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De receptie van Proust in Nederland 

'Proust, vous voici arrivé devant la postérité. 
Pour vous donner la première place, 

comptez sur votre oeuvre et comptez sur nous'. 

(Paul Morand, Les nouvelles littéraires, 25 november 1922) 





Woord vooraf 

'L'oubli, c'est ce que d'instinct nous redoutons, nous autres auteurs. Mais il 
entre bien de l'irréflexion dans cette crainte. Je suis persuadé de ce qu'un André 
Gide, un Marcel Proust gagneraient à ce qu'un peu de silence enfin se fît autour 
de leur oeuvre et de leur histoire. Je souhaiterais que l'on ne nous en parle plus, 
qu'on nous laisse le loisir de les oublier pour pouvoir les redécouvrir. Ce qu'ils 
sont devenus par leur mort, nous le saurions mieux si les commentateurs se tai
saient enfin. Gide et Proust sont leurs proies privilégiées. L'Homme couvert de 
femmes, c'est le titre d'un roman de Drieu la Rochelle. L'auteur couvert de cri
tiques, cela existe aussi, le livre que les commentaires étouffent'.1 

'Met iets nieuws over Proust aankomen, is dus niet mogelijk, dat moeten we 
ook niet proberen, 't is tijd het eindeloos opstapelen van al dat pseudo-weten-
schappelijk gescharrel op te geven. De sociologie, de psychoanalyse, het structu
ralisme, het postmodernisme, het deconstructivisme, al die arrogante en gelijk-
hebbende visies met hun pretenties dat ze ons een vleug van het hogere mee
geven, hebben ons eigenlijk niets te vertellen. Waardeloze theorieën die in feite 
in ijle vluchten over het hoofd van de arme lezers heen de zogenaamde kenners 
diep tevreden stellen met hun eigen voortreffelijkheid'.2 

Hoewel ik Emanuel Kummers scepsis ten aanzien van de wetenschap niet 
deel en in tegenstelling tot François Mauriac geloof dat er nooit teveel over een 
auteur geschreven kan worden, heb ik ook lang met de gedachte geleefd dat het 
onmogelijk (en misschien ook wel onwenselijk) is om nog met iets nieuws over 
Proust te komen. Reeds bij het schrijven van mijn scriptie, die over Proust en 
de muziek handelde, realiseerde ik mij dat bijna ieder aspect van zijn werk reeds 
in een of andere studie was beschreven. Ik heb het geluk gehad in aanraking te 
komen met een wetenschapper die vanuit zijn eigen vakgebied een probleem
stelling wist te formuleren voor een proefschrift: de receptie van Proust in 
Nederland. Ik ben dr. George Vis, universitair hoofddocent moderne Neder
landse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, buitengewoon dankbaar 
voor het feit dat hij mij op dit idee heeft gebracht. Hij heeft mij als co-
promotor ook verder begeleid en ik heb uitgebreid kunnen profiteren van zijn 
grote kennis van de Nederlandse literatuur en de Nederlandse literaire kritiek 
van de twintigste eeuw. Zonder zijn uitstekende en buitengewoon motiverende 
begeleiding, was dit boek nooit tot stand gekomen. 

F. Mauriac, Mémoires intérieurs, Flammarion, Parijs, 1985, p. 228. 

Em Kummer, 'War moeten we met Proust'. In: Maatstaf, 1996, p. 28. 



ß De receptie van Proust in Nederland 

Een studie naar de receptie van een Franse auteur in Nederland vraagt ook 
om een uitgebreide kennis van de Franse letterkunde en de Franse literaire 
kritiek en ik heb het dan ook als bijzonder prettig ervaren dat mijn tweede co-
promotor een romaniste was: dr. lerne van der Poel, universitair hoofddocente 
moderne Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is niet al
leen buitengewoon goed thuis in de twintigste-eeuwse Franse literatuur, maar 
deelt met mij een passie voor Proust. Ze publiceerde regelmatig over Proust in 
de media en haar artikelen zullen dan ook in dit proefschrift niet onbesproken 
blijven. Ze heeft een, weliswaar bescheiden, rol gespeeld in de receptie van 
Proust in Nederland. Samen zitten we in het bestuur van de Nederlandse 
Marcel Proust Vereniging, alwaar wij met vereende krachten het werk van 
Proust in Nederland grotere bekendheid proberen te geven. Ik ben haar zeer 
erkentelijk voor de intelligente en constructieve adviezen die zij mij in de loop 
van mijn onderzoek heeft gegeven. 

Ook prof. dr. Joost Kloek, verbonden aan de vakgroep Algemene Litera
tuurwetenschap van de Universiteit Utrecht en dr. Jan van Luxemburg, werk
zaam bij de leerstoelgroep Algemene Literatuurwetenschap van de Universiteit 
van Amsterdam, hebben mij gedurende mijn onderzoek ondersteund met hun 
adviezen. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. 

De eindverantwoordelijkheid voor mijn proefschrift lag bij mijn officiële 
promotor prof. dr. Kees Meerhoff, hoogleraar Franse letterkunde en cultuur
kunde tot de Romantiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een cru
ciale rol gespeeld in met name de laatste fase van de totstandkoming van mijn 
proefschrift. Ik ben hem zeer dankbaar voor de opbouwende kritiek die hij 
geleverd heeft. 

Iemand die een proefschrift schrijft heeft niet alleen behoefte aan profes
sionele ondersteuning, maar moet ook door zijn naaste omgeving gestimuleerd 
worden. Mijn vriend Joep van Brederode heeft mij altijd gesterkt in de over
tuiging dat ik in staat zou zijn een proefschrift tot een goed einde te brengen. 
Zonder zijn stimulerende houding zou dit proefschrift ook niet tot stand zijn 
gekomen. 

Tot slot wil ik hier Paul Nagtegaal bedanken die de lay-out van dit proef
schrift heeft verzorgd en Christiane Chatot die de Franse samenvatting heeft ge
corrigeerd. 
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Ouverture 

Marcel Proust verbleef voor het eerst in Nederland in oktober 1898, toen hij in 
het Amsterdamse Rijksmuseum de ter gelegenheid van de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina georganiseerde Rembrandt-tentoonstelling bezocht. Er zijn 
niet veel gegevens over deze reis bekend. Uit Prousts brieven kan worden af
geleid dat hij tussen 11 en 23 of 24 oktober in Nederland verbleef. In een 
artikel over Gustave Moreau in Nouveaux Mélanges, verwijst Proust naar deze 
reis: 'Ce Gustave Moreau vu un jour de dépaysement, de disposition à écouter 
les voix intérieures m'a valu tout le voyage de Hollande fait vite, le coeur 
attentif mais fermé'.1 In 1900 wijdde Proust een artikel aan Rembrandt dat later 
werd opgenomen in Nouveaux Mélanges. Proust beschrijft in dit artikel zijn 
bezoek aan de Rembrandt-tentoonstelling en hij spreekt daarbij over een ont
moeting op die tentoonstelling met de door hem bewonderde Engelse kunst
historicus John Ruskin: 'Etant à Amsterdam à une exposition de Rembrandt, je 
vis entrer avec une vieille gouvernante un vieillard aux longs cheveux bouclés, à 
la démarche cassée, malgré la belle figure, à l'oeil terni, à l'air hébété [...]. Tout 
d'un coup, quelqu'un près de moi dit son nom qui, entré déjà dans l'immortali
té, sembla sortir de la mort: Ruskin'.2 Prousts biografen George Painter en 
Jean-Yves Tadié hebben er op gewezen dat deze ontmoeting in werkelijkheid 
nooit heeft plaatsgevonden.3 Prousts werk is geen autobiografie; de vermenging 
van fictie en werkelijkheid is zeer kenmerkend voor zijn oeuvre. 

