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Maria, pas afgestudeerd en levend op een 
krap budget, vraagt voor haar verjaar-
dag aan haar modieuze, op uiterlijk ge-
stelde moeder een stofzuiger. De moeder 
belooft het, maar komt op de dag zelf 
aanzetten met een cadeaubon voor een 
schoonheidssalon. Gefrustreerd vraagt  
Maria – die er jaren van therapie op 
heeft zitten om zo’n vraag überhaupt te 
durven stellen – waarom ze de beloofde 
stofzuiger niet heeft gekregen. De moeder 
antwoordt op de verdrietige toon van 
iemand die valselijk beschuldigd wordt: 
‘Maar dit is wat ik dacht dat je nodig 
had, lieverd.’ De moeder heeft het cadeau 
gegeven dat ze zelf zou hebben willen 
krijgen en begrijpt oprecht niet waarom 
haar dochter daar niet wat blijer mee is. 

De reactie van haar moeder is niet 
nieuw voor Maria. De jaren van thera-
pie hebben haar leren zien wat voor 
vrouw ze in feite is: een vrouw die haar 
kinderen ziet als een verlengstuk van 
zichzelf, on geïnteresseerd in de gevoe-
lens en wensen van die kinderen, zonder 
enig respect voor hun grenzen en voort-
durend uit op bevestiging van haar ei-
gen bijzonderheid.

Een vrouw, kortom, met een narcistische persoon-
lijkheidsstoornis. Nieuw voor Maria is vooral haar 
eigen reactie: ze geeft de gevraagde bevestiging niet 
ogenblikkelijk maar toont haar eigen gevoelens, en 
doet dat zonder zich meteen schuldig te voelen. 
Hoewel dat laatste altijd moeilijk zal blijven.

De therapie heeft ze nodig gehad om in te zien dat 
haar eigen voortdurende gevoel van falen, haar on-
zekerheid en eeuwige zelfkritiek, te herleiden zijn 
tot het ontbreken van het fundament dat ieder mens 
nodig heeft om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen: 
de onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid van 
een moeder. 

Wat maakte het zo lastig voor Maria om dit in te 
zien? Waarom moeten mensen doorgaans volwassen 
worden om te begrijpen dat er niet iets grondig mis 
was met henzelf, als kind, maar met hun vader of 
moeder? Hoe kunnen narcistische ouders zo lang 
wegkomen met het claimende, egocentrische gemak 
waarmee ze over de gevoelens en behoeften van hun 
kinderen heen walsen? Een antwoord op deze vra-
gen begint met de vraag naar narcisme zelf.

Welk effect heeft dat op een kind?
Voor Freud was het nog simpel: hij introduceerde 

de term narcisme in 1914 voor vrouwen die over-
matig veel tijd en aandacht aan zichzelf besteedden 
en anderen vooral gebruikten om liefde van te ont-
vangen, niet om liefde aan te geven. 

Freud ontleende de term aan Narcissus, de jonge-

Koude 
ouder
Met een narcistische vriend kun je breken, van een narcistische partner kun je 
scheiden. Maar van een narcistische ouder blijf je een leven lang last houden. 

Tenzij je leert jezelf te beschermen. TeksT: Ranne Hovius illusTraTie: bess livings
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man uit de Griekse mythologie die met zijn mooie 
verschijning heel wat harten op hol joeg maar ieder-
een afwees. Tot hij op een dag in een heldere vijver 
een gezicht weerspiegeld zag, waarop hij – denkend 
dat het een mooie watergeest was – zo verliefd werd 
dat hij zijn ogen er niet meer van kon afwenden. 
Wanhopig verlangend bleef hij zitten kijken, dag in 
dag uit, tot hij stierf – letterlijk van eigenliefde.

Nu, honderd jaar later, staat narcisme voor heel 
wat meer dan een overdreven eigenliefde. Nog altijd 
worden narcisten gezien als mensen die zichzelf be-
langrijker, beter en meer de aandacht waard vinden 
dan anderen, maar tegelijkertijd als mensen met een 
heel wankel gevoel van eigenwaarde. Dat lijkt met 
elkaar in tegenspraak en wordt dan ook wel de nar-
cistische paradox genoemd. 

