstheorie legt een relatie tussen zelfontwikkeling en de
wijze waarop individuele ervaringen in tijd en ruimte worden geordend ín
een persoonlijk betekenissysteem [Hermans c~ HermansJansen 1995]. Een
centraal concept van de theorie is het begrip `waardering'. Hiermee wordt
uitdrukking gegeven aan de gedachte dat het verhaal dat mensen vertellen
meer is dan louter een uiting van standen van zaken. Mensen blijken im-
mers op verbale en non-verbale wijze aan te geven hoe zij zich affectief ge-
zien tot de vertelde inhoud verhouden. Zo zijn bepaalde elementen van
een verhaal belangrijk vanwege het feit dat zij positief, negatief of juist am-
bivalent van aard zijn. Sommige gebeurtenissen roepen vreugde en blijd-
schap op, terwijl andere nu juist gevoelens van verdriet, woede of haat los-
maken.g Hermans onderscheidt clusters met positieve (P) en negatieve (N)
gevoelens. Positief zijn gevoelens als: vreugde, geluk, genieten, vertrouwen,
veiligheíd, energie, innerlijke rust en vrijheid. Gevoelens die behoren tot
het negatieve cluster zijn: machteloosheid, angst, schaamte, jezelf niet zijn,
schuld, eenzaamheid, minderwaardigheid en kwaadheid.

De waarderingstheorie gaat er vanuit dat de toegekende gevoelens niet
op zichzelf staan, maar uiteindelijk verwijzen naar twee zogenoemde
grondmotieven van het menselijk bestaan [Hermans 8~ HermansJansen

8 De toegekende affectieve waardering is overigens niet alleen afhankelijk van het per-
soonlijk referentiekader, maar ook van de sociaal-culturele context waarbínnen het le-
ven plaatsvindt. Zo is de omgang met liefde en relaties of ouderdom en dood, sterk af-
hankelíjk van plaatselijke gewoonten of (nog dichterbij) familiegebruiken. In zoverre
is de wijze waarop het zelfverhaal wordt beleefd, goeddeels afhankelijk van de waar-
dering van het collectieve verhaal binnen een intieme gemeenschap of samenleving.
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1999; Hermans, HermansJansen 8c Van Gilst 1985]. Meer concreet bete-
kent dit, dat het doen en laten van mensen wordt gedreven door een ver-
langen naar zeltbepaling, zelfhandhaving en zelfexpansie (het zogenoem-
de Z-motie fl, terwijl er naast deze gerichtheid op het zelf tevens een ver-
langen is naar verbondenheid met andere mensen, de wereld en de
kosmos (het zogenoemde A-motie~. Deze grondmotieven functioneren op
latent (d.i. verborgen) niveau, maar komen tot uitdrukking in de affectie-
ve waardering die behoort tot het manifeste (d.i. waarneembare) niveau.9
De volgende vier affecten vormen tezamen het Z-motief: eigenwaarde,
kracht, zelfvertrouwen en trots. De affecten zorg, liefde, tederheid en inti-
miteit bepalen het A-motief. Kennis van de affectieve beleving van le-
vensfragmenten, leidt tot meer zicht op de wijze waarop de grondmotie-
ven zich profileren in het actuele leven. Daarnaast wordt duidelijk hoe
beide strevingen zich tot elkaar verhouden; d.w.z. kenmerkt het persoon-
lijk levensverhaal zich door een gerichtheid op het zelf (Z-motiefl of is er
vooral sprake van een gerichtheid op de ander of het andere (A-motiefl?

Tijdens een zelfonderzoek, het hart van de Zelfconfrontatiemethode,
wordt de cliënt met behulp van ontlokkers oftewel open vragen, gestimu-
leerd bij zichzelf stil te staan en te reflecteren op gedachten, ervaringen en
gevoelens die naar aanleiding van een ontlokker of open vraag soms direct
en soms terloops worden herinnerd of beleefd [Hermans 2002; Hermans
8z Hermans Jansen 1989].'o Voorbeelden van ontlokkende vragen zijn:
`Was er in je verleden iets dat je van grote invloed of van groot belang

9 Voortgaand op deze bewering, kunnen we stellen dat het betreffende model als theo-
retísch construct weliswaar zorgt voor verheldering van opvattingen over aspecten van
de menselijke realiteit, maar daarmee (vervolgens) niet per se samenvalt. Het model is
aldus een weergave van een veronderstelde en tot op heden door de waarderings-
theorie gevalideerde werking van de realiteit. Dus: het onderscheid tussen manifest en
latent is louter theoretisch. Het stelt ons echter in de gelegenheid meer zicht te krijgen
op de (verborgen) drijfveren van waarneembaar menselijk handelen.

10 Een zelfonderzoek kent in totaal dríe fasen [Hermans 8t HermansJansen 1995]. Een
eerste fase bestaat uit het vertellen van het persoonlijke levensverhaal. Door gebeur-
tenissen en ervaringen uit het verleden en heden, en verwachtingen voor de toekomst
te verbaliseren en vast te leggen in de vorm van waardegebieden (inclusief het daarbij
horende affectieve onderzoek) wordt in relatief korte tijd een levensverhaal gecompo-
neerd dat díent als uitgangspunt voor verdere analyse en bewustwording van onder-
liggende thema's (diagnosel. Zicht op het vertelde levensverhaal en bewustzijn van knel-
punten maakt een oriëntatie op mogelijkheden tot reorganisatie mogelijk. De tweede
fase staat in het teken van concreet handelen en wordt aangeduid met het begrip
(in)valídatie. Op basis van de resultaten van het eerste zelfonderzoek en het daarbij ge-
formuleerde thema, wordt de cliënt uitgedaagd zichzelf enige tijd nauwkeurig te ob-
serveren. Hierbij is het van belang dat de cliënt vooral aandacht heeft voor de wijze
waarop het thema, dat via een modaliteitanalyse naar voren is gekomen, al dan niet
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vindt in je leven en dat nu nog in je huidige situatie een bepaalde rol
speelt?', `Is er in je huidige leven iets dat je van groot belang of van grote in-
vloed acht in je leven?', `Zie je in je toekomst iets dat van groot belang of
van grote invloed zal zijn in je leven?', `Van welke momenten geniet je het
meest?', `Is er iets waar je veel aan denkt?', `Wat zijn de belangrijkste perso-
nen in je leven?', `Is er iets of iemand waartegen je je afzet?' [Hermans
2002]. In het vertelde levensverhaal geven mensen via ontlokkers uiting
aan gebeurtenissen die betrekking hebben op het verleden en het heden,
terwijl zij tevens anticiperen op voorvallen in de toekomst.

Verhaalfragmenten die door deze ontlokkers naar voren komen, wor-
den zo concreet mogelijk op een blanco kaartje genoteerd. Waardevolle
momenten uit het leven van de cliënt blijven hierdoor in de vorm van een
waardegebied't bewaard voor verdere analyse. Voorbeelden van waarde-
gebieden zijn: `Op mijn eerste schooldag werd ik door klasgenoten in de
beek gereden; wat een vernedering', `Ik heb mijn leven vaak laten bepalen
door wat anderen belangrijk vinden; ik ben een vreemde voor mezelf.', `In
mijn leven ben ik voortdurend op zoek naar bescherming en houvast' of
`Ik durf ine nooit echt aan een ander te geven; ik voel me alleen'. Deze
waardegebieden zijn concreet en zullen bij de betreffende cliënt de nodi-
ge gedachten en gevoelens oproepen. Nadat de levensloop via ontlokkers
is gereconstrueerd, voegt de begeleider standaard twee vooraf geformu-
leerde waardegebieden aan het zelfonderzoek toe. De eerste heeft be-
trekking op de actuele gemoedstoestand, namelijk: Hoe voel ik me de laat-
stetijd in hetalgemeengezien?, terwijl het tweede waardegebied juist antíci-
peert op de gewenste situatie: Hoe zou ik megraug willen voelen?

6.2.2 Affectieve analyse als toegang tot verborgen betekenissen
Na deze reconstructie van de eigen biografie, wordt nagegaan wat de in-
vloed van de genoteerde ervaringen is op het actuele gemoedsleven van

een rol speelt in het leven van alledag. De begeleider biedt hier de mogelijkheid om
op gezette tijden de bevindingen van de persoon te bespreken (procesbevordering). De
derde fase vangt aan bij een volgend zelfonderzoek. De cliënt wordt uitgenodigd ver-
slag uit te brengen (evaluatiel van de bevindingen van de afgelopen periode. De vali-
datie-opdracht van fase 2 vormt het uitgangspunt. Vragen als: `waar ging het goed en
waar juist minder goed' staan centraal. Verder worden de waardegebieden van het eer-
ste zelfonderzoek nogmaals bestudeerd. De persoon krijgt de gelegenheid te bepalen
ín hoeverre de inhoud nog steeds overeenkomt met zijn actueel ervaren. De nieuwe,
oude en~of gewijzigde waardegebieden worden opnieuw onderworpen aan een affec-
tieve analyse. Op basis van de verkregen informatie kan vervolgens samen met de per-
soon worden gekeken naar ontu~ikkelingen in zijn systeem.

11 Waardevolle verhaalfragmenten die via gestandaardiseerde ondokkers door de cliënt
zijn geformuleerd, worden binnen de ZKM aangeduid als `waardegebieden'.
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de cliënt. Hiervoor wordt gebruík gemaakt van een vragenlijst met in to-
taal 24 gevoelens [zie bijlage, formulier 1]. Het is de bedoeling dat de
cliënt per genoteerd waardegebied aangeeft in welke mate de aangereikte
gevoelens hierbij een rol spelen (schaalbreedte loopt van helemaal niet - 0
tot heel veel - 5). Voorbeelden van voorgelegde affecten zijn: vreugde,
machteloosheid, eigenwaarde, angst, geluk, krachtigheid en schaamte. Via
rekenkundige indelingscriteria wordt bepaald welk affectief profiel uit-
eindelijk het meest overheerst bij een bepaald waardegebied. De volgen-
de voorwaarden zijn hierbij van toepassing:12

~ Een waardegebied geeft uitdrukking aan het Z-motief, zodra het ver-
schil in somscores tussen Z en A gelijk is aan of groter is dan 5.

~ Een waardegebíed geeft uitdrukking aan het A-motief, zodra het ver-
schil in somscores tussen A en Z gelijk is aan of groter is dan 5.

~ Een waardegebied is positief, zodra het verschil tussen de somscores
van P en N gelijk is aan of groter is dan 10.

~ Een waardegebied is negatief, zodra het verschil tussen de somscores
van N en P gelijk is aan of groter is dan 10.

Door de waardegebieden met deze indelingscriteria te interpreteren,
wordt het mogelijk te bepalen welk waarderingstype het tneest overheerst
bij de betreffende cliënt. Het gaat hier steeds om een combinatie van Z 8~
A met P 8z N. Beide grondmotieven zijn overigens even belangrijk. Naast
een gerichtheid op het zelf (Z-motiefl, zijn mensen tevens betrokken op
anderen (A-Motief). Om recht te doen aan de veelzijdigheid van het alle-
daagse bestaan, is het van belang dat beide grondmotieven op een even-
wichtige wijze deel uitmaken van het waarderingssysteem (i.c. de resulta-
ten van het zelfonderzoek). Een cliënt met een flexibel systeem is in staat
adequaat te reageren op tijd-ruimtelijke omstandigheden [Hermans 8z
HermansJansen 1999]. Nieuwe ervaringen (goede of slechte) worden ge-
makkelijk geïntegreerd in de persoonlijke biografie en kunnen uiteinde-
líjk een wijziging van (de opbouw van) het waarderingssysteem opleveren.
Steeds beweegt de persoon zich vrijelijk in zijn of haar waarderingssys-
teem; de ene keer overheerst boosheid (negatieve Z), de andere keer lief-
de en respect (positieve A). Bij een dysfunctioneel systeem daarentegen,

12 Beschreven criteria zijn afkomstig uit de werkmap van de `Opleiding Waarderings-
theorie en ZelEkonfrontatiemethode', Module I 2002. Vergelijk: Putman, W. (1998).
Godsbeelden en levensverhaal Een onderzoek met behulp van de Waarderingstheorie en de
Zelfkonfro~ztatiemetbode naardebetekenis van persoonlijkegodsbeelderr. Tilhurg: TUP, pag.
121.
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ontbreekt iedere vorm van flexibiliteit. Om allerlei redenen (bijvoorbeeld
angst, onvermogen, onwetendheid) wordt star vastgehouden aan eenzelf-
de biografisch thema. Zo'n thema geeft dan uitdrukking aan een levens-
houding die voor de persoon in kwestie op dat moment de meeste veilig-
heid geeft of het meest vertrouwd ís. Bijvoorbeeld: Ik geloof niet in mezelf,
niet in de anderen blijf liever alleen. Dit geeft zekerheid, balans en veiligheid,
maar ook eenzaamheid. Dit thema is indicatief voor een stroef waarde-
ringssysteem en leidt meestal tot psychologisch onbehagen.

Een affectanalyse geeft niet alleen zicht op de verhouding tussen de
grondmotieven, maar maakt het tevens mogelijk om verhaalfragmenten
met eenzelfde affectieve structuur met elkaar in verband te brengen. Vaak
zijn de verschillen tussen de fragmenten op inhoudelijk niveau aanzien-
lijk, terwijl zij qua waardering van Z, A, P 8z N gevoelens toch naar elkaar
kunnen verwijzen. De mate van overeenkomst wordt uitgedrukt met een
cijfer dat ligt tussen de 0 en de 1.00. Bij 1.00 is de affectieve gelijksoortig-
heid optimaal, terwijl bij 0 iedere overeenkomst ontbreekt. Een negatieve
waarde wijst op een wederzijdse uitsluiting. Een bestudering van de ma-
nifeste inhoud van verhaalfragmenten met een gelijksoortige affectieve
structuur, geeft een indicatie wat het overheersende thema is in het leven
van de cliënt.

Een thema brengt ongelijksoortige elementen van een verhaal tot een
eenheid, waardoor er een soort lijn (samenhang) ontstaat. Het maakt dui-
delijk wat in het verhaal van de cliënt op het moment van analyse van be-
lang is en welke gebeurtenissen daarbij (eventueel uit het verleden) in het
geding zijn [Hermans 8z Hermans-Jansen 1995]. Zo kan het zijn dat een
actueel onverrnogen tot emotioneel contact, op affectief niveau samen-
hangt met een herinnering, waarbij een vaderfiguur de cliënt als kind
openlijk afwijst en vernedert.l3 Ook is het mogelijk dat een mislukt solli-
citatiegesprek qua beleving overeenkomt met de ellende die de cliënt er-
voer tijdens een eerste schooldag. Zicht op de affectieve overeenkomst
tussen twee of ineer verschillende fragmenten, kan aldus zicht geven op
een verborgen thematiek; bijvoorbeeld onvermogen tot nabijheid, onver-
vuld verlangen of de vrees om te falen.

In totaal duurt een zelfonderzoek ongeveer 10 uur (1 uur intake, 3-4
uur voor het noteren van waardegebieden, 2-3 uur voor de bespreking
van resultaten en 1-2 uur voor opstellen van een actieplan). Daarnaast
kunnen er nog begeleídingsgesprekken plaatsvinden, waarbij vorderingen
en obstakels bij het realiseren van doelen - die op grond van het gefor-
muleerde thema zijn gesteld - worden besproken (zie voetnoot 10). De re-

13 Deze analyse is gebaseerd op de resultaten van een bestaand zelfonderzoek.
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latie tussen de cliënt en begeleider is tijdens dit proces steeds dialogisch
van aard [Hermans-Hermans Jansen 1995; vgl. Bouwkamp 1999]. De één
is verteller terwijl de ander luisteraar is. De dynamiek tussen deze rollen
hangt samen met de aangenomen deskundigheidsverschillen.

De cliënt is uitdrukkelijk geen onderzoeksobject, waarvoor de bege-
leider na grondige analyse een diagnose stelt en vervolgens een behande-
ling initieert. Integendeel: de cliënt wordt steeds benaderd als auteur en
deskundige van zijn eigen levensverhaal. De begeleider is hierbij vooral
ondersteunend aanwezig, hij vat het vertelde samen, stelt eventueel ver-
helderende vragen en zorgt voor de voortgang van het zelfonderzoek. Ook
zal de begeleider niet interpreteren, maar de cliënt juist leren zijn zelfon-
derzoek zelfstandig te analyseren en te duiden. Deze non-directieve aan-
pak geeft de cliënt de ruimte om daadwerkelijk op verhaal te komen. Om-
dat de cliënt het tempo van de analyse bepaalt, behoudt deze de moge-
lijkheid om een pijnlijke zelfconfrontatie nog even uit te stellen. De
begeleider aanvaardt dit, maar hij zal de cliënt desondanks blijven prik-
kelen nog eens te kijken naar patronen die liever níet onder ogen worden
gezien.

63 Het gebruik van de ZKM binnen een pastorale context
In de voríge paragraaf is een toelichtíng gegeven op de aard en werking
van de Zelfconfrontatiemethode (ZKM). Deze methode tot zelfonderzoek
is bij uitstek geschikt om de cliënt, als deskundige van zijn eigen leven, te
ondersteunen bij het reconstrueren van diens levensverhaal. Naast het ge-
ordend verzamelen van hiografischefeiten, maakt deze methode het tevens
mogelijk te achterhalen hoe de afzonderlijke verhaalfragmenten zich op
affectief niveau tot elkaar verhouden. Gevolg hiervan is, dat de cliënt niet
alleen meer zicht krijgt op de diepere betekenis van genoteerde gebeurte-
nissen, maar tevens voeling krijgt met motieven, behoeften en verlangens
die bepalend zijn voor het actuele denken en doen.

Uit paragraaf 6.1 blijkt dat de behandeling van narcistische problema-
tiek niet zozeer bestaat uit het elimineren van de zichtbare kwaal (dispro-
portionele zelfverheffing), maar vooral is gericht op het in de kern ver-
minderen van het narcistisch lijden (zelftwijfel) en het stimuleren van een
zelfpresentatie die is gebaseerd op een besef van persoonlijke waarde en
oprechte zelfwaardering. Deze positieve benaderingswijze van narcisme
als levenshouding, zal worden overgenomen bij de bespreking van hoofd-
zonden. In plaats van deze levenshoudingen te vero~rdelen, wordt er van-
uit gegaan dat het (h)erkennen van de eigen tragiek en de pogingen om
deze in zonden te ontvluchten een eerste fase is, het eigen bestaan te
(her)overwegen vanuit het opzicht van gebrek en onvermogen. Juist om-
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dat zonden een indicatie geven inzake de aard van de ervaren existentië-
le gebrokenheid, geven zij de geestelijk verzorger een duidelijk houvast in
het begeleidingsproces van de cliënt.

Het feit dat de taak van de geestelijk verzorger hierbij vooral onder-
steunend van aard is, betekent overigens niet dat de cliënt angstvallig
wordt behoed voor pijnlijke zelfconfrontaties en (daarmee gepaard gaand)
onbehagen. De geestelijk verzorger zal de cliënt juist stimuleren om via
een reflectie op de eigen hoofdzonden oog te krijgen voor diens persoon-
lijke en existentiële onvolmaaktheid. Het gebruík van humor is hierbij een
gepast instrument. De eigen zonden worden dus niet gemaskeerd, maar
juist gethematiseerd om - net als bij uitingen van getransformeerd narcis-
me - te komen tot een rijpere omgang met gevoelens van onvermogen en
tekort. Zicht op de (eigen) zonde die het actuele leven het meest beheerst,
kan het zelfverstaan van de cliënt bevorderen en daarmee een opening
bieden tot hernieuwd persoonlijk evenwicht.

