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INLEIDING

Alles draait
om liefde!
Het lijkt een rare uitspraak in een boek over narcisme, ‘Alles draait
om liefde!’ Maar iedereen – zonder uitzondering – hunkert naar liefde. Het zoeken naar liefde, het hunkeren, het verlangen om geliefd
te worden, het geven van liefde of de onmogelijkheid om lief te
hebben, foute liefde of onmogelijke liefde, het zit in ieder van ons.
Al sinds mijn kindertijd droom ik ervan om een boek te schrijven
over de liefde. Dat leek me het meest fantastische wat er bestond.
Dat is het trouwens ook. Ik wist niet veel over de liefde, maar alle
liedjes gingen erover. En als het goed ging met de liefde, waren die
liedjes vrolijk en uitbundig, heerlijk was dat. En als het niet goed
ging met de liefde, dan waren de liedjes ook mooi, maar op een andere, melancholische manier. Dat vond ik ook mooi, al moest ik er
soms van huilen. Inmiddels zijn we vele jaren verder en is dat boek
over de liefde er nooit van gekomen, behalve in mijn hoofd dan.
Dit wordt een boek over narcisme, waarom schrijf ik dan nu over
liefde? In mijn persoonlijke zoektocht naar liefde kwam ik ook narcistisch gedrag tegen, in allerlei vormen, vaak met veel pijn en
verdriet tot gevolg. Waarom behandelt iemand mij op een manier
die mij kwetst, vroeg ik mij af. Wat is dit fenomeen en waarom
overkomt het mij? Kan ik iets doen waardoor dit stopt? Deze vragen waren voor mij het begin van een jarenlange zoektocht naar
antwoorden en een grondige studie over narcisme, narcistisch
gedrag en narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS).
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Tegelijkertijd was het een ontdekkingsreis, op zoek naar wie ik
eigenlijk was en waarom ik tijdens de zoektocht naar liefde blijkbaar steeds weer met mensen te maken kreeg die me kwetsten
en misbruikten. Het werd een helende, leerrijke reis naar binnen,
waarin op wonderlijke wijze wél de juiste mensen op mijn pad
kwamen om mijn inzichten te vergroten.
Intussen heb ik al enkele jaren een praktijk als narcismecoach,
waar ik mensen begeleid die in hun privé- of professionele leven
met narcisme te maken hebben en hen help om weer op een positieve manier in het leven te staan. Verder is het mij door de jaren
heen meer en meer duidelijk geworden hoe alle verhalen op elkaar
lijken. Als je eenmaal begrijpt wat narcistisch gedrag is, wordt het
een zeer herkenbaar patroon. Het lijkt wel alsof er ergens een
school bestaat waar narcisten opgeleid worden. Ze gebruiken
steeds weer dezelfde technieken, uitdrukkingen en zelfs woorden.
Wat we echter onvoldoende beseffen, is dat woorden veel betekenissen kunnen hebben en dat we aan woorden vaak de betekenis
geven die we verwachten of zouden wensen. Zo kan het gebeuren
dat je jarenlang, zelfs decennialang met iemand leeft zonder het
patroon te zien.
We kunnen het dus gewoonweg niet over narcisme hebben zonder over de liefde te spreken. Want daar begint het verhaal van
narcisme.
Wat is narcisme nu eigenlijk – en wat is het niet? Hoe ontstaat
het en wat kun je doen als je ermee geconfronteerd wordt, en
vooral, wat moet je niet doen?
Ik wil benadrukken dat ik nooit een diagnose stel. Vaak vraagt
men mij of ik kan bevestigen dat een partner, familielid of collega
een narcist is. Dat zal ik nooit doen. Om die diagnose te stellen
moet de persoon in kwestie uitgebreid getest worden door gespecialiseerde psychiaters of psychologen. En dan nog is er vaak
geen honderd procent zekerheid, omdat een bepaald gedrag kan
wijzen op verschillende persoonlijkheidsstoornissen.
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Als ik in dit boek de term ‘narcist’ gebruik, heb ik het over een persoon die narcistisch gedrag vertoont. Alleen wanneer het gaat
over het ontstaan van narcisme, maak ik onderscheid tussen de
narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) en narcistisch gedrag.
Maar eigenlijk vind ik die diagnose niet zo belangrijk. Waar het om
gaat is het gedrag. Als iemand narcistisch gedrag vertoont en een
ander daar schade door ondervindt, is het de kunst om daar gepast op te reageren. Niet wat je overkomt is belangrijk, maar hoe
je erop reageert! Daar wil dit boek een antwoord op geven.