Deze paradox ontstaat in het prille begin van het 
leven, wanneer de behoefte aan veilige gehechtheid en 
de behoefte aan zelfstandigheid met elkaar in even-
wicht moeten zien te komen. Beide behoeftes kunnen 
door de ouders gefrustreerd worden. De behoefte 
aan veilige hechting wordt gefrustreerd als het pas-
geboren kind merkt dat het er niet van op aan kan 
dat er iemand voor hem is als het honger heeft of 
bang is. Het kan dan het vertrouwen in anderen 

verliezen en het beangstigende gevoel ontwikkelen 
dat hij kennelijk de moeite van het verzorgen niet 
waard is. De behoefte aan zelfstandigheid wordt ge-
frustreerd als ouders het groter wordende kind be-
letten voor zichzelf te denken of te handelen. Het 
kan daarmee het vertrouwen in zichzelf verliezen: 
kan het eigenlijk wel wat? 

Hoe moet een systematisch gefrustreerd kind met 
zijn onzekerheid, angst, gevoelens van onvermogen, 
woede en wantrouwen omgaan? Een mogelijkheid 
is – en dat is de weg van de narcist – om de pijn en 
het wantrouwen zo diep mogelijk weg te duwen en 
er een zelfbeschermende wal van grootsheid omheen 
te bouwen: ik niks waard? Ik ben meer waard dan 
jullie allemaal bij elkaar! 

Dat kan een overtuiging worden die voortdurend 
de wereld in geschreeuwd wordt, en wordt dan wel 
‘openlijk narcisme’ genoemd. Maar het kan ook de 
veel bedektere en moeilijker te herkennen vorm aan-
nemen van een heimelijke overtuiging. Ook bij dit 
verborgen narcisme is de narcist voortdurend met 
zichzelf bezig. Maar hij verkondigt zijn overtrokken 
zelfbeeld niet voortdurend hardop en hoopt dat an-
deren de erkenning van zijn bijzonderheid spontaan 
aanbieden. Hij ontwikkelt een grote gevoeligheid 
voor de bevestigingen en afwijzingen die hij in de 
reacties van zijn omgeving meent waar te nemen.

broos bouwwerk
Waarom de ene mens zich tot een narcist ontwik-

kelt, en de andere in vergelijkbare omstandigheden 
niet, is onbekend maar zal ongetwijfeld ook met 
erfelijke factoren samenhangen. 

Maar wat wel bekend is, is dat als de wal van 
narcistische zelfverheerlijking eenmaal is opgetrok-
ken, er veel energie gaat zitten in het in stand hou-
den ervan. Want scheuren in de beschermingswal 
zouden het angstige of boze kind de kans bieden 
eruit te breken, ook als de narcist al lang en breed 
volwassen is. Het broze bouwwerk van zijn groots-
heid moet dan ook voortdurend gestut worden. 

Anderen zijn van belang als ze daaraan bijdragen: 
door zijn grootsheid te erkennen en liefst te bejubelen. 
Zij worden geacht plaats te maken voor de oneven-
redige hoeveelheid ruimte die de narcist inneemt, en 
te accepteren dat hun eigen gevoelens niet tellen (zie 

Wat narcisme met een kind doet
Het effect dat een narcistische ouder heeft, verschilt van kind 

tot kind. een kind dat neigt naar opstandigheid, zou zich door 

de kilheid van zijn omgeving zelf tot narcist kunnen ontwikkelen. 

Maar vaker is te zien dat kinderen van narcisten erg gericht ra

ken op de wensen en gevoelens van anderen. Ze ontwikkelen 

zich tot opvallend meegaande mensen. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de volgende gedragingen:

z  Ze spenderen een groot deel van hun tijd aan het zorgen 

voor anderen.

z  Ze zijn voortdurend alert om zich zo te gedragen dat anderen 

zich goed voelen.

z  Ze passen zich erg goed aan.

z  Ze voelen zich verantwoordelijk voor de gevoelens en het 

welzijn van anderen.

z  Ze hebben de neiging zichzelf af te keuren en zich te veront

schuldigen.

z  Ze doen hun uiterste best om harmonie te bewerkstelligen 

en gevoelens van anderen te verzachten.

z  Ze hebben zelden het gevoel dat aan hun eigen behoeftes 

wordt voldaan.