Lange tijd hadden de hoofdzonden deze zelfonthullende functie bin-
nen de biechtpraktijk. Het leven van biechtelingen werd dan via de zon-
de geëvalueerd op (godsverduisterende) uitingen van het kwade. Het er-
kennen van begane zonden en het ondergaan van de door de biechtvader
geëiste penitentie, maakte een vervolg van de levensweg mogelijk [vgl. Van
Knippenberg 2000]. In een cultuur van narcisme waarin hoofdzonden
hun morele connotatie hebben verloren en vooral in verband worden ge-
bracht met beschaming en persoonlijk tekort, is het wenselijk dat het pas-
toraat de zonde niet eenzijdig interpreteert als een uiting van schuldig-
heid, maar veeleer opvat als een teken van persoonlijke wanhoop en exis-
tentiële verwarring. Velen van ons lijden immers aan het besef van gemiste
kansen en het onvermogen te kiezen wie ze willen zijn. Juist in een cul-
tuur van narcisme waarin bestaansonzekerheid het liefst wordt gemas-
keerd, is het van groot belang dat mensen in staat worden gesteld gevoe-
lens van vervreemding en persoonlijk onvermogen te thematiseren [vgl.
Van der Woude 2005]. De hoofdzonden zijn, als theologisch concept, bij
uitstek geschikt om binnen een pastorale setting dergelijke gevoelens van
(psychologisch) onbehagen ter sprake te brengen.

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de ZKM een bijdrage
kan leveren aan het behoedzaam ter sprake brengen van hoofdzonden
binnen een pastorale context. Vanwege de link tussen hoofdzonden en
kenmerken van narcisme enerzijds en het geïmpliceerde verband tussen
narcisme en schaamte anderzijds (hoofdstuk 1), kan het benoemen van de
eigen zonden gevoelens van schaamte tot gevolg hebben. Voor een ade-
quate opvang zal de geestelijk verzorger daarom confronterende inter-
venties achterwege moeten laten en vooral de weg van geleidelijkheid en

148



Ó.j HET GEHRUIK VAN DE ZKIVI RINNEN EEN PASTORALE CONTEXT

tact moeten bewandelen. Het non-directieve en cliëntgerichte karakter
van de ZKM, maakt dit instrument bij uitstek geschikt voor een dergelij-
ke pastorale exercitie. Aldus geformuleerd staat de geestelijk verzorger
voor de uitdaging de cliënt te ondersteunen in diens zelfonderzoek (ZKM)
en tevens te kijken in hoeverre de diverse hoofdzonden verband houden
met cruciale verhaalfragmenten. De vraag is alleen: hoe kunnen hoofd-
zonden een plaats krijgen binnen de ZKM?

In totaal worden drie opties besproken. Het gaat hierbij meer om het
toelichten van de methode, dan om het bespreken van concrete onder-
zoeksresultaten. In subparagraaf 6.3.1 worden beschrijvingen van wrok en
begeerte toegevoegd aan een regulier zelfonderzoek van een cliënt. Ver-
volgens wordt in 6.3.2 een toelichting gegeven op de mogelijkheid de acht
hoofdzonden van Capps [zie 2.2.1 ] te implementeren in een zelfonder-
zoek. Zijn beschrijvingen van hoofdzonden stonden aan de basis van de
speciaal voor deze studie ontwikkelde `Hoofdzonden Schaal' (HZS) en
maakt het - zo is gebleken - in combinatie met de `Nederlandse Narcis-
me Schaal' (NNS) mogelijk de door Capps veronderstelde link tussen zon-
den en narcisme empirisch te bevestigen. In deze paragraaf komt Capps'
zondenlijst opnieuw terug, maar nu om hoofdzonden via de ZKM be-
spreekbaar te maken binnen een pastorale context. Tot slot: geestelijk ver-
zorgers die onbekend zijn met de ZKM of om redenen geen behoefte
hebben aan een diepgravende analyse, kunnen de acht hoofdzonden ge-
bruiken als aanleiding tot een soort micro-zelfonderzoek. Deze werkwijze
wordt toegelicht in subparagraaf 6.3.3.

6.3.1 Wrok en begeerte als toegevoegd verhaalfragment
Bij de eerste variant wordt het zelfonderzoek afgenomen zoals is om-
schreven in paragraaf 6.2. Dit betekent dat de cliënt op grond van open
vragen (i.c. ontlokkers) wordt uitgenodigd te reflecteren op voorvallen uit
het verleden die nog steeds het denken en gemoed beheersen. Daarnaast
wordt gevraagd naar actuele ervaringen, verwachtingen voor de toekomst,
belangrijke activiteiten, voorbeelden van intens genieten, overheersende
gedachten, persoonlijke weerstanden, de betekenis van relaties met ande-
ren en de waardering van maatschappelijke fenomenen. Gebeurtenissen
en ervaringen die de cliënt - naar aanleiding van deze open vragen - zelf
van belang acht, worden zorgvuldig als een waardegebied op een kaartje
samengevat en bewaard voor later onderzoek. Alle waardegebieden teza-
men geven een indruk van de levensloop van de cliënt. Standaard wordt
het zelfonderzoek van de cliënt aangevuld met typeringen van Algemeen
en Ideaal Ervaren oftewel: `Hoe voel ik mij de laatste tijd, in het algemeen
gezien?' en `Hoe zou ik me graag willen voelen?'.
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Daarnaast - en dat is nieuw - wordt de cliënt uitgenodigd deel te ne-
men aan een onderzoek naar levenshoudingen. Met instemming worden
dan ook de volgende twee omschrijvingen aan het zelfonderzoek toege-
voegd: `Alles zit me tegen in het leven, terwijl het anderen juist voor de
wind gaat. Hoe voel ik me?' en `Ik ben redelijk geslaagd in het leven, maar
desondanks wíl ik eigenlijk steeds meer en beter. Hoe voel ik me?'. Deze
omschrijvingen van respectievelijk wrok en begeerte, kunnen worden be-
schouwd als typerende samenvattingen van de hoofdzonden, die in deze
clusters zijn opgenomen (zie hoofdstuk 3, subparagraaf 3.2.1).'`' Zo wordt
het cluster wrok bepaald door melancholie, woede en afgunst, terwijl be-
geerte is opgebouwd uit de zonden lust, hebzucht en gulzigheid. Deze
combinatie van hoofdzonden maakt dat wrok uitdrukking geeft aan boze
teleurstelling en begeerte aan het streven naar meer en beter. Vanwege de
ongunstige connotatie van begrippen als wrok en begeerte, is het raad-
zaam de cliënt in dit stadium van onderzoek niet te belasten met een uit-
gebreide toelichting op werkwijze en bedoeling. Dat vindt zonodig later
plaats.

Na deze toevoegingen, wordt de cliënt gevraagd om per genoteerd ver-
haalfragment aan te geven in hoeverre de 24 aangeboden affecten hierbij
een rol spelen [zie bijlage, formulier 1]. Het is dus de bedoeling dat 1) bij
ieder persoonlijk waardegebied, 2) bij de beschrijvingen van Algemeen en
Ideaal Ervaren en 3) bij wrok en begeerte wordt aangegeven of bijvoor-
beeld gevoelens van vreugde, schaamte, tederheid, kwaadheid of vrijheid
`helemaal niet' (-0) of `juist heel veel' (-5) worden ervaren.

Zodra de cliënt op deze wijze de waardegebieden van zijn zelfonder-
zoek affectief heeft beoordeeld, wordt het mogelijk om per waardegebied
te bepalen wat de verhoudíng is tussen Z, A, P~ N gevoelens. Deze af-
fectieve differentiatie informeert de cliënt niet alleen over de mate waar-
in het zelf (Z-motiefl of de ander (A-motie~ in het geding is, maar toont te-
vens in hoeverre positíeve of juist negatieve gevoelens bij het betreffende
waardegebied overheersen. Zo levert het waardegebied: `Genieten van de
wind, de geuren, contact met het gras en toch gevoelens van weemoed',

14 In plaats van Wrok en Begeerte (als clusters van hoofdzonden) kan worden overwo-
gen om alle beschzzjvingen van hoofdzonden (zie subparagraaf 6.3.2) of om alle hoofd-
zonden bij naam toe te voegen aan het zelfonderzoek van de cliënt. Met beide opties
is reeds geëxperimenteerd. Een meting met Wrok en Begeerte geeft, in tegenstelling
tot deze varianten, geen informatie over de relatieve bijdrage van afzonderlijke hoofd-
zonden aan de samenhang met de verschillende waardegebieden. Voordeel van de
voorgestelde gedifferentieerde meting is, dat de cliënt een genuanceerder beeld krijgt
van hoofdzonden die in meer of mindere mate (over)heersen in fasen van het eigen le-
vensverhaal.
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een affectief profiel op waarbij de betrokkenheid op de ander of het an-
dere groter is dan de betrokkenheid op het zelf (A~Z) en waarbij positie-
ve gevoelens de negatieve overheersen (P~N). Bij het waardegebied: `Ik
heb het gevoel dat ik veel geef en weinig krijg' gaat een zelfgerichtheid
(Z~A) samen met een overmaat aan negatieve gevoelens (N~P). Er zijn dus
meerdere varianten mogelijk.

Vaak plaatst een dergelijke analyse van waardegebieden het vertelde in
een ander perspectief. Bijvoorbeeld het waardegebied: `Ik ben trots op
mijn benoeming tot voorzitter en geniet van de publieke belangstelling'
leidt weliswaar tot een (veronderstelde) verhouding Z~A, maar blijkt te-
vens gepaard te gaan met voornamelijk negatieve gevoelens (N~P); een
score die op het eerste gezicht niet aansluit bij de verhaalinhoud. Alleen
de cliënt kan overigens deze tegenstrijdigheid tussen inhoud en beleving
duiden. De begeleider heeft als taak dergelijke discrepanties aan de orde
te stellen.

Eenzelfde discrepantie tussen verhaalinhoud en affectieve betekenis
komt terug in de mythe van Narcissus. Op grond van de manifeste ver-
haallijn van deze mythe is het aannemelijk het volgende affectieve patroon
te veronderstellen: Z~A en P~N. De extreme zelfbetrokkenheid van de
hoofdpersoon Narcissus leidt in combinatie met een geringe wending
naar de ander (en het andere) tot een Z~A patroon. Deze veronderstelde
neiging tot egocentrisme wekt de indruk dat Narcissus zijn leven volko-
men in de hand heeft en persoonlijke behoeften zonder veel moeite kan
realiseren; dit zal leiden tot een overmaat aan positieve gevoelens (P~N).

Uit onderzoek naar de affectieve waardering van de mythe van Nar-
cissus is evenwel gebleken, dat niets is wat het lijkt [Hermans 8z Van Gilst
1991; Hermans 1987). Het uiterlijk vertoon en hoogmoedige gedrag van
de hoofdpersoon blijkt vooral een manier te zijn om gevoelens van inner-
lijke leegte, minderwaardigheid en schaamte te maskeren. Respondenten
die zich desgevraagd verplaatsen in het doen en laten van Narcissus, ver-
talen diens ervaringen in een lage Z, hoge A, lage P en hoge N. Oftewel:
zijn eigenwaarde is gering (lage Z), de ander is belangrijk - vooral als le-
verancier van gewenste waardering (hoge A) en het onbehagen is groot
(N~P). Het feit dat de combinatie A~Z en N~P zich laat vertalen in het
waarderingstype -A, is hierdoor niet verrassend. Het onvervuld verlangen
dat dit type symboliseert, toont zich (bij Narcissus) in het ontbreken van
een intrinsieke zelfwaardering en het verlangen naar het (verloren) para-
dijs van warmte, heelheid en de bewonderende blik van een zorgende
moederfiguur.

Aldus geeft de ZKM de cliënt een beter beeld van motieven en gevoe-
lens die verborgen liggen onder de tekstinhoud, maar desondanks het ac-
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tuele doen en laten bepalen. Bewustwording geldt (ook nu) als een eerste
fase tot een heroverweging van het eigen bestaan en de keuzes die daarin
zijn of nog worden gemaakt.

De verzamelde affectscores geven echter niet alleen informatie over de
verhouding Z, A, P 8z N, maar tonen tevens de mate waarin de verzamel-
de waardegebieden op affectief niveau met elkaar samenhangen. Het be-
rekende correlatiecoëfficiënt is hierbij indicatief. Dit betekent dat per
waardegebied kan worden nagegaan in hoeverre een affectief patroon bij
een willekeurig waardegebied, ook bij andere waardegebieden een rol
speelt. Een inventarisatie van correlerende waardegebieden (r -?.60; bij r
- 1.00 is de affectieve overeenkomst identiek) laat zien, hoe waardegebie-
den die inhoudelijk van elkaar verschillen qua beleving toch naar elkaar
kunnen verwijzen. Een vergelijking van correlerende verhaalinhouden kan
nieuw licht werpen op het vertelde levensverhaal. Zo blijkt een uitge-
sproken `vrees om partnerloos te blijven' samen te hangen met een erva-
ren `onvermogen tot nabijheid' (r -.94). Door deze combinatie van ver-
haalfragmenten ontdekte de cliënt dat het verlangen naar een partner wel-
iswaar intens is, maar dat uit angst voor nabijheid iedere mogelijke
kandidaat in principe op afstand wordt gehouden. Een andere cliënt ont-
dekte dat er een verband bestaat tussen `pesterijen op de eerste schooldag'
en zijn terughoudendheid `om als geestelijk verzorger met andere mensen
te spreken' (r -.91). Een nadere reflectie maakte duidelijk dat de cliënt
het contact met anderen het liefst vermijdt, om zich te beschermen tegen
een herhaling van de kwetsuur die jaren geleden werd opgelopen.

Tot zover de theorie. Het wordt nu tijd te kijken naar een voorbeeld uit
de praktijk. Er is immers op allerlei manieren geprobeerd om met behulp
van de ZKM, narcistisch lijden via hoofdzonden bespreekbaar te maken
binnen een pastorale setting. De eerste variant, waarbij cliënten beschrij-
vingen van wrok en begeerte als extra waardegebíed toegevoegd kregen
aan hun zelfonderzoek, is het meest bestudeerd op werking en resultaat.
De bevindingen zijn hoopvol, maar de werkwijze dient verder onderzocht
te worden op betrouwbaarheid en validiteit. Deze aanbeveling valt echter
buiten het kader van deze studie. Het onderstaande voorbeeld is dan ook
vooral illustratief van aard en is uitdrukkelijk onvoldoende evidence based.

De casus is anoniem en persoonlijke gegevens (i.c. leeftijd, huwelijkster-
mijn, e.d.) zijn omwille van de privacy van de cliënt gemanipuleerd. De es-
sentie van de verhaallijn is hierdoor echter niet aangetast. De scores, die
naar aanleiding van een affectieve beoordeling van de in totaal 47 waarde-
gebieden zijn verzameld, moeten antwoord geven op de volgende vragen:
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1. Wat is de samenhang tussen welzijn (AE 8z IE), wrok en begeerte?
2. Wat is de samenhang tussen waardegebieden enerzijds en wrok en be-

geerte anderzijds?
3. Welke gevoelens overheersen bij wrok en begeerte?
4. Zijn er waardegebieden die verwijzen naar het narcistisch profiel -A?

Casus Ajhankelijk van aandachten waardering'
Cliënt X is een 50 jarige vrouw. De laatste jaren geeft ze lessen Nederlands

aan volwassenen. Ze is 30 jaar getrouwd geweest, maar onlangs gescheiden.

Haar huwelijk was zwaar en kende veel ups en downs. Mevrouw geeft aan

dat zeker 20 jaren ongelukkig waren. Haar echtgenoot was overheersend

en vernederde haar met grote regelmaat. Zelf spreekt ze van `geestelijke

mishandeling'. Ze voelt zich door haar man geterroriseerd. Ondanks haar

moeilijke huwelijk komt ze, nu ze gescheiden is en sinds kort weer alleen

woont, moeilijk van hem los. Ze vermoedt echter dat ze niet meer van haar

ex-man houdt. Haar verlangen naar liefde en aandacht stilt ze door af en

toe met mannen in haar omgeving af te spreken. Ze geeft aan te genieten

van alle aandacht en krijgt hierdoor nieuwe energie. Toch zijn de momen-

ten van gelukzaligheid van korte duur. Gevoelens van verdriet en onvrede

liggen voortdurend op de loer en maken vaak een abrupt einde aan haar

euforische episoden. Tijdens haar zelfonderzoek vat ze haar situatie als

volgt samen: `Ik ben afhankelijk van respect en waardering van anderen'.

Antwoorden en reflectie op bevindingen
Ad 1 Wat is de samenhang tussen welzijn (i.c. AE 8~ IE), wrok en begeer-

te? [Noot: bij r- 1.00 is de affectieve overeenkomst optimaal].
- De correlatie tussen Wrok en Algemeen Ervaren is r-.60.

Toelichting cliënt: `Ik ben nog niet waar ik zijn moet. Het kost me

soms moeite om door te gaan, maar ik wil het weer gaan maken!

Het is een feit: ik moet weer vooraan beginnen met het opbouwen

van vriendschappelijke contacten, het initiëren van sociale bezíghe-

den (vakantie, theater, uiteten) en het zoeken naar een nieuwe part-

ner. Wat anderen reeds hebben (welvaart, liefde en geluk) moet ik

weer op eigen kracht gaan verwerven'.
- De correlatie tussen Wrok en IdeaalErvaren is r-.28. Op dit ver-

band heeft de cliënt geen commentaar gegeven.
- De correlatie tussen Begeerte en Algemeen Ervaren is r-.56. De

cliënt licht deze samenhang niet toe.
- De correlatie tussen Begeerte en IdeaalErvaren is r-.80.

Toelichting cliënt: `Verlangen. Rust willen. Ik wil intens leven. Wil
alles uit mijn leven halen, alles uit een relatie halen'.
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Reflectie: Een vergelijking van bovenstaande correlatiecoëfficiënten toont
aan dat Wrok vooral van toepassing is op het actuele leven (r -.60). Wat
opvalt is dat de toelichting die de cliënt geeft op deze samenhang, treffend
overeenkomt met de omschrijving van wrok: Alles zit je tegen in het leven,
terwijl het anderen juist voor de wind gaat'. Na jaren vechten heeft de
cliënt zich eindelijk los weten te maken uit de emotionele wurggreep van
haar ex-echtgenoot. Enerzijds een opluchting, maar tevens een confronta-
tie met leegte en zinloosheid. Was haar huwelijk toch niet beter dan het
alleen zijn? In deze context merkt ze op dat anderen reeds hebben wat zij
ten diepste verlangt: liefde en geluk. Voor haar een pijnlijke constatering.
Uit de minder krachtige samenhang tussen Wrok en Ideaal Ervaren kan
worden afgeleid, dat de cliënt hoopt op betere tijden (r -.28). Dit verlan-
gen wordt zíchtbaar in de samenhang tussen Begeerte en Ideaal Ervaren
(r -.80). De cliënt is van gegoede komaf en heeft haar financiële zaken
goed voor elkaar. Ook krijgt ze genoeg uitnodigingen van potentiële part-
ners. Deze aanvaardt ze met graagte, maar meer uit behoefte aan gezel-
schap dan uit opborrelende gevoelens van verliefdheid. In algemene zin
beschouwt de cliënt zichzelf als redelijk geslaagd (r -.56), maar het is dui-
delijk dat ze voor de toekomst meer en beter wil. Ze wil niet zomaar een
man, maar een man met stijl, macht en aanzien. Eigenlijk een man die lijkt
op haar ex-echtgenoot.

Ad 2 Wat is de samenhang tussen waardegebieden enerzijds en Wrok en
Begeerte anderzijds? [Noot: bij r- 1.00 is de affectieve overeenkomst
optimaal. Norm: hoogste correlaties, met als ondergrens r-.50].

