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{ Psyche }

Ikke, 
ikke,ikke

De nieuwe Amerikaanse president wordt 
geregeld een narcist genoemd.

Achter dat modewoord gaat meer schuil dan 
een teveel aan eigenliefde.   
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H
et meisje in het vliegtuig tuurde naar
haar telefoon. Langzaam scrolde ze door
haar foto’s. Een heimelijke blik in haar
richting verried dat het foto’s waren 
van haarzelf. Tientallen, misschien wel
honderden selfies waarop het meisje een
wat pruilende gezichtsuitdrukking 
probeerde te perfectioneren. Urenlang,
de hele vlucht, bekeek ze haar eigen
beeltenissen; ze bestuderend, keurend,
selecterend. Starend naar zichzelf, naar
foto’s die ze had gemaakt terwijl ze 
óók naar zichzelf keek. Gevangen in een 
cirkel van weerspiegelingen, net als 
Narcissus, de personage uit de Griekse
mythologie; een mooie, maar mensen-
schuwe jongen, die niet in staat was 
tot een verbintenis. Tot hij zich op een
dag dorstig over een bron boog en een
prachtige jongen weerspiegeld zag. Hij
werd zo smoorverliefd op zijn eigen 
reflectie dat hij zich er niet meer van 
kon losrukken, uiteindelijk voorover 
viel en verdronk. Aan de rand van de
bron groeide daarna een narcis.

Narcisme is een modewoord, een eti-
ket waarmee we elkaar graag om de oren
slaan. Het nieuwe adhd, zeg maar. Of het
nieuwe autisme. Logisch dat we zo van

stempels houden, want het maakt de
boel lekker overzichtelijk. Die bullebak
van een baas die jou steeds achter de
broek zit? Dat is gewoon een narcist!
Want zodra je hem tot patiënt bombar-
deert, is-ie een stuk minder bedreigend.
Zo wordt ook veel gesproken over het
‘narcistische tijdperk’ waarin we zouden
leven. Hou je ervan in de spotlights te
staan? Dat riekt naar narcisme. Facebook
en Instagram? Narcistisch. De selfie-
cultuur? Puur narcisme. De hoogste baas
van de VS? Een narcist, en bovendien
eentje van de kwaadaardige soort, dat
kun je al van verre zien. Het is lekker 
labelen natuurlijk, maar het holt de 
term wel uit. Want zoals niet iedereen
die z’n boeken op kleur zet aan asperger
lijdt, is ook niet elke ijdeltuit direct een
diehard narcist.

Het is natuurlijk maar de vraag of het
meisje uit het vliegtuig een afwijking
heeft. Al voerde ze een vrij letterlijke
versie op van de Griekse mythe, 
narcisme is meer dan opgaan in jezelf 
en een overmaat aan eigenliefde. Het
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV), dat wordt
beschouwd als de standaard in de
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De achterbankgeneratie
dreigt uit te groeien 
tot een stelletje narcisten
zonder gevoel voor
verantwoordelijk

Met een narcisti-
sche persoonlijk-
heidsstoornis
vertoon je een of
meer van deze
kenmerken:

■ Je hebt een ob-
sessie met schoon-
heid, roem, macht,
succes, genialiteit
of seksuele presta-
ties.

■ Je vindt jezelf
uniek en denkt al-
leen begrepen te
worden door even
unieke en speciale
mensen.

■ Je vindt jezelf
heel belangrijk, je
overdrijft je presta-
ties, talenten en
contacten. Je wilt
als superieur wor-
den beschouwd
ook als je presta-
ties daartoe weinig
aanleiding geven.

■ Je manipuleert
en gebruikt ande-
ren om je eigen
doelen te bereiken. 

■ Je hebt een on-
derontwikkeld inle-
vingsvermogen en
bent niet in staat
om rekening te
houden met de me-
ning en behoeften
van anderen.

■ Je hebt grote be-
hoefte aan aan-
dacht, bevestiging
en bewondering.

■ Je bent jaloers
en dat kan gepaard
gaan met woede. 

■ Je eist een voor-
keursbehandeling
en vindt dat je meer
rechten hebt dan
anderen.