Deze checklist is ontleend aan een artikel van Nina Brown in 

Paradigm, herfst 2002

Kinderen van narcisten 
spenderen een groot 
deel van hun tijd aan het 
zorgen voor anderen 
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het kader rechts voor meer narcistische kenmer-
ken). Dat geldt voor iedereen in de omgeving van de 
narcist. Maar het geldt vooral, en het meest pijnlijk, 
voor zijn of haar kinderen.

Geen ontsnappen aan
Narcisten kunnen aardig en charmant zijn, en 

daarmee mensen aantrekken, maar ze zullen met 
hun gebrek aan wederkerigheid en veeleisende ge-
drag diezelfde mensen uiteindelijk ook vaak weer 
van zich afstoten. 

Dat hoeft voor die mensen niet onoverkomelijk te 
zijn. Vrienden kunnen de vriendschap opzeggen, 
collega’s kunnen zich van de narcist afkeren en ook 
partners kunnen het voor gezien houden. Maar voor 
kinderen van narcisten is het lot tragischer. Voor 
hen is er geen ontsnappen aan. Zij zijn bovendien 
van hun narcistische ouder afhankelijk voor het 
ontwikkelen van hun eigen identiteit. 

En dat is iets waar die ouder geen enkele bood-
schap aan heeft. Voor de narcist zijn kinderen een 
verlengstuk van het eigen opgeblazen ego. Ze gunnen 
hun kinderen hooguit wat waardering als ze dat ego 
onderstrepen.

De Amerikaanse psychotherapeute Karyl McBride, 
die zich in haar boek Will I ever be good enough? 
vooral op de moeders en dochters richt, zegt hier-
over: ‘De dochter is altijd koortsachtig aan het zoe-
ken naar de “goede” manier om op haar moeder te 
reageren, om zo haar liefde en goedkeuring te krij-
gen. De dochter beseft niet dat het gedrag dat haar 
moeder bevalt, volkomen willekeurig is, en uitsluitend 
bepaald door haar moeders zelfbevestigende belang. 
Het meest schadelijke is dat de narcistische moeder 
haar dochter nooit goedkeurt om wie ze eenvoudig-
weg is, wat de dochter zo hard nodig heeft om uit te 
groeien tot een vrouw met vertrouwen in zichzelf.’

De dochter kan nog zo haar best doen om contact 
met haar moeder te maken, ze zal altijd falen en 
geloven dat het probleem bij haarzelf ligt, dat ze 

geen liefde waard is en dat haar inspanningen van 
geen enkele betekenis zijn voor de wereld.

Voor McBride, die haar boek niet alleen baseerde 
op de verhalen van haar patiënten maar ook op 
haar eigen ervaring met een narcistische moeder, 
betekende dit dat ze nog tot haar vijftigste begeleid 
werd door een koor van critici in haar hoofd, die 
alles wat ze deed onderuithaalden. Als ze haar huis 
opknapte, riepen ze ‘dit huis wordt echt niet wat je 
je erbij voorstelt’; als ze financiële beslissingen nam, 
hoonden ze ‘je was een debiel met wiskunde, en nu 
maak je een puinhoop van je financiën!’; en als ze 
zich weer eens aan een relatie waagde, klonk het 
‘zie je dan niet dat je een loser bent? Je zoekt altijd 
de verkeerde mannen uit. Geef het toch op.’

Pas toen ze besefte waar deze voortdurende zelf-
kritiek die haar leven verziekte vandaan kwam, kon 
ze een begin maken met het opbouwen van een po-
sitievere kijk op zichzelf.

ogenschijnlijk gelukkig
Wat het voor kinderen van narcistische ouders zo 

moeilijk maakt om de vinger op de zere plek te leg-
gen, is dat het narcistische gezin doorgaans een 
prima indruk maakt op de buitenwereld. Zolang de 
narcistische ouder alle gezinsleden maar in vol-
doende bevestigend gedrag weet te manipuleren, 
lijkt er weinig aan de hand. 