- Wrok met waardegebied: Ik ben sensitief en serieus metgrote behoefte
aan rust (r - .59).
Toelichting cliënt: `Anderen hebben het lekker goed en ik zit hier
maar alleen te zijn. Verlaten door een man die mij weliswaar verne-
derde, maar mij tevens iemand liet zijn. Ik heb behoefte aan span-
ning en intimiteit, maar wil tevens rust'.

- Wrok met waardegebied: Ik ben lichamelijk snel uitgeput (r -.53).
Toelichting cliënt: `Het kost me soms moeite om mijn lichamelijke
beperkingen te aanvaarden; het steekt dat anderen fitter zijn. Ik
loop dan tegen mijn fysieke grenzen aan'.

- Begeerte met waardegebied: Mijn geheim ... [o.m. intieme omgang
met echtgenoot van vriendin, L.D.] (r -.84).
Toelichting cliënt: `Het is moeilijk, maar voelt goed. Ik houd de re-
gie in handen en bepaal zelf wat ik wel en niet wil. Voel bij meneer
Y geen vlinders in mijn buik. Als partner schiet hij duidelijk tekort.
Het is gewoon afleiding. Maar ik wil meer en ga daarom ook in op
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een uitnodiging van meneer Z. Hij komt zomaar op mijn pad. Ik

mag toch wel genieten en bepaal zelf wat ik doe'.
Begeerte met waardegebied: Als lerares krijg ik veel eigenwaarde en

waardering (r - .81).
Toelichting cliënr. `Voor de klas voel ik me zeker en weet ik dat ik
de beste ben. Dít besef geeft energie en zelfvertrouwen'.
Begeerte met waardegebied: Ik ga ooit de rust in mezelf vinden en word
qua zeljbevestiging minder ajhankelijk van anderen (r -.80).
Toelichting cliënt: `Eigenlijk ben ik best geslaagd en heb ik alles,
maar ik wil toch meer. Niet zozeer op materieel gebied, maar wel
wat betreft erkenning en waardering. Ik wil rust en wil (wat dit be-
treft) vooral minder afhankelijk worden van het oordeel van ande-
ren. Wil de rust in mezelf vinden'.
Begeerte met waardegebied: Ik hoop ooit een lieve, begripvolle partner

te krijgen (r - .78).
Toelichting cliënt: `Het doet pijn dat mijn ex-echtgenoot inmiddels
een vriendin heeft. Dat wil ik ook. Ik heb zo af en toe een flirt,
maar toch verlang ik naar een stabiele en warme relatie'.
Begeerte met waardegebied: Ik zie dat mijn verdriet een leerproces is in
mijn leven en zin heeft (r - J8).
Toelichting cliënt: `Ik zit nu in een dal, maar voel dat ik langzaam
maar zeker naar boven klim. Hopelíjk bereik ik zo snel mogelijk de
top en ben ik dan sterker en stabieler dan voorheen'.
Begeerte met waardegebied: Ik word door anderengezien als een ster-
ke en moedige vrouw (r - .75).
Toelichting cliënt: `Eigenlijk zie ik mezelf ook zo. Naar buiten toe
toon ik kracht en zelfvertrouwen. Maar van binnen voel ik vaak ver-
driet en ben ik best onzeker. Niet iedereen mag dat zien. Ik wil
meer mezelf zijn'.

Rejlectie: Wrok correleert enigszins met twee waardegebieden. Dit bete-
kent dat er op affectief niveau overeenkomsten bestaan tussen de gevoe-
lens die de cliënt toekent aan Wrok en beide verhaalfragmenten. Voor de
begeleider is het niet altijd duidelijk hoe deze samenhang kan worden ver-
klaard. Het betrachten van interpreterende terughoudendheid is evenwel
gewenst. Als deskundige van het eigen levensverhaal kan niemand anders
dan de cliënt correlerende waardgebieden toelichten en~of verklaren.
Ook ín dit geval zorgen de reacties van de cliënt voor helderheid. Bij

Wrok geeft ze aan dat het haar soms zwaar valt dat anderen reeds hebben
wat zijzelf ontbeert. Mensen in haar omgeving (incluis haar ex-echtgenoot)
hebben een partner, tonen zich gelukkig en worden niet belemmerd door
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líchamelijke kwalen. Dat steekt soms. De waardegebieden die correleren
met Begeerte kenmerken zich door een besef van ontoereikendheid. De
seksuele lust die ze ervaart is aangenaam, maar de man waarmee ze dat
beleeft schiet als partner tekort. Voor de klas ontvangt ze veel waardering,
maar ze vindt het tevens lastig dat ze haar gevoelens van eigenwaarde laat
afhangen van de appreciatie van anderen. De vele hulpverleners die haar
bijstaan in haar proces naar heelwording leiden haar uit het dal waarin ze
lange tijd heeft gezeten, maar de top van het volmaakte gevoel is nog niet
bereikt. Tot slot erkent ze dat ze zich naar anderen toe soms anders voor-
doet dan dat ze zich voelt of wil zijn. Het onvolmaakte zit hier in haar nei-
ging de ander te plezieren met als mogelijk gevolg dat ze zichzelf in de an-
der verliest en haar eigen wensen verloochent.

Ad 3 Welke gevoelens overheersen bij Wrok en Begeerte? (Scores: 0-
helemaal geen, 5- juist heel veel. Weergave: waardering 4 of hoger].

- Bij Wrok overheersen bij deze cliënt gevoelens als: zorgzaamheid
(4), liefde (4) en vrijheid (4).

- Bij Begeerte overheersen bij deze cliënt gevoelens als: zorgzaamheid
(4), liefde (4), vertrouwen (4) en vrijheid (4).

Reflectie: De gevoelens die door deze cliënt worden ervaren bij Wrok en
Begeerte verwijzen allen naar de affectieve clusters A en P(zie subpara-
graaf 6.2.1). Dit betekent dat zij enerzijds betrekking hebben op de ander
of het andere (i.c. zorgzaamheid en liefde) en anderzijds uitdrukking ge-
ven aan een positieve gemoedstoestand (i.c. vertrouwen en vrijheid). Hoe
deze gevoelens verband houden met de betekenis van Wrok en Begeerte
is overigens moeilijk te beoordelen. De cliënt was hierin niet erg duidelijk.
`Ik weet niet meer waarom ik deze gevoelens bij deze toegevoegde waar-
degebieden [i.c. Wrok en Begeerte; L.D] vond passen'. Wel kwam naar vo-
ren dat beide clusters van hoofdzonden niet zozeer werden aangemerkt
als negatieve kwalificaties, maar veeleer als standen van zaken die juist sti-
muleren om te realiseren wat in het eigen leven wordt gemist en anderen
reeds hebben. Aldus geredeneerd, is het eigenlijk minder vreemd dat juist
deze cliënt Wrok en Begeerte in verband brengt met zorgzaamheid, lief-
de, vertrouwen en vrijheid. Dit zijn immers de gevoelens waarmee be-
trokkene tijdens het zelfonderzoek het meest worstelde.

Ad 4 Zíjn er waardegebieden die verwijzen naar het narcistisch profiel
-A?
Een analyse van de afzonderlijke waardegebieden op de verhou-
ding Z, A, P 8z N toont aan, dat het volgende waardegebied het
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narcistisch profiel (-A) vertoont: `Ik ben bang de rest van mijn leven
alleen te zijn'. Dit betekent dat het onvervuld verlangen, als centraal
thema van de mythe van Narcissus [Hermans ~ Van Gilst 1991 ],
uitdrukkelijk terugkomt ín dit verhaalfragment.

Reflectie: Een toelichting op de betekenis van het onvervulde verlangen,
leidt ertoe dat de cliënt haar levensweg plotseling beter gaat begrijpen.
Een aantal gebeurtenissen in haar leven laat zich volgens de cliënt door
dit thema verklaren. Zo werd ze als puber door haar ex-echtgenoot `gered'
uit een druk zakengezin, waarin ze onvoldoende rust vond. De ouders
leidden een druk bestaan, waren zorgzaam, maar hadden weinig tijd om
haar behoefte aan liefde en waardering te reflecteren. De aandacht die
haar huidige ex-echtgenoot haar destijds als verloofde gaf, stond in schril
contrast met hetgeen ze tot dan toe gewend was. Zijn krachtige persoon-
lijkheid, zijn aanzien en macht, straalden ook op haar af. In zijn nabijheid
had ze het gevoel echt iemand te zijn. Helaas werd snel duidelijk dat deze
man vooral handelde uít eigenbelang. Zijn wisselende stemmingen putten
haar uit en stimuleerden haar neiging tot aangepast gedrag; `Als ik maar
doe wat hij wil, dan komt het allemaal goed'. Ze onderhielden een relatie
waarbij aantrekking en afstoting elkaar snel afwisselden. Meer dan eens
heeft de cliënt overwogen om de slopende en voor haar vernederende re-
latie te verbreken, maar uit angst alleen te komen staan, heeft ze haar be-
sluit steeds weer teruggedraaid. Ze ontving liever negatieve aandacht, dan
helemaal geen aandacht; zo verklaart ze achteraf. Na jarenlange strijd is
uiteindelijk besloten het huwelijk toch te ontbinden. De druk werd haar
te groot. Gevolg was dat hij, nog meer dan eerst, zijn heil zocht in het uit-
gaansleven en hierbij het vrouwelijk gezelschap niet schuwde. De cliënt
bleef alleen achter en voelde als vanouds de pijn van het onvervulde ver-
langen naar liefde, erkenning en aanvaarding. Een verlangen dat zij thans
probeert te stillen door een beroep te doen op representanten van de
geestelijke gezondheidszorg en zich open te stellen voor vleierijen van
(vooral overspelige) mannen.

Conclusie
Wat is nu de meerwaarde van een zelfonderzoek waaraan Wrok en Be-
geerte als cluster van hoofdzonden worden toegevoegd? Om deze vraag
te kunnen beantwoorden zou feitelijk bij dezelfde cliënt, op hetzelfde tijd-
stip, onder gelijksoortige omstandigheden, een parallelle meting hebben
moeten plaatsvinden waarbij het zelfonderzoek dan niet zou worden aan-
gevuld met Wrok en Begeerte. Deze situatie is evenwel niet aan de orde.
Desondanks is het mogelijk iets te zeggen over de (veronderstelde) meer-
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waarde van Wrok en Begeerte binnen het zelfonderzoek. De bijdrage is
weliswaar bescheiden, maar zeker niet betekenisloos. Zo is het waar-
schijnlijk dat het voorliggende zelfonderzoek, ook zonder toevoeging van
genoemde clusters van hoofdzonden, de cliënt toch had geleid tot de in-
zichten die inmiddels zijn verzameld. Het vermoeden is echter dat Wrok
en Begeerte niet zozeer nieuw licht werpen op de betekenis van correle-
rende verhaalfragmenten, maar veeleer extra handvaten aanreiken om het
biografisch thema dat schuil gaat achter de vertelde inhoud scherper en
meer genuanceerd in beeld te krijgen.

Deze bescheiden, doch reële, recapitulatie van het gebruik van clusters
van hoofdzonden doet geen afbreuk aan het feit dat Wrok en Begeerte
daadwerkelijk een rol spelen in het levensverhaal van de cliënt; zij druk-
ken immers wel degelijk hun stempel op het Algemeen of Ideaal Ervaren
en correleren tevens met diverse waardegebieden. Interessant is verder
dat de cliënt zich, naar aanleiding van het voorkomen van het -A waar-
deringstype, herkend in het narcistisch profiel waarbij onvervuld verlan-
gen centraal staat. Tot slot is gebleken dat niet alleen deze cliënt, maar ook
andere proefpersonen, goed overweg kunnen met de betekenis van Wrok
en Begeerte. Een correlerend waardegebied werd zonder moeite geduid
in termen van genoemde clusters van hoofdzonden. Voorbeelden hiervan
komen terug in het commentaar van de cliënt op de eerste twee vragen.

6.3.2 De eigen hoofdzonde als onderdeel van het zelfonderzoek
Een tweede manier om hoofdzonden via de ZKM binnen een pastorale
setting aan de orde te stellen, borduurt voort op de in subparagraaf 6.3.1
beschreven methode, waarbij Wrok en Begeerte als extra waardegebieden
worden toegevoegd aan het zelfonderzoek van de cliënt. Wat gelijk blijft
is de procedure van het zelfonderzoek; aan de hand van open vragen
wordt de cliënt gestimuleerd het eigen levensverhaal te reconstrueren,
met als doel om via een affect analyse meer zicht te krijgen op overheer-
sende thematieken die het actuele doen en laten (al dan niet gewenst)
beïnvloeden. Een essentieel verschil is echter de wijze waarop hoofdzon-
den aan het einde van het zelfonderzoek worden opgenomen in het bio-
grafische systeem van de cliënt. In plaats van beschrijvingen van Wrok en
Begeerte sec toe te voegen aan een zelfonderzoek (zie subparagraaf 6.3.1),
wordt de cliënt nu uitgenodigd om uit een door Capps [1993] samenge-
stelde lijst met beschrijvingen van hoofdzonden een selectie te maken (vgl.
hoofdstuk 2, paragraaf 2). Richtvraag hierbij is een beschrijving te kiezen
die het meest en het minst overeenkomt met de actuele situatie.

De in totaal acht zondebeschrijvingen worden overigens niet als zon-
den gepresenteerd, maar voorgesteld als levenshoudingen die bij ieder
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mens in meer of mindere mate voorkomen. Dit betekent dat iedere ver-
wijzing naar bijvoorbeeld hebzucht, lust of hoogmoed ontbreekt. In de
cliëntenversie van onderstaand overzicht, ontbreekt aldus de linker kolom.

(Hebzucht) Een alles bepalende behoehe aan geld en rijkdom, waardoor het on-
mogelijk is aan iets anders te denken.

(Lust) Een kwetsende en manipulatieve houding waarbij anderen vooral
worden beschouwd als (lustlubjecten voor eigen bevrediging.

(Hoogmoed) Een zelfzuchtige houding die zích kenmerkt door een voortdurend
streven naar aanzien en waardering door anderen.

(Woede) Een boze of haatdragende houding die tot uitdrukking komt in
krachtige gevoelens van vijandigheid, wraak en innerlijke woede.

(Gulzigheid) Een onmatige behoette aan eten en drinken, waardoor zowel het per-
soonlijke leven alsook dat van anderen zwaar wordt belast.

(Afgunst) Een niet atlatende naijver tegenover het bezit van anderen en de aan-
dacht die zij wel krijgen en zelf het meest wordt ontbeerd.

(Apathie) Een apathische levenshouding, die zíchtbaar wordt in de vorm van
onverschilligheid ten opzichte van behoeften en verlangens van an-
deren.

(Melancholie) Een persoonlijk gevoel van verbittering en walging ten opzichte van
het leven, de omringende wereld en mensen die deel uitmaken van
de eigen leefomgeving.

Zodra de keuze is gemaakt, kan het zelfonderzoek als volgt worden voort-
gezet. Een eerste optie is de twee gekozen `levenshoudingen' als waarde-
gebied toe te voegen aan de reeds verzamelde waardegebieden en deze op
de gebruikelijke wijze affectief te beoordelen. Een tweede optie is de ge-
kozen `levenshoudingen' te gebruiken als aanleiding (i.c. ontlokker) voor
een nadere zelfreflectie. De cliënt wordt dan gestimuleerd aan te geven op
welke momenten en op welke wijze de gekozen levenshoudingen voorko-
men in het eigen levensverhaal. De bevindingen worden dan zorgvuldig
samengevat en als nieuw waardegebied toegevoegd aan het biografische
systeem van de cliënt. De verdere procedure is nu gelijk aan die zoals be-
schreven in subparagraaf 6.3.1 (zie ook subparagraaf 6.3.3). Voordeel van
deze optie is, dat de geselecteerde zondige levenshouding een persoonlij-
ke en dus meer herkenbare invulling krijgt. Bij de eerste optie is de kans
namelijk aanwezig dat de levenshouding qua inhoud te zeer als `toege-
voegd' wordt ervaren, met als gevolg dat de affectieve betrokkenheid ge-
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ringer is. Het is aan de begeleider te beoordelen welke optie op het mo-
ment van onderzoek het meest wenselijk is voor de betreffende cliënt. Bij
deze afweging is de verhouding tussen draaglast en draagkracht van de
cliënt en diens vermogen tot introspectie van doorslaggevende betekenis.

6.3.3 Hoofdzonden als startpunt van een beknopt zelfonderzoek
Een derde manier om hoofdzonden via de ZKM bespreekbaar te maken
binnen een pastorale context, is vooral bedoeld voor geestelijk verzorgers
die weliswaar overtuigd zijn van de diagnostische meerwaarde van het ge-
bruik van hoofdzonden, maar onvoldoende zijn toegerust een volledig
zelfonderzoek met behulp van de ZKM te begeleiden. De werkwijze komt
grotendeels overeen met de vorige variant (subparagraaf 6.3.2). Ook nu
wordt de cliënt uitgenodigd om aan de hand van de zondenlijst van
Capps aan te geven welke beschreven levenshouding op het moment van
afname de eigen situatie het meest en het minst typeert. Om negatieve
connotaties en~of beschaming te voorkomen, is het wenselijk de cliënt al-
leen de geformuleerde levenshoudingen voor te leggen en hem verder niet
te informeren over de zonde die hierbij in het geding is. Niet iedereen zal
immers moeiteloos erkennen dat bijvoorbeeld de zonde lust, afgunst of
gulzigheid de persoonlijke situatie het meest typeert. Het is dus de be-
doeling dat een cliënt, die zichzelf bijvoorbeeld herkent in de zondebe-
schrijving: ~eia onmatige behoefte aaneten en drinken, waardoorzowel hetper-
soonlijke leven alsook dat van anderen zwaar wordt belast'niet weet, dat het
hier eigenlijk een operationalisering van de zonde gulzigheid betreft.

Omwille van de geestelijk verzorger die niet is opgeleid tot ZKM-consul-
tantOO , maar toch graag gebruik wil maken van de ZKM, is gekozen voor
een stapsgewijze toelichting van de te volgen procedure. De werkwijze is
als volgt:
1. Tijdens een pastoraal gesprek wordt de cliënt uitgenodigd aan te geven

welke levenshouding hem op dat moment, dus in de context van het
vertelde, het meest en het minst typeert. Het is aan de geestelijk ver-
zorger te bepalen welke momenten geschikt zijn voor een zogenoemd
micro-zelfonderzoek. In ieder geval dient het vermoeden te bestaan
dat een (zelfJreflectie op de geselecteerde levenshouding, het inzicht
van de cliënt ten goede komt. De geestelijk verzorger kan hiervan over-
tuigd raken, zodra hij in het verhaal van de cliënt patronen ontdekt die
zich - naar zijn mening - laten duiden met behulp van hoofdzonden;
bijvoorbeeld afgunst, hoogmoed, apathie.

2. Nadat de clíënt een levenshouding heeft geselecteerd, wordt hij uitge-
daagd te reflecteren op de vraag: `Hoe komt deze levenshouding terug
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in uw leven?'. Op indirecte wijze wordt dus gevraagd naar de aanwe-
zigheid van de betreffende zonde (i.c. levenshouding) in het leven van
alledag. Hoogtepunten in het verhaal dat volgt worden zorgvuldig ge-
noteerd en bewaard voor latere analyse.

