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INLEIDING
Ben ik narcistisch?

Op een regenachtige decemberochtend was ik in mijn rode Toyota
Starlet onderweg naar een bespreking. Ik was rond zes uur ’s och-
tends al vertrokken, zodat ik niet te laat zou komen. Helaas bleek
al snel dat het verkeer muurvast stond, en er was geen andere rou-
te. Ik was bang dat ik de bespreking zou missen, en ik ergerde me
mateloos aan de andere automobilisten. Die reden allemaal veel te
traag, alsof het ze niets kon schelen dat ík mijn bespreking zou
missen. Uiteraard maakten alle automobilisten gewoon onderdeel
uit van het verkeer, maar ik voelde me erboven verheven: ik was
geen onderdeel van het verkeer, het verkeer werd mij aangedaan. ‘Is
het je ooit opgevallen’, vroeg de Amerikaanse komiek George Car-
lin eens, ‘dat iedereen die langzamer rijdt dan jij een idioot is, en
iedereen die sneller rijdt dan jij een maniak?’ Daarom stonden
langs Duitse snelwegen ooit borden met de tekst: ‘Je staat niet vast
in het verkeer – je bent het verkeer.’

Gelukkig kwam ik op tijd bij de bespreking, maar toen ik terug-
dacht aan de heenreis, besefte ik hoe arrogant het eigenlijk was ge-
weest om aan te nemen dat het verkeer simpelweg voor mij zou
wijken. We betrappen onszelf allemaal weleens op zo’n zelfingeno-
men gedachte, en vragen ons dan af wat het over onszelf zegt.

Dit boek gaat over narcisme. Narcisme is een persoonlijkheidstrek
die we allemaal in meer of mindere mate hebben, en die bij som-
migen tot uiting komt in aanhoudende narcistische gedachten en
gevoelens. Zo’n narcistische persoonlijkheidstrek kan zowel het le-



ven van de persoon in kwestie als dat van zijn of haar naasten be-
hoorlijk bemoeilijken. Ik zal je meenemen langs allerlei facetten
van narcisme: wat het precies is, hoe het je leven beïnvloedt, hoe
het ontstaat en hoe je er grip op kunt krijgen – of je nu zelf narcis-
tische trekken hebt of iemand kent die deze trekken heeft.

Universele eigenliefde
Eigenliefde is niemand vreemd. Vele jaren van onderzoek in de
psychologie hebben uitgewezen dat we onszelf gemiddeld geno-
men behoorlijk oké vinden. We vinden onszelf bovengemiddeld
intelligent (zelfs mensen met lage IQ-scores vinden zichzelf geni-
aal). We vinden onszelf bovengemiddeld moreel (zelfs misdadigers
die vastzitten vanwege een geweldsdelict vinden zichzelf eerlijk, be-
trouwbaar, genereus en meelevend). We vinden onszelf bovenge-
middeld competent (zelfs automobilisten die in het ziekenhuis zijn
beland vanwege een zelf veroorzaakt verkeersongeluk vinden zich-
zelf fantastische bestuurders). We vinden andere mensen knapper
naarmate ze meer op ons lijken, en we voelen ons aangetrokken tot
mensen met hetzelfde karakter als wij. En als je mensen vraagt wat
ze van zichzelf vinden, blijkt dat de overgrote meerderheid zichzelf
een prima persoon vindt – ook in landen die bescheidenheid hoog
in het vaandel hebben staan, zoals Japan en China.

Ik heb lang gedacht dat ons nuchtere Nederland een uitzonde-
ring vormde op deze universele eigenliefde. Dikdoenerij is ons
vreemd, want: ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Maar
ook wij gebruiken deze identiteit maar al te graag om ons te ver-
heffen boven anderen. Neerlandicus Herman Pleij schreef: ‘Nie-
mand vindt zich gewoon in Nederland, maar onder hoog en laag
zijn opmerkingen als “Ik ben maar een heel gewoon mens” bijzon-
der in trek. Dat is een tamelijk geraffineerde manier om de eigen
voortreffelijkheid te afficheren.’

De mensheid is al eeuwenlang op zoek naar een remedie voor
deze universele eigenliefde, en dacht haar gevonden te hebben in
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religie. Het boeddhisme bestrijdt ego’s met meditatie. ‘Een opge-
blazen ego’, stelt de Dalai Lama, ‘is een bewustzijn of gevoel van je-
zelf als middelpunt van het universum, jezelf als belangrijkste per-
soon op aarde die altijd zijn of haar zin moet krijgen.’ Door te
mediteren zouden we in een staat van zelfloosheid raken waarin
geen plek is voor onze opgeblazen ego’s. Het christendom ziet
hoogmoed – superbia, hybris – als ernstigste hoofdzonde. We zou-
den daarom moeten streven naar liefde voor God, niet naar liefde
voor onszelf. Toch wijst onderzoek uit dat deze principes de eigen-
liefde niet hebben verdreven. Sterker nog, mensen die boeddhisti-
sche meditatie beoefenen of het christelijk geloof belijden, vinden
zichzelf vaak uitzonderlijk goed, vooral op punten die centraal
staan in hun geloof. Ze zien zichzelf als de zorgzaamste persoon ter
wereld en denken dat ze ooit beroemd zullen worden door de
grootste problemen van de mensheid op te lossen, zoals armoede
en hongersnood.

