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Marion Lutke schreef een christelijk boek
over narcisme. ‘Pas als je vergeeft, word je
zelf vrij’

Over narcisme is al een groot aantal boeken verschenen, maar er bestaat weinig

materiaal dat vanuit christelijk oogpunt is geschreven. Mede om die reden

schreef Marion Lutke (62) Loskomen uit de greep van narcisme. ‘God staat niet

toe dat je slaaf wordt van iemand, dat is een belangrijke boodschap voor

slachtoffers van narcisten.’
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Er klopt iets niet, dacht Marion Lutke regelmatig tijdens haar

huwelijk. Maar wat er aan de hand was, kon ze niet duidelijk

krijgen voor zichzelf en dus schoof ze haar gevoel opzij. Steeds

vaker kreeg ze steken onder water van haar man. ‘Dan zei hij

bijvoorbeeld dat hij niet wist of mijn ouders nog wel blij met

mij waren’, zegt Lutke. ‘Daardoor ging ik aan mezelf twijfelen

en kwam ik minder bij mijn ouders over de vloer.’ Ook zei hij

weleens: ‘Dat is een intelligente opmerking van die vrouw.’

Lutke: ‘Hij zei niet openlijk dat ik dom was, maar zo voelde ik

dat wel.’

‘Ook toen hij me mishandelde, wilde ik niet scheiden. Ik had
immers de trouwgelofte afgelegd.’

Mensen in haar omgeving hadden eerder door dan zij dat

Lutke haar zelfvertrouwen langzaam verloor door toedoen van

haar man. ‘Het is net als met een kikker die in een beker water

zit die langzaam wordt opgewarmd. Hij raakt aan de warmte

gewend en blijft zitten. Maar een kikker die later in het water

terechtkomt, verdraagt de hitte niet en springt er meteen uit.’

Narcisme is een vorm van een persoonlijkheidsstoornis. Het

belangrijkste kenmerk van een narcist is dat hij geen

empathie heeft met mensen in zijn omgeving, maar volledig

gericht is op zijn eigen belangen. Er zijn twee typen narcisten,

legt Lutke uit, openlijke narcisten en verborgen narcisten.

‘Een open narcist keert zich naar buiten toe, vindt zichzelf

geweldig en wil een mooi huis en een luxe auto, type Trump.’

Een verborgen narcist oogt kwetsbaarder, maar probeert

evengoed zijn zin te krijgen. Lutke: ‘Narcisten zijn erop uit om

hun doel te bereiken ten koste van andere mensen.’

Hoeveel narcisten er zijn, is niet bekend. Wel is duidelijk dat

hun aantal groeit. Hoe dat komt, weet Lutke niet precies.

‘Onderzoek wijst uit dat het te maken heeft met het feit dat

meer kinderen als prinsjes en prinsesjes worden opgevoed.

Ook speelt mee dat de samenleving individualistischer wordt.

Maar er zijn ook allerlei ongrijpbare factoren aan te wijzen,

zoals aanleg voor narcisme.’

spelregels veranderen
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Sommige mensen worden gemakkelijker slachtoffer van

narcisten, zegt Lutke. Dat geldt bijvoorbeeld voor

hoogsensitieve en empathische personen, maar ook voor

christenen. ‘Als christen leer je om je naaste lief te hebben en

dat iedereen erbij mag horen.’ Ook kan het voor christenen

lastiger zijn zich uit een huwelijk met een narcist los te

maken. Voor Lutke was de maat vol toen haar man haar fysiek

begon te mishandelen. ‘Maar ik wilde niet scheiden, want ik

had immers de trouwgelofte in de kerk afgelegd.’ Een gesprek

met haar voorganger hielp haar over de drempel. ‘Hij zei: “Als

wat jij vertelt allemaal gaande is, hoef je niet te blijven.”’

Lutke gunt ieder slachtoffer van een narcist zo’n liefdevol

persoon in zijn omgeving, want, zegt ze, het proces van

herstel duurt lang. ‘Slachtoffers denken vaak dat ze gek

worden, want een narcist verandert voortdurend de

spelregels.’ Dat kan gaan om kleine dingen. Zet je bijvoorbeeld

je schoenen altijd bij de voordeur, dan kan een narcist daar

woedend over worden. Besluit je dan maar je schoenen in een

kast te zetten, dan is dat ook niet goed volgens de narcist.

Want schoenen horen toch bij de voordeur?

Zelf had Lutke veel last van angst. ‘Bij iedere brief die ik van

hem kreeg, raakte ik volkomen in paniek. Je raakt ontzettend

beschadigd.’ Andere gevolgen die slachtoffers ervaren zijn

slapeloosheid, geen vertrouwen meer hebben in anderen en

fysieke klachten zoals een pijnlijke nek of buik. Slachtoffers

krijgen echter lang niet altijd de juiste hulp, want niet iedere

hulpverlener herkent de sporen die een relatie met een narcist

achterlaat. ‘Natuurlijk weten hulpverleners wat narcisme is,

maar van diverse slachtoffers hoorde ik dat hun echtgenoot

tijdens relatietherapie altijd weer de schuld in hun schoenen

wist te schuiven. Een narcist weet zelfs hulpverleners om de

tuin te leiden.’

stapje voor stapje

Ook Lutke verleent professionele hulp aan slachtoffers van

narcisten. ‘Het belangrijkste is dat zij het gevoel krijgen

geloofd te worden. Ook is het van belang geduld te tonen en

stapje voor stapje het proces aan te gaan. Maar wat ik altijd
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hoop is dat mensen op een gegeven moment boos worden op

de narcist. Dan weet ik dat ze de schuld niet meer bij zichzelf

leggen.’

Over narcisme zijn al heel wat boeken geschreven, maar Lutke

miste een boek vanuit christelijk perspectief en besloot dat

zelf te schrijven. Ze vond het belangrijk om daarin met liefde

en respect over narcisten te spreken, omdat ‘het mensen

betreft met een complex ziektebeeld’. Daarnaast wilde ze

aandacht schenken aan het proces van heling, waarbij een

slachtoffer door vier stadia gaat: herkennen wat er gebeurt,

erkennen dat je slachtoffer bent, accepteren dat het je is

overkomen en loslaten. ‘Pas als je loslaat, kun je vergeven en

word je zelf vrij.’

Een tijd nadat ze haar huwelijk had beëindigd, kwam Lutke

weer in aanraking met een narcist, ditmaal was het een

collega. ‘Ik herkende diegene niet meteen als narcist,

waardoor die persoon een periode vrij spel had. Later dacht ik:

hoe heeft dat nou kunnen gebeuren, Marion? Maar deze

collega was een verborgen narcist en je zit zo snel vast in zijn

leugens en bedrog.’ Ook een latere zakenrelatie bleek

narcistisch.

Het proces van herstel kostte Lutke de eerste keer meer tijd

dan de tweede en derde keer. ‘Dat komt doordat ik inmiddels

had begrepen hoe God over mij denkt. Het belangrijkste gebod

is: heb God lief. En het tweede daaraan gelijk is: heb je naaste

lief als jezelf. Daarmee zegt God eigenlijk: jij en Ik zijn de

norm. Laat je geen slavenjuk opleggen door een ander. Je bent

vrij.’ ■
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