In oktober 1902 bezocht Proust opnieuw Nederland samen met zijn vriend 
Bertrand de Salignac Fénelon.4 Over deze tweede reis hebben we meer gege
vens. Ze brachten een bezoek aan Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam,5 Delft, 
Volendam, Haarlem en Den Haag. Proust bezocht onder andere het Haagse 

M. Proust , Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux Mélanges, Gallimard, Parijs, 1954, p . 396. 

o.e. pp. 382-383. 

G.D. Painter, Marcel Proust, Penguin Books, Harmondsworth , 1983 (le deel 1959, 2e deel 1965), 

pp. 289-290. J-Y. Tadié, Marcel Proust, Gallimard, Parijs, 1996, p. 344. 

J-Y. Tadié, 1996, pp. 471-480. 

Zie M. Proust , Correspondance générale III, Pion, Parijs, 1976, p. 158 waar hij Léon Yeatman 

bedankt voor zijn reisaanwijzingen: 'Bien que votre itinéraire ne vous ait été demande ni pour 

moi, ni même pour Fénelon, mais pour des amis à lui qui ont fait le voyage il y a un mois -

voilà que nous en profitons! O u plutôt moi seul en ce moment car j 'ai quitté Bertrand à Anvers 

et ne le rejoindrai qu'à Amsterdam mais j'ai été en chemin de fer (hélas j'étais t rop fatigue pour 

Walcheren etc.) à Dordrecht et de là j'irai à Rotterdam en bateau, d'après les indications de 

votre belle lettre précieusement conservée'. 



IQ De receptie van Proust in Nederland 

Mauritshuis, waar hij diep onder de indruk raakte van Johannes Vermeers 
Gezicht op Delft. Dordrecht inspireerde Proust tot het schrijven van een pastiche 
van een gedicht van Verlaine uit diens bundel Sagesse? In Amsterdam logeerden 
ze in het Hotel De l'Europe waarvandaan Proust zijn moeder uitvoerig verslag 
doet op 17 oktober. Hij voelt zich niet erg gelukkig in Amsterdam en vindt het 
Hotel De l'Europe veel te duur: 'Pardon de ne pas t'écrire davantage. Mais je 
fais ce voyage si consciencieusement - et je peux dire si intelligemment - si 
complètement que je n'ai pas une minute. Je pars souvent dès neuf heures 1/2, 
dix heures du matin et ne rentre que fort tard. Avant-hier, j'allais en coche 
d'eau à Vollendam, endroit fort curieux et peu visité je crois! Aujourd'hui à 
Harlem voir les Hais. Je suis seul ici depuis hier; je suis dans un état sentimental 
si désastreux que j'ai craint d'empoisonner de ma tristesse le voyage du pauvre 
Fénelon et je l'ai laissé respirer loin de mes gémissements! Je le verrai demain à 
la Haye, mais je rentrerai coucher le soir à Amsterdam et reviendrai à Pans soit 
dimanche soit lundi [...]. L'hôtel est si follement cher que Fénelon n 'y prenait 
pas ses repas les deux derniers jours pour ne pas avoir à payer dix francs pour 
un dîner modeste [...]. La vérité est qu'il faudra si je revoyage choisir des hôtels 
de deuxième ordre, où l'on est aussi bien, où l'on ne paye pas des prix fous 

o.e. pp. 160-162: 

Dordrecht endroit si beau 

Tombeau 

De mes illusions chéries 

Quand j'essaie à dessiner 

Tes canaux, tes toits, ton clocher 

Je me sens comme aimer 

Des patries. 

T o n ciel toujours un peu bleu 

Le matin souvent un peu pleut 

Mais le soleil et les cloches 

O n t bien vite resséché 

Pour la grand'messe et les brioches 

T o n luisant clocher. 

Le pâtissier sur la place 

O ù seul un pigeon bouge 

Reflète sur le canal bleu 

C o m m e de la glace 

Son grand moule rouge. 

U n chalaud s'avance et dérange 

U n nénuphar et du soleil 

Qui dans la glace du pâtissier 

Fiche le camp sur la tarte aux groseilles 

Et fait peur à la mouche qui la mange 

Voici la fin de la messe tout le monde sort 

Aleluia Sainte-Mère-des-Anges 

Allons faire un tour en barque sur le canal 

Après une heure de sommeil. 



Ouverture H 

pour une différence de luxe qui ne me charme pas, d'autant plus que comme il 
n'y a pas un Français dans la ville, on n'a même pas le plaisir d'être "coté"'.7 

De Nederlandse reizen van Proust stonden hoofdzakelijk in het teken van 
de schilderkunst. De aandacht voor Nederland is niet erg groot in Prousts werk, 
maar bovengenoemde biografische gegevens en Prousts bijzondere belangstelling 
voor de Nederlandse schilderkunst zijn er wel in verwerkt. Jean Santeuil is in 
Den Haag en Scheveningen geweest8 en ook de verteller in A la recherche du 
temps perdu en Albertine hebben Nederland bezocht. De verteller om er de 
schilderkunst van Vermeer te bewonderen: 'Je lui dis que j'étais allé autrefois à 
Amsterdam et à la Haye, mais que, pour ne pas tout mêler, comme mon temps 
était limité, j'avais laissé de côté Haarlem. - Ah! La Haye, quel musée! s'écria M. 
de Guermantes. Je lui dis qu'il y avait sans doute admiré la Vue de Delft de 
Vermeer' (Recherche 2: 523).9 Albertine herinnert zich met name de meeuwen 
in Amsterdam: 'Oh! elles s'envolent, s'écria Albertine en me montrant les 
mouettes qui, se débarrassant pour un instant de leur incognito de fleurs, 
montaient toutes ensemble vers le soleil [...]. Je les aime beaucoup, j'en voyais à 
Amsterdam, dit Albertine' (Recherche 2: 814). In La Prisonnière wordt Alber-
tine's Hollandse avontuur een bron van jaloerse gevoelens voor de verteller. Hij 
weet niet wat er zich allemaal in haar verleden heeft afgespeeld en verdenkt 
haar ervan in Amsterdam, 'ville de débauche', lesbische verhoudingen te hebben 
gehad: 'Elle me parlait aussi de ces promenades qu'elle avait faites avec des 
amies dans la campagne hollandaise, de ses retours le soir à Amsterdam, à des 
heures tardives, quand une foule compacte et joyeuse de gens qu'elle connaissait 
presque tous emplissait les rues, les bords des canaux, dont je croyais voir se 
refléter dans les yeux brillants d'Albertine, comme dans les glaces incertaines 
d'une rapide voiture, les feux innombrables et fuyants. Que la soi-disant curio
sité esthétique mériterait plutôt le nom d'indifférence auprès de la curiosité 
douloureuse, inlassable, que j'avais des lieux où Albertine avait vécu, de ce 
qu'elle avait pu faire tel soir, des sourires, des regards, qu'elle avait eus, des mots 
qu'elle avait dits, des baisers qu'elle avait reçus! Non, jamais la jalousie que 
j'avais eue, un jour, de Saint-Loup, si elle avait persisté, ne m'eût donné cette 
immense inquiétude. Cet amour entre femmes était quelque chose de trop in
connu, dont rien ne permettait d'imaginer avec certitude, avec justesse, les 

o.e. p. 163. 

Zie M. Proust, Jean Santeuil, Gallimard, Parijs, 1952, p. 392: 'Un jour qu'il pleuvait, Jean se 
trouvant à La Haye que, ne sachant pas de géographie, il croyait tout à fait dans l'intérieur des 
terres, reçut le conseil de prendre un tramway qui en une demi-heure le mettrait à Schevening
en, et en effet, il arriva au bord de la mer du Nord'. 