Het narcisme van onze tijd
Eigenliefde zit dus diepgeworteld in onze soort; we lijken er niet
aan te kunnen ontkomen. Betekent dit dat we allemaal narcistisch
zijn? Gelukkig niet. Het woord ‘narcisme’ is onderdeel geworden
van ons cultureel erfgoed. We gebruiken het te pas en te onpas om
iemand te beschrijven die op onze zenuwen werkt door zichzelf op
de borst te kloppen en op anderen neer te kijken. Zoals de Ameri-
kaanse essayist Kristin Dombek schreef in haar boek The Selfishness
of Others, delen we het etiket graag uit aan anderen, alsof narcisten
onder ons maar nooit als ons zijn. Het gaat altijd over iemand an-
ders, nooit over onszelf. We delen het etiket ‘narcist’ net zo makke-
lijk uit als het laatste, uitgedroogde stukje kaas op een verjaardag:
we delen het uit, zodat we het zelf niet hoeven te ontvangen.

Toch moeten we hier voorzichtig mee zijn. Niet elke vorm van
eigenliefde is narcistisch. Narcisme is een persoonlijkheidstrek, een
relatief stabiele manier van denken en doen. De kern van narcisme
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is een diepgewortelde overtuiging dat je superieur bent, dat je ver-
heven bent boven anderen. Deze overtuiging gaat gepaard met een
onverzadigbare honger naar bewondering: je vindt jezelf fantas-
tisch, en je wilt dat anderen deze grootsheid erkennen.

Narcisme is niet iets wat je wel of niet hebt. Niemand is 100%
narcist of 100% niet-narcist. Ons zelfbeeld is een spectrum, dat
loopt van mensen met een bescheiden zelfbeeld tot mensen die we
doorgaans narcisten noemen, die zichzelf zonder enige twijfel ver-
heven voelen boven de massa. De meeste mensen zitten tussen de-
ze twee extremen in: ze voelen zich soms verheven, maar hebben
meestal een behoorlijk bescheiden beeld van zichzelf.

Je kunt het vergelijken met verlegenheid: de meeste mensen
 gedragen zich weleens verlegen, bijvoorbeeld wanneer ze in het
middelpunt van de belangstelling staan of overladen worden met
complimenten. Dat betekent echter niet dat ze een verlegen per-
soonlijkheid hebben: die hebben ze pas als ze zich constant verle-
gen gedragen, zelfs als de situatie er niet om vraagt, bijvoorbeeld
wanneer ze onder vrienden zijn die ze al jarenlang kennen. Op de-
zelfde manier is er pas sprake van een narcistische persoonlijkheid
als mensen zich constant narcistisch gedragen, zelfs als de situatie
vraagt om bescheidenheid.

Wellicht is de term ‘narcisme’ zo gangbaar geworden doordat
onze samenleving de afgelopen decennia steeds individualistischer
– en narcistischer  – is geworden. Historicus Christopher Lasch,
van de Universiteit van Rochester, waarschuwde al in de jaren ze-
ventig dat we een narcistische cultuur aan het kweken waren. Er
zijn inderdaad aanwijzingen dat narcisme de afgelopen decennia is
toegenomen; mensen lijken steeds meer overtuigd van hun eigen
belangrijkheid en uitzonderlijkheid. Jezelf speciaal vinden is dus
helemaal niet zo speciaal meer. Een mogelijke oorzaak van deze
ontwikkeling is de manier waarop we tegenwoordig onze kinderen
opvoeden, waarbij we ze keer op keer vertellen hoe speciaal en bij-
zonder ze wel niet zijn. Door zo’n overwaarderende opvoeding
krijgen kinderen niet alleen het gevoel dat ze uitzonderlijk zijn,
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maar ook dat ze dit constant moeten bewijzen om onze waardering
te verdienen. En wanneer dat niet lukt, voelen ze zich beschaamd
en worden ze vaak boos en agressief.

Het is daarom nu urgenter dan ooit om te onderzoeken hoe de
narcistische persoonlijkheid in elkaar steekt, en wat we als maat-
schappij kunnen doen om de toename van narcisme af te remmen.

Naakt voor de spiegel
De term ‘narcisme’ werd eind negentiende eeuw gemunt door twee
artsen: de Brit Havelock Ellis en de Duitser Paul Näcke. De man-
nen deden onderzoek naar menselijke seksualiteit en ontdekten dat
enkele van hun patiënten een bijzondere seksuele voorkeur hadden
– namelijk voor zichzelf. Deze patiënten hadden geen oog voor an-
deren en zouden het liefst de hele dag naakt voor de spiegel staan
en naar zichzelf staren. (De discussie in de wetenschappelijke lite-
ratuur ging destijds zelfs over de vraag of deze patiënten een orgas-
me konden krijgen simpelweg door naar zichzelf te staren.)

