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Schrijvers zijn narcistische wezens, vol van zichzelf en overtuigd van de grootsheid 

van hun kunstenaarschap en het unieke karakter van hun leven. Dit kan leiden tot 

grappige voorvallen. Zo liet Harry Mulisch zichzelf vroeger bij Américain omroe

pen om aan de telefoon te komen, om de bewonderende gasten (en vooral hemzelf) 

erop te wijzen hoe beroemd en gewild hij was. H .M. splitste zich dan als het ware in 

tweeën: hij was de grote schrijver die genoegzaam door het restaurant achter zijn 

neus aan schreed, en tegelijk keek hij naar zichzelf, hij werd één met de blikken die 

op de grote schrijver gericht waren, die hem streelden en verwarmden met hun lief

de. H.M. schaamt zich niet voor zijn narcisme, dat hij als een glanzend pantser voor 

zich houdt. 

Soms is het een beetje merkwaardig, zoals bij Connie Palmen, die in haar leven 

slechts één ding heeft meegemaakt namelijk Ischa Meijer. Haar boeken heb ik niet 

gelezen, afgezien van het boekenweekgeschenk De erfenis, want dat was lekker dun 

en zo had ik toch een beetje een idee. Ik houd namelijk niet van Nederlandse schrij

vers (afgezien van twee) en het kost mij nogal moeite om ze te lezen. Paul Rodenko 

merkte al begin jaren vijftig op dat literair Nederland zo Hein en oninteressant was 

in vergelijking met andere landen, en veel is er volgens mij sindsdien niet veranderd. 

Het lezen van Gerrit Komrij's zwavelscherpe schetsen over grote namen uit de va

derlandse letterkunde heeft de lust tot verdere verkenning niet doen toenemen. 

In De erfenis legt C.P haar heldin de volgende woorden in de mond: 'Natuurlijk 

ben ik een megalomane trut die niets liever wilde dan in die bibliotheek een geschie

denis van de twintigste eeuw weerspiegelen. (...) Let wel, ik zeg niet dé geschiedenis, 

maar één geschiedenis, ik ben niet gek.' Het is geloof ik voor iedereen duidelijk dat 

C.P. het over zichzelf heeft. Verder stoeit haar personage een beetje met de werkelijk

heid en wandelt in het schemergebied tussen realiteit en fictie, want zegt ze vrolijk, 

'I'm a sucker for reality', en dat vindt ze wel geestig: 'Ze sloeg zich op de knieën van 

de pret en we lachten onszelf slap en moe.' Als buitenlandse zou ik mij generen om 

zulke zinnen zelfs in mijn hoofd op te zeggen, laat staan hardop of in een boek, maar 

Nederlandse schrijvers schamen zich blijkbaar nergens voor. 

Wanneer C.P. zich in een in Vrij Nederland gepubliceerde lezing tot haar lezers 

wendt in een poging zichzelf te verHaren, blijkt zij uiteindelijk slechts een construc

tie te zijn, die grotendeels via verhalen van anderen over haar is ontstaan. Dat zegt ze 

zelf. Aangezien alles fictie is, God, de liefde, geluk, betekenis en weet ik veel wat nog 

meer, aangezien 'de werkelijkheid vergeven is van de fictie' (mooi open deurtje, 
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maar we zijn van C.P. niet anders gewend), maakt het ook allemaal niet uit. Door 

toe te geven dat zij weliswaar de autobiografische stijl gebruikt, maar in feite fictie 

bedrijft, denkt zij te ontsnappen aan de beschuldigingen van narcisme die haar naar 

aanleiding van IM. zijn gemaakt. De autobiografie is namelijk een narcistisch gen

re, dat in het calvinistische Nederland een slechte pers heeft. Zij verweert zich door 

te stellen dat 'het ik in mijn boeken een zelfreflexief ik is, het buigt zich onder meer 

over haar eigen totstandkoming'. Dit echter is juist eigen aan de autobiografie, waar 

het schrijvende ik een ander is dan het geschreven ik. De autobiograaf kan om die 

reden niet anders dan zichzelf fictionaliseren. Ik is een ander. 