Alle verwijzingen naar A la recherche du temps perdu zijn afkomstig uit de Pléiade-editie van 
1954: M. Proust, A la recherche du temps perdu, Editions Gallimard, Parijs, 1954. 
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plaisirs, la qualité' {Recherche 3: 385).10 Volgens Tadié was een Hollands meisje 
genaamd Maria de voorloper van de figuur van Albertine: 'Surtout, avant Alber-
tine, Proust a conçu le personnage de Maria, venu de Hollande et qui ressuscite 
autour d'elle le pays, Amsterdam, le Herengracht et deux portraits de Rem
brandt. Cette Maria est sans doute assez proche de Fénelon. Elle s'effacera, non 
sans quelques traces, derrière le personnage inspiré par Agostinelli et ses images 
normandes'.11 Swann, die aan een studie over Vermeer werkt, zou naar Neder
land willen afreizen om in het Mauritshuis de Diana van Vermeer van naderbij 
te onderzoeken, maar zijn angst om Odette tijdelijk alleen in Parijs achter te 
laten weerhoudt hem ervan dit plan ten uitvoer te brengen: 'Maintenant qu'il 
s'était remis à son étude sur Vermeer, il aurait eu besoin de retourner au moins 
quelques jours à la Haye, à Dresde, à Brunswick. Il était persuadé qu'une 
"Toilette de Diane" qui avait été achetée par le Mauritshuis à la vente Gold-
schmidt comme un Nicolas Maes, était en réalité de Vermeer. Et il aurait voulu 
pouvoir étudier le tableau sur place pour étayer sa conviction. Mais quitter Paris 
pendant qu'Odette y était et même quand elle était absente [...] c'était pour lui 
un projet si cruel qu'il ne se sentait capable d'y penser sans cesse que parce qu'il 
se savait résolu à ne l'exécuter jamais' {Recherche 1: 353). Odette voelt zich, in 
tegenstelling tot Swann, helemaal niet tot Nederland aangetrokken: 'Il [Swann] 
ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le 
Righi fût plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande qu'elle 
se figurait laide et pour Versailles qu'elle trouvait triste' {Recherche 1: 247). 

Maar het is vooral de Nederlandse schilderkunst die Proust in zijn werk 
heeft verwerkt. Hij verwijst naar Frans Hals, Pieter de Hoogh en met name 
naar Rembrandt en Vermeer. Proust gebruikt verwijzingen naar deze schilders 
om zijn personages te typeren waarbij we globaal twee groepen kunnen onder
scheiden: de snobs zoals Odette, Mme de Cambremer12, Mme Verdurin13 en 
de Duchesse de Guermantes14 en de ware liefhebbers zoals Swann en de Baron 
de Charlus. Odette bijvoorbeeld interesseert zich alleen voor het liefdesleven 
van Vermeer: 'Pour Ver Meer de Delft, elle lui demanda s'il avait souffert par 

Zie ook: 'Ma pire crainte avait été qu'elle fût restée à Paris, partie à Amsterdam, ou à Mont-
jouvain, c'est-à-dire qu'elle se fût échappée pour se consacrer à quelque intrigue dont les pré
liminaires m'avaient échappé' (Recherche 3: 431). 

J-Y. Tadié, 1996, p. 475. 

'[...] "Ah! vous avez été en Hollande, vous connaissez les Vermeer?" demanda impérieusement 
Mme de Cambremer et du ton dont elle aurait dit: "Vous connaissez les Guermantes?", car le 
snobisme en changeant d'objet ne change pas d'accent' (Recherche 2: 814). 

'Sauf au moment où il avait dit: "plus fort que la Ronde", blasphème qui avait provoqué une 
protestation de Mme Verdurin qui tenait la Ronde pour le plus grand chef-d'oeuvre de l'univers 
avec la Neuvième et la Samothrace [...]' (Recherche 1: 255). 

'M de Guermantes, heureux qu'elle me parlât avec une telle compétence des sujets qui m'inté
ressaient, regardait la prestance célèbre de sa femme, écoutait ce qu'elle disait de Frans Hals et 
pensait: "Elle est ferrée à glace sur tout"' (Recherche 2: 524). 



Ouverture 13 

une femme, si c'était une femme qui l'avait inspiré, et Swann lui ayant avoue 
qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre' {Recherche 1: 241). 
De Baron de Charlus heeft een Rembrandt aan de muur hangen {Recherche 2: 
562). Proust ontleent ook soms zijn beeldspraak aan de werken van boven
genoemde schilders. Zo vergelijkt hij de Duc de Guermantes met bepaalde per
sonages van Rembrandt: 'Il parlait avec une tristesse légèrement indignée, mais 
tout en lui respirait cette gravité douce qui fait le charme onctueux et large de 
certains personnages de Rembrandt, le bourgmestre Six par exemple' {Recherche 
2: 679). De eetkamer van de familie Swann lijkt op een aziatische tempel ge
schilderd door Rembrandt.15 En ook het verlichte venster van een winkeltje in 
Parijs roept Rembrandt in de herinnering van de verteller.16 Maar Proust ge
bruikt bovenal verwijzingen naar deze Hollandse meesters om zijn ideeën over 
de kunst en het kunstenaarsschap uiteen te zetten. Zo schrijft hij in zijn artikel 
over Rembrandt over de 'essence', de hoogstpersoonlijke visie op de werkelijk
heid, die iedere kunstenaar onbewust in zijn werk tot uitdrukking brengt. Bij 
Rembrandt komt dat tot uiting in een bepaalde lichtval die in zijn belangrijkste 
werken steeds terugkeert: 'Mais à partir d'un certain moment, toutes ces figures 
apparaissent dans une sorte de lumière dorée, comme si elles avaient été toutes 
peintes dans un même jour qui serait, semble-t-il, celui du soleil couchant, 
quand les rayons, frappant directement les objets, les dorent de sorte que ce 
trait de ressemblance entre toutes les oeuvres de Rembrandt est beaucoup plus 
fort que les ressemblances qui résultaient de ces vieilles coupeuses d'ongles et 
peigneuses de fines chevelures et même du jour qui finit et du feu qui s'allume. 
Ce sont les goûts de Rembrandt, et cette lumière où sont ses portraits et ses 
tableaux, c'est en quelque sorte le jour même de sa pensée, l'espèce de jour par
ticulier dans lequel nous voyons les choses, au moment où nous pensons d'une 
façon originale. Il est certain qu'il a vu que cela était son jour propre et qu'au 
moment où il y voyait une chose, elle devenait pour lui riche, propre à engen
drer en lui d'autres observations pleines de profondeur, qu'il éprouvait à ce 
moment la joie qui est le signe que nous touchons à quelque chose de haut, que 
nous allons procréer'.17 De werken van Rembrandt en Vermeer, evenals die 
van de fictieve kunstenaars in de Recherche, tonen aan dat de kunstenaar in zijn 
werk een hoogstpersoonlijke werkelijkheid creëert: 'Grâce à l'art, au lieu de 
voir un seul monde, nous le voyons se multiplier, et, autant qu'il y a d'artistes 
originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les 

'Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un Temple 

asiatique peint par Rembrandt [...]' (Recherche 1: 506). 

'Dans un petit magasin de bric-à-brac, une bougie à demi consumée, en projetant sa lueur rouge 

sur une gravure, la transformait en sanguine, pendant que, luttant contre l 'ombre, la clarté de la 

grosse lampe basanait un morceau de cuir, niellait un poignard de paillettes étincelantes, sur des 

tableaux qui n'étaient que de mauvaises copies déposait une dorure précieuse comme la patine 

du passé ou le vernis d'un maître, et faisait enfin de ce taudis où il n 'y avait que du toc et des 

croûtes, un inestimable Rembrandt ' (Recherche 2: 97). 