Wat moet het kind met de frustraties en onzeker-
heden die het in dit ogenschijnlijk gelukkige gezin 
ervaart? Van de niet-narcistische ouder – zo die er al 
is – hoeft het weinig steun te verwachten. Die heeft 
doorgaans zelf de handen vol aan het tevreden hou-
den van zijn narcistische partner en zal van de kinde-
ren gedrag verwachten dat de sfeer in het gezin ten 
goede komt. Het kind staat er meestal alleen voor.

Volgens de Amerikaanse psychologe Nina Brown, 

een narcist...
z  overschat de eigen belangrijkheid – bijvoorbeeld door eigen 

schappen, kennis en prestaties groter voor te stellen dan ze 

in feite zijn.

z  fantaseert graag over succes, roem, schoonheid, etc.

z  heeft het gevoel uniek te zijn en alleen echt begrepen te wor

den door bijzondere mensen.

z  staat graag in de aandacht, wil bewonderd worden.

z  heeft moeite te erkennen dat ook anderen rechten hebben.

z  heeft weinig moeite anderen in te zetten voor eigen doeleinden.

z  kan zich moeilijk inleven in anderen, heeft weinig idee van de 

gevoelens van anderen.

z  heeft last van gevoelens van jaloezie; is ook geneigd te den

ken dat juist anderen jaloers zijn.

z  is geneigd tot arrogant en superieur gedrag, heeft het idee 

boven de wet verheven te zijn.

Ook een narcistische ouder?

z  roept dit artikel herkenning bij u op – en ook 

 vragen? als plusabonnee kunt u ze voorleggen aan 

hoog leraar klinische psychologie Jan Derksen op 

psychologiemagazine.nl/vraagadvies

z  alles over narcisme in het dossier ‘Narcisme’ op 
 psychologiemagazine.nl/dossiers. exclusief voor 

plusabonnees!

z  Nog last van uw narcistische vader of moeder?  

ontdek het op psychologiemagazine.nl/tests
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schrijfster van Children of the self-absorbed, staan 
voor zo’n kind twee gedragslijnen open: verdedigen 
of meegaan. De verdedigende reactie is er volgens 
Brown een van ‘trotseren en uitdagen, terugtrekken 
en onverschilligheid’. Ook op volwassen leeftijd 
zullen deze kinderen er alles aan doen om niet ge-
manipuleerd te worden en verstrikt te raken in de 
verwachtingen van anderen. 

De meegaande reactie is er een van zich aanpas-
sen, zorgen voor anderen, harmonie bewerkstelligen 
en zichzelf afkeuren en verontschuldigen.

Omdat dergelijk gedrag ook op volwassen leef-
tijd doorwoekert zolang de oorzaken niet begrepen 
worden, heeft Brown checklisten opgesteld met be-
hulp waarvan mensen kunnen nagaan in hoeverre 
een narcistische ouder in hun jeugd een rol van be-
tekenis heeft gespeeld.

Ze maakte onder meer een checklist voor de in-
teractie in het gezin (zie boven aan deze pagina) met 
vragen als ‘zeiden je ouders dingen als: als je werke-
lijk om me gaf dan zou je doen wat ik wil?’ en ‘lie-
ten je ouders je vaak merken dat ze veel voor je 
opofferden en dat je daar waardering voor moest 
tonen?’ Ook maakte ze een checklist met de ken-

merken van kinderen die meegaand op hun narcis-
tische ouder reageren (zie kader op pagina 102). 

keiharde confrontatie
Gesteld nu dat u dankzij Browns vragenlijsten, of 

met behulp van therapie, of langs een andere weg 
tot de conclusie komt dat u inderdaad het kind van 
een ouder met een narcistische persoonlijkheids-
stoornis bent, wat kunt u dan met die kennis doen?