3. Daarna geeft de geestelijk verzorger op grond van gemaakte aanteke-
ningen aan wat hij heeft gehoord. Samen met de cliënt wordt gepro-
beerd het vertelde met een aantal woorden samen te vatten. De gees-
telijk verzorger stimuleert, de cliënt formuleert. Zo kan een reflectie op
de levenshouding, die uitdrukkíng geeft aan de zonde hoogmoed, lei-
den tot de volgende samenvatting: `Ik wil alles goed doen en geniet van
erkenning' maar ook `Door mijn behoefte aan zekerheid ben ik in con-
tacten streng, kritisch en onverbiddelijk'.ls

4. Het verhaal dat werd ontlokt via de gekozen levenshouding ligt nu sa-
mengevat in de vorm van een waardegebied op tafel. Het is van belang
dat de cliënt het vertelde verhaal volledig herkent in de gemaakte sa-
menvatting. In het ideale geval is de inhoud zodanig concreet en beel-
dend van aard, dat de cliënt ook over bijvoorbeeld 10 jaar zonder veel
moeite kan terughalen waarover hij destijds sprak en wat het vertelde
toen aan gevoelens opriep. Zodra het waardegebied aan deze criteria
voldoet, wordt het overgenomen op formulier 2(zie bijlage, pag 188).'~

5. De cliënt wordt nu gevraagd om zich te concentreren op het geno-
teerde waardegebied en zich tevens te bezinnen op de vraag, in hoe-
verre hierbij de op het formulier genoteerde affecten worden ervaren
(zie subparagraaf 6.3.1).

6. Zodra de cliënt alle affecten heeft overwogen, worden de genoteerde
cijfers in de kolom `score' overgenomen in de niet gearceerde vakjes
onder de letters Z, A, P 8z N. Daarna worden de ingevulde vakjes per
kolom opgeteld en de respectievelijke somscores ingevuld in het kader
`totaal'.

7. De geestelijk verzorger introduceert in eenvoudige bewoordingen de
uitgangspunten van de Waarderíngstheorie. De nadruk dient hierbij te
liggen op de zogenoemde grondmotieven van het menselijk bestaan;
mensen zijn gericht op zichzelf (Z-motief), maar tevens betrokken op
de ander (A-motief}. De somscores bij Z en A geven aan wat bij het ge-
noteerde waardegebied de verhouding is tussen beide oriëntaties.

15 Deze voorbeelden zijn niet verzonnen, maar komen voort uit bestaande zelfonder-
zoeken (afgenomen medío 2004~2005).

16 Voordat de geestelijk verzorger het formulier voorlegt aan de cliënt, knipt hij het langs
de stippellíjn door en vouwt de gecreëerde Elap om. De rechter kolom is immers be-
doeld om na afloop de verzamelde scores te interpreteren en roept, wanneer deze in
beeld blijft, mogelijk vragen op die in deze fase van onderzoek niet wenselijk zijn.
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Daarnaast zijn ervaringen zelden indifferent. De opgenomen affecten
laten zich clusteren in positieve en negatieve gevoelens. Dit betekent
dat de somscores van P en N uitdrukken wat de affectieve verhouding
is bij een specifiek waardegebied (zie subparagraaf 6.2.2).

9. Na deze uitleg wordt gekeken naar de somscores van de cliënt. Het is
hierbij de bedoeling niet te duiden, maar de cliënt uit te dagen een
toelichting te geven op de verzamelde resultaten. Dus: waar komt zelf-
betrokkenheid (Z-motief) terug in dit waardegebied, waar de betrok-
kenheid op de ander (A-motief) en wat maakt het waardegebied posi-
tief of juist negatief? Op deze wijze wordt de cliënt zich bewust van
verborgen affectieve patronen in het waardegebied en komt het ver-
telde verhaal mogelijk in een nieuw perspectief te staan. Zo kan het
zijn dat een verhaal iets anders uitdrukt dan eerst werd gedacht.

Een voorbeeld. Een cliënt koos, naar aanleiding van een gesprek over het
verleden, de volgende levenshouding uit Capps' lijst: `Een zelfzuchtige
houding die zich kenmerkt door een voortdurend streven naar aanzien en
waardering door anderen'. Deze levenshouding werd uitgewerkt en lever-
de het volgende verhaalfragment op: `Ik ben onbevangen, heb veel inte-
resses, veel energie en zie geen problemen die anderen wel zien'. Een af-
fectieve beoordeling van dit fragment, leidde tot de volgende somscores:
Z-17, A-8, P-30, N-1 (max. bij Z 8z A-20; max. bij P 8z N- 40). Uit deze
waarden blijkt dat Z~A en P~N; een combinatie die zich laat vertalen in
het fZ waarderíngsrype (zie 6.3.1). Dit type geeft volgens Hermans [1999~
uitdrukking aan gevoelens van zelfstandigheid en isolement. Deze analy-
se maakt niet alleen duidelijk hoe een zonde, ín dit geval hoogmoed, te-
rugkomt in de biografie van de cliënt, maar laat tevens zíen dat hoogmoed
verband houdt met zelfstandigheid en isolement. Deze informatie leidt
wellicht tot een verdiept inzicht, waardoor het oorspronkelijke verhaal in
een níeuw perspectief komt te staan.

Een ander voorbeeld. Uit Capps' lijst werd de volgende levenshouding ge-
kozen: `Een apathische levenshouding, die zichtbaar wordt in de vorm van
onverschilligheíd ten opzichte van behoeften en verlangens van anderen'.
Deze levenshouding werd uitgewerkt en leverde het volgende verhaal-
fragment op: `Moeder heeft mij een aantal keren pijnlijk gepasseerd, dat
raakt me nog steeds'. Een affectieve beoordeling van dit fragment, leidde
tot de volgende somscores: Z-17, A-O, P-4, N-18 (max. bij Z 8z A-20;
max. bij P Sc N- 40). Uit deze waarden blijkt dat Z~A en N~P; een com-
binatie die zich laat vertalen in het -Z waarderingstype. Dit type geeft vol-
gens Hermans [ 1999] uitdrukking aan gevoelens van agressie en boosheid.
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Kennelijk laat het oorspronkelijke verhaal zich vertalen in de zonde apa-
thie. Opmerkelijk is dat naast onverschilligheid, ook gevoelens van agres-
sie en boosheid een rol blijken te spelen. Vía een analyse van de eigen
hoofdzonden wordt aldus duidelijk op welke wijze de cliënt uiting geeft
aan diens ervaren existentiële gebrokenheid. Dit (nieuwe) inzicht kan wor-
den betrokken in het verdere verloop van het pastorale gesprek.

6.4 Onvervuld verlangen in een cultuur van narcisme
Met de verruiming van maatschappelíjke faciliteiten iets of iemand te wor-
den, neemt ook de persoonlijke kwetsbaarheid toe. Bij gelijke kansen ko-
men individuele verschillen, in het vermogen gestelde doelen te realise-
ren, immers op pijnlijke wijze in beeld [vgl. Ettema 2002]. De druk om
een maatschappelijk succesvol bestaan te leiden is groot, terwijl relatief ge-
zien maar weinigen de top bereiken. En ook de opkomende twijfel aan
een hiernamaals, stimuleert de wens het verblijf op aarde ten volle te be-
nutten [SCP 2003]. Uitstel van behoeften is zinloos en bovendien zonde
van de tijd. Een middelmatig leven staat tegenwoordig gelijk aan sufheid,
onvermogen en mislukking.

Met een overvloed aan keuzemogelijkheden, lijkt het realiseren van ge-
droomde idealen slechts een kwestie van tijd. Planning en utiliteit over-
heersen hierdoor het dagelijkse bestaan. Voor velen is het bezit van macht,
rijkdom en aanzien een belangríjk motíef van persoonlijk handelen, te-
meer omdat tegenwoordig op basis van deze verworvenheden de mate
van geslaagd mens-zijn wordt afgeleid. Niet wat ik ben, maar wat ik heb
en pres(en)teer is maatgevend geworden. Toch blijkt dat een stijging van
de materiële levensstandaard niet automatisch leidt tot een evenredige
stijging van gevoelens van tevredenheid en geluk. Geen of weinig geld
maakt ongelukkig, daarover bestaat geen twijfel. Maar ook een teveel aan
geld leidt niet zonder meer tot proportioneel meer gevoelens van welzijn
[vgl. Heertje 1984].

In de schaduw van deze ontwikkeling is het zelf een probleem gewor-
den [Baumeister 1999]. De voortgaande exploratie van innerlijke drijfve-
ren en persoonlijke mogelijkheden ligt hieraan ten grondslag. De eigen
grenzen komen meer dan ooít in beeld. Wat anderen lukt, kan voor mij
onbereikbaar blijven. De moderne samenleving is hierdoor voor velen een
katalysator geworden van ervaren zinloosheid [Van Selm 1999; vgl. De-
smet 8z Grommen 2005].

Veel mensen voelen zich tegenwoordig onzeker en vragen zich af wie
zij eigenlijk zijn. In een tijd van overvloedige mogelijkheden betekent ie-
dere beslissing een uitsluiting van alternatieve opties. In plaats van duide-
lijke keuzes te maken en te beslissen wie en wat te worden, worden be-
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schikbare mogelijkheden liever open gehouden [Duyndam 8z Schuurman
2002].'' In deze fase van besluiteloosheid wordt het geconstrueerde zelf-
beeld voortdurend getoetst aan het door mode en trends gedicteerde oor-
deel van anonieme derden. Het eigen initiatief vermengt zich aldus met
wensen van anderen [Musschenga 1999]. De overheersende houding is
hierdoor niet zozeer egocentrisch, maar vooral `eccentrisch' van aard [Glas
1999, 57]. Het zelf verlangt te worden, wat anderen reeds (lijken te) zijn.
De ontwikkeling van een vreemd en aangepast zelf biedt de veiligheid van
het collectief, maar vergroot tevens de gevoeligheid voor het oordeel van
anderen. Erbij horen is kennelijk belangrijker dan zelf iemand zijn.

De kloof tussen `to be that self which one truly is' [Rogers 1961, 163]
en de hooggespannen verwachtingen van anderen, werkt vervreemding in
de hand en leidt vaak tot depressiviteit [Miller 1992]. Mensen hebben
weliswaar meer zicht gekregen op de wereld waarin zij leven, maar lijken
zichzelf ineer en meer te zijn kwijtgeraakt. Een overbelaste geestelijke ge-
zondheidszorg is daarvan een bewijs, evenals de enorme behoefte aan an-
tidepressiva. Steeds meer mensen houden hun welzijn chemisch op peil
[GIPsignaal 2003; Trimbos 2001]. Een ontmoedigingsbeleid zou niet al-
leen een stijging inhouden van het aanta] arbeidsongeschikten, maar te-
vens (of juist) het maatschappelijk leven ernstig ontwrichten [de Volkskrant,
4 februari 2006]. Er is reden tot ongerustheid. Capps [Capps 8z Cole
2000] waarschuwt voor de dreiging van het melancholische levensgevoel.
Uit zijn studies blijkt dat melancholie niet langer wordt aangeduid als de
ergste zonde, maar steeds vaker wordt aangewezen als de zonde waarmee
respondenten zichzelf het meest identificeren [zie 2.2.1]. Dit betekent dat
`een persoonlijk gevoel van verbittering en walging ten opzichte van het
leven, de omringende wereld en mensen die deel uitmaken van de eigen
leefomgeving''s niet alleen in algemene zin wordt gekwalificeerd als een
kwalijke zonde, maar dat deze tevens de persoonlijk levensvisie in toene-
mende mate typeert.

17 Veel jongeren worden tegenwoordig geconfronteerd met een `quarterlifecrises' [vgl.
Uarvers 5 februari 2004; Algemeen Dagblad 4 mei 2006: `Dertigersdip grijpt om zich
heen']. Een teveel aan keuzemogelijkheden, zorgt ervoor dat adolescenten zichzelf
kwijtraken en het moment van volwassenwording liever nog even uitstellen. Vluch-
tend voor verantwoordelijkheid en vrezend voor een alledaags bestaan, worden dro-
gerende middelen gebruikt, lustbevredígende relaties aangegaan, geëxperimenteerd
met nieuwe rages, wereldreizen gemaakt, extreem geconsumeerd en vooral veel alco-
hol gedronken. Doel van dit alles is, het onrustige zelf te voeden met wisselende in-
drukken en oppervlakkige ervaringen.

18 Deze omschrijving van melancholie is ontleend aan de `Hoofdzonde Schaal' (HZSI, die
speciaal voor deze studie is ontwikkeld [zie hoofdstuk 2].
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Vanuit psychoanal}~tisch perspectief bestaat er een verband tussen me-

lancholie en depressieve stoornissen [Radden 1987]. In beide gevallen
overheerst een diepe treurnis vanwege een onvervuld verlangen. In zijn

boek `Trauer und Melancholie' [ 1949] toont Freud aan dat mensen die als
kind een verlieservaring onvoldoende hebben verwerkt, soortgelijke situ-

aties op latere leeftijd opnieuw kunnen interpreteren in termen van ver-

lies. De nieuwe ervaring verwijst dan naar de krenking die als kind werd

ervaren bij het verlies van een libidineus object (bv. de moederborst).
Boosheid en liefde strijden hier om voorrang. Het verlies van het geliefd

object roept immers agressie op, die - om definitieve afwijzing te voor-

komen - niet op het object maar op zichzelf wordt gericht. Dit psycholo-

gisch mechanisme zorgt ervoor dat de zelfwaardering onder druk komt te

staan. Omwille van de goede vrede worden kwetsuren getolereerd om

hetgeen ten diepste wordt verlangd niet op het spel te zetten. Aldus is de

kwaadheid die de depressieve persoon op zichzelf richt, eigenlijk bedoeld
voor het verloren liefdesobject.

De deceptie die het gevolg is van het onvervulde verlangen naar de
liefdevolle aanwezigheid van een significante ander (i.c. de bewonderende
moederfiguur), maakt dat melancholie kan worden opgevat als een pijnlij-
ke reactie op een narcistische krenking [Kuiper 1980]. Waar het kind
treurt vanwege het ontberen van moederlijke aandacht en bescherming,
rouwt de volu~assene om het besef van verloren kansen; in zekere zin
wordt er zelfs gerouwd om het verloren ik [vgl. Polspoel 2004]. Ooit wa-
ren de verwachtingen hooggespannen. Niets leek een succesvol leven nog
in de weg te staan. Een goede opleiding, invloedrijke vrienden en een uit-
dagende baan. Overwerk en bijscholing waren geen probleem. Het zou de
kans op maatschappelijke erkenning alleen maar vergroten. Van een ge-
zinsleven was nauwelijks sprake. Dat zou later wel komen, zodra de ge-
plande carrière naar wens verliep. Aanzien werd hiermee een surrogaat
voor de verlangde ouderlijke erkenning van weleer; net als vroeger werd
alles in het werk gesteld om een persoonlijke afwijzing te voorkomen. Ei-
gen wensen werden opgegeven omdat de belangen van de zaak moesten
worden gediend.

Maar soms blijkt alles tevergeefs. Persoonlijke deficiënties of onvoor-
ziene omstandigheden gooi(d)en roet in het eten en de bestaansbevesti-
ging die via anderen werd gezocht, is achterwege gebleven. Ook nu is er
sprake van onvervuld verlangen en wordt de boosheid die de ervaren af-
wijzing tot gevolg heeft op het zelf gericht. Depressie en burn-out zijn dan
een gevolg. De eindigheid van leven en het onvermogen (nog) nieuwe keu-
zes te maken, bevestigt de tragiek van de melancholicus.
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De ervaren zinloosheid van het eigen bestaan, maakt de weg vrij te
vluchten in zondig gedrag. Onterechte trots, ongeremde seksualiteit, zie-
kelijke afgunst, kooplust, vraatzucht, onredelijk geweld en onverschillig-
heid jegens mens, dier en wereld maskeren intense gevoelens van mach-
teloosheid en bevestigen een gebrek aan zelfrespect. Hopend op enig hou-
vast, toont zich in begaan van zonden juist de wanhopige poging de
dreigende fragmentatie van de eigen existentie te weerstaan. Het collec-
tief speelt bij dit alles een dubieuze rol. In een cultuur van narcisme
wordt de vlucht in zonde gestimuleerd, terwijl de enkeling in zijn uiting
van zondig gedrag kan rekenen op afkeuring en veroordeling [vgl. Van der
Woude 2005]. Gulzigheid schaadt de gezondheid van het individu, terwijl
de maatschappij ongebreidelde consumptie toestaat. En ongeremde lust-
beleving leidt tot straf, terwijl de media vrij zijn lustopwekkende beelden
te gebruiken om klanten te paaien en producten te slijten. Er wordt veel
ophef gemaakt over toenemende criminaliteit, terwijl de overheid weinig
stappen zet om geweld op tv, in computerspelletjes, in songteksten, op in-
ternet, tijdens sportevenementen etc. te voorkomen. En wat te denken van
hebzucht. De overheid constateert enerzijds dat veel huishoudens finan-
cieel in de problemen zitten, terwijl het beleid er anderzijds op is gericht
de consumptie per hoofd van de bevolking (omwille van een gezorrde eco-
nomie) te stimuleren. Vraag is nu, hoe mensen kunnen nalaten wat een sa-
menleving stimuleert.

6.5 Samenvatting
In een prestatiegerichte samenleving is het moeilijk eigen tekorten open-
lijk te erkennen. De ervaren imperfectie wordt niet zelden gecompenseerd
met een houding van ingebeelde importantie. In de context van een pas-
torale en therapeutische gemeenschap is het - zo blijkt uit de eerste para-
graaf - van belang dat mensen de last van de schone schijn mogen loslaten,
zonder het risíco te lopen te worden veroordeeld of verstoten. Enigszins
paradoxaal is wellicht het advies de cliënt niet zozeer te verlossen van nar-
cistische tendensen, maar om deze te laten experimenteren met vormen
van zgn. getransformeerd narcisme. Door deze gesublimeerde vorm van
narcisme krijgt het onmatige, van oorsprong infantiele verlangen naar aan-
zien en erkenning, een meer realistisch karakter. De aanname hierbij is dat
narcisme, nu opgevat als gezonde eigenwaarde en terechte trots, de per-
soonlijke ontwikkeling niet perse belemmert, maar juist kan stimuleren.
In de tweede subparagraaf is kort ingegaan op de uitgangspunten van de
waarderingstheorie, de daarop gebaseerde Zelfkonfrontatiemethode
(ZKM) en het zelfonderzoek dat bij deze methode centraal staat. Tijdens
een zelfonderzoek wordt aan de hand van open vragen (oftewel `ontlok-
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kers') het levensverhaal van de cliënt gereconstrueerd. Volgens Hermans,
de grondlegger van de ZKM, is de mens een gemotiveerde verhalenver-
teller. Dit betekent dat mensen hun levensverhaal niet zozeer zien als een
willekeurige opeenstapeling van standen van zaken, maar veeleer als een
verzameling fragmenten die - afhankelijk van tijd en ruimte - in een actu-
eel verhaal worden uitgedrukt en vanwege het selectieve karakter ervan
tevens een aanwijzing geven hoe de autobiograaf zich affectief gezien ver-
houdt tot de vertelde inhoud.

Om te voorkomen dat mensen worden beschaamd door het openlijk
thematiseren van gevoelens van onvermogen en tekort, is het raadzaam
het zelfonthullend en zelfduidend vermogen van de cliënt te stimuleren;
dit kan bijvoorbeeld met behulp van de Zelfconfrontatiemethode. De nar-
ratief-hermeneutische benadering van de ZKM stelt de geestelijk verzor-
ger in staat om op methodische wijze de samenhang tussen persoonlijke
biografie, psychologisch onbehagen en existentiële dwaling (i.c. hoofd-
zonden) met elkaar in verband te brengen, met als doel meer greep te krij-
gen op verborgen wensen en tnotieven. In de derde paragraaf zijn in totaal
drie manieren gepresenteerd (van complex tot eenvoudig) om de ZKM te
implementeren binnen de pastorale praktijk. In alle gevallen is het de be-
doeling om via een thematisering van de eigen zonden, meer zicht te krij-
gen op de zonden die resoneren in de persoonlijke biografie. De beteke-
nis van de geestelijk verzorger is hierbij meer ondersteunend dan maske-
rend van aard. Zijn interventies zijn er vooral op gericht de cliënt te
stimuleren oog te krijgen voor diens persoonlijke en existentiële onvol-
maaktheid en te komen tot een realistische inschatting van eigen wensen
en mogelijkheden.