M. Proust , Nouveaux Mélanges, 1954, p . 380. 
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uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et, bien des siècles après qu'est 
éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous en
voient encore leur rayon spécial' (Recherche 3: 896).18 In La Prisonnière toetst 
Bergotte vlak voor zijn dood de kwaliteit van zijn eigen werk aan Gezicht op 
Delft van Vermeer en komt daarbij tot de sombere conclusie dat hij gefaald 
heeft. Hij heeft niet voldoende geprobeerd zijn eigen hoogstpersoonlijke visie 
op de werkelijkheid in zijn werk tot uitdrukking te brengen: '"C'est ainsi que 
j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer 
plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme 
ce petit pan de mur jaune"' (Recherche 3: 187). 'Le petit pan de mur jaune' dat 
Proust hier beschrijft zou in de loop der jaren vele Fransen naar Nederland 
lokken. 

Prousts belangstelling voor Nederland betrof dus met name de schilderkunst. 
Maar hoe staat het met de belangstelling in Nederland voor Proust en zijn 
werk? Wordt er veel over geschreven? Zo ja, waar verschijnen dan deze publica
ties? Wie schrijven er over Proust? Zijn dat alleen romanisten of wordt Proust 
ook door anderen gerecipieerd? Welke algemene tendensen zijn er te onder
scheiden in de ontwikkeling van het betekenispotentieel dat aan zijn werk 
wordt toegekend? Dit zijn enkele van de vele vragen waar deze studie een ant
woord op zal proberen te formuleren. 

Zie ook: 'Vous m'avez dit que vous aviez vu certains tableaux de Ver Meer, vous vous rendez 
bien compte que ce sont les fragments d'un même monde, que c'est toujours, quelque génie 
avec lequel elle soit recréée, la même table, le même tapis, la même femme, la même nouvelle et 
unique beauté, énigme à cette époque où rien ne lui ressemble ni ne l'explique, si on ne cherche 
pas à l'apparenter par le sujet, mais à dégager l'impression particulière que la couleur produit' 
{Recherche i: 377). 



Hoofdstuk 1 

Afbakening probleem- en doelstelling 
en methodologie 

1.1 Probleem- en doelstelling 

Aan het eind van de jaren zestig werd in West-Duitsland de receptietheorie 
geïntroduceerd. Receptie-onderzoek bestudeert de reacties van lezers naar 
aanleiding van een literaire tekst. De belangrijkste theoretici van het eerste uur 
waren Hans Robert Jauss, Hannelore Link, Gunter Grimm en Felix Vodicka.1 

Kloek heeft in zijn studie over de receptie van Goethes Werther in Nederland2 

een uitstekende kritische analyse van de door deze onderzoekers voorgestelde 
theoretische modellen gegeven en ik heb dan ook niet de intentie om hier zijn 
werk over te doen. Ik zal mij in dit eerste hoofdstuk beperken tot het af
bakenen van de voor dit specifieke onderzoek geschikte methodologie, waarbij 
ik mij uiteraard wel op de bevindingen van voorgangers zal beroepen. 

De laatste jaren is er steeds meer literair-historisch onderzoek verschenen dat 
geschoeid is op de leest van de receptietheorie. G. de Jager onderzocht de recep
tie van de vijftigers in de dag- en weekbladkritiek tussen 1949 en 19593, Elisa
beth Leijnse bekeek de receptie van Maeterlinck in Nederland en Vlaanderen 
tussen 1889 en 18964, Jacqueline Bel bestudeerde de receptie van het Nederlands 
proza tussen 1885 en 19005, Sya Gerritsen onderzocht de receptie van Camus 
in Nederland en Vlaanderen6, Erica van Boven bestudeerde de receptie van 

H. R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanz, 1967. H. Link, 
Rezeptionsforschung: eine Einführung in Methode und Probleme, Kohlhammer, Stuttgart, 1976. G. 
Grimm, Rezeptionsgeschichte: Grundlegung einer Theorie, Wilhelm Fink, München, 1977. F. Vodic
ka, Die Struktur der literarischen Entwicklung, Wilhelm Fink, München, 1976. Vodicka publiceer
de al veel eerder, maar zijn werk werd pas in de jaren zeventig in het Duits vertaald. 

J.J. Kloek, Over Werther geschreven-Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800, Hes, 
Utrecht, 1985. 

G. de Jager, Argumenten voor canonisering: de Vijftigers in de dag- en weekhladkritiek, Utrecht, 
1992, Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. 

E. Leijnse, Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900: een onderzoek naar de 
Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck, Droz, Genève, 1995. 

J. Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle: een receptie-historisch overzicht van het proza 
tussen 1885 en 1900, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1993. 

S. Gerritsen, La reception de l'oeuvre d'Albert Camus en Flandre et aux Pays-Bas, 1994, Proef
schrift Université de Picardie Jules Verne. 
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vrouwenromans tussen 1898 en 19307, Frans Ruiter deed onderzoek naar de 
receptie van het Amerikaanse postmodernisme in Duitsland en in Nederland8 

en Maria Janssen onderzocht de ontvangst van Rutger Kopland, Judicus Ver
stegen en Jacques Firmin Vogelaar in de Nederlandse dag- en weekbladpers.' 
Dit onderzoek wenst zich bij deze reeks van praktische toepassingen van de 
receptietheorie te scharen en heeft vooral een toegepast karakter. Theorie is in 
dit boek een middel en geen doel op zichzelf, alhoewel men natuurlijk in zo'n 
praktisch onderzoek nooit om de vraag heen kan wat de winst- en verlies-
punten van receptie-historisch onderzoek in het algemeen zijn. 

De probleemstelling die ten grondslag ligt aan deze studie is: hoe beoor
deelden en categoriseerden Nederlandse critici het werk van Marcel Proust 
(1871-1922) en hoe dachten zij over zijn persoon? Het betreft een historisch-
documentair receptieonderzoek: ik beoog een historisch-descriptieve analyse van 
de receptie van Proust in de Nederlandse publieke literaire kritiek te geven. Het 
gaat daarbij om een concreet receptie-historisch onderzoek naar de reële histori
sche lezer, in casu de criticus. De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan 
deze studie zijn de volgende: 

Welke receptieprocessen zijn te onderscheiden en hoe ontplooit het bete
kenispotentieel van het werk van Proust zich in het verloop van de receptie
geschiedenis? Hoe reageerden critici op het werk van Proust en wie waren deze 
critici? 

Hebben vigerende literatuur- en kritiekopvattingen de kwaliteit en eigenheid 
die het literaire werk van Proust krijgt toegewezen, bepaald? De belangrijkste 
vraag die ik mij in dit verband zal stellen is of de interculturele receptie van 
Prousts werken ontwikkelingen in het Nederlandse proza en de Nederlandse 
literaire kritiek profileert en of daarbij sprake is van een Franse beïnvloeding. 
Dit onderzoek kan dus een bijdrage zijn tot beter inzicht in de geschiedenis van 
de literaire kritiek, een aanvulling bieden op de Nederlandse literatuurgeschied
schrijving en inzicht verschaffen omtrent de interculturele contacten tussen 
Frankrijk en Nederland. 

Zijn er verbanden aan te wijzen tussen de ontwikkeling van de literaire kri
tiek en bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen? Receptie-onderzoek maakt 
het mogelijk verschillende verbanden te leggen tussen literaire kritiek en maat
schappij. Bepaalde accentverschuivingen in de kunst- en literatuuropvatting zijn 
te verklaren uit politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Dit onderzoek toont 
aan dat de artistieke waardetoekenning soms moet worden gerelateerd aan bui-
tenliteraire, algemeen-culturele factoren. In de loop van deze eeuw zien we bij-

7 E. van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930, Sara/Van 
Gennep, Amsterdam, 1992. 

s F. Ruiter, De receptie van het Amerikaanse postmodernisme in Duitsland en Nederland, Garant, 
Apeldoorn, 1991. 