Vaak doet het besef van de ravage die de narcisti-
sche ouder in hun leven heeft aangericht, volwassen 
‘kinderen-van’ besluiten om in het vervolg als een 
volwassene met die ouder om te gaan; uit te leggen 
hoe het narcistische gedrag op hen uitwerkt, de ouder 
desnoods op keiharde wijze te confronteren met 
diens ongevoeligheid en manipulaties. Zoals Maria 
in het begin voorzichtig probeerde toen ze niet de 
gewenste stofzuiger van haar moeder kreeg.

Maar voor je goed en wel bij je ouders over de 
drempel bent, verkruimelen deze voornemens tus-
sen je vingers en sta je daar weer, als gekwetst en 
schuldbewust kind. ‘Een stofzuiger? Maar kind, ik 
heb zo mijn best gedaan je iets echt leuks te geven.’

De ouder zag het niet toen u klein was, en zal het 
niet zien als u volwassen bent. Wat moet je dan? 

Wat om te beginnen helpt, is het besef dat zulke 
ouders er niet op uit zijn de mensen die ze nastaan 
te kwetsen. Ze zijn bezig zichzelf te beschermen en 
zijn als de dood voor de pijn die loskomt als ze hun 
verdediging laten zakken. Het is zinloos je energie 
te besteden aan een aanval op die onneembare ver-
dedigingslinie.

Nina Brown raadt dan ook aan uw energie voor-
al in uzelf stoppen: probeer uzelf zoveel mogelijk te 
beschermen. Hoe lastig dat ook is, probeer in te 
zien dat uw gevoel voortdurend tekort te schieten 
niet terecht is – niet alleen in het contact met de 
narcistische ouder, maar ook met anderen in uw 
omgeving. Probeer u minder aan te trekken van kri-
tiek van anderen, en te vertrouwen op de bevesti-
gingen die u ongetwijfeld ook krijgt en die helpen 
uzelf positiever te zien.

En vooral: besef hoe pijnlijk het is dat je nooit de 
ouder hebt gehad en zult hebben die je nodig had en 
waar je bewust of onbewust naar verlangt of ver-
langd hebt. Wat je ook doet: die ouder gaat er niet 
meer komen. n

ben ik opgevoed door een narcist?
Hoe vaker u ‘ja’ zegt op onderstaande vragen, hoe groter de 

kans dat in ieder geval een van uw ouders een narcist is.

z  Heeft u het gevoel dat u verantwoordelijk werd gesteld voor 

de gevoelens van een of beide ouders?   ja     nee

z  leek uw ouder meestal ongevoelig voor uw gevoelens, of 

werden die ontkend?   ja     nee

z  Werd u vaak bekritiseerd, minderwaardig geacht, of als bete

kenisloos gezien?   ja     nee

z  Wanneer een ouder ergens boos over was, was u dan vaak het 

slachtoffer van zijn/haar negatieve gevoelens?   ja     nee

z  Was u erg vaak bezig het uw ouder naar de zin te maken, terwijl 

u het gevoel had daarin bijna altijd tekort te schieten?

   ja     nee

z  Zei uw ouder dingen als: ‘Wil je niet dat ik mij plezierig voel?’, ‘ik 

voel me mislukt als jij...’, ‘Je hoort voor mij te zorgen’, ‘als je wer

kelijk om me gaf, dan zou je doen wat ik wil’?   ja     nee

z  Had u het gevoel dat uw ouder u nooit goed genoeg vond?

   ja     nee

z  als u al iets zei over de ongevoeligheid van uw ouder, vond 

deze dan dat u ondankbaar was, het verkeerd zag, en dat u 

zich moest schamen en schuldig voelen?   ja     nee

z  liet uw ouder u vaak merken dat hij/zij veel voor u opofferde 

en dat u daarvoor waardering moest tonen?   ja     nee

z  Had uw ouder een duidelijke favoriet onder de kinderen, en 

een duidelijke zondenbok?   ja     nee

Deze checklist is grotendeels ontleend aan een artikel van 

Nina Brown in Paradigm, herfst 2002
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Meer lezen over narcisme?

z  Martin appelo, Een spiegel voor narcisten, boom, e 24,95

z  silvia Pol, Ik ben geweldig! Of toch niet?, boom, e 15,95

z  Jan Derksen, Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd 

van zelfverheerlijking, bert bakker, e 19,95