In de vierde paragraaf is nogmaals stilgestaan bij de vraag in hoeverre
de moeilijkheid tot zelfbestemming mogelijk ten grondslag ligt aan het
ambivalente levensgevoel van velen. Mensen gaan gebukt onder het on-
rustig makende streven alle beschikbare mogelijkheden te benutten, alle
trends te volgen en te doen wat anderen reeds deden, definitieve keuzes
uít te stellen en te leven met een identiteit onder voorbehoud. Ook lijkt
een leven in een `meerkeuzemaatschappij' mensen meer dan ooit te con-
fronteren met gevoelens van persoonlijk onvermogen, leegte en zinloos-
heid. Velen van ons houden hun welzijn immers chemisch op peil met an-
tidepressiva en zoeken bij tegenslag professionele hulp. Alle mogelijkhe-
den ten spijt, blijkt het onvervuld verlangen het centrale thema te zijn van
een cultuur van narcisme.
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Samenvatting

Wrok 8z Begeerte
Een pastoraalpsychologisch onderzoek naar de praktijk van hoofdzonden
in een cultuur van narcisme

In een moderne meerkeuzemaatschappij hebben mensen vaak hoge ver-
wachtingen van zichzelf en hun leven. Alles lijkt mogelijk en geboden kan-
sen moeten goed worden benut. De maatschappelijke faciliteiten hiertoe
zíjn enorm, maar niet iedereen is bij machte de gestelde levensdoelen te
realiseren. Des te pijnlijker is het te ontdekken dat anderen altijd beter en
succesvoller zijn. Om de schaamte van het eigen tekort enigszins te mas-
keren, wordt door velen een houding van ingebeelde importantie aange-
nomen. Vanuit psychologisch perspectief wordt in deze houding de dyna-
miek van het narcisme zichtbaar. In deze studie wordt nagegaan in hoe-
verre en op welke wijze hoofdzonden, als eeuwenoude theologische
categoríeën van menselijke onvolkomenheid, uitdrukking geven aan het
narcistisch onbehagen, dat zo kenmerkend is voor een geïndividualiseer-
de samenleving. Indien schaamte inderdaad een betekenisvolle modaliteit
van het moderne bestaan is geworden, dan is het van belang dat de rele-
vantie van deze zijnswijze ook binnen het werkveld van de geestelijke ver-
zorging wordt verkend. Daarom wordt tevens stilgestaan bij voorwaarden
en mogelijkheden om binnen een context van geestelijke begeleiding, ge-
voelens van schaamte en tekort bespreekbaar te maken. Het is opmerke-
lijk dat de hoofdzonden, die meestal in verband worden gebracht met
schuld en boete, hierbij een belangrijke rol vervullen.

In het eerste hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op kenmerken van
narcisme en hoofdzonden. In de literatuur wordt gewezen op het twee-
slachtige karakter van het narcisme. De hoogmoedige op het zelf gerichte
houding van de narcistische persoonlijkheid is immers slechts een manier
om intense gevoelens van wanhoop, nietswaardigheid en leegte te maske-
ren. Het samengaan van excessieve zelfbetrokkenheid en ervaren inferio-
riteit, geeft feitelijk uitdrukking aan de gespannen en vooral kwetsbare po-
sitie waarin de narcistische persoonlijkheid zich bevindt. Gevoelens van

168



SAMENVATTING

eigenwaarde zijn niet gebaseerd op innerlijke overtuiging of reële per-
soonlijke kwaliteiten, maar worden ontleend aan het bevestigende oordeel

van anderen. Hoe groter de verwachtingen van het zelf, des te pijnlijker
zal het ervaren tekort zijn en daarmee de ontvankelijkheid voor gevoelens
van schaamte. Schaamte en narcisme zijn daarmee twee zijden van een-
zelfde medaille. De traditionele betekenis van de zonde wordt tegen-
woordig door zowel theologen als door leken genuanceerd. Zonde ver-
wijst hierdoor niet alleen naar menselijke ongehoorzaamheid jegens Gods
wet en gezag, maar geeft in een cultuur van narcisme vooral uitdrukking

aan zelftwijfel, innerlijke leegte en gevoelens van zinloosheid. Zonde duidt
aldus niet alleen op wetteloosheid en ongeloof, maar vooral op het missen
van het gestelde doel, het gebleken menselijk tekort, de fragmentering van
de persoonlijke realiteit en de gebrokenheid van het bestaan.

In het tweede hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de methodi-
sche karakteristieken van deze studie. Het theoretisch raamwerk is afge-
stemd op inzíchten zoals verwoord in The Depleted Self [ 1993 ] van Donald
Capps, de William Harte Felmeth Professor of Pastoral Theology aan
Princeton Theological Seminary. Volgens hem kan de narcistische ontred-
dering van moderne mensen met behulp van hoofdzonden in beeld wor-
den gebracht. Het verband dat hij legt tussen onbehagen, narcisme en
hoofdzonden, is echter vooral argumentatief van aard. In dit proefschrift
wordt onderzocht in hoeverre er niet alleen theoretisch, maar ook feitelijk
een verband bestaat tussen hoofdzonden en narcisme. Om dit te beoor-
delen wordt in deze studie een praktisch-theologisch en vanwege de po-
ging de praktijk van de zonde te verankeren in de psychologie van het nar-
cisme, tevens en vooral een pastoraal-psychologisch perspectief ingeno-
men, waarin de visie van Capps empirísch wordt getoetst met behulp van
sociaal-wetenschappelijke methoden. Naast een meting van overt en co-
vert narcisme, worden hoofdzonden als gedragsvarianten ter beoordeling
voorgelegd aan respondenten. Dit om te achterhalen in hoeverre gedra-
gingen die kenmerkend zijn voor bijv. hoogmoed, afgunst of lust een rol
spelen in het eigen leven. Daarnaast is nagegaan in hoeverre de scores bij
en de samenhang tussen hoofdzonden en narcisme worden beïnvloed
door zinbeleving, levenstevredenheid en depressief affect. Deze laatste
drie variabelen zijn aan het onderzoek toegevoegd, omdat zíj uitdrukking
geven aan het onbehagen dat volgens Capps kenmerkend is voor het le-
ven in een moderne samenleving. Tot slot is gevraagd naar biografische en
professionele kenmerken (bijv. leeftijd en beroep) en de aard en betekenis
van religiositeit in het persoonlijk leven (bijv. geloof en kerkgang). In deze
studie wordt dus met name gekeken naar de empirische relatie tussen wel-
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zijn, narcisme en hoofdzonden. Indien er een link tussen deze concepten
wordt geconstateerd dan pleit dat, vanwege de samenhang tussen ken-
merken van narcisme en schaamte enerzijds en het veronderstelde ver-
band tussen zonde en narcisme anderzijds, voor een theologie die expli-
ciet rekening houdt met gevoelens van schaamte en ervaren tekort.

In het derde hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op elementaíre da-
tabewerkingen. De ordening en reductie van de data met behulp van fac-
toranalyse benadrukt de empirische betekenis en bruikbaarheid van de
opgenomen onderzoeksschalen. De acht voorgelegde hoofdzonden laten
z.ich uiteindelijk reduceren tot de twee factoren Wrok en Begeerte. De be-
schrijvende analyse toont aan dat de meeste respondenten goed zijn op-
geleid, een verdienstelijke baan hebben, tevreden zijn met hun leven, het
bestaan als zinvol waarderen, nauwelijks gebukt gaan onder gevoelens van
depressiviteit en absoluut geen pathologische vormen van narcisme ver-
tonen. Wat opvalt is dat de respondenten net als bij Capps hoogmoed en
afgunst aanwijzen als de meest eigen zonden. Deze zonden zijn, aldus
Capps, kenmerkend voor een gekwetst en noodlijdend zelf. Namelijk: de
ervaren nietswaardigheid wordt verhuld achter een houding van inge-
beelde importantie (hoogmoed), terwijl het besef dat anderen beter en
succesvoller zijn, voeding geeft aan gevoelens van rancune (afgunst).

In het vierde hoofdstuk is nagegaan in hoeverre er een samenhang bestaat
tussen welzijn, narcisme en hoofdzonden. De volgende drie combinaties
zijn onderzocht: 1) de samenhang tussen indicatoren van welzijn en nar-
cisme, 2) de samenhang tussen narcisme en hoofdzonden, 3) de samen-
hang tussen indicatoren van welzijn en hoofdzonden. Steeds blijkt er een
significante samenhang te bestaan tussen de in de analyse betrokken con-
cepten. De resultaten tonen aan dat de link die Capps tussen de afzon-
derlijke concepten veronderstelt niet alleen argumentatief van aard is,
maar tevens empirisch kan worden aangetoond. Met name het directe ver-
band tussen narcisme en hoofdzonden, geldt als een eerste toets van
Capps' vermoeden, dat (bepaalde) hoofdzonden uitdrukking geven aan
narcistische oriëntaties.

In het vijfde hoofdstuk wordt het conceptuele model getoetst. Centrale
vraag hierbij is of de geconstateerde samenhang met hoofdzonden nu
vooral door narcisme of door (indicatoren van) welzijn wordt bepaald.
Om meer zicht te krijgen op de gecombineerde samenhang tussen ge-
noemde concepten, is gebruik gemaakt van een regressieanalytisch model.
Hoofdzonden zijn hierbij zowel afhankelijk gemaakt van narcisme als van
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indicatoren van welzijn. De verzamelde informatie laat zien dat de deter-
minerende invloed van narcisme op hoofdzonden absoluut en relatief dui-
delijk groter is, dan de determinerende invloed van indicatoren van wel-
zijn. De hoofdthese van deze studie (i.c. hoofdzonden worden meer ver-
klaard door narcisme, dan door welzijn) wordt hiermee als aanvaard
beschouwd. Maar in tegenstelling tot Capps blijkt narcisme niet alleen van
invloed te zijn op de determinatie van de zonden van begeerte (lust, heb-
zucht en gulzigheid), maar ook en vooral op de zonden van wrok (melan-
cholie, hebzucht en gulzigheid). De toegevoegde waarde van biografische
en religieuze variabelen op de multiple samenhang tussen welzijn, narcis-
me en dimensies van hoofdzonden is verwaarloosbaar klein.

In het zesde hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag, hoe ef-
fectief pastoraal handelen mogelijk is in een tijd waarin narcistisch bra-
voure het verborgen gevoel van nietswaardigheid maskeert. Het (h)erken-
nen van de eigen tragiek en de pogingen om deze in zonden te ontvluch-
ten, is een belangrijke fase om het eigen bestaan te (her)overwegen vanuit
het opzicht van gebrek en onvermogen. Eeuwenlang vervulde de biecht-
praktijk deze functie. Maar tijden zijn veranderd, terwijl het verlangen
naar biografische helderheid is blijven bestaan: `Wie ben ik eigenlijk?'.
Daarom wordt de Zelfconfrontatiemethode (ZKM) gepresenteerd als een se-
culier instrument tot gestructureerd zelfonderzoek. De narratief-her-
meneutische benadering van de ZKM stelt de geestelijk verzorger in staat
om op methodische wijze de samenhang tussen persoonlijke biografie,
psychologisch onbehagen en existentiële dwaling (i.c. hoofdzonden) met
elkaar in verband te brengen, met als doel meer greep te krijgen op ver-
borgen wensen en motieven. Vraag is echter in hoeverre de ZKM binnen
een pastorale context kan worden gebruikt bij het ter sprake brengen van
de eigen hoofdzonden. In totaal worden dríe mogelijkheden gepresen-
teerd. Deze kunnen - afhankelijk van de bekendheid met de methode - zo-
wel door de geoefende ZKM consultantOO als door een geestelijk verzor-
ger die minder of niet is ingeleid in de beginselen van de ZKM in de ei-
gen beroepspraktijk worden toegepast.

171



Summary

Rancour 8z Desire
A pastoralpsychological study into thepractice of deadly sins in a culture
of narcissism

This study explores the way in which deadly sins, as age-old theological
categories of human imperfection, give expression to the narcissistic dis-
comfort, which is so characteristic of an individualized society. If this is
the case shame as a psychological correlate of narcissistic failure should
be explored within the field of pastoral care.

The first chapter discusses both the characteristics of narcissism and of
deadly sins. The ambiguous character of narcissism refers to the haughty
self-centered attitude of the narcissistic personality that seems to be the
only way to mask íntense feelings of despair, worthlessness and emptiness.
The combination of excessive selfishness and experienced inferioriry gives
in fact expression to the tense and vulnerable position of the narcissistic
syndrome. Feelings of self-esteem are not based on intrinsic conviction or
real personal qualities, but are adopted from the recognition of others.
The higher the expectations of the self, the more painful any experienced
imperfection will be, eliciting unavoidable feelings of shame. Shame and
narcissism are therefore two sides of the same coin. In modern theology
sin does not only refer to human disobedience to Gods law and authori-
ty. In a culture of narcissism sin expresses above all self-doubt, inner
emptiness and meaninglessness. Sin is not anymore the primary expres-
sion of lawlessness and disbelief, but refers primarily to a loss of ineaning,
the fragmentation of personal life and the brokenness of existence.

The second chapter explores the methodical characteristics of the re-
search. The theoretical framework is derived from arguments exposed in
The Depleted Self (1993) by Donald Capps, the William Harte Felmeth Pro-
fessor of Pastoral Theology at the Princeton Theological Seminary. Ac-
cording to Capps the narcissistic confusion of modern men finds expres-
sion in the performance and attraction of particular deadly sins. In order
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to assess the hypothesized link between sin and narcissism Capps' argu-
ment is empirically tested with the help of social-scientific methods. A
questionnaire is developed containing measures of overt and covert nar-
cissism, and of behavioral aspects of the eight deadly sins. The develop-
ment of narcissístic characteristics in modern culture is an expression, ac-
cording to Capps, of the psychological pressures of modern life. Therefore
measures of ineaning in life, satisfaction with life, and depressive mood
are also incorporated in the research questionnaire together with indices
of biographical, professional en religious characteristics.

The third chapter explores the elementary data manipulation. The order-

ing and reduction of the data with the help of factor analysis emphasizes

the empirical significance and usability of the included scales. The eight

submitted deadly sins let themselves be reduced to two factors, indicated

as Rancour and Desire. The descriptive analysis shows that most respon-

dents are well educated, have a pleasant, satísfying, meritorious job, are

relatively happy with their lives, appreciate their existence as meaningful,

are hardly bowed down by feelings of sadness and in general do not show
any pathological form of narcissism. It is therefore remarkable that the re-

spondents just like those participating in Capps' project point out pride

and envy as the sins with which they most closely identify (`these are my

own sins'). These sins are, according to Capps, characteristic for an injured

and distressed self Their experienced worthlessness is concealed behind

an attitude of imagined importance (pride), while the realization that oth-

ers are better and more successful nourishes feelings of rancour (envy).

In the fourth chapter it is examined to what extent there exists a connec-

tion between well-being, narcissism and deadly sins. Three combinations

are examined: 1) the connection between well-being and narcissism, 2) the

connection between narcissism and deadly sins, 3) the connection be-

tween well-beíng and deadly sins. The three conceptual clusters are sig-

nificantly correlated to each other. The results prove that the link which

Capps assumes between the separate concepts is not only argumentative

relevant, but can be shown to hold empirically as well. Particularly the di-

rect connection between narcissism and deadly sins is valid as a first test

of Capps' supposition that (certain) deadly sins express narcissistic orien-

tations.

In the fifth chapter the conceptual model is tested. The main question in
this anal}~sis is whether the variance in deadly sins is primarily explained
either by narcissism or by differences in psychological well-being. To get a
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deeper understanding of the combined effect of both clusters of predic-
tor variables a regression-analytical model is used. In this model deadly
sins are made dependent on both measures of narcissism as well as on in-
dicators of well-being. The collected informatíon proves that the effect of
narcissism on deadly sins is in absolute and relative terms larger then that
of the well-being variables taken together. The main thesis of this study
(i.c. deadly sins are more accounted for by narcissism than by well-being)
is therefore supported by the results of the regression analysis. More pre-
cisely, the analysis shows that narcissism does not only explain the sins of
desire (lust, greed and gluttony), but also and especially those of rancour
(melancholy, greed and gluttony). Addition of biographical, professional
and religious variables to the regression analysis does not increase the ex-
plained variance in the deadly sins measures to a very significant degree.

In the sixth ch~:pter an answer is sought to the question how effective pas-
toral interventions are possible at a time when narcissistic attitudes mask
the hidden feeling of worthlessness and failure. Recognition of the way in
which particular sins may both express and hide the narcissistic conse-
quences of personal failure in modern culture, requires pastoral interven-
tions relevant to this particular psychological and existential problem.
While for centuries the practice of confession fulfilled the function of bio-
graphical clarification and existential redemption, in modern times a pas-
toral strategy more suitable to the narcissistic structure of sin and shame
may be required. The Self Confrontation Method (SCM) is presented as
an instrument that may be useful in facilitating the process of self-investi-
gation. The narrative and hermeneutic approach of the SCM enables the
pastor to co-orcíinate ín a methodical way the search for a connection be-
tween personal biography, psychological discomfort and existential failu-
res, with the intention to get a better hold on hidden wishes and motives.
In discussing the usefulness of this pastoral strategy, three possibilities are
presented. These different approaches to self-investigation can be em-
ployed - dependent on the knowledge of the method - by any pastor
who wants to use a non-directive approach in pastoral counseling and me-
thodically enable those who want their help in directed self investigation.
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Formulier 1

Instructie:

Noteer in de Gevoelmatrix het cijfer dat overeenkomt met de mate waarin je onderstaan-
de gevoelens ervaart bij een voorliggend waardegebied.

Wanneer je het gevoel heel veel ervaart, geeft u een 5
veel ervaart, geeft u een 4

tamelijk veel ervaart, geeft u een 3
nogalervaart, geeft u een 2
weinig ervaart geeft u een 1

helemaal rriet ervaart, geeft u een 0

1. vreugde
2. machreloosheid
3. eigenwaarde
4. angst
5. geluk
6. krachtigheid

7. schaamte
8. genieten
9. zorgzaamheid
10. liefde
11. jezelf niet zijn
12. tederheid

13. schuld
14. zelfverzekerdheid
15. eenzaamheid
16. vertrouwen
17. minderwaardigheid
18. intimiteit

19. veiligheid
20. kwaadheid
21. trots
22. energie
23. innerlijke rust
24. vrijheid
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Formulier 2

Gevoelens aan een waardegebied verbinden

Tekst waardegebied

Noteer in de kolom `Score' het cijfer dat aangeek in hoeverre je onderstaande gevoelens etvaart bij het
geformuleerde waardegebied.