5 M. Janssen, In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van de literatuur
kritiek voor auteurs en hun werken, Verloren, Hilversum, 1994. 
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voorbeeld dat de kennis van de Franse taal in Nederland afneemt, mede als 
gevolg van onderwijsmaatregelen, en als gevolg hiervan neemt ook het prestige 
van de Franse literatuur af ten gunste van bijvoorbeeld de Angelsaksische lite
ratuur. Andere niet-literaire predisposities die de receptie van Proust hebben 
beïnvloed zijn bijvoorbeeld de verzuiling en later de ontzuiling, de crisis in de 
jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog en de heersende opvattingen omtrent 
homoseksualiteit. Dit onderzoek meent dan ook een bescheiden bijdrage te kun
nen leveren aan de twintigste-eeuwse mentaliteitsgeschiedenis. 

Een van de nevendoelstellingen van dit onderzoek is na te gaan wat de winst
en verliespunten van receptie-historisch onderzoek in het algemeen kunnen zijn. 

1.2 Afbakening probleemstelling 

'Er is geen onmenschelijker arbeid dan het schrijven van literatuurgeschiedenis
sen, tenminste voor wie dit eerlijk doet. Wie zich daaraan waagt, heeft na
genoeg alle werken der schrijvers en scribenten door te worstelen, die zijn 
tijdvak vullen, en verder ongeveer 't geschrevene over die schrijvers, en dikwijls 
nog het geschrevene over dit geschrevene. Eerst daarna heeft hij het zijne te 
zeggen [...]. Het is werk voor dwangarbeiders. Toen God de aarde vloekte, dat 
zij distelen en doornen ging voortbrengen en den mensch, dat hij in het zweet 
zijns aanschijns voortaan zijn brood zou eten, was Hij het menschdom nog ge
nadig. Hij had een harder vloek kunnen uitspreken: "Gij zult voortaan litera
tuurgeschiedenissen gaan schrijven!". [...] Is zijn werk minitieus, dan moet er 
minstens eenige jaren verloopen, tusschen begin en einde van het werk. Maar 
niemand heeft vijf, tien jaar lang volkomen dezelfde meening over boeken of 
dichtwerken; over vele zal het oordeel zich in enkele jaren hebben gewijzigd of 
zelfs geheel veranderd. Hij zou zijn boek moeten herzien en opnieuw be
werken, als het af is, en na deze herbewerking wederom moeten beginnen en 
zoo blijft hij in een circelbeweging'.10 

Om te voorkomen dat mijn onderzoek naar de receptie van Proust onmen
selijke proporties zou aannemen, heb ik besloten mijn onderzoeksvraag te be
perken. In 1985 beschreef Kloek in zijn dissertatie de receptiegeschiedenis van 
Goethes Die Leiden des jungen Werthers in Nederland. Hij besluit zijn epiloog 
met enkele aanbevelingen die, naar mijn mening, als randvoorwaarden kunnen 
gelden voor ieder receptie-historisch onderzoek": 1) de doelstellingen moeten 
bescheiden zijn;12 2) het onderzoek kan niet autonoom verricht worden: het 

J. van Heugten, 'Somber oordeel. De waarde der literatuurgeschiedenis'. In: De Tijd, 24 februari 

1934. 

J.J. Kloek, 1985, p. 214. 

Vrijwel alle recente receptie-historische onderzoeken kiezen voor een chronologische afbake
ning. Zo ook Kloek, die de receptie van globaal één generatie lezers belicht waarbij hij alle 
categorieën lezers betrekt. 
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interpreteren van het materiaal vergt kennis van de literaire en buitenliteraire 
context. 3) tenslotte moet men niet naar volledigheid streven, maar zich be
perken tot exemplarische gevallen. 

Het is inderdaad niet mijn bedoeling hier onderzoek te verrichten naar alle 
receptiedocumenten. De verzameling zou dan te uitgebreid worden. Ik richt mij 
in dit onderzoek op de publieke literaire kritiek. Het onderzoeksmateriaal zal 
in hoofdzaak gehaald worden uit literaire en algemeen culturele tijdschriften en 
uit dag- en weekbladen. Voor wat betreft de literaire en algemeen culturele 
tijdschriften is daarbij naar volledigheid gestreefd. Alle tijdschriften die in dit 
onderzoek aan bod komen zijn onderzocht niet alleen op de aanwezigheid van 
Proustreferenties maar ook is gekeken naar de aandacht voor de Franse litera
tuur in het algemeen en naar algemeen poëticale uitspraken over het proza. 
Voor wat betreft de dag- en weekbladkritiek is volledigheid niet haalbaar13 en 
baseert dit onderzoek zich op de verwijzingen die men aantreft in Nijhoff s 
Index, in de BNTL14 en in de bibliografie van de Marcel Proust Vereniging 
Nederland.15 Deze bibliografie is tot stand gekomen dankzij de uitzonderlijke 
inspanningen van J.J. Kazus. Dagelijks vlooit hij dag- en weekbladen en tijd
schriften na, op zoek naar Proustreferenties. Ik heb voor dit onderzoek een 
groot deel van zijn werk overgedaan omdat ik, zoals gezegd, ook inzicht wilde 
verkrijgen omtrent de aard en inhoud van deze media in het algemeen. De in
druk die ik aan dit onderzoek heb overgehouden is dat de bibliografie van 
Kazus zo goed als volledig is. Wel is het zo dat hij uitsluitend naar de landelijke 
dag- en weekbladen verwijst. Regionale en plaatselijke kranten zijn niet op 
Proustreferenties onderzocht en komen in dit onderzoek dan ook niet aan bod. 
Ook de literaire begeleiding via media als radio en televisie is buiten 
beschouwing gebleven. 

Publicaties in dag- en weekbladen en in tijdschriften zijn dus het be
langrijkste object van deze studie. Natuurlijk zal in de loop van dit onderzoek 
blijken dat hoewel alle receptiedocumenten tot het publieke domein behoren, er 
grote verschillen zijn tussen de diverse media. Een recensie in een krant is 
meestal oppervlakkiger en streeft vaak een ander doel na dan een analyse in een 
literair tijdschrift. Zo worden de vertalingen van Prousts werk, de toneel
adaptaties en de film van Volker Schlöndorff alleen in de dag- en weekbladpers 
besproken. Dit verschil komt duidelijk tot uitdrukking in dit onderzoek. 
Recensies in dag- en weekbladen lenen zich vaak niet voor een uitvoerige 
analyse. In de hoofdstukken die gewijd zijn aan de analyse van de receptie-

De meeste kranten zijn niet gecatalogiseerd. Het is ondoenlijk om alle kranten over de periode 

1920-1997 opnieuw op Proustreferenties na te speuren. Een dergelijk onderzoek zou vele jaren 

in beslag nemen. 

BNTL: Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, 's-Gravenhage, Stichting 

Bibliographia Neerlandica. 

Bibliografie opgesteld door J.J. Kazus en opgenomen in de diverse jaarboeken van deze ver

eniging. 
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documenten komen dan ook hoofdzakelijk tijdschriftartikelen aan bod. Wel is 
het zo dat het vaak dezelfde critici zijn die in de diverse media hun meningen 
uitdragen en de receptiedocumenten vullen elkaar dus vaak goed aan. 

