SEX & PSYCHE

CHARMANT,
VERLEIDELIJK
EN DOLzichzelf

op

Emma Stone is weer single. De actrice gaf
als verklaring dat de toewijding van haar
ex Andrew Garfield om zich in te leven in
een rol haar teveel was geworden. Volgens ingewijden was dat de politiek correcte versie van wat Emma werkelijk van
haar ex vond. “Het is een narcist. Als mensen zouden weten wat er werkelijk achter
dat ideale masker schuilgaat, zouden ze
lang niet zo dol op hem zijn.”

Z

e speelden een stelletje in de
film Spiderman en waren in het
echte leven ook een stelletje. Tot
zover had Emma Stone niets te klagen
over de inlevingstechnieken van haar
charismatische minnaar Andrew Garfield. Nu de samenwerking over is, leeft
Andrew zich weer in andere rollen in. En
blijkbaar doet hij dat zo met hart en ziel
dat Emma klaar met de relatie is. De minpunten van Andrew? Hij neemt zichzelf te
serieus, de wereld draait om hem en zijn
volgende rol is de enige rol in Hollywood
die er toe doet terwijl hij zelf vindt dat hij
het aan de schone kunsten verplicht is om
zich helemaal aan zijn publiek te geven.
Het klinkt een beetje als de overtuiging
van een andere beroemde narcist, Kanye
West. “Ik heb het gevoel dat ik zo druk
bezig ben met geschiedenis te schrijven
dat ik geen tijd meer heb om over de
geschiedenis te lezen.”
Het is bijna onmogelijk een gelukkige relatie met een narcistische man te hebben,
behalve natuurlijk als je Kim Kardashian
bent en zo mogelijk nog narcistischer bent
dan je eigen vent. Voor alle anderen ziet
het leven er een stuk minder mooi uit als
ze in handen van een narcist gevallen zijn.
Het lastige is dat ze aanvankelijk denken

dat ze in de hemel beland zijn, want een
beetje narcist is ongelooflijk charmant en
weet in het begin van een relatie je het
gevoel te geven dat je de meest bijzondere
vrouw op de wereld bent. Hij begrijpt je,
hij voelt met je mee en hij idealiseert je.
En natuurlijk houdt hij meer van je dan hij
ooit van iemand gehouden heeft. Langzaam maar zeker, en vaak weten vrouwen
niet eens wanneer het echte keerpunt er
was, sluipen er andere factoren in de relatie waardoor je van de meest bijzondere
vrouw verandert in een onzeker wrak dat
alles verkeerd doet en dat blij mag zijn dat
zo’n bijzondere man nog bij je blijft.

Over je grenzen
Wat zijn de signalen dat er iets goed mis
is met zo’n relatie? Gloss vroeg het aan
coach en narcisme-specialist Charlotte van
der Hoeven. “Op het moment dat je merkt
dat je identiteit in deze relatie stelselmatig
afgebroken wordt, je voortdurend twijfelt
aan je eigen ik en je waarnemingsvermogen en er niet gekeken wordt naar jouw
grenzen en behoeftes, dan is er sprake
van misbruik.” Meestal breekt er na dit
besef een lastige tijd aan, want niet zelden
staan slachtoffers van een narcist er al-
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“Het kan me niet
schelen wat je
denkt behalve als
het over mij gaat.”
Kurt Cobain

leen voor. De buitenwereld ziet immers
vooral de innemende buitenkant van de
narcist en begrijpt niet waar jij over zeurt.
En het is lastig iets helder uit te leggen
als je eigen waarnemingsvermogen een
deuk heeft gekregen. Vrienden en zelfs
gewone therapeuten schieten dan tekort
met hun hulp. Het komt zelfs regelmatig
voor dat stellen in reguliere relatietherapie
belanden waarbij de therapeut de narcist
niet doorziet en de situatie eerder helpt te
verergeren dan te verbeteren.
Wat kun je als vrouw van een narcist het
beste doen als je erachter komt dat je in
een destructieve relatie met een narcist
zit? Charlotte: “Ga er zoveel mogelijk over
lezen om te begrijpen waar je in terecht
bent gekomen en zoek hulp bij iemand
die kunde en kennis heeft van narcistisch misbruik.”

Deze tekenen wijzen op gevaar
pt
1. Je intuïtie zegt je dat er iets niet klo
gedrag
2. De verantwoordelijkheid voor het
van de ander wordt altijd bij jou gelegd
rtrouwen
3. Je gevoel van eigenwaarde en zelfve
wordt ondermijnd
e
4. Je begint lichamelijke en geestelijk
klachten te ontwikkelen
5. Jouw waarneming wordt ontkend,
verdraaid en geridiculiseerd
elijk geweld,
6. Er ontstaat geestelijk en/of licham
wat steeds sterker wordt

Kanye West en Kim Kardashian
lijken samen een goed koppel dat elkaars narcisme alleen maar versterkt.
Ook Jay Z en Beyoncé houden ervan
elkaars sterrenstatus te vergroten en
leven vooral in het licht van de spotlights en Instagram. Sommige narcisten gaan subtieler te werk. De oh zo
knappe Brad Pitt heeft een historie
waarbij hij in al zijn relaties in eerste
instantie op zijn vriendin ging lijken.
Sluik blond haar tijdens Gwyneth
Paltrow, een korte pittige coupe met
Juliette Lewis, een sunkissed bruine
look bij Jennifer Aniston, allemaal
uiterlijke kenmerken waarmee hij
zijn adoratie voor zijn vrouwen liet
zien totdat hij ze verliet. Inmiddels
vormt hij een oogverblindend koppel
met Angelina Jolie, die ook een lange
lijst van gebroken relaties heeft. Wereldverbeteraars met een missie, die
lovenswaardig is, maar wie het tweetal
van dichtbij kent weet hoe belangrijk
hun eigen ego is. Emma Stone heeft
haar bakens op tijd verzet. Herken jij
jezelf in de omschrijving van Charlotte?
Kijk dan op de website
www.narcismevrij.nl.
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Narcistische
stellen
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