Deze patiënten deden de artsen denken aan de mythe van Nar-
cissus, de knappe jongeman die verliefd werd op zijn eigen spiegel-
beeld in het water. Daarom noemden ze de patiënten Narcissus-like,
oftewel narcistisch. De Romeinse dichter Ovidius, die leefde rond
het begin van de jaartelling, beschreef de eigenliefde van Narcissus:

Narcissus, moe van ’t ingespannen jagen in de hitte, nam daar
wat rust, door bron en bronomgeving aangelokt. Maar als hij
daar zijn dorst wil lessen groeit een nieuwe dorst, al drinkend
aangetrokken door zijn spiegelbeeld, voelt hij begeerte naar iets
lichaamloos: wat lichaam líjkt is water. Hij blijft zichzelf bekij-
ken, onbeweeglijk blijft hij strak dat strakke hoofd aankijken,
als een beeld van Parosmarmer. Geknield in ’t zand ziet hij zijn
ogen als een dubbele ster, zijn haar als Dionysus’ lokken, als die
van Apollo; zijn wangen zonder baard nog, zijn ivoren hals, de
glans van zijn gelaat, een blos vermengd met blanke reinheid –
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alles waarom hij zelf bewonderd wordt, bewondert hij. Hij wil
zichzelf, maar weet dat niet; wordt door zichzelf behaagd en
verlangt naar wie naar hem verlangt, door zijn eigen vlam ont-
vlamd.

Het liep slecht af met Narcissus. Hij kon zijn ogen niet van zichzelf
afhouden, at niet meer, sliep niet meer en werd langzaam verteerd
door zijn eigenliefde. Uiteindelijk stierf hij aan de waterkant:

Brandstapel, doodsbed, hout voor fakkels, alles lag al klaar,
maar nergens was zijn lichaam. Waar dat was geweest, ontdek-
ten zij wel een gele bloem, gevat in een witte bladerkrans.

En zo ontstond volgens de mythe de narcis, de plant die net als
Narcissus voorovergebogen naar de grond of het wateroppervlak
staart.

Nadat Ellis en Näcke de term ‘narcisme’ in het leven hadden ge-
roepen, trok hij meteen de aandacht van psychoanalytici. De psy-
choanalyse was een stroming in de geneeskunde die destijds in op-
komst was, onder leiding van geestelijk vader Sigmund Freud.
Psychoanalytici namen de term ‘narcisme’ over, maar ze gebruikten
hem niet voor mensen met een zelfgerichte seksuele aantrekkings-
kracht. Ze gebruikten de term voor iets wat in ons allen leeft: ei-
genliefde. Volgens psychoanalytici worden we allemaal geboren
met een flinke dosis narcisme, en naarmate we ouder worden, leren
we afstand te doen van een deel van ons narcisme. We leren van
anderen te houden in plaats van onszelf te aanbidden. Maar psy-
choanalytici beseften heel goed dat de ene persoon narcistischer is
dan de ander. Zodoende stelden ze dat er een narcistische persoon-
lijkheidstrek bestaat.
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Narcisme als persoonlijkheidstrek
Bij narcisme denken veel mensen meteen aan een stoornis of ziek-
te. Dat komt waarschijnlijk doordat in 1980 de zogenaamde narcis-
tische persoonlijkheidsstoornis werd toegevoegd aan de invloedrij-
ke derde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM). De DSM geeft een overzicht van psychische stoor-
nissen, inclusief de symptomen die een patiënt moet vertonen om
een bepaalde diagnose te krijgen. De narcistische persoonlijkheids-
stoornis wordt beschreven als ‘een pervasief patroon van grandiosi-
teit (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek
aan empathie’, dat ‘significante lijdensdruk of beperkingen’ veroor-
zaakt in het functioneren van de persoon in kwestie. Sinds narcis-
me was opgenomen in de DSM werd het steeds meer gezien als een
stoornis. De term ‘narcisme’ raakte gepathologiseerd, en het feit
dat het een normale persoonlijkheidstrek is, die iedereen in zekere
mate heeft, verdween naar de achtergrond.

Hoe vaak komt een narcistische persoonlijkheidsstoornis voor?
De schattingen lopen nogal uiteen, omdat onderzoekers verschil-
lende methoden gebruikten om deze stoornis vast te stellen. Daar-
om wordt tegenwoordig steevast gebruikgemaakt van zogenaamde
structurele interviews, waarmee stoornissen stap voor stap objectief
worden vastgesteld. Een grootschalig onderzoek, uitgevoerd bij een
representatieve steekproef van zo’n 35.000 volwassenen, heeft laten
zien dat ongeveer 6% van de mensen in zijn of haar leven een nar-
cistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. De stoornis komt
vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vaker bij jongeren dan
bij ouderen. Bovendien gaat de stoornis vaak gepaard met andere
stoornissen, met name angststoornissen, stemmingsstoornissen en
verslaving – wat aantoont dat narcisme beslist geen gelukzalige toe-
stand creëert.

We weten nu dat de narcistische persoonlijkheidsstoornis voor-
komt bij ongeveer één op de twintig mensen. Maar wat hebben we
eigenlijk aan deze kennis? Niet zoveel. De stoornis is immers niet
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