Verwijzingen naar handboeken, literatuuroverzichten, essaybundels, mono
grafieën e.d. zullen alleen in de analyse worden opgenomen indien zij van essen
tieel belang zijn voor de interpretatie van bepaalde receptiedocumenten of voor 
het schetsen van het algemeen kader waarbinnen de receptie plaatsvond. Voor 
de beschrijving van de ontwikkeling van het Nederlandse proza en de Neder
landse literaire kritiek zal ik verwijzen naar de literatuurgeschiedenissen van 
Gerard Knuvelder16, C.N.G. de Vooys en G. Stuiveling17, G.J. van Bork en 
N. Laan18, Ton Anbeek19, M.A. Schenkeveld-Van der Dussen20 en Frans 
Ruiter en Wilbert Smulders21, naar de studie van Siem Bakker over de Neder
landse tijdschriften en naar de monografieën die er van de Nederlandse 
tijdschriften zijn verschenen.22 Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de 
analytische inhoudsopgaven die van een aantal Nederlandse tijdschriften zijn 
verschenen.23 Voor de beschrijving van de afzonderlijke receptiedocumenten 
verwijs ik ook regelmatig naar ander werk van de critici. Zo zal bij de be
spreking van de vier artikelen die Simon Vestdijk voor Maatstaf schreef in 1966, 
ook verwezen worden naar andere bronnen zoals de verslagen van de interviews 
die Vestdijk had met Nol Gregoor en Theun de Vries. Ook de inleiding die 

G.P.M. Knuvelder, Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, Malmberg, 
Den Bosch, 1976. 

" C .N.G. de Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde, Wolters-Noordhoff, 
Groningen, 1980 (32e druk). 

G.J. van Bork, N . Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de 

Nederlandse literatuur, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1986. 

" T. Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885-1985, De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 1990. 

M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Martinus 
Nijhoff, Groningen, 1993. 

F. Ruiter en W. Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 1996. 

22 S. Bakker, Literaire tijdschriften van 1885 tot heden, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985. Verder 

zal o.a. verwezen worden naar de reeks Monografieën van Literaire Tijdschriften, die in 1986 bij 

Uitgeverij Martinus Nijhoff B.V. van start is gegaan. In deze reeks zijn tot nu toe verschenen: 

H. Renders, Barharber 1958-1971, T. Velthuysen, Tirade 1957-1985, D . Fleuren-van Hal, Forum 

1931-1935. 

B. Dongelmans, Het Getij, De Graaf, Nieuwkoop, 1983. J.M.J. Sicking, Podium 1944-1969, De 

Graaf, Nieuwkoop, 1986. P.J. Verkruysse, Critisch Bulletin, Thespa, Amsterdam, 1975. 
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Sem Dresden in 1966 bij de vertaling Een liefde van Swann schreef blijft bijvoor
beeld niet onbesproken. 

Verder blijft het materiaal dat ik gebruik, beperkt tot de niet-specifiek 
wetenschappelijke uitingen. De academische kritiek blijft in principe buiten 
beschouwing behalve daar waar zij aantoonbaar van invloed is geweest op de 
publieke literaire kritiek, door toedoen van bepaalde personen zoals Dresden of 
door verwijzingen naar bepaalde wetenschappelijke geschriften in de publieke 
literaire kritiek. Zoals uit mijn onderzoek zal blijken is de invloed van de 
academische kritiek tamelijk groot geweest. Veel vertegenwoordigers van het 
academische circuit, met name romanisten, hebben zich in de loop der jaren in 
de publieke media over Proust uitgelaten. In de meeste gevallen hebben deze 
bijdragen van academici in de publieke kritiek een niet specifiek wetenschap
pelijk karakter. Strikt wetenschappelijke geschriften worden slechts sporadisch 
in de publieke kritiek besproken en meestal in negatieve zin, hetgeen bewijst 
dat het toch om twee afzonderlijke circuits gaat, ieder met een eigen doelgroep. 

Ook de vertalingen van Prousts oeuvre zullen alleen indirect, via de ver
wijzingen ernaar in de kritiek, aan de orde komen. Vertalingen spelen vaak een 
bemiddelende rol tussen auteur en lezer. In het geval van Proust is hier pas vrij 
laat sprake van. Het heeft tot 1966 geduurd voordat er een vertaling van een 
deel van Prousts werk verscheen. Toen verscheen namelijk Een liefde van 
Swann in een vertaling van Miep Veenis-Pieters. De vertalingen van Prousts 
werk worden uitvoerig door de kritiek besproken, maar in deze besprekingen 
gaat men hoofdzakelijk in op de inhoud van het vertaalde werk. Dit onderzoek 
biedt dan ook geen technische analyse van de vertalingen. In het bibliografisch 
supplement zal een overzicht worden opgenomen van de diverse vertalingen. 

Wat de geografische afbakening betreft: alleen Nederland wordt in aan
merking genomen, niet het gehele Nederlandse taalgebied. Wanneer Nederland
se critici naar buitenlandse bronnen verwijzen, dan is dat bijna altijd, niet naar 
Vlaamse, maar naar Franse bronnen. De meest produktieve contrastieve analyse 
is dan ook die tussen Frankrijk en Nederland. Helaas is de receptie van Proust 
in Frankrijk maar ten dele beschreven.24 De bevindingen in deze studies heb ik 
in mijn analyse betrokken. Met name voor wat betreft de periode tot ± 1970 
zal uitvoerig worden ingegaan op de interferentie van de Franse literaire kritiek. 
Een volledige contrastieve analyse van de receptie van Proust in Frankrijk en in 
Nederland streeft dit onderzoek evenwel niet na. Het onderwerp zou dan te 
breed worden. 

Receptiedocumenten uit andere landen zullen alleen aan de orde komen 
wanneer zij van aantoonbare invloed zijn geweest op de Nederlandse kritiek. 
Zo treffen we voor de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse katholieke pers 

Zie: J-Y. Tadié, Proust, Belfond, Parijs, 1983. A. Alden, Marcel Proust and his French Critics, 
Lymanhouse, Los Angeles, 1940. V.E. Graham, Bibliographie des études sur Marcel Proust et son 
oeuvre, Droz, Genève, 1976. A. Compagnon, 'La Recherche du temps perdu de Marcel Proust'. 
In: P. Nora, Les Lieux de mémoire, t. III, Gallimard, Parijs, 1992, pp. 927-967. A. Compagnon, 
Proust entre deux siècles, Seuil, Parijs, 1989, pp. 23-52. E. Ahlstedt, La Pudeur en Crise. Un aspect 
de l'acceuil d'A la recherche du temps perdu de Marcel Proust 1913-1930, Jean Touzot, Parijs, 1985. 
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vrijwel constant verwijzingen aan naar de katholieke beweging in Frankrijk met 
essayisten als Henri Massis en Jacques Maritain. Deze verwijzingen zijn bij het 
onderzoek betrokken. Buitenlandse interpretatieve studies over Proust komen 
slechts ter sprake waar dat relevant is in het licht van een vergelijking met 
Nederlandse contemporaine interpretaties. Zo zullen studies van Jean-Paul 
Sartre en Alain Robbe-Grillet over Proust uitvoerig worden besproken omdat 
ze hun weerslag hebben gehad op de Nederlandse kritiek. Alle buitenlandse 
bijdragen in de Nederlandse pers, zoals de bijdragen van Vlamingen als Leopold 
Levaux en Raymond Brûlez, maken deel uit van het onderzoeksmateriaal. 

