
Recensie: Peter Vermeulen 

Mjon van Oers: ‘Voorbij het narcisme. In je relaties, familie en werk’  Uitgeverij Ankh 

Hermes, Utrecht, 2016. ISBN: 97890 20212679 (AG/ED/1) Zie ook www.ankhhermes.nl 

 

Soort boek/ziekte/stijl: Als ervaringsdeskundige heeft de schrijfster gezocht naar de 

achterliggende oorzaken voor de onzichtbare macht van de narcist en de onmacht van de 

slachtoffers. Dit boek geeft inzichten, tips en vaardigheden voor een leven voorbij het narcisme. 

Aantal pgs: 176. 

 

Over de auteur: Mijon van Oers schrijft over actuele non-fictie onderwerpen. Haar publicaties 

verschijnen in diverse vakbladen, tijdschriften, online artikelen, e-books en boeken. Zij is van 

nature een pionier en het is haar passie om dingen in beweging te brengen. 

 

Beschrijving: Uitgave die gezien kan worden als een handleiding bij het inzicht krijgen in, 

herkennen en loskomen van de onderschatte narcistische persoonlijkheidsstoornis.  

In de eerste hoofdstukken wordt het narcisme uitgebreid beschreven en ontleed om inzicht te 

krijgen en het te gaan herkennen. De volgende hoofdstukken beschrijven de narcist onder ons, 

hoe zij zich manifesteren en hoe wij narcistisch gedrag moeten interpreteren en hanteren.  

In de laatste hoofdstukken wordt betrokkenen, maar vooral slachtoffers geleerd keuzes te maken 

die uitzicht biedt op herstel, op weg naar een leven voorbij het narcisme. Tussen de 

hoofdstukken zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk in de vorm van vraag en antwoord 

opgenomen. Achterin nog ‘Het ABC van het ongezonde ego’, waarin de kenmerken van het 

narcisme aan de hand van een checklist.  

 

Wat viel op:  

Personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) zijn niet zo eenvoudig te 

ontmaskeren. Dit boek biedt bijna alles wat nodig is om het raffinement en de tactiek te leren 

zien waarmee iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis te werk gaat.  

Het charmante gedrag, het opwekken van schuldgevoel en de soms agressieve botheid zijn 

belangrijke wapens van de narcist, die maar al te vaak goed werken. Door een, schijnbaar, 

positieve levenshouding krijgt de narcist nogal eens het voordeel van de twijfel en maakt op die 

manier misbruik van de empathie van betrokkenen.  

In dit zeer informatieve boek neemt de schrijfster het terecht op voor het slachtoffer, want zij 

zijn niet het probleem. Op de vraag ‘waarom ik?’ is volgens haar dan ook maar één antwoord: 

‘Omdat je toevallig in de buurt was’. Blijkbaar ligt het zo simpel. 

Niet zo vreemd dat deze uitgave komt op een moment dat het fenomeen langzaam maar zeker 

meer bekendheid krijgt en het bewustzijn over narcisme groeit. Het is te hopen dat met dit boek 

in de hand betrokkenen de narcist gaan zien, maar ook leren hoe je dit soort figuren zoveel 

mogelijk kunt ontlopen. 

Wijselijk richt Mjon van Oers zich op het narcisme binnen relaties en in het gezin, want daar 

worden de meeste slachtoffers gemaakt. Verontrustend is het feit dat het narcisme zich blijkbaar 

al dieper in onze maatschappij heeft geworteld dan ons lief is. Het is des te pijnijker dat onze 

huidige samenleving narcisme eerder lijkt te voeden dan het weet in te perken. Uiteraard is de 

schrijfster daar ook van op de hoogte en ze wijst ons terecht op het belang om ervaringen te 

delen en van elkaar te leren hoe de schade kan worden beperkt. Het is niet moeilijk voor te 

stellen hoeveel narigheid narcisten kunnen veroorzaken. Terwijl ze pretenderen het goed met je 

http://www.ankhhermes.nl/


te menen, wordt er niet anders gedaan dan de kracht uit je weghalen en je zelfgevoel 

ondermijnen. Het zou mooi zijn als artsen, therapeuten en andere hulpverleners zich bewust 

worden van het feit dat narcisme wellicht vaker ten grondslag ligt aan huiselijk geweld dan zij 

vermoeden. 

Nieuw voor mij was dat er feitelijk sprake is van twee subtypen: de openlijke en de verborgen 

narcist. Van de openlijke narcist is snel duidelijk hoe ze opereren, bij de verborgen narcist is dat 

minder het geval. Helaas wordt laatstgenoemde alleen kort beschreven, maar gelukkig wordt er 

op het internet al wel over uitgewisseld. 

 

Citaten:  

pg 27: ‘Op het eerste gezicht lijkt een narcist erg vol van zichzelf, maar in werkelijkheid is het 

tegendeel het geval. Onbewust heeft hij juist zeer weinig zelfvertrouwen en compenseert dit door 

zich als beter en belangrijker voor te doen dan anderen.’  

 

pg 55: ‘Niemand wordt er blij van fouten te maken, in gebreke te blijven, te verliezen, te worden 

bekritiseerd, genegeerd of te worden afgewezen, maar de meeste mensen verdragen het. Juist 

door het onaangename te leren hanteren, kun je groeien, waardoor je vaak gelukkiger wordt. 

Een narcist verdraagt het echter niet om zich slecht te voelen; hij moet altijd een goed gevoel 

over zichzelf hebben. Hij is niet in staat om van moeilijke dingen te leren en te groeien.’ 

 

pg 86: ‘Om iemand diep te kunnen liefhebben en liefde ontvangen moet je moedig zijn. Je moet 

bereid zijn om diepe gevoelens toe te laten. Voor de bange narcist is dit onmogelijk.’ 

 

pg 128: ‘Denk eraan dat hij een volwassene is, ongeacht zijn kinderlijke emotionele staat. Als 

volwassene weet hij wat goed en fout gedrag is en heeft hij het vermogen om morele keuzes te 

maken. Hij hoeft niet toe te geven aan zijn verlangens om anderen wreed te behandelen. Hij kan 

en moet verantwoordelijk gehouden worden gehouden voor zijn daden. Hij kan en moet 

verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Hij, en alle andere narcisten, weten precies 

wat ze doen. Hoewel gedreven door een tragische persoonlijkheidsstoornis, zijn de acties 

gekozen. Een narcist kiest ervoor om zich anders voor te doen dan hij is en om te misleiden en te 

misbruiken!’ 

Recensies:  

Narcismeinrelaties.nl: ‘Voorbij het narcisme is een zeer compleet boek vol voorbeelden, 

ervaringsverhalen, tips en technieken.’ 

 

Meer informatie: 

narcismeinrelaties.nl 

denarcist.nl 

narcismevoordummies.blogspot.nl 

www.stichtingzijweg.nl 

 


