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Jaloezie &
antisociale persoonlijkheid

‘Eten of gegeten worden?’



JALOEZIE & ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEID

Indeling presentatie:

I. Inleiding: 

• Bekendheid ASPS & psychopathie bij het grote publiek

• Historie & actualiteit concept ASPS & psychopathie

II. Bespreking filmfragmenten: ‘The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover.’

• Jaloezie in de antisociale persoonlijkheid

• … Eten of gegeten worden!



DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (ASPS)

…BIJ HET GROTE PUBLIEK!





Opvallende conclusies: 

- Meest realistische psychopaat = Anton Chigurh (‘No Country for Old Men’)

- Vrouwelijke psychopathen zijn ‘net zo zeldzaam’ als in de realiteit.

- De beroemdste ‘psychopathen’ in films zijn niet realistisch



DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (ASPS)

Het concept ASPS →Mogelijke benaderingen:

- Historisch

- Dimensioneel diagnostisch (PCL-R) vs. Classificerend (DSM 5)

- Mogelijke perspectieven op het concept:

a) Biologisch perspectief

b) Psychodynamisch perspectief

c) Interpersoonlijk perspectief

d) Cognitief perspectief

Cinematisch relevant 



HISTORIE CONCEPT VAN HET CONCEPT ASPS

ASPS ∼ Psychopathie ∼ (Sociopathie)

Historie:  Diverse voorlopers op het concept antisociale persoonlijkheid.

- (1801 – 1806) Pinel: ‘La folie raisonnante’ 

- (1941) Psychopathie concept van Cleckley: (Ref. The mask of sanity).

• 16 kenmerkende eigenschappen. 

- (1980) Psychopathie concept van Hare:

• Ontwikkeling Hare Psychopathy Checklist (PCL) & later Hare Psychopathy Checklist Revised (PCL-R).

• PCL-R heeft zich ontwikkeld tot de gouden standaard bij de diagnostiek van psychopathie (*) 

* Ref: p.21 Handboek Psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis, De Tijdstroom 2015.



• Factor 1 kenmerken ( = Persoonlijkheidscomponent)

• Facet 1: Interpersoonlijke kenmerken

• Facet 2: Affectieve kenmerken

• Factor 2 kenmerken ( = Gedragscomponent)

• Facet 3: Impulsieve leefstijl

• Facet 4: Antisociale leefstijl

PCL-R (Hare 1991, 2003)



ASPS - PERSPECTIEVEN
• (Biologisch perspectief)

• Psychodynamisch perspectief

• Klassiek: → afwezig of gebrekkig super-ego → stoornis in de gewetensfunctie.

• Afwezigheid van afweermechanismen → persoonlijkheid functioneert in ‘realiteits principe’

• Schaamteloosheid, onmiddelijkheid, kilheid

• Interpersoonlijk perspectief

• Kiesler (1996): ASPS gekenmerkt door een extreem vereenzamende interpersoonlijke vijandigheid richting de 
andere persoon die altijd wordt beleefd als concurrent of bedreigend. 

• Zelf-gevoel wordt ontleend aan de volledige controle over de ander.

• Cognitief perspectief

• Kern-cognitie: “Als ik niet de agressor ben, dan word ik zelf het slachtoffer” …



I‘THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER.’
JALOEZIE EN DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEID: … ‘ETEN OF GEGETEN WORDEN.’



‘I’kill him and I eat him!’ …
Ontdekking overspel: Bewustwording→ jaloezie→ antisociale razernij; wraak!



ASPS - EMPATHIELOOSHEID

• Mishandeling kind + ontdekking schuilplaats Michael.



ASPS – GROOTHEIDSFANTASIEEN



PSYCHOPATHOLOGIE BIJ GEORGINA? (I)



PSYCHOPATHOLOGIE BIJ GEORGINA? (II)



SLOTSCENE - MICHAEL WORDT GESERVEERD!...



THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER

• …  Eten of gegeten worden?

• Dank voor uw aandacht!