Ik heb tenslotte gekozen voor de volgende tijdsafbakening: als beginjaar is 
1920 gekozen omdat in dat jaar de eerste recensies, van Jan van Nijlen in De 
Gids en van André de Ridder in De Telegraaf, verschenen. De eindgrens van het 
onderzoek is niet direct door het materiaal gegeven. De receptiegeschiedenis 
gaat tot op de dag van vandaag door. Het onderzoek zal doorlopen tot en met 
1997 waarbij drie periodes zijn onderscheiden. De periode 1920-1945, de periode 
1945-1971 en de periode 1972-1997. De Tweede Wereldoorlog vormt een belang
rijke cesuur vanwege het lamleggen van het openbare literaire leven (Kultuur
kamer, opheffing van een groot aantal literaire tijdschriften en dag- en 
weekbladen). Deze periodisering dient echter niet opgevat te worden als een 
breuklijn; veel tendensen in de Nederlandse literaire kritiek en in het Neder
landse proza overschrijden de breuk van de oorlog. Zo was ook na de oorlog de 
literaire kritiek lange tijd nog in belangrijke mate verzuild en bepaalde critici als 
Simon Vestdijk en Anton van Duinkerken zijn zowel voor als na de Tweede 
Wereldoorlog actief. Ook leidde de Tweede Wereldoorlog niet direct tot revo
lutionaire veranderingen in het Nederlandse proza. Ben Stroman zegt hierover: 
'Dit wil in genen dele zeggen dat de invloed van deze oorlog niet merkbaar zou 
zijn in de geestesproducten van onze romanciers, maar wel dat de schok geen 
verschuivingen in de vorm heeft veroorzaakt. Naar het uiterlijk vertonen de na
oorlogse romans geen afwijkingen van de vormen, die wij voor 1939 kenden'. 
1971 is het jaar van de herdenking van het honderdste geboortejaar van Proust 
ter gelegenheid waarvan een groot aantal publicaties over zijn werk verschijnen. 
Ik heb er voor gekozen in dit jaar een tweede periode te laten eindigen. Ook 
voor deze periodisering geldt dat zij geen duidelijke breuklijn vertegenwoordigt 
en dus tamelijk arbitrair is. 

B. Stroman, De Nederlandse roman. Overzicht en indrukken 1940-1950, Nijgh & Van Ditmar, 

Rot terdam/ ' s Gravenhage, 1951, p . 5. 
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1.3 Methode 

1.3.1 Receptie-theorie: receptie-esthetica en receptie-geschiedenis 

De theoretische uitgangspunten van het receptie-onderzoek bieden ruimte aan 
verschillende praktische uitwerkingen. Van Link26 neem ik het onderscheid 
over tussen receptie-esthetica, die zich bezighoudt met de 'adekwate interpreta
tie', dat wil zeggen met de in de tekst geprogrammeerde receptie, en receptiege
schiedenis, waarbij feitelijke interpretaties centraal staan. Anbeek merkt terecht 
op dat receptie-onderzoek in feite de voortzetting is van twee al bestaande 
vormen van literatuuronderzoek, te weten de 'Wirkungsgeschichte' en de struc
tuuranalyse27. Over dit principiële verschil tussen een puur hypothetische 
receptie en een gedocumenteerde reële receptie is de afgelopen jaren veel te doen 
geweest. Link en Anbeek zijn van mening dat een combinatie van beide (een 
toetsing van de hypothetische receptie aan de reële receptie) de meest ideale 
optie is.28 Kloek en Van Boven daarentegen achten een symbiose van receptie-
esthetica en receptie-historie zeer problematisch. Zij wijzen daarbij met name op 
de discrepantie tussen de receptie van reële lezers en de in de tekst geprogram
meerde reactie van de impliciete lezer. Een dergelijke symbiose zou naar hun 
mening alleen zin hebben wanneer de onderzoeker waarde-oordelend wenst op 
te treden. In de praktijk blijkt de discrepantie tussen 'werkelijke lezer' en 
'impliciete lezer' soms inderdaad groot. Dit geldt zeker voor de specifieke groep 
lezers die object zijn van deze studie: de critici. Zo is bijvoorbeeld de 'adekwate 
respons' niet de enige doelstelling voor een criticus; hij kan zijn poëticale opvat
tingen heel goed loslaten op teksten die vanuit een heel andere geïmpliceerde 
poëtica opgebouwd zijn. Bovendien treedt een recensent/criticus niet alleen als 
exemplarische lezer op, maar ook als voorlichter van zijn publiek, waardoor 
vaak niet goed uit te maken zal zijn of we met een werkelijk verslag van een 
leeservaring te maken hebben.29 Zoals ik bijvoorbeeld ten aanzien van de voor
oorlogse katholieke kritiek zal constateren, schrijven critici soms naar de morele 

H. Link, 1976, pp. 43-45. 

T. Anbeek 'Het maken van literatuurgeschiedenis'. In: Hollands Maandblad 25, 1984, pp. 27-35. 

E. van Alphen, Bij wijze van lezen; verleiding en verzet van Willem Bra.kma.ns lezer, Cout inho, 

Muiderberg, 1988 en M. Meijer, De lust tot lezen: Nederlandse dichteressen in bet literaire systeem, 

Sara/Van Gennep, Amsterdam, 1988 combineren receptiegeschiedenis en receptie-esthetica waar

bij ze een psychoanalytisch begrippenapparaat hanteren om vergissingen te beschrijven. 

Zie bijvoorbeeld Kloek, 1985, pp. 202-203 : 'Het lijkt me aannemelijk dat op vergelijkbare wij 
iedere criticus - in de ruime zin van "ieder die in het openbaar een oordeel geeft" - nc 
aanlegt die niet in alle opzichten zijn particuliere maatstaven hoeven te dekken [...]. Wat 
de romancier gold, gold a fortiori voor de criticus: zijn maatschappelijke taak vereiste niet het 
verwoorden van persoonlijke impressies, maar het voorlichten en waarschuwen van de argeloze 
lezer'. 

ze 
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normen van het lezerspubliek toe. Verder zijn analyse en bijvoorbeeld recensie 
vaak twee zo verschillende grootheden dat vergelijking geen zin heeft. De voor 
dit onderzoek gebruikte kritieken zijn vaak zo summier en oppervlakkig dat 
een confrontatie met het minitieuze lezen dat een receptie-esthetische analyse 
vereist, onmogelijk is. Daarnaast is het zo dat critici soms op elkaar reageren en 
hun eigen interpretaties toetsen aan die van een ander. Zo geeft H.C. Halber-
stadt-Freud in 1993 een uitermate subjectieve interpretatie van de biografie van 
Diesbach; ze gebruikt diens boek om haar eigen conclusies omtrent het sado
masochisme en de perversie bij Proust te staven.30 Tenslotte functioneert 
literaire kritiek soms ook als reflectie op de eigen schrijversproblematiek. We 
constateren dit inderdaad bij enkele critici-auteurs zoals Simon Vestdijk, Martin 
Walser en Alain de Botton, die zich met Proust hebben beziggehouden. Met 
Kloek en Van Boven ben ik dan ook van mening dat voor receptie-historisch 
onderzoek zoals hier beoogd de meest vruchtbare methode er een is die gericht 
is op een niet-normatieve reconstructie van de in de loop der tijden toegekende 
betekenisssen en waarden, en op de verklaring daarvan vanuit de respectieve 
vigerende opvattingen31. Dit onderzoek maakt geen normatief onderscheid tus
sen acceptabele en minder acceptabele concretiseringen van Prousts werk. Het 
stoelt op de 'polyvalentieconventie', dat wil zeggen de opvatting dat interpreta
tieverschillen zonder meer worden geaccepteerd. Niet het werk zelf is hier ob
ject van onderzoek maar de beeldvorming ervan in de literaire kritiek. Ik zal 
mij niet afvragen of Proust goed is gelezen maar hoe hij werd gelezen; hoe reële 
lezers, in casu critici, in de loop van de twintigste eeuw de teksten van Proust 
feitelijk gerecipieerd hebben. Alleen in de conclusie zal ik een meer contrastieve 
benadering toepassen en de belangrijkste bevindingen toetsen aan mijn eigen 
receptie-esthetische analyse van Prousts werk. 

1.3.2 Receptiegeschiedenis 

Receptiegeschiedenis als onderdeel van de literatuurwetenschap en van de litera
tuurgeschiedenis is een ruim begrip dat nogal verschillende typen onderzoek 
dekt: geschiedenis van de waardering, de invloed, de roem, beschrijving van de 
sociologie van het publiek, het voortleven van vormen, genres etc. 