Wanneer je het gevoel: fielemaal niet ervaan, geek je een 0
weinig ervaart, geek je een I
nogalervaan, geeft je een 2

tamelijk veel ervaart, geeft je een 4
heel veel ervaart, geeft je een 5

Gevoelens Score
1. Vreu de
2. Machteloosheid
3. Ei enwaarde
4. An st
5. Geluk
6. Krachti heid
7. Schaamte
8. Genieten
9. Zor aamheid
10. Liefde
11. Mezelfnietzi'n
12. Tederheid
13. Schuld
14. Zelfverzekerdheid
15. Eenzaamheid
16. Vertrouwen
17. Minderwaardi heid
18. Intimiteit
19. Veili heid
20. Kwaadheid
21. Trots
22. Ener ie
2i. Innerli ke rust
24. Vri heid

Totaal

OO Stichtíng Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode

0 1 2 3 4 5
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uitnodigingsbrief onderzoek

Tilburg, 20 februari 2002

Geachte collega,

Graag vraag ik uw aandacht voor een studie naar menselijke dwaalwegen.
Het lijkt erop dat een leven in een geïndividualiseerde westerse samenle-
ving als de onze niet alleen de persoonlijke keuzevrijheid ten goede komt,
maar ons tevens op pijnlijke wijze confronteert met onze tekortkomingen.
De mate van geslaagd menselijk leven hangt immers meer dan ooit af van
onze eigen inzet. Onze verwachtingen (en die van anderen) zijn vaak hoog
gespannen, terwijl soms blijkt dat we - alle inspanningen ten spijt - niet be-
schikken over veronderstelde kwalíteiten en vaardigheden. Gevoelens van
teleurstelling, leegte en zinloosheíd liggen dan op de loer. Het onbehagen
is soms zo groot dat de waardering van het eigen bestaan onder druk
komt te staan.

In de literatuur wordt op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan
het beschrijven en interpreteren van achtergronden van dit ervaren onbe-
hagen. In veel studies staan echter alleen de hulpvragers centraal. Over de
beleving en levenshouding van pastores, predikanten en geestelijk verzor-
gers is veel minder bekend. Veel vragen inzake hun levensvisie, zelfbeeld
en algeheel welbevinden blijven dan ook onbeantwoord. Voor ons als on-
derzoeksteam, voorgezeten door prof. dr. R. Nauta, prof. dr. M. van Knip-
penberg en dr. H. Zondag, een reden om juist hier eens bij stil te staan.
Als projectmedewerker nodig ik u dan ook graag uit deel te nemen aan
dit onderzoek.

Uw mening is om drie redenen van belang: 1) de eigen beleving en le-

venshouding drukt hoe dan ook een stempel op het luisteren, beoordelen

en begeleiden van anderen. Zicht op de eigen 'way of life' maakt het mo-

gelijk de professionele dienstverlening te vergroten. Verder 2) kunt u op

indirecte wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van theologisch

onderwijs. De informatie die u ons aanreikt maakt het immers mogelijk

actuele opleidingstrajecten voor studenten en bijscholingsprogramma's

voor afgestudeerden opnieuw te beoordelen en af te stemmen op recente

inzichten. Tot slot 3) zullen de bevindingen worden gepubliceerd in vak-
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en wetenschappelijke tijdschriften, zodat alle leden van de beroepsgroep
kennis kunnen nemen van de resultaten en zich eventueel kunnen men-
gen in de discussie.

De vragenlijst maakt onderdeel uit van een onderzoek dat plaatsvindt on-
der auspiciën van de Theologische Faculteit Tilburg (TFT~. Gezien het on-
derzoeksbelang is contact gezocht met het Centrum voor Religieuze Com-
municatie (CRC). Het is dus niet toevallig dat u deze vragenlijst samen
met een Nieuwsbrief van het CRC ontvangt. Dít centrum richt zich im-
mers op mensen die op professionele wijze betrokken zijn bij het pastor-
ale werkveld. Tevens stelt het CRC zich als doel wetenschappelijke in-
zichten in de vorm van postdoctoraal onderwijs of adequate dienstverle-
ning vruchtbaar te maken voor de pastorale praktijk. Kortom: u beschikt
over kennis waarnaar wij op zoek zijn, terwijl de TFT en het CRC de ver-
kregen inzichten kunnen gebruiken bij het verantwoord bijscholen en on-
dersteunen van hulpverleners (zoals u) in het veld.

In totaal duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten. Wij
zijn ons ervan bewust dat wij met deze uitnodiging tot deelname beslag
leggen op uw beperkte tijd. Toch willen wij u deze vragenlijst voorleggen.
In veel gevallen zullen de vraagstukken immers leiden tot nadere bezinning
op eigen werk en leven. Wij verzekeren u overigens dat dit onderzoek ano-
niem is en dat de resultaten enkel worden gebruikt voor het bereiken van
bovenstaand doel. U kunt de ingevulde vragenlijst in de bijgevoegde port-
vrije enveloppe terugsturen naar voorgedrukt adres. Bij voorkeur binnen 3
weken, doch zeker vóór 25 maart! In de Nieuwsbrief die in de zomer ver-
schijnt zullen wij u ínformeren over de eerste resultaten.

Namens het onderzoeksteam wil ik u hartelijk danken voor uw mede-
werking.

drs. Leon Derckx
Projectmedewerker

Theologische Faculteit Tilburg
Antwoordnummer 60547
5000 WB TILBURG
E-mail: L.G.M.Derckx a~kub.nl
Tel: 013-4662173 (werk) of 0495-548330 (privé)
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Bijlage: vragenlijst

Menselijke dw~zalwegen

Een onderzoek naarwaarderingen
van

levenshoudingen

De introductiebriefsamengevat:

- De vragenlijst is samengesteld in het kader van een lopend onderzoek aan de

Theologische Faculteit Tilburg.

- Het doel is meer zicht te krijgen op de levensvisie en zelfbeleving van hulpverle-

ners in het algemeen en pastores in het bijzonder.

- U bent benaderd vanwege uw belangstelling en expertise op het gebied van the-

ologie St pastoraat.

- Het onderzoek is volledig anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt on-

geveer 30 minuten.

- Wilt u de lijsr vóór 25 maart terugzenden!

- U kunt bij het retourneren gebruik maken van de bijgesloten portovrije enve-

loppe.

- Voor meer informatie kunt u zich wenden tot drs. Leon Derckx, projectmede-

werker Theologische Faculteit Tilburg.

Nogmaals bartelijk dank voor uw medewerking.~

Contactpersoon:

drs. Leon Derckx (projectmedewerker - Theologische Faculteit Tilburg), telefoon: 013-

4662173 of0495-548330. E-Inail: L.G.M.UerckxCLkub.nl
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Algemene vragen

De volgende algemene vragen hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, opleiding, huidige
werkzaamheden en godsdienstigheid. U kunt onderstaande vragen beantwoorden door het vakje
van uw keuze zwart te maken.

A. Persoon

J Ik ben ren vrouw
J Ik bcn cen man

2. Ik ben geboren in: ]9--

3. Wat is uw burgerlijke staat?
U Gehuwd
J Ongehuwd
J Gescheiden
J Weduwelweduwnaar
J Anders

B. Opleiding

Wat is de laatste opleiding die u heeh gevolgd?
J MO-A theologie
J MO-B theologie
J HBO-theologie
J Kandidaatslbaccalaureaat theologie
J Doccoraal examen theologie (drs.)
J Doctoraat theologie (dr.)
iJ Priesteropleiding
J Andere opleiding

5. Heett u na bovengenoemde opleiding nog bijscholingscursussen gevolgd?
J Nee

~ Ja, de laatste was ...
0 Opleiding tot pastor
0 Opleiding tot catecheet
0 Klinisch pastorale vorming
0 Opleiding tot supervisor
0 Postdocrorale cursus
0 Andere opleiding

C. Werk

G. Verricht u momenteel betaalde arbeid?
~J Nee

~ Ja, namelijk .....
0 Minder dan I S uren per week
0 15 tot 25 uren per week
0 25 uren of ineer per week
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7. Welke functie oefent u momenteel in het bíjzonder uit?
J Priesrer werkzaam in parochie
U Pastoraal werk(st)er in parochie
U Predikant in gemeente

~ Geestelijk veaorger, sector:
0 gezondheidszorg
0 bedrijf
0 justitie
0 defensie

~ Godsdienstleraar
0 basisschool
0 middelbare school

0 Districtscatecheet
a Wetenschappelijk onderzoeker

~ Staffunctie
0 bisdomlkerk
0 instelling

lJ Vrij gevestigd
~] Anders

8. Hoelang bent u werkzaam in deze functie? -- jaaz

9. Wat is de hoogte van uw bruto jaarsalaris?
(let op: in guldenc)
la Minder dan 6.000 bruto per jaar

0 6.000 tot 30.000 bruto per jaar

0 30.000 tor 60.000 bruto per jaar

~7 60.000 tot 90.000 bruto per jaar

0 Meer dan 90.000 bruto per jaar

0 Geen inkomen

D. Godsdienstigheid

10. Bent u in een bepaald geloof grootgebracht?
C] Nee

~ Ja, namelijk ...
0 Rooms-Katholiek (RK)
0 Nederlands Hervormd (NH)
0 Gereformeerd
0 Overig

11. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap?
O Nee (ga door met vraag 13)

~ Ja, namelijk ....
0 Rooms-Katholiek (RK)
0 Nederlands Hervormd (NH)
0 Gereformeerd
0 Ander kerkgenootschap
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12. Benc u bereid leersrellige uicspraken van uw geloof re ondersteunen? Vul hieronder uw posiríe
in.

1

zeker niet

3

13. Gaat u regelmatig naar kerk?
U Zeker 1 keer per week

0 Ongeveer 1 keer per maand
:7 Meerde keren per maand
J Alleen mer hoogtijdagen
J Nooit

4 5 C 7 8 9

zeker wel

14. Hoe belangrijk zijn godsdienst en geloof in uw leven? U kunt hieronder uw positie aankrui-
sen.

1

onbelangrijk

2 3 4 5 G 7 ri 9

belangrijk

10

10
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Levenshoudingen

De volgende vragen hebben betrekking op levenshoudingen van mensen. Sommige zijn wenselijk
en goed, terwijl anderen juist belastend en onaangenaam zijn. Beide varianten staan in dit onder-
deel centraal.

Het is de bedoeling dat u nagaat in welke mate een uitspraak op u van toepassing is. U kunt kiezen
uit de volgende antwoordmogelijkheden.

1. Geheel mre oneens
2. Mee oneeres
3. Beetje oneens
4. Noch oneens, noch eent
S. Beeg'e eens
6. Mee eens
7. Geheel mee eens

Omcirkel het cijfer dat het beste aansluit bij uw mening.

15. Ik sta graag in de belangstelling.

16. Ik hecht veel waarde aan een goed betaalde baan.

17. Ik houd mijn beloften, ook als het mij
slecht uitkomt.

18. Ik fantaseer wel eens over vreemdgaan.

19. Ik ben vaak woedend zonder te weten waarom.

20. Een vriend die mij heek bedrogen, laat ik niet
zomaar vallen.

21. Met eten ben ik vaak als eerste klaar.

22. Succesvolle mensen zouden wat meer
tegenstand moeten ervaren.

23. Ik weet goed wat ik wil.

24. Ik voel me niet veranrwoordelijk voor het leed
in de wereld.

25. In veel wat ik heb ondernomen ben ik teleurgesteld.

26. Ik heb geen moeite hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden.

27. Ik zie de dingen vaak scherper dan anderen.

28. Het kopen van dingen is mijn lust en mijn leven.

geheel geheel
oneens eens

1-2-3-4-5-G-7
1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7
I-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7
1-2-3-4-5-6-7

I-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7
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29. Als ik met anderen samenwerk wegen de belangen
van de groep zwaarder dan die van mij.

30. Ik kan het niet laten anderen te verleiden.

31. Als ik mij erger, dreig ik mijn zelfbeheersing
te verliezen.

32. Her kost mij geen moeite met anderen samen
te werken.

33. Als ik eenmaal begin met snoepen, kan ik
moeilijk stoppen.

34. Ik heb moeire spontaan te reageren op de
voorspoed van anderen.

35. Mensen in nood zal ik altijd helpen.

36. Er zijn maar weinig dingen waar ik mij echt druk
over maak.

37. Eigenlijk geloof ik niet langer in het goede
van de mens.

38. Mensen kunnen altijd een beroep op mij doen.

39. Anderen kijken wel eens tegen mij op.

40. Ik verzin voortdurend mogelijkheden om mijn
financiële positie te verbeteren.

41. De uitspraak: `Bezint eer ge begint' is op mij
van toepassing.

42. Ik kan mijn ogen amper afhouden van mooie
mannen en vrouwen.

43. Soms voel ik mij licht in mijn hoofd van woede.

44. In mijn enthousiasme neem ik soms de
verkeerde beslissing.

45. Meestal eet ik meer dan goed voor me is.

46. Mensen in hoge posities hebben vaak geluk.

47. Ik vind het vervelend als anderen mij niet mogen.

48. [k heb eigenlijk geen zin problemen van anderen
op te lossen.

49. Het leven heeft mij niet gebracht wat ik ervan had
verwacht.

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

I-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7
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50. Ook onbekenden geef ik het voordeel van de twijfel.

51. Ik heb het al ver geschopt in de wereld.

52. Het geven van een fooi vind ik eigenlijk overdreven.

53. Ik ben een echte doorzetter.

54. Overdag word ik regelmatig afgeleid door erotische

55.

56.

57.

fantasieën.

Als ik kwaad ben moet mijn omgeving het ontgelden.

Ik ben iemand die moeilijkheden niet uit de weg gaat.

Wat eten en drinken betreft kan ik mij moeilijk
beheersen.

58. Ik vraag mij af of succesvolle mensen wel gelukkig
zijn.

59. Uit ervaring weet ik dat na regen altijd zonneschijn
komt.

60. Ik kom in mijn werk veel mensen tegen die zeuren.

61. Ik heb soms het gevoel dat mijn leven is mislukt.

62. Een teleurstelling probeer ik re zien als een uitdaging.

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

I-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1
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Zeltbeeld

De volgende vragen gaan over manieren waarop u naar uzelf kunt kijken. Wilt u aangeven in welke
mate onderstaande uitspraken op u van roepassing zijn? U kunt daarbij gebruik maken van de
volgende antwoordmogelijkheden.

1. Geheel mee oneens
2. Mee oneeru
3. Beege onerrrs
4. Noeh onrens, noch eens
5. Beetje eeru
6. Mee eenr
7. Geheel mee eens

Omcirkel het cijfer dat het beste aansluit bij uw mening.

geheel geheel
oneens eens

63. Anderen beschouwen mij als iemand die voor 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
zichzelf op kan komen.

64. Ik laat mij soms helemaal in beslag nemen door 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
persoonlijke zaken, gezondheid en mijn relaties
met anderen.

G5. Soms denk ik wel eens dat ik het hoe dan ook goed I- 2- 3- 4- 5-6- 7
met mezelf heb getroffen.

66. Vergeleken met anderen breng ik het er in het leven 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
nog niet zo slecht vanaf.

67. Kleine opmerkingen van anderen kunnen mijn 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
gevoelens soms gemakkelijk kwetsen.

68. Ik ben me meestal goed bewust van de indruk die ik 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
bij mensen achterlaat.

69. Wanneer ik ergens binnenkom, ben ik me vaak 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
pijnlijk bewust van de manier waarop anderen
naar mij kijken.

70. Meestal kan ik me wel een beeld vormen van de 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
beweegredenen van anderen.

71. Ik betrap me er wel eens op dat ik in een ruit van 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
een etalage graag naar mezelf kijk.

72. Het valt mij moeilijk om de eer met anderen te delen, 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
ook als zij daar recht op hebben.

73. Ik heb regelmatig het gevoel dat er tussen mijzelf en 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
anderen een scherm staat.
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74. Ik voel me ergens pas op mijn gemak als ik weet dar 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
er tenminste één persoon is die mij mag.

75. Ik zie mijzelf als iemand met leídinggevende 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
capaciteiren.

76. Bij het nemen van beslissingen beroep ik mij 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
zelden op anderen.

77. Ik merk vaak dat ik qua gevoelsleven veel van andere 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
mensen verschil.

78. Anderen hebben doorgaans weinig idee van wat 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
ik denk en voel.

79. Vaak vat ik opmerkingen van anderen onwillekeurig 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
persoonlijk op.

80. Ik vind het heel vervelend als mensen geen oog 1- 2 - 3- 4- 5- 6- 7
hebben voor wie ik werkelijk ben.

81. Ik kan anderen er gemakkelijk toe bewegen te doen 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
wat ik nodig vind.

82. Ik word soms zó in beslag genomen door mijn eigen 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
besognes dat ik andere mensen vergeet.

83. Ik geef het liever niet toe, maar ik vis wel eens naar 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
complimenten.

84. Ik heb vaak zoveel aan mijn hoofd, dat ik me niet 1- 2- 3- 4 - 5- 6- 7
ook nog om anderen kan bekommeren.

85. Het stelt me enigszins teleur dat mensen niet altijd 1- 2 - 3- 4- 5- 6- 7
zien wie ik werkelijk ben.

86. Ik heb het idee dat ik regelmatig mensen op het l- 2- 3- 4- 5- 6- 7
goede spoor weet te zetten.

87. Wanneer anderen met hun problemen bij mij komen, 1 - 2- 3- 4- 5- G- 7
voel ik me vaak machteloos en geïsoleerd.

88. Mijn eigen opvattingen en initiatieven vertrouw 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
ik nog het meest.

89. Ik zou graag meer van mijn eigen ideeën, ervaringen 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
en gevoelens kwijt willen.

90. Mensen die mij bekritiseren hebben vaak weinig oog 1- 2- 3 - 4- 5- 6- 7
voor andere aspecten van mijn persoonlijkheid.

91. Pas wanneer mensen mij opmerken, krijg ik het 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
gevoel echt te leven.
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92. Ik vind het erg prettig om alleen te zijn met mijn 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
eigen ideeën en gedachten.

93. Soms doe ik wel eens iets om te zien wat voor een 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
effect dit op andere mensen heeft.

94. Ik vind het belangrijk bij mijzelf stil te staan om 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
te zien, hoe precies ik allerlei zaken ervaar zoals
ik ze ervaar.

95. Als ik mczelf ~~p een foto zie, kan ik me daar moeilijk 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
van losmaken.

96. Het doet pijn als anderen je niet behandelen zoals 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
je zelf vindt dat je behandeld moet worden.

97. Ik kan me soms in gezelschap echt eenzaam voelen. 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7

1
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Tevredenheid

Bent u tevreden met uw leven? De volgende vragen nodigen u uit hierbij stil te staan. Wilt u aan-
geven in hoeverre deze uitspraken op u van toepazsing zijn?

Daarbij kunt u gebruik maken van de volgende antwoordmogelijkheden.

1. Geheel mee oneens
2. Mee oneens
3. Beetje oneens
4. Noeh oneens, noch eens
5. Beetje eens
6. Mee eens
7. Geheel mee eens

Omcirkel het cijfer dat het beste aansluit bij uw mening.

98. Het leven dat ik leid komt grotendeels overeen
met mijn ideaal.

99. Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke waarde heb
gevonden om naar te leven.

100. Het leven geek mij veel voldoening.

101. Eerlijk gezegd is er niers wat ik echt wil doen.

102. Mijn leefomstandigheden zijn erg goed.

103. Ik heb een goed gevoel over mijn leven.

104. Ik ben er achter gekomen wat voor mij belangrijk is
in hetleven.

105. Er is niets in mijn leven waar ik echt in geloof.

106. Ik ben tevreden met mijn leven.

] 07. Ik heb een levensfilosofie waardoor ik mijn bestaan
echt betekenis kan geven.

108. Er is iets dat mij tegen lijkt te houden om te doen
wat ik echt wil doen.

109. Ik heb veel mogelijkheden in me die ik over het
algemeen onbenut laat.

110. Het leven heeft mij gebracht wat ik mij ervan
voorstelde.

111. Ik heb een duidelijk idee wat ik met mijn leven
zou willen doen.

geheel geheel
oneens eens

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5-G-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5-6-7
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112. Er lijkt nooit iets bijzonders met me te gebeuren. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7

113. Ik heb een kader van waaruit ik kan begrijpen 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7
waarom ik leef.