■ Je voelt je 
superieur en boven
de wet verheven.
BRON DSM-IV

Ben jij een
narcist?

psychiatrische diagnostiek, beschrijft 
de narcistische persoonlijkheidsstoornis 
als een diep ingesleten patroon van
grootsheid, zowel in gedrag als fantasie,
een grenzeloze behoefte aan bewon-
dering en gebrek aan inlevingsvermogen
(zie kader). De narcist doet er alles aan
om in zijn grandiositeit bevestigd te
worden en gebruikt daarvoor ook 
andere mensen. 
Hij is niet gediend van kritiek en zal
nooit de hand in eigen boezem steken,
want alles wat fout gaat ligt buiten 
hemzelf. Overigens kan voor ‘hij’ ook
‘zij’ gelezen worden, al komt narcisme
vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. 

Stoornis
Maar modewoord of niet, uit diverse 
onderzoeken blijkt dat er wel degelijk
sprake is van een toename. Een Ameri-
kaanse studie stelde de mate van 
narcisme vast bij 16.000 studenten, en
constateerde een stijging van 30 procent
in iets meer dan een kwart eeuw. 
Onderzoek van hoogleraar klinische
psychologie Jan Derksen van de 
Nijmeegse Radboud Universiteit wijst
uit dat leerlingen van tegenwoordig niet
alleen assertiever, extraverter, mondiger
en vrijer zijn maar ook materialistischer,
gemakzuchtiger, agressiever, impulsie-
ver en egocentrischer – allemaal aanwij-
zingen voor narcisme. 
Hoe wordt deze persoonlijkheidsstoor-
nis nu eigenlijk veroorzaakt? Deskundi-
gen zijn het erover eens dat die al
ontstaat in de vroege jeugd. Je zou het
misschien niet denken, maar een narcist
heeft eigenlijk een heel laag zelfbeeld. 
Volgens Martin Appelo, psycholoog 
en zelfverklaard narcist, komt dat voort
uit een ‘instabiele basis’. Bij mensen 
die als kind geen geborgenheid kenden,
die zich niet veilig konden hechten en 
al jong het gevoel hadden dat ze er niet

waaraan je als partner ten onder gaat.”
Behalve een gebrek aan veiligheid en liefde 

in de kindertijd, is er nog een voedingsbodem 
voor narcisme: een teveel aan ouderlijke zorg en 
bescherming. Volgens klinisch psycholoog Jan
Derksen is het die vorm van narcisme die momen-
teel in opkomst is. Hij wijt dat aan de huidige 
samenleving, waarin vrij opvoeden de norm is en
het eigen geluk centraal staat. ‘Een kind dat over-
matig is geprezen en weinig is geremd, loopt de
kans zichzelf beter te voelen dan reëel, grootser, 
superieur aan zijn sociale omgeving’, schrijft hij in
zijn boek Het narcistisch ideaal. Elk kind beschikt
over een bepaalde dosis narcisme, nodig om een 
gezond zelfgevoel te ontwikkelen, maar het is de
taak van de ouders om dat narcisme te begrenzen
en te relativeren. Te frustreren zelfs, zoals Derksen
het noemt, zodat het kind leert dat zijn behoeften
niet altijd direct worden bevredigd en het een 
realistisch zelfbeeld krijgt. 

Achterbank
En dat frustreren, vindt de hoogleraar, is nu precies
wat ouders in deze tijd te weinig doen. Daarmee
voeden ze een generatie verwende ‘achterbank-
kinderen’ op, die overal met de auto worden heen-
gebracht, die worden behoed voor tegenslag, te
weinig uitdaging krijgen en zichzelf beschouwen
als middelpunt van de wereld. Deze achterbank-
generatie dreigt uit te groeien tot een stelletje 
narcisten zonder verantwoordelijkheidsgevoel, 
onvoorbereid op het echte leven en raakt bij het
minste geringste depressief of burned-out. 
‘Tropische vissen, verdwaald in de Noordzee’,
schrijft Derksen. Dat beide ouders werken en hun
kind uitbesteden aan meerdere verzorgers, helpt
evenmin bij de ontwikkeling van een stevige
identiteit, aldus de hoogleraar.

Ook Charlotte van der Hoeven ziet die trend.
,,We brengen keizertjes en keizerinnetjes groot.
Maar door je kind voortdurend op te hemelen, geef
je het geen goede basis. Als het ruzie had met Pietje,
vraag je naar zijn eigen aandeel daarin en ren je niet
naar school om te eisen dat Pietje wordt geschorst.
Je moet je kind leren naar zichzelf te kijken, maar
niet alle ouders nemen daar de tijd voor. Dat is
emotionele verwaarlozing, die narcistische trekken
in de hand werkt.” 

