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het verhaal

‘DE TWAALF’: ALS EEN ‘NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS’ DE HOOFDROL SPEELT

‘Rechters moeten weten wat narcisme kan
aanrichten’
Gisteren zond Een het slot uit van de fictiereeks ‘De twaalf’. Ook Joke keek en besefte dat die fic-
tie haar werkelijkheid was. Want het narcisme van hoofdpersonage Frie Palmers drong via haar
eigen huwelijk haar leven binnen. ‘Het is onvoorstelbaar, tot je het zelf beleeft.’
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Ze is blij dat er met De twaalf een goede fictiereeks over werd gemaakt, want haar eigen verhaal noemt
ze een slechte soap. Nochtans levensecht, maar met een verloop dat sommigen te absurd vinden om te geloven.
Joke* had het waarschijnlijk zelf ook weggelachen toen ze dertiger was en Tom* net had ontmoet: dat die char-
mante man twee gezichten had. En dat ze jaren later tegenover hem zou staan in de rechtbank, met het verslag
van een gerechtspsychiater tussen hen in: Tom ‘heeft een persoonlijkheidsstructuur van duidelijke narcistische
signatuur’, ‘is alleen in staat tot oppervlakkige relaties’, ‘kan zich onvoldoende inleven in anderen’, ‘zijn gewetens-
functie en normbesef zijn niet optimaal gerijpt: betrokkene zal vooral zichzelf als norm hanteren’, ‘is verhoogd ge-
voelig voor narcistische krenking’.

Joke nam contact met ons op nadat ze de fictiereeks De twaalf had gezien, waarin schooldirectrice Frie Pal-
mers (rol van Maaike Cafmeyer) wordt verdacht van een dubbele moord: die op haar jeugdvriendin en die op
haar eigen dochter. In de laatste aflevering stelt een gerechtspsychiater dat er sprake is van een narcistische per-
soonlijkheidsstoornis. ‘Ik dacht: eindelijk’, vertelt Joke. ‘Eindelijk bereikt het woord het grote publiek en ervaren
kijkers hoe moeilijk het is om leugen te onderscheiden van waarheid.’ Het duurt immers tot de allerlaatste minu-
ten van de reeks voor we weten wie we kunnen geloven.

Joke besluit haar verhaal te vertellen. Anoniem, omdat de schade te groot zou zijn voor alle betrokkenen, onder
wie haar zoon. Om haar verhaal te verifiëren, keken we alle beschikbare documenten in, zoals het verslag van de
gerechtspsychiater en de communicatie tussen Joke en haar ex-partner.

Warm en charismatisch

‘Pas toen ik op het spoor kwam van narcisme, begon ik te vermoeden met wie ik samen was:
iemand die niets om mij gaf en mij als een gebruiksvoorwerp zag’
JOKE

Het was lente, er speelde rockmuziek en Tom was een intelligente, warme en charismatische man die worstelde
met de naweeën van zijn scheiding. ‘Hij voelde als de partner bij wie mijn leven in de plooi viel’, zegt Joke. ‘Tom
las dezelfde boeken, had een interessante muzieksmaak, reisde graag en we praatten, praatten, praatten. We wa-
ren verliefd en geen tieners meer, dus we aarzelden niet lang om te gaan samenwonen. Ik werd vrij snel zwanger.
Het voelde goed.’

Dat gevoel veranderde. Het begon met een wee gevoel van twijfel. Tom was vaak weg ‘voor zijn werk’ of ‘op
stap met vrienden’. Er kwamen nachten dat hij niet thuis sliep, maar daar was altijd een verklaring voor. Een
vriend had autopech, hij had te veel gedronken … Terwijl het kind groeide in haar buik, groeide haar twijfel uit tot
achterdocht. ‘Ik herinner me dat we iets waren gaan eten bij kennissen. Het was laat, donker en koud en we lie-
pen naar de wagen. Plots werd hij gebeld en moest hij weg … Hij liet me staan waar ik stond, op de stoep in een
vreemde stad en hoogzwanger. Ik moest maar thuis zien te raken.’