114. Als ik mijn leven over zou kunnen doen, zou ik 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7
niets veranderen.
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Hoe voelt u zich?

Hieronder staan woorden die verschillende stemmingen en gevoelens weergeven. Zet een kruisje
bij de woorden die aangeven hoe u zich over het algemeen (d.w.z. meestal) voelt. Dus: streep ALLE
woorden aan die uw gevoelens beschrijven. Denk niet te lang en volg uw eerste ingeving.

115. J Moedeloos 132. J Enthousiast
116. 7 Gezond 133. , Akelig

117. ~J Verdrietig 134. 'J Smartelijk

118. J Gekweld 135. J Vurig

119. J Verlaten 1 i6. J Uitgeput

120. J Fijn 137. J Troosteloos

12L J Alleen 138. iJ Ellendig

122. J Somber 139. J Vrolijk

123. J Neerslachtig 140. J Saai

124. 7 Levenslustig 141. !J Droefgeestig

125. :~ Zwaarmoedig 142. U Belangstellend

126. ~ Mislukt 143. ~ Ongewenst

127. J Blij 144. ~ Gruwelijk

128. U Wanhopig 145. 7 Kompleet

129. J Gezonken 146. U In de verdrukking

130. 7 Optimistisch 147. ~ Levenloos

131. ~ Opgewekt 148. 7 Heerlijk

Tot zover deze vragenlijst. Heeft u alle vragen ingevuld? Wij nodigen u uit eventuele op- en aan-
merkingen hieronder te noteren. Ook suggesties of aanbevelingen die bij u opkwamen tijdens het
invullen van de lijst zijn van harte welkom.

Opmerkingen:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................

Bedankt voor uw medewerkiug.~

Tilburg, 20 februari 2002
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Databoek
Menselijke d~vaal~vegen

Naam ondeaoeker drs. L.G.M. Derckx
7~itel onderzcek: Menselijke dwaalwegen. Een ondercoek naar waarderingen van Icvenshoudingen.
Distributie: 1519 exemplaren Respons: 501
Damm uitgavc: maan 2002

Vraag Vraagrtdling Variablt Variab(e Antu~oordcaregorie
nr. Name Labe! d no.

Ik ben een vrouw gesl geslachtl001 vrouw - 1
Ik ben cen man man - 2

2. Ik ben geboren in: leckijd leekijd in jarenl002 [, ,]

3. Wat is uw burgerlijke staat? burgs[
burgO11003 gehuwd nee - 0 I ja - 1(1)
burg02 ongehuwd nm - 0 I ja - 1(2)
burg03 gescheiden nee - O I ja - 1(3)
burg04 weduwel-naar nee - 0 I ja - 1(4)
burg05 anders nee - 0 I ja - 1(5)

4. Wat is de laatste opleiding die u studie studiel004 mo-a - 1
heek gevolgd? theologie mo-b - 2

hbo - 3
bac. - 4
drs. - 5
dr - 6
nee - 0

opleid B opleiding priesteropl - 1
anders anders - Z

nvt - 3

5. Heek u na bovengenoemde opleiding bijschl A bijscholingl005 nee - I
nog bijscholingscursussen gevulgd? ja - 2
Wat was de laatste?

bijschlB01 npl. tot Pastor nee-0l ja-1 I nvt-8
bijschlB02 opl. tot catech. nee-0l ja-1 I nvt-8
bijschlB03 kpv nee-0 ! ja-1 I nvt-8
bijsch1B04 opL to[ supv. ner-0 I ja- I I nvt-8
hijsch1605 postdoc. nee-0 l ja-1 I nvt-8
bijsch1806 anders nee-0 l ja-1 I nvt-8

6. Verricht u momenteel upw upwl006 nee - I
betaalde arheid? ja

~IS -2
15-25 -3
25of~ -4
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Viaag Vraagrtel(ing Vanab[r Variablr Antwoordratrgosir

nr Name Lnbrldno.

7. Welke functie cefenr u funaie I func[ie Prirun - 1

momen[ttl uit? II007 Partor - z
Prrdikant - 3
Grrtrdijk urrs
- gczondh. zorg - 4
- bedrijf - 5
- jus[i[ie - 6
- defensie - 7
Godtd [rraar
- basisschool - 8
- middelb school - 9
Dsrr;cnrarech. - 10
Wetrn. ontlerz - 11
Sta~unrrir
- bisdomlkerk - 12
- ins[elling - 13
Vr;j groadgd - 14
And~rs - 15

functie 2 func[ie 2 als funaie 1
(veel resp. gaven geen 2` funaie - 0
aan 2 func[ies te
vervullen)

8. Hcelang benr u werkzaarn arbved
in deze functie?

arbverll008 [. .] jaar

9. Wa[ is de hougre van uw salaris salarisl ~ dan fl. 6.000 - I

bruto jaarsalaris? 00) 6.000 - 30.000 - 2
30.000 - G0.000 - 3
60.000 - `)0.000 - 4
~ dan 90.000 - 5
anders of niets - (1

I0. Bent u in een bepaald gebtn[ geloofsopvl010 nee - 0

geloofgrootgebrachd la ' 1
gelopv0l RK nec - 0 I ja - I(2)
gelopv02 NH nee - 0 I ja - 1(3)
gelopv03 Geref nee - 0 I ja - 1(4)
gelopv04 overig nee - 01 ja - 1(5)

1 l. Beschouwt u zichzelf als lidmtot lidmaa[ kerkl011 nee - 0 I ja - 1

behorend to[ een kerkgenootschap?
Iidm01
Iidm02
Iidm03
Iidm04
Iidm05

12. Bent u bereid leers[ellige uitspraken kerkleer
van uw geloof te ondersreunen?

1 3 4

7xker niet

5

RK
NH
Geref
anders
SOW

kerkleerl012

G 7

nee - 0 I ja - 1(2)
nee - 0 I ja - 1(.i)
nee - 0 I ja - 1(4)
nee - 0 1 ja - 1(5)
nee - 0 I ja - I(6)

R

I-10

)

zeker wel

10
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Vraag lsaagtrelling
nr.

lariablr Yanablr AntwoorGrategorir
Name l~bel ch na.

13. Gaar u rcgelmaug naar kerkl kerkfreq kcrkbez7013 nooit - 1
hoogrij - 2
Ixpm -3
paar x pm - 4
1 xpw -5

14. Hce belangrijk zijn godsdiens[ en belangod
geloof in uw leven?

1 3 4

onbelangrijk

Cosering gcheel mee oneens
mee oneens
beetje oneens
noch oneens, noch eens
bee[je eens
mee eens
geheel mee eens

Hoofdzanden Schaal (HZSJ; ireclusiefdeugden

Vraag Vraagrtrlling
nr.

Variable Namr Var. Label c3 no.

missing value

7 8

I5. Ik sra graag in de belangstelling. hoogm0l hnogmO11015 zonde

1 G. Ik hecht veel waarde aan een gced betaalde baan. hebz0l hebz0 ] I016 zonde

17. Ik houd mijn belokrn, ook als he[ mij slecht rrouw0l vouw01I017 deugd
uitkomr.

18. Ik fantaseer wel eens over vreemdgaan. Iust01 Iusr01I018 mnde

19. Ik ben vaak woedend zonder re weten waarom. woed0l woed01I019 zonde

20. Een vriend die mij heefr bedrogen, laat ik niet ~ouw02 ~ouw021020 deugd
nie[ zomaar vallen.

21. Met eten ben ik vaak als eers[e klaar. gulzig0l gtilzigO11021 zonde

22. Succesvolle mensen zouden wat meer afgun0l afgunO11022 wnde
tegenstand mceten ervaren.

23. Ik weet gced wat ik wil. doelri0l doelri011023 deugd

24. Ik vcel me niet verantwoordelijk voor het leed apath0l apath011024 zonde
in de wereld.

25. In veel wat ik heb ondernomen ben ik melan0l melan011025 zonde
[eleurgesceld.

5

belangodl014 1 - 10

( 9

belangrijk

9`I

IO
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26. Ik heb geen moeite hoofd- en bijzaken van doelri02 doelri021026 deugd

elkaar te onderscheiden.

27. Ik zie de dingen vaak scherper dan anderen. hoogm02 hoogm021027 zonde

28. Het kopen van dingen is mijn lust en mijn leven. hebz02 hebz021028 zonde

29. Als ik met anderen samenwerk wegen de bekwa0l bekwa01I029 deugd

belangen van de groep zwaarder dan die van mij.

30. [k kan het niet laten anderen te verleiden. Iust02 Iust021030 zonde

31. Als ik mij erger, dreig ik mijn zelfbeheersing te woed02 woed021031 zonde

verlirzen.

32. Het kost mij geen moeite met anderen samen bekwa02 bekwa02l032 deugd

te werken.

33. Als ik eenmaal begin met snoepen, kan ik gulzig02 gulzig021033 zonde

moeilijk stoppen.

34. Ik heb moeite spontaan te reageren op de afgun02 afgun021034 zonde

voorspoed van anderen.

35. Mensen in nood zal ik altijd helpen. zorgzh0l zorgzh011035 deugd

36. Er zijn maar weinig dingen waar ik mij echt apath02 apath021036 zonde

druk over maak.

37. Eigenlijk geloof ik niet langer in het goede melan02 melan021037 zonde

van de mens.

38. Mensen kunnen ahijd een beroep op mij doen. zorgzh02 zorgzh02l038 deugd

39. Anderen kijken wel eens regen mij op. hoogm03 hoogm031039 zonde

40. Ik verzin voortdurend mogelijkheden om mijn hebz03 hebz03l040 zonde

financiële positie te verbereren.

41. De uitspraak: 'Bezint eer ge begini is op mij van wijsh0l wijsh01I041 deugd

toepassing.

42. Ik kan mijn ogen amper afhouden vam m~oie Iust03 Iust031042 zonde

mannen en vrouwen.

43. Soms voel ik mij licht in mijn hoofd van woede. wced03 woed031043 zonde

44. In mijn enthousiasme neem ik soms de wijsh02 wijsh021044 deugd

verkeerde beslissingen.

45. Meestal eet ik meer dan goed voor me is. gtilzig03 gulzig031045 zonde

4G. Mensen in hoge posities hebben vaak geluk. afgun03 afgun03l04G zonde

47. Ik vind het vervelend als anderen mij niet mogen. Iief01 IiefO11047 deugd

48. Ik heb eigenlijk geen zin problemen van apath03 apath031048 zonde

anderen op te lossen.

49. Het leven heek mij niet gebracht wat ik melan03 melan031049 zonde

ervan had verwacht.

50. Ook onbekenden geef ik het voordeel liefb2 Iief021050 deugd

van de twijfel.
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51. Ik heb het al ver geschopt in de wereld. hoogtn04 hoogm041051 zonde

52. Het geven van een Fooi vind ik eigenlijk hebz04 hebz041052 zonde
overdreven.

53. Ik ben een echte doorutter. wilskr0l wilskr0ll053 deugd

54. Overdag word ik regelmatig afgeleid door Iust04 Iust041054 zonde
erotische fantuieën.

55. Als ik kwaad ben moet mijn omgeving het wced04 wced04l055 zonde
omgelden.

56. Ik ben iemand die mceilijkheden niet uit wilskr02 wilskr021056 deugd
de weg gaat.

57. Wat eten en drinken betreft kan ik mij moeilijk . gulzig04 gulzig041057 zonde
beheersen.

58. [k vraag mij af of succesvolle mensen wel afgun04 afgun041058 zonde
gelukkig zijn.

59. Uir ervaring weet ík dat na regen altijd . hoopv0l hoopv011059 deugd
zonneschijn komt.

60. Ik kom in mijn werk veel mensen tegen apath04 apath041060 zonde
die zeuren.

61. Ik heb soms het gevoel dat mijn leven is melan04 melan041061 zonde
mislukt.

62. Een teleurstelling probeer ik te zien als hoopv02 hoopv021062 deugd
een uirdaging.

Nederlandse Narci.rme Schaal (NNS)

Vraag 6'raugrre!ling Varrable Namr. Var. Labr! d na.
nr.

63. Anderen beschouwen mij als iemand die voor zichzelf narcisOl narcisO11063
op kan komen.

64. Ik laat mij soms helemaal in beslag nemen door narcis02 narcis021064
persoonlijke zaken, gezondheid en mijn relaties met anderen.

65. Soms denk ik wel eens dat ik het hoe dan ook goed met narcis03 narcis031065
mezelf heb getroffen.

66. Vergeleken met anderen breng ik het er in het leven nog narcis04 narcis041066
niet zo slecht vanaF.

67. Kleine opmerkingen van anderen kunnen mijn gevoelens narcis05 narcisO51067
soms gemakkelijk kwetsen.

68. Ik ben me meestal goed bewust van de indruk die ik bij narcis06 narcis06l068
mensen achterlaat.

69. Wanneer ik ergens binnenkom, ben ik me vaak pijnlijk narcis07 narcis07l069
bewust van de manier waarop anderen naar mij kíjken.

70. Meestal kan ik me wel een beeld vormen van de beweeg- narcis08 narcis081070
redenen van anderen.
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71. Ik betrap me er wel eens op dat ik in een ruit van een etalage narcis09
graag naar mezelf kijk.

72. Het vah mij moeilijk om de eer met anderen te delen, ook narcis IO
als zij daar recht op hebben.

73. Ik heb regelmatig het gevoel dat er tussen mijzelf en narcisl 1
anderen een scherm staat.

74. Ik voel me ergens pas op mijn gemak als ik weet dat er narcisl2
tenminste één persoon is die mij mag.

75. [k zie mijzelf als iemand met leidinggevende capaciteiten. narcisl3

76. Bij het nemen van beslissingen beroep ik mij zelden op narcisl4
anderen.

77. [k merk vaak dat ik qua gevoelsleven veel van andere narcisl5
mensen verschil.

78. Anderen hebben doorgaans weinig idee van wat ik denk en narcisl6
voel.

79. Vaak vat ik opmerkingen van anderen onwillekeurig narcisl7
persoonlijk op.

80. [k vind het heel vervelend als mensen geen oog hebben narcisl8
voor wie ik werkelijk ben.

SL [k kan anderen er gemakkelijk toe bewegen te doen wat ik narcisl9
nodig vind.

82. [k word soms zó in beslag genomen door mijn eigen narcis20
besognes dat ik andere mensen vergee[.

83. Ik geef het liever niet toe, maar ik vis wel eens naar narcis2l
complimenten.

84. Ik heb vaak zoveel aan mijn hoofd, dat ik me niet ook nog narcis22
om anderen kan bekommeren.

85. Het stelt me enigszins teleur dat mensen niet altijd zien narcis23
wie ik werkelijk ben.

86. Ik heb het idee dat ik regelmatig mensen op het goede narcis24
spoor weet te zetten.

87. Wanneer anderen met hun problemen bij mij komen, voel narcis25
ik me vaak machteloos en geïsoleerd.

88. Mijn eigen opvattingen en initiatieven vertrouw ik nog narcis26
het meest.

89. Ik zou graag meer van mijn eigen ideeën, ervaríngen en narcis27
gevoelens kwijt willen.

90. Mensen die mij bekritiseren, hebben vaak weinig oog voor narcis28
andere aspecten van mijn persoonlijkheid.

91. Pas wanneer mensen mij opmerken, kríjg ik het gevoel narcis29
echt te leven.

92. [k vind het erg prettig om alleen te zijn met mijn eigen narcis30
ideeën en gedachten.

nazcis091071

narcis101072

narcisl 11073

narcisl 2I074

narcis131075

narcis141076

narcis151077

natcis161078

narcis171079

narcis 18I080

narcis 19I081

narcis201082

narcis211083

narcis221084

narcis231085

narcis241086

narcis251087

nazcis261088

narcis271089

narcis281090

narcis291091

natcis301092
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93. Soms doe ik wel eens iets om te zien wat voor een effect dit narcis3l narcis311093
op andere mensen heek.

94. Ik vind het belangrijk bij mijzelf stil te staan om te zien hoe narcis32 nazcis321094
precies ik allerlei zaken ervaar zoals ik ze ervaar.

95. Als ik mezelf op een foro zie, kan ik me daar moeilijk van narcis33 narcis331095
losmaken.

96. Het doet pijn als anderen je niet behandelen zoals je zelf narcis34 narcis341096
víndt dat je behandeld moet worden.

97. Ik kan me soms in gezelschap echt eenzaam voelen. nazcis3S narcis351097

Satufaction With Life Scale (SWLS) érMeaning In Life (MIL)

Vraag Vraagstelling V~riablr Vac Labr!
Nr. Name. cr no.

98. Het leven dat ik leid kom[ grotendeels overeen met mijn ideaal. SWLSOI SWLS O11098

99. Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke waarde heb gevonden MILO1 MIL O1I099
om naar leven.

100. Het leven geek mij veel voldoening. MIL02 MIL 02I100

101. Eerlijk gezegd, is er niets wat ik echt wil doen. MIL03 MIL 031101

102. Mijn leefomstandigheden zíjn erg goed. SWLS02 SWLS 02I102

103. Ik heb een goed gevoel over mijn leven. MIL04 MIL 04I103

104. [k ben er achtec gekomen wat voor mij belangrijk is in het leven. MILOS MIL OSI104

105. Er is niets in mijn leven waar ik echt in geloof MIL06 MIL 06I105

106. Ik ben tevreden met mijn leven. SWLS03 SWLS 03I106

107. [k heb een levensfilosofie waardoor ik mijn bestaan echt MIL07 MIL 07I107
betekenis kan geven.

108. Er is iets dat mij tegen lijkt te houden om te doen wat ik MIL08 MIL O8I108
echt wil doen.

109. Ik heb veel mogelijkheden in me die ik over hec algemeen M[L09 MIL 09I109
onbenut laat.

110. Het leven heek mij gebracht wat ik mij ervan voorstelde. SWLSO4 SWLS O411 10

11 I. Ik heb een duidelijk idee wat ik met mijn leven zou willen doen. MIL10 MIL l0ll 11

112. Er líjkt nooit iets bijzonders met me te gebeuren. MIL] 1 MIL 11I112

113. Ik heb een kader van waaruit ik kan begrijpen waarom ik IeeE MIL12 MIL 12I113

114. Als ik míjn leven over zou kunnen doen, zou ik niets SWLSOS SWLS 051114
veranderen.
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VROPSOM (Depressief affect)

Vraag Vraagrtrllmg

nr

I15. Moedeloos
116. Gezond
117. Verdrietig
118. Gekweld
119. Verlaten
120. Fijn
121. Alleen
122. Somber
123. Neerslachtig
124. Levenslustig
125. Iwaarmoedig
12G. Mislukt
127. Blij
128. Wanhopig
129. Gezonken
130. Optimistisch
131. Opgewekt
132. Enthousiast
133. Akelig
134. Smarxelijk
135. Vurig
13G. Uitgeput
137. ~Croosteloos
138. Ellendig
139. Vrolijk
140. Saai
141. Droefgeestig
142. Belangstellend
143. Ongewenst
144. Gruwelijk
145. Kompleet
146. In de verdrukking
147. Levenloos
148. Heerlijk

lrjsmummer l~ariabkName Vac Labd dno.