Maar is het niet zo dat je in onze maatschappij,
met de nadruk op zelfontplooiing, wel met jezelf
bezig móét zijn, wil je het een beetje redden?
In menig topfunctie zitten mensen met narcisti-
sche kenmerken, en dat is niet voor niets. Want 
behalve geobsedeerd door macht, of misschien wel
juist daardoor, zijn ze ook succesgericht, gefocust,
visionair en charismatisch. Of, zoals de Ameri-
kaanse psycholoog Jerrold Post het verwoordt: ‘De
rangen van wereldleiders zouden gevaarlijk worden

uitgedund als we daar alle politici met
sterk narcistische persoonlijkheidstrek-
ken uit zouden halen.’

Diagnose
En dat brengt ons weer bij president
Trump, van wie vaak wordt beweerd dat
hij een narcist zou zijn. Lastig te beoor-
delen, zegt Van der Hoeven, omdat er
nooit een klinische diagnose is gesteld.
,,Echte narcisten zouden dat ook niet
gauw toelaten. Met hen is immers niks
aan de hand? Maar het lijkt erop dat de
nieuwe president van de VS weinig
inlevingsvermogen heeft, dat hij zich-
zelf opblaast en dat het hij zichzelf be-
langrijker vindt dan zijn land. Ook
gebruikt hij de typisch narcistische
techniek van gaslighting, waarbij hij de
feiten zodanig manipuleert dat iedereen
gek lijkt, behalve hij.” 

Ook Martin Appelo wil geen 
diagnostische uitspraken doen over 
iemand die hij nooit heeft ontmoet.
Maar Donald Trump voldoet wat hem
betreft in zijn gedrag wel aan de uiter-
lijke kenmerken van narcisme. ,,Hij is
ongelofelijk op zichzelf gericht, hij
stemt niet af op zijn omgeving en hij
houdt geen rekening met de reactie van
anderen. Daarbij lijkt hij ook enkele
trekken te hebben van de psychopaat,
zoals het niet tonen van emoties. Zelfs
tijdens zijn inauguratie gaf hij geen
enkel blijk van gevoel. Verder jaagt hij
heel gericht zijn eigen doel na, zo nodig
ten koste van anderen. Al met al vol-
doende reden om ons hart vast te 
houden.” ¶

toe deden. In plaats van een eigen identiteit, 
creëerden zij een angstige, depressieve kern. 
‘Ergens vanbinnen knaagt iets. Het is donker, 
koud, alleen of leeg’, schrijft Appelo in zijn boek
Een spiegel voor narcisten. ‘Je wilt er vandaan, net
doen alsof het er niet is. Daarom blaas je jezelf op 
en overschreeuw je jezelf. Je ontkent elke vorm 
van kwetsbaarheid en benadrukt hoe bijzonder 
en belangrijk je bent.’ Narcisme als  zelfbescher-
mingsmechanisme dus, om die kille kern maar 
niet te hoeven voelen, maar die juist veroorzaakt
wat de narcist wil voorkomen. Appelo: ‘Hij hunkert
naar geborgenheid en erkenning, maar doet dit op
zo’n negatieve manier dat hij mensen van zich 
afstoot.’ Toch zal hij zijn eigen aandeel niet snel
zien, omdat zelfreflectie hem vreemd is. Dat 
maakt het dan ook tot zo’n moeilijke behandelbare
stoornis.

,,Je zal het maar hebben”, zegt Charlotte van der
Hoeven, therapeutisch coach bij narcismevrij.nl.
Tragisch, noemt zij de aandoening. Zij richt zich 
op mensen die slachtoffer zijn geworden van 
narcistisch misbruik. ,,Een narcist kan vanwege 
zijn charisma een grote aantrekkingskracht 
hebben”, zegt ze. ,,Maar ben je als liefdespartner
eenmaal verstrikt in zijn web, dan loopt hij volledig
over je heen. Omdat hij vindt dat anderen hem
moeten dienen en bewonderen, is hij niet in staat
tot een gelijkwaardige relatie. Op zoek naar meer
bevestiging heeft hij de neiging vreemd te gaan,
maar hij zal er alles aan doen om jou een rad voor
ogen te draaien. Jij bent ‘wantrouwend’ en 
‘jaloers’, hoe kun je zulke slechte dingen
over hem denken? Hij zal de feiten
dusdanig verdraaien en jou 
emotioneel zo manipuleren,
dat je aan jezelf gaat twij-
felen. Gaslighting,
heet die methode,
en het is één van
de narcistische
kenmerken

De narcist is niet gediend
van kritiek en zal nooit de

hand in eigen boezem 
steken want alles wat fout

gaat, ligt buiten hemzelf