‘Eindelijk ervaren kijkers hoe moeilijk het is om leugen te onderscheiden van waarheid’, zegt Joke. Foto: Frie Palmers (rol van Maaike Cafmeyer) in ‘De
twaalf’.   ©  Thomas Nolf/vrt eyeworks

<p>‘Eindelijk ervaren kijkers hoe moeilijk het is om leugen te onderscheiden van waarheid’, zegt Joke. Foto: Frie Palmers (rol van <span
class="keyword">Maaike Cafmeyer</span>) in ‘De twaalf’.  <span class="credit"> Thomas Nolf/vrt eyeworks</span></p>
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Het dwong haar de angst in de ogen te kijken die haar tot dusver had gedicteerd om alles met de mantel der
liefde te bedekken. Joke stelde vast dat ze niet wist met wie ze haar leven deelde. ‘Pas toen ik op het spoor kwam
van narcisme en het boek Destructieve relaties op de schop van Jan Storms las, begon ik te vermoeden met wie ik
samen was: iemand die niets om mij gaf en mij als een gebruiksvoorwerp zag.’

‘Een narcistische persoon meent recht te hebben op iemands bewondering en aanvaardt geen
afwijzing, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding’
RUDY VERELST
Gerechtspsychiater UZ Leuven

Achteraf lijkt alles simpel en duidelijk, omdat de bewijzen er zijn en de logica waterdicht is, maar het ondenkbare
ontdekken is een werk van lange adem: niets moeilijker dan eigenhandig je droom ontmantelen. Tom bleek
schulden te hebben, hij gebruikte drugs en zag andere vrouwen. Voor Joke werd hun relatie onleefbaar. Zoals bij
een bad dat traag afkoelt, duurde het even voor ze het punt kon bepalen waarop het te koud werd om te blijven.
‘Na anderhalf jaar ben ik een nieuwe woning gaan zoeken voor mij en mijn zoon. In alle stilte, want ik wist dat hij
me het leven zuur zou maken zodra hij erachter kwam dat ik wilde scheiden.’

<p>Frie Palmers wordt in ‘De twaalf’ verdacht van een <span class="keyword">dubbele moord</span>. <span class="credit"> Thomas Nolf/vrt
eyeworks</span></p>
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Stalking
De straf kwam alsnog, zij het voor beiden: pas na anderhalf jaar bellen, mailen, opduiken en achtervolgen werd

Tom voorwaardelijk veroordeeld voor stalking. ‘Maar de stalking gaat verder via de rechtbank’, zegt Joke. ‘Hij bijt
zich vast in de co-ouderschapsregeling rond onze zoon en dwingt altijd nieuwe afspraken af. Afhankelijk van de
rechter wordt daar al dan niet op ingegaan en die willekeur is slopend voor mij. Het is zijn manier om wraak te
nemen. Ik wil voor alle duidelijkheid dat mijn kind zijn vader kan blijven zien, maar ik moet hem er ook tegen be-
schermen en wil daarom niet dat hij meerdere dagen bij Tom is. Al is het maar omdat we heel vaak voor een ge-
sloten deur staan als Tom hem een dag heeft. “Ah, papa is het weer vergeten”, hoor ik mijn zoon dan zeggen. Zo-
iets gaat door merg en been. Ik wil dat mijn kind opgroeit in vertrouwen en veiligheid, niet met een vader die hem
vijf minuten ziet staan en dan niet meer. Want opvoeden is ook waarden meegeven, huiswerk maken, regels en
structuur geven. Dat kan Tom niet. Onze zoon mag daarvan niet het slachtoffer worden.’

Cijfers zijn er niet, maar in de rechtbank komen narcistische persoonlijkheden best vaak voor, zegt gerechts-
psychiater Rudy Verelst (UZ Leuven). ‘De leidraad van deze mensen voor hun handelen, is het bevredigen van de
eigen lusten en verlangens. Dus botsen ze vaker dan anderen met hun omgeving en met de maatschappelijke
orde. Bovendien worden ze soms agressief en kunnen ze zelfs overgaan tot moord als iemand hun zelfbeeld niet
langer wil bevestigen. Dat noemen we de “narcistische krenking”: een narcistische persoon meent recht te hebben
op iemands bewondering en aanvaardt geen afwijzing, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding.’