Mensen vinden het vreselijk om van narcisme te worden beticht, waarom weet ik 

niet. Wat is er eigenlijk tegen narcisme? Marguerite Duras genoot tenminste van 

haar eigenliefde. Zij was op het laatst zo'n constructie geworden dat zij in de derde 

persoon over zichzelf sprak. In de kantlijn van haar eigen teksten schreef ze: 'Dit is 

toch weer echt Duras!', alsof ook hier een splitsing had plaatsgevonden tussen Mar

guerite en haar creatie van zichzelf, M.D. Marguerite was slechts het lijfelijke om

hulsel dat alle personages die in haar woonden een stem verleende. M.D. was de au

teur en regisseur van Marguerites leven, en van een oersaaie film waarin zij zelf de 

hoofdrol speelde, Le camion. Daarin stelde zij als centrale vraag: wie is Duras? 

Schreef ze in Liberation een artikel over een vrouw die van moord op haar zoon was 

beschuldigd, dan werd die vrouw een projectie van haarzelf. Zij verwoestte haar li

chaam door overmatig drankgebruik, het schrijven was een aanslag op haar geeste

lijke gezondheid. Détruire, dit-ellelTX) had zichzelf gemaakt en kon zichzelf zo weer 

laten verdwijnen. 

De schrijver als constructie van zichzelf is de uiterste consequentie van het nar

cistische zelf: het geeft uitdrukking aan de fantasie van almacht en zelfverwekking. 

De schrijver ontsnapt aan erfelijkheid en tradities door zijn werkelijke geboorte te 

ontkennen, hij verheft zich in een cirkelvormige beweging tot vetwekker van zich

zelf. Ontsnappen aan 'het drama van de afhankelijkheid', zo zegt Connie Palmen, is 

het fundamentele thema van haar werk. Van wie ben je ooit afhankelijker dan van je 

ouders? 

Schrijvers zijn ook afhankelijk van andere schrijvers, die de rol van substituutou-

det kunnen spelen en van wie zij zich willen losmaken. Maar wanneer de bovenma

tig egocentrische V.S. Naipaul het contact met zijn vriend en leerling Paul Theroux 

verbreekt, is de narcistische ktenking zo intens dat er een boek uit geboren wordt, 

Sir Vidia's shadow. Theroux wil zich bevrijden van die verstikkende schaduw en hij 

reconstrueert stap voor stap Naipauls weinig aimabele persoonlijkheid. Wat The

roux blijkbaar niet beseft, is dat hij in veel opzichten op Naipaul is gaan lijken. Hun 

vriendschap was voor een belangrijk deel gebaseerd op competitie en rivaliteit, en 

Theroux's verwijten aan het adres van de oudere schrijver verwijzen ook naar zijn ei

gen tekortkomingen, die hij openbaart door ze aan een ander toe te schrijven. Wan

neer zij elkaar na lange tijd toevallig op straat tegenkomen, weigert Naipaul een ge

sprek met hem te voeren. 'Wat staat ons dan verder te doen?', vraagt Theroux ont

zet, en Naipaul roept superieur onverschillig uit terwijl hij wegloopt: 'Draag het 

moedig en leef verder.' 

Theroux's woede (de narcistische krenking) is zo hevig dat 'het bloed in zijn li-
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chaam bonst'. Het valt hem ineens op dat de snel weglopende Naipaul zo klein is COLUMN 

dat hij geen schaduw werpt. Zonder schaduw lijkt hij nog kleiner dan hij al was, als

of hij geen inhoud heeft en zelfde schaduw is. MaarTheroux beseft ook dat hij hier

mee weg is uit Sir Vidia's schaduw, dat Naipaul hem de weg naar vrijheid en onaf

hankelijkheid heeft gewezen en een onderwerp voor zijn volgende boek heeft ge

schonken: de geschiedenis van een verloren vriendschap. De onuitgesproken strijd 

tussen twee fascinerende, megalomane ik-figuren als inzet van een autobiografische 

biografie. Narcisme is goed voor een schrijver, narcisme loont. Draag het daarom 

moedig en leef narcistisch verder. 

NARCISME I O I 