Wat dit boek in eerste instantie beoogt, is inzicht. De termen
‘narcisme’ en ‘narcist’ worden vaak gebruikt zonder dat men ook
maar in de verste verte een idee heeft van de betekenis. En vooral wat narcisme betekent voor de mensen die ermee te maken
hebben. Het wordt te pas en te onpas gebruikt, vaak zelfs als een
scheldwoord. Op die manier wordt volledig voorbijgegaan aan de
subtiele, vaak destructieve interactie tussen een narcist en zijn
prooi. In die context is het woord ‘narcist’ meestal voorbehouden
aan de opgeblazen ego’s, grootpraters, bullebakken en dictators
die luidkeels verkondigen hoe fantastisch ze wel zijn, maar alleen
aandacht en persoonlijk gewin beogen. Of aan verkopers die niet
geïnteresseerd zijn in hun klanten maar enkel in de verkoop, of dat
nu het beste is voor die klant of niet, zal hun worst wezen. Aan
bedrieglijke goeroes die hun volgers het eeuwige paradijs beloven,
tegen betaling weliswaar. Of leiders die met leugens en valse beloftes hele volkeren in beweging kunnen krijgen met als enig doel
zichzelf te verheerlijken.
Maar je hoeft het zo ver niet te zoeken. De overbuurvrouw die regelmatig tegen een kastdeur aanloopt omdat ze zo onhandig is, de
man op de hoek die van dag tot dag depressiever wordt door zijn
feeks van een vrouw. Het ergst zijn de ogenschijnlijk charmante
lieve brave huisvaders die door de week toch zo hard werken voor
hun gezin en in het weekend de tuin onderhouden. Maar van wie je
de vrouw bijna nooit te zien krijgt. Volgens haar man gaat het niet
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goed met haar, ze kan de kinderen niet aan, ze is depressief, haar
werk is te zwaar, ze heeft een burn-out.
Dan gaat het over verborgen narcisten, de mensen van wie je het
nooit gedacht zou hebben. Zelden is bekend wat er achter die
gesloten deuren plaatsvindt. Zelfs mensen die samenwonen in
hetzelfde gezin weten soms amper wat er in de intimiteit gebeurt,
en beleven narcistisch gedrag op een andere manier.
Ik zal in dit boek ook niet de term ‘slachtoffer van narcisme’ gebruiken. Ik gebruik liever de term ‘prooi’. Waarom, zal tijdens het
lezen duidelijk worden. Bovendien is een slachtoffer altijd passief.
De dader heeft het initiatief en de dader bepaalt wat er met de
energie gebeurt.
Verder wil ik nog opmerken dat het woord 'narcist' een mannelijk
zelfstandig naamwoord is en dat is de reden dat ik 'de narcist'
beschrijf als 'hij'. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vrouwelijke
narcisten zijn, integendeel! De talloze verhalen van mannelijke
prooien spreken voor zichzelf.
De voorbeelden in dit boek zijn geïnspireerd op waargebeurde
verhalen uit mijn praktijk. Mogelijk denk jij je eigen verhaal te herkennen, maar alle namen en situaties zijn veranderd.

Het verhaal van Narcissus
Het verhaal over narcisme begint met de jongeling Narcissus.
Narcissus is een figuur uit de Griekse mythologie. De mooie
jongeling werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Hij was niet
geïnteresseerd in liefde en wees iedereen af. Enkel de jacht interesseerde hem. Op een dag werd de mooie nimf Echo verliefd
op hem en volgde hem overal. Maar Echo kon alleen anderen
napraten en niet zelf het woord nemen. Narcissus negeerde
haar, waardoor ze wegkwijnde van verdriet en zich terugtrok
in een grot in de bergen. Daar kun je haar nog steeds horen
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wanneer je je stem verheft. Steeds weer verjoeg Narcissus zijn
aanbidsters, tot een van de afgewezenen zich richtte tot een
wraakgodin en wenste dat Narcissus ook eens zou voelen wat
het betekent om afgewezen te worden.
Zo kwam Narcissus op een dag bij een vijver met glimmend
kristalhelder water, zo helder dat hij zijn spiegelbeeld in het
water kon zien. Hij bleef daar urenlang zitten, in volle bewondering starend naar deze verschijning op het wateroppervlak,
en werd verliefd op zichzelf. Hij bracht zijn lippen naar het
water in een poging om de verschijning te kussen en stak zijn
armen uit om het beeld te omhelzen. Maar op het ogenblik
dat hij het water aanraakte, verdween de verschijning. Hij kon
zichzelf er niet meer toe brengen om van zijn spiegelbeeld
weg te kijken. Hij dacht niet meer aan eten en drinken, of aan
rust. Hij probeerde met het spiegelbeeld te praten, maar kreeg
geen antwoord. Hij begon te huilen, maar zijn tranen verstoorden het beeld, waarop hij begon te schreeuwen en vroeg of
de verschijning wilde stoppen met hem steeds te verlaten.
Zo ging het een hele tijd verder, en Narcissus takelde af. Hij
verloor zijn kleur, zijn levenskracht en zijn schoonheid. De nimf
Echo bleef echter dicht bij hem en bleef zijn verdrietige kreten herhalen. Uiteindelijk kwijnde Narcissus helemaal weg en
stierf. Het enige wat van hem overbleef was een bloem, geel
vanbinnen en omringd met witte blaadjes, die nu nog steeds
herinnert aan Narcissus.
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