Therapie niet eenvoudig
Niet iedereen met kenmerken van narcisme heeft een stoornis, zegt Verelst. ‘De grens – en dat geldt voor elke

persoonlijkheidsstoornis – ligt bij het lijden. Dus wanneer iemand niet meer functioneert of wanneer de omge-
ving eronder lijdt.’ Therapie ligt helaas niet voor de hand. ‘Mensen met een verminderd empathisch vermogen
zullen de schuld sneller bij de ander leggen dan dat ze zelf de verantwoordelijkheid opnemen.’

Kunnen rechters de rol en de impact van narcisme voldoende inschatten, denkt hij? ‘Ik kan alleen zeggen dat
rechters wel een aantal opleidingen volgen, maar voor de finesses van dergelijke pathologieën vallen ze terug op
gerechtspsychiaters. Ze zijn er niet in geschoold.’

Het is een frustratie die we ook horen bij Centrum Ouders, een vzw die ouders hulp en advies biedt bij een
echtscheiding. ‘Ook wij hebben geen cijfers, maar horen de verzuchting te vaak om ze zomaar te kunnen negeren’,
zegt Gert Coppens. ‘Namelijk dat het binnen een echtscheiding heel moeilijk is om het op te nemen tegen iemand
met een narcistische persoonlijkheid: die persoon is vaak sterk in communicatie en slaagt erin om de andere
partner in een negatief daglicht te stellen.’

Hoe subtiel zoiets gebeurt, wordt duidelijk in De twaalf. Pas in de laatste vijf minuten blijkt wie de kijker mag
geloven. ‘Om het psychologische spel van Frie Palmers goed neer te schrijven, hebben we lange gesprekken ge-
voerd met een bevriend psycholoog’, zegt scenarioschrijver Bert Van Dael. ‘Wanneer iemand met een narcistische
persoonlijkheid niet krijgt wat hij of zij wil, kan die persoon psychopathische trekken vertonen en zelfs moorden.
We hebben daarom ook verschillende rechtszaken opgezocht, zoals de parachutemoord.’

Geraffineerd liegen
Evengoed doen zulke mensen aan gaslighting: gebeurtenissen zo naar hun hand zetten dat je begint te twijfe-

len aan je eigen waarnemingsvermogen. ‘Tom ontkende vaak dingen uit het verleden’, zegt Joke. ‘Hij loog zo ge-
raffineerd dat je begon te twijfelen of je iets wel goed gezien of gehoord had.’

‘Het frustrerende is dat je zelf zo moeilijk geloofd wordt’, zegt Joke. ‘Want je omgeving ziet iemand met een
masker op: iemand die charismatisch is en altijd vriendelijk. Een narcist laat alleen achter het masker kijken als
er geen publiek bij is en dat maakt het zo moeilijk te bewijzen.’

‘Mijn wens is dat er binnen de context van een rechtbank een alarmbel afgaat als de gerechtspsychiater stelt
dat er sprake is van narcisme’, zegt Joke. ‘Want in de praktijk komt dit vaak neer op emotioneel misbruik, ook
van het kind. Een narcist is er niet in geïnteresseerd dat zijn kind zich ontwikkelt tot een autonoom individu met
eigen interesses, wensen en noden. Het kind is vooral een verlengstuk van zichzelf en moet het narcisme tege-
moetkomen. Dus zou een rechter moeten weten dat een uitspraak als “Ge moet een beetje beter overeenkomen en
elkaars babysit spelen”, zoals hij letterlijk tegen ons zei, een complete miskenning van het probleem is. Rechters
zouden op z’n minst moeten beseffen dat er narcistische mensen bestaan en welke impact ze hebben op hun om-
geving, ook op kinderen.’

Frie Palmers wordt in ‘De twaalf’ verdacht van een dubbele moord.  ©  Thomas Nolf/vrt eyeworks



*Om redenen van privacy zijn Joke en Tom pseudoniemen
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