1 vropsD01 vrops 01l l 15
2 vropsE02 vrops 0211 IG
3 vropsD03 vrops 031117
4 vropsD04 vrops 04l l 18
5 vropsD05 vrops OSIl19
G vropsEOG vrops OGI120
7 vropsD07 vrops 07l l21
8 vropsD08 vrops 08I122
9 vropsD09 vrops 091123
10 vropsElO vrops101124
i l vropsDl l vrops l 11125

12 vropsDl2 vrops 12112G
13 vropsEl3 vropsl31127
l4 vropsDl4 vrops 141128
l5 vropsDlS vrops151129

16 vropsEló vrops16I130
l7 vropsEl7 vrops 17I131

l8 vropsElB vropsl81132
19 vropsDl9 vropsl9ll33
2p vropsD20 vrops 201134

2l vropsE21 vrops21I135

22 vropsD22 vrops 221136

2i vropsD23 vrops 23I137
24 vropsD24 vrops 241138

25 vropsE25 vrops251139
2G vropsD2G vrops 26I140
27 vropsD27 vrops271141
2g vropsE28 vrops281142
29 vropsD29 vrops 29I143

30 vropsD30 vrops 301144

31 vropsE31 vrops311145

32 vropsDi2 vrops 32I14G

33 vropsD33 vrops 331147

34 vropsE34 vrops 34I148

Instructie bij VROPSOM - M (algemeen)
Er zijn 3 scores te berekenen:

Dysforie-sybschaal: het aantal aangekruís[e onprettige woorden ( 0-22);

Euforie-subschaal: het aantal niet-aangekruiste prettige woorden ( 0-12);
Totaalscore voor depressief affecr. is het aantal aangekruiste onplezierige termen ( dysforie-subschaalscore)

opgeteld bij het aantal niet-aangekruiste plezierige termen ( euforie-subschaalscore);

De items van de euforie-subschal zijn de no. 2, 6, 1 Q 13. 16, 17, 18, 21, 25, 28, 31 en 34 (12 items);

De dysforie-subschaa] bestaat uit de no. l, 3, 4, 5, 7, 8, 9, I1, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30,

i2 en 33 ( 22 items).
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Bijlage: tabellen

Bio rafische vra en (1-9)

Tabel 1: sekse ( vraa~ 1)
Sekse

Man

Vrouw

Tocaa!

Abso[uut Percentage
329 65.7
172 34.3
501 100.0

Tabel 2: leefti d in cate orieën (vraa 2)
Leeftijdscategorie Absoluur Percenrage
c 30 2 0.4

31-40 50 10.0
41-50 166 33.1
51-60 180 35.9
61-70 89 17.8
~ 71 13 2.6

blanco 1 0.2
Totaa! 501 100.0

Tabel 3: bur erli~ke staat (vraa 3)
Burger~ijke staat Absoluut Percentage
Gehuwd 331 66.1

Ongehuwd 116 23.2

Gescheiden 25 5.0

Weduwel-naar 5 1.0

Anders 23 4.6

blanco 1 0.1

Toraa! 501 100.0

Tabel 4: o leidin theolo ie (vraa 4a)
Op~eiáing Absoluut Perrentage
MO-A theologie 3 0.6

MO-B theologie 20 4
HBO theologie 39 7.8
Bachelor theologie 40 8

Drs. theologie 269 53.7
Dr. theologie 24 4.8
nvt 106 21.1
Toraa! 501 100.0
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Tabel 5: o leidin overi (vraa 46)

Opleiding Absoluut Pereentage
Priesteropleiding 64 12.8

Anders 71 14.2

nvt 366 73.0

Totaal 501 100.0

Tabel6: bi'scholin (vraa 5a)

Bijseboling Absoluut Perceutage

Nee
Ja
blanco
Totaal

75 15.0
422 84.2

4 0.8
501 100.0

Tabel 7: bi'scholin ~en s ecifiek (vraa 56)

Opleidrng Absoluut Percentage
pastor
Ja
Nee
nvt
blanco
Totaal

36 7.2
384 76.6
75 15
6 1.2

501 100.0

()~leidrng
arterl~eet
Ja
Nee
nvt
blanco
Totaa!

Klinisch
Pastorale
uorming

Ja
Nee
nvt
blanco
Toraa!

Opleiding
supetvisor
Ja
Nee
nvt
blanco
Totaal

Absoluut Percentage

9 1.8
411 82.0
75 15.0

6 1.2
501 100.0

Absoluut Percentage

195 38.9
225 44.9

75 15.0
6 1.2

501 100.0

Absoluut Percentage

47 9.4
373 74.5
75 15.0

6 1.1
501 100.0
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Posrdor.
Ja
Nee
nvt
blanco
Totaal

Andrrs
Ja
Nee
nvt
blanco
Totaal

Tabel 8:
Werk

Abfoluut Percentage
108 21.6
312 62.3

75 15.0
6 l.l

501 IOO.U

Abroluut Percentage
166 33.1
254 50.7

75 15.0
6 L2

501 100.0

omvan dienstverband in uren (vraa 6)

Absoluut Percentage
Geen arbeid
~15
15-25
~ 25
blanco
Totaal

Tabel 9:
Functie
Priester
Pastor
Predikant

53 10.6
23 4.6
71 14.2

349 69.7
5 0.9

501 100.0

functie o moment van onderzoek (vraa 7a)
Absoluut Percenta e

37 7.4
35 7.0
89 17.8

Geestelijk verzorger:
- gezondheidszorg
- bedrijf
- justitie
- defensie
Godsdienstleraar
Districtscatecheet
Wetenschapper
Staffunctie bisdomlkerk
Staffunctie instelling
Vrij gevestigd
Anders
blanco
Toraal

189 37.7
1 0.2

20 4.0
7 1.4
2 0.4
1 0.2
7 1.4

16 3.2
8 1.6

15 3.0
66 13.2
8 1.5

501 100.0
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Tabel ] 0: tweede functie o moment van onderzoek (vraag 76)
Absoluut Percentage

Geen tweede functie
Predikant
Geestelijk verzorger:
- gezondheidszorg
- bedrijf
- justitie
- defensie
Godsdiensderaar
Wetenschapper
Staffunctie bisdomlkerk
Vrij gevestigd
anders
Tataa!

Absol:au
159
121
156
48
17

Tabel 11: arbeidsverleden in jaren (vraa~ 8)

~5
6-10
11-25
~ 25
Blanco
Gemiddelde:
11.4 (sd 9.4)
Totaal

439 87.6
1 0.2

ib i.2
l 0.2
3 0.6
1 0.2
2 0.4
2 0.4
5 1.0
10 2.0
21 4.2

501 100.0

Perrenta e
31.8
24.2
31.2
9.4
3.4

501 100.0

Tabel 12: bruto aarsalaris in uldens (vraa 9)

Salaris Absoluut Perrenta e
~ dan fl. 6.000 9 1.8
6.000-30.000 53 10.6
30.000-60.000 97 19.4
60.000-90.000 158 31.5
~ dan 90.000 138 27.5
Geen inkomen 14 2.8
anders 4 0.8
blanco 28 5.6
Totaal 501 100.0

Kerk 8c geloof (vra~en 10-14)

Tabel 13: geloofsopvoeding (vraag 10)
Gelaof
Geen geloofsopvoeding
Rooms-katholiek
Nederlands hervormd
Gereformeerd
Overig
blanco
Toraa!

Absoluut Percentage
15 3.0

251 50.1
88 17.6

104 20.8
40 8.0

3 0.5
501 100.0
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Tabell4: kerklidmaatscha (vraa 11)
Kerk Absoluut
Geen kerklid
Rooms-katholiek
Nederlands hervormd
Gereformeerd

SOW (samen op weg - kerk)
Overig
blanco
Totaal

Percentage

27 5.4
237 47.3

95 19.0
81 16.2
8 1.6

50 10.0
3 0.5

501 100.0

Tabel 15: ondersteunin leerstelli e uits raken (vraag 12)
Leer Abroluut Percentage
1- zeker níet 22 4.4
2 31 6.2
3 55 11.0
4 44 8.8
5 56 11.2
6 71 14.2
7 97 19.3
8 67 13.3
9 13 2.6
10 - zeker wel 18 3.6
blanco 27 5.4
Gemid. 5.6 (sd 2.3)
Totaal 501 100.0

Tabel 16: kerkgang (vraag 13)
Bezoek kerk
Zeker 1 x per week
Ongeveer 1 per week
Meerdere x per week
Hoogtijdagen
Nooit
blanco
Totaal

Absoluut PercentaRe
189 37.7

62 12.4
187 37.3
28 5.6
21 4.2
14 2.8

501 100.0

Tabel 17: belan odsdienst en elcof ( vraa 14)
Godsdienst~ eloo Absoluut Percentage
1 - onbelangrijk 4 0.8
2 - -
3 7 1.4
4 6 1.2
5 10 2.0
6 9 1.8
7 63 12.6
8 148 29.5
9 133 26.5
10 - belangrijk ll 8 23.6
blanco 3 0.6
Gemid. 8.3 (sd 1.6)
Toraal 501 100.0
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arcisme (NNS)

Tabel 18: facror atroon narcisme
Narcisme Farror 1 Frrror2
itemnummer

079
085
091
080
097
073
069
067
090
082
074
089
096
077
078
084
064
083
095
O86
065
O66
063
081
075
088
094
O68
070

Eigenwaarde:
Factorlading: ~.30
oIo verklaarde variantie:
oIo totaal: 24.1
Cronbach's Alpha:

Factor 1: Covert
Factor 2: Overt

.66

.63

.60
.59
.59
.58
.53
.52
.52
.51
.51
.49
.46
.45
.45
.42
.39
.39
.37

.62

.56

.56
.56
.55
.52
.45
.41
.40
.31
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eanin In Life (MIL)

Tabel 19: factor atroon MIL
MIL
átemnummer
099ref
]07ref
113ref
] 04ref
lOSref
lllref
112vev
101ref
109vev
]08vev
103vev
100vev

Eigenwaarde:
Factorlading: ~.30
o~o verklaarde variantie:
o~o totaal: 52.5
Cronbach's Alpha:

Factor L kaderschaal
Factor 2: vervullingsschaal

Factor 1 Factor 2

.74

.74

.74

.71

.54

.53

.52
.47

.81

.81

.63

.57

Tabel 20: emiddelden Meanin In Life (schaalbreedte: 1-7)
,9anta! Blanco Gemrddelde StandQard

Kaderschaal
Vervullingsschaa]

- afwz kzng
500 1 5.94 .68
500 1 5.56 .89

atisfaction With Life Scale (SWLS)

Tabel 21: fre uenties vraa I- SWLS ~ itemnummer 098
Vraag:
Het leven dat ik leidkomt

grotendeels overeen met mijn
Absoluut Percentage

ideaal'
Geheel mee oneens
Mee oneens
Beetje oneens
Noch oneens, noch eens
Beetje eens
Mee eens
Geheel mee eens

blanco:
totaal:
Gemiddeld: 5.30 (1-7)
Standaard afwijking: 1.17

3 0.6
13 2.6
32 6.4
43 8.6

146 29.1
218 43.5
44 8.8

2 0.4
501 100.0
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Tabel 22: fre uenties vraa 2- SWLS I itemnummer 102

Vraag:
Mijn leefomstandigheden Absoluut Percentage
zi n er oed'
Geheel mee oneens 1 0.2
Mee oneens 7 1.4

Beetje oneens 11 2.2

Noch oneens, noch eens 25 5.0
Beetje eens 91 18.2
Mee eens 270 53.8

Geheel mee eens 95 19.0

blanco:
totaal:
Gemiddeld: 5.78 (1-7)
Standaard afwijking: .99

1 0.2
501 100.0

Tabel 23: fre uenties vraa 3- SWLS I iternnummer 106

Vraag.~
7k ben tevreden met mijn Absoluut Percentage

leven'
Geheel mee oneens
Mee oneens
Beetje oneens
Noch oneens, noch eens
Beetje eens
Mee eens
Geheel mee eens

2 0.4
6 1.2

16 3.2
30 6.0
83 16.6

262 52.3
101 20.1

blanco:
totaal:
Gemiddeld: 5.75 (1-7)
Standaard afwijking: 1.06

1 0.2
501 100.0

Tabel 24: fre uenties vraa 4- SWLS I itemnummer 110

Vraag:
Het leven heeft mij gebracht Absoluut Percentage
wat ik mi ervan voorstelde'
Geheel mee oneens
Mee oneens
Beetje oneens
Noch oneens, noch eens
Beetje eens
Mee eens
Geheel mee eens

blanco:
totaal:
Gemiddeld: 5.07 (1-7)
Standaard afwijking: 1.28

3 0.6
24 4.8
32 6.4
87 17.4

122 24.3
195 38.9
37 7.4

1 0.2
501 100.0
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Tabel 25: fre uenties vraa 5- SWLS l itemnummer 114
Vraag:
Als ik mijn leven over zou

Absoluut Pereenta ekunnrn doen, zou ik niets g
veranrlr~rerr'
Geheel mee oneens
Mee oneens
Beetje oneens
Noch oneens, noch eens
Beetje eens
itilee rens
Geheel mee eens

blanco:
totaal:
Gemiddeld: 4.09 (1-7)
Standaard afwijking: 1.67

26 5.2
68 13.6

107 21.4
93 18.6
78 15.5
84 16.7
40 8.0

5 1.0
501 100.0

Tabel 26: somscores SWLS ( minimaal 5 SC maximaal
Som Absoluut Percenta e Som Absoluut Percenta e
5 0 0 27 47 9.4
6 1 0.2 28 43 8.6
7 0 0 29 48 9.6
8 0 0 30 39 7.8
9---------- 0-------------------

0
-------------------------

31------ --------27--------- -----------
5.4-

10 0 0 32 17 3.4
11 3 0.6 33 14 2.8
12 2 0.4 34 7 1.4
13 2 0.4 35 7 1.4
14---------- 4

------------ 0.8 ---------- ---------------------- -------------------------------

15 -------1 -------------------------0.2 Blanco: ]
16 6 1.2 Totaa1:500
17 5 I.0 Gemiddeld: 25.9 (sd 4.66)
18 8 1.6
19

---------- 14
-------------------

2.8
-------- Somscores

20---------- 18------------------
-----------------
3.6

-------- 35-31: extreem tevreden
21 19 -----------------i.8 26-30: tevreden
22 22 4.4 21-25: beetje tevreden
23 26 5.2 20: neutraal
24 35 7.0 15-19: beetje ontevreden
25
----- 33

----------
6.6

------------- 10-14: ontevreden
26 52

---------- -
10.4 5-9: extreem uncevreden
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Tabel 27: factorpatroon SWL.S

SWLS eJ itemnummn
110
lOG
098
]02
114

Eigenwaarde:
Factodading: ~.30
o~o verklaarde variantie
Cronbach's Alpha

Factor 1:
levenstevredenheid

Fattor 1

87
84
.82
.65
.59

2.91

58.1
79

amenhan tussen hoofdzonden, narcisme 8c onbeh e

laties tussen centrale be ri en

v v ~ ~
c0 c0 a „ c c Q::

N

~~

~N y~

~ ~

E

íVi á

~

4 O~i ~--~ ~

~

~--~ a

~y
,~~]Í II
y7 a

C~i `~
Q~

~

.y

W

~ ~( y

Q

r

~ ~, i'(n~ ~ QrL rL L V L.~ C.

Hoofdzonde
Cor. 1

Wrok N 501

Hoofdzonde
Cor. .282'" 1

Begeerte
sig.
N

.000
501 501

Cor. 639" 317" 1
Narcisme sig. .000 .000 -
Covert N 501 501 501

Cor. -.133" . 232" .018 1
Narcisme sig. 003 .000 .G83 -
Overt N 501 501 501 501

Cor. -.316" -.070 -.264" . 366"' 1
MIL sig. .000 .115 .000 000 -
káder N 500 500 500 S00 500

~r~ - .540"' -.130" -.516" 325" 637" 1
MIL sig. .000 . 004 000 . 000 000
Vervulling N 500 500 500 500 500 500

Cor. -.410" -.003 -.387" .310" .593" .709" 1
SWLS sig. 000 .954 .000 000 000 000 -
Tevredenheid N 500 500 500 500 500 500 500

Cor. 441" 022 444" -.311" -.443" -.619" -.598" 1
VROPSOM stg. o0o r,~n oon o00 000 000 000
Deprersie N 501 ~~~1 ~U1 501 500 500 500 501

" correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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abellen modeltoetsin

Tabel 29: Welzijn tSt narcisme als verklaring voor hoofdzonden

Mode!

1 Welzijn

2 Narcisme

Wrok
r , . .~ 9;ir,~,;,~d k h' ~,j:r,n~

R ~,, ~,r:-

.563 .317 (.311) .317"`

.687 .472 (.466) .155"'
" p~.01 "' p~.001

Cor. R-
(RJ Square

Begeerte
Adjutted R-

Square
R-Square
Cl7anpc

186 .035 (.027) 035"

.421 .177 (.167) .142"'

Tabel 30: Narcisme en welzijn als verklaring voor hoofdzonden

Modr!

1 Narcisme

2 Welzijn

Wrok
(-ar. k- ,I~Íi~.tr,lR- ?f.~r~~r.rrr
~K ~q:,.u. ~~au,,~r ~ n,u~yr

.653 426 (.424) .426"'

.G87 .472 (.46G) .046"'

" pc01 "` p~.001

Cor. R-
(R) Square

.389 .151

BeAeerte
Adjurtrd R- R-Squarr

Square CbanAe

(.148) .151 "`

.421 .177 (.767) 026"

Tabel 31: Biografische variabelen, welzijn 8t narcisme als verklaring voor hoofdzonden

Model

1 Biografische
variabelen

2 Welzijn 8c
narcisme

Wrok
r.i, li ,-i~(,cr~~:i R. k-4~i,.n~

~,~~,,u, ~~r:an~

201 .041 (.030) .041 "

.702 .493 (.481) 452"'

" p~.01 "' p~.001

Be,Qeerte
Cor. R- Adjuned R- R-Square
(RJ Square Square ChanAr

.285 .081 (.071) 081"'

.516 .266 (.248) 185"'

Tabel 32: Welzijn, narcisme en biografische variabelen als verklarin

Model

1 Welzijn St
narcisme

Z Biografische
variabelen

" pc01 "' p~.001

Wrok
Cor. R- Adju.rted R- R-Squarr
(R) Squarr Squarr Cbanpe

683 .466 (.460) 466"'

702 .493 (.481) 027"'

voor hoofdzonden~
BeAeerte

Cor. R- Adjusted R- R-Square
(R) Square Square Chanpe

.421 .177 (.167) .177"'

.516 .266 (.248) .089"'
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In een moderne meerkeuzemaatschappij hebben mensen vaak hoge
verwachtingen van zichzélf en hun leven. Alles lijkt mogelijk en
geboden kansen moeten goed worden benut. De maatschappelijke
faciliteiten hiertoe zijn enorm, maar niet iedereen is bij machte de
gestélde levensdoelen te realiseren. Des te pijnlijker is het te ontdek-
ken dat anderen altijd beter en succésvoller zijn. Om de schaamte van
het eigen tekort enigszins te maskeren, wordt door veien een hou-
ding van ingebeelde importantie aangenomen. Vanuit psychologisch
perspectief wordt in deze houding de dynamiek van het narcisrne
zichtbaar. In deze studie wordt nagegaan in hoeverre en op welke
wijze hoofdzonden, als eeuwenoude theologische categorieën van
menselijke onvolkomenheid, uitdrukking geven aan het narcistisch
onbehagen, dat zo kenmérkend is voor een geïndividualiseerde sa-
menleving. Indien schaamte inderdaad een betekenisvolle modaliteit
van het moderne bestaan is geworden, dan is het van belang dat de
relevantie van deze zijnswijze ook binnen het werkveld van de gees-
telijke verzorging wordt verkend. Daarom wordt tevens stilgestaan
bij voorwaarden en mogelijkheden om binnen een context van gees-
telijke begeleiding, gevoelens van schaamte en tekort bespreekbaar
te maken. Het is opmerkelijk dat de hoofdzonden, die meestal in ver-
band worden gebracht met schuld en boete, hierbij een belangrijke
rol vervullen.
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