Link maakt een verhelderend onderscheid tussen produktieve, reproduktieve 
en passieve receptie.32 De produktieve receptie uit zich in nieuwe kunst
werken, de reproduktieve receptie behelst alle secundaire literatuur en de passie-

H.C. Halberstadt-Freud, 'De Proust-biografie van Ghislain de Diesbach. Op zoek naar de psy
chologie van Marcel Proust'. In: Vrij Nederland, 30 oktober 1993. 

De laatste jaren constateren we überhaupt een steeds minder normatieve invalshoek binnen het 
receptie-onderzoek; de rationele bestrijding van de miskenning, waarop Jauss zich nog toelegde, 
ruimde het veld voor de descriptie van pluriforme concretisaties. 

H. Link, 1976, pp. 85-112. 
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ve receptie is de receptie door de anonieme lezer, de zogenaamde 'zwijgende 
meerderheid'. In dit onderzoek zullen de eerste en de laatste categorie in 
principe buiten beschouwing worden gelaten. De produktieve receptie omdat ik 
geen onderzoek beoog naar de invloed van Proust op de Nederlandse letteren, 
bijvoorbeeld op auteurs als Maarten 't Hart, Willem Brakman en Simon Vest
dijk, maar mij richt op het onthaal van zijn werk in de publieke literaire 
kritiek. Het zoeken naar impliciete of expliciete verwijzingen naar Proust in de 
Nederlandse literatuur maakt geen wezenlijk onderdeel uit van deze studie 
alhoewel ik mij er hier en daar toch toe heb laten verleiden uitspraken te doen 
omtrent de betekenis van Proust voor enkele Nederlandse romanschrijvers. Ver
wijzingen in de publieke literaire kritiek naar Prousts persoon en werk in 
Nederlandse literaire uitingen worden uitgebreid aan de orde gesteld". Zo ver
schijnen er in de jaren zestig twee artikelen over de mogelijke verwantschappen 
tussen Proust en Lodewijk van Deyssel en in de jaren zeventig en tachtig stellen 
een aantal studies de invloed van Proust op Vestdijk centraal. Deze teksten 
worden in dit onderzoek besproken. Ook voor de passieve receptie zal weinig 
aandacht zijn omdat het zo goed als onmogelijk is greep te krijgen op de reële 
receptie in het algemeen. Over de zogenaamd 'echte' lezers komt men door het 
lezen van recensies, artikelen en essays niet veel te weten. Integendeel, critici 
benadrukken vaak de kloof die er bestaat tussen de aandacht voor een auteur in 
de publieke media en de omvang van het lezerspubliek. Zo zegt Hubert Lampo 
in 1947 over het werk van Proust: 'Met de grote klassieken deelt Proust het lot, 
dat er zeer veel over hem wordt gesproken, doch dat zijn aantal lezers waar
schijnlijk in omgekeerde verhouding staat tot zijn faam'.34 

Een logisch gevolg van deze keuze voor louter en alleen de reproduktieve 
receptie van critici, is dat elementen ontleend aan de literatuursociologie (op
lagen, distributie, boekenbezit en belezenheid van het publiek, aanschafbeleid, 
leen- en leesgedrag e.d.) niet aan de orde zullen komen. Deze hebben namelijk 
vaak betrekking op een breder lezerspubliek. Zij zijn niet van doorslaggevende 
invloed op de reacties van critici. 

Receptie-onderzoek zoals hier beoogd dient op drie manieren rekening te hou
den met de historiciteit van de literatuur. 

a) Diachroon, wat betreft de samenhang en ontwikkeling van de verschillen
de recepties van een literair werk (consolidatie van opinies; vaststelling van 
waarderingscurve etc). Receptie-historisch onderzoek kan niet om een dia-
chrone presentatie van het materiaal heen maar het kan tegelijkertijd niet vol
staan met het opstellen van een louter chronologisch-descriptieve opsomming. 

Een voorbeeld van een dergelijke 'invloedenstudie' is E. Dezon-Jones' studie Proust et l'Amé

rique, Nizet, Parijs, 1982. 

H. Lampo, 'Marcel Proust herdacht'. In: Vrij Nederland 6 december 1947. Ook Galle in zijn 
studie naar het onthaal van Couperus in Nederland uit 1963 wijst op de discrepantie tussen 
kritiek en lezerspubliek. Zo toont hij aan dat Couperus in het begin van deze eeuw geweldig 
populair was maar in de kritiek doorgaans met veel reserve tegemoet werd getreden. 
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Couperus in de kritiek van Marc Galle35, het proefschrift van Gerritsen en de 
studie van Paul de Smaele, Baudelaire en het Baudelairisme, hun nawerking in de 
Nederlandsche letterkunde*1', tonen naar mijn mening het gevaar aan van een 
vrijwel uitsluitend diachrone presentatie van het materiaal; een loze opsomming 
van opinies waarbij te weinig aandacht is voor het literaire en historische kader 
waarin de receptiedocumenten verschenen. Zij laten series documenten de revue 
passeren, zonder dat zij selecteren en zonder dat zij hun materiaal goed 
ordenen. Deze keuze voor een streng chronologisch overzicht van de concreti-
saties heeft vaak als uitgangspunt een geconstateerde waarderingscurve die als 
richtsnoer voor de presentatie van het materiaal wordt gebruikt. Zo zegt De 
Smaele naar aanleiding van de receptie van Baudelaire: 'Het kwam er op aan, 
alle eventueele stadia van deze evolutie: volledige onverschilligheid, sporadische 
blijken van belangstelling, groeiende waardering, eindelijke waardering, ver
heerlijking te belichten en tevens te motiveren'.37 In de receptie van Proust is 
een dergelijke waarderingscurve niet te onderscheiden. De ontvangst is meteen 
vanaf het begin in de jaren twintig, met uitzondering van de confessionele 
kritiek, zeer lovend en reeds eind jaren twintig worden er uitvoerige analyses 
van zijn werk gepresenteerd. Zijn populariteit gaat tot op de dag van vandaag 
door. Toch zal ook in dit onderzoek het materiaal in principe chronologisch 
worden gepresenteerd. Maar deze diachrone opzet zal gecombineerd worden 
met een synchrone. 

b) Synchroon, wat betreft het referentiekader van contemporaine literatuur 
en kritiek alsmede wat betreft de opeenvolging van dergelijke kaders. Men gaat 
er doorgaans vanuit dat literatuuropvattingen door de literatuurkritiek worden 
gebruikt om het literaire aanbod te ordenen en er waarde en betekenis aan toe 
te kennen. Deze synchrone determinanten komen regelmatig aan bod in de 
diverse onderzoeken maar zij worden vaak te globaal behandeld38. Een van de 
doelstellingen van dit onderzoek is om te onderzoeken of processen van beeld
vorming inderdaad in hoge mate worden bepaald door het gebruik van litera
tuur- en kritiekopvattingen. Zijn traditionele indelingen die we in de vak
literatuur tegenkomen tussen bijvoorbeeld programmatische en niet-program-
matische tijdschriften werkbaar voor de beschrijving van de receptie van het 
werk van Proust? Of worden de receptieprocessen bijvoorbeeld veel meer ge-

M. Galle, Couperus in de kritiek, Polak, Amsterdam, 1963. 

P. de Smaele, Baudelaire en het Baudelairisme, hun nawerking in de Nederlandse letterkunde, 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, Brussel, 1934. 

o.e. pp. 10-11. 

E. van Boven, 1992, hanteert bijvoorbeeld het onderscheid tussen programmatische en niet-pro-
grammatische tijdschriften. H. Scholten bewijst in zijn studie over het tijdschrift De Gemeen
schap dat een dergelijke indeling te grof is. Het levensbeschouwelijk gehalte van de documenten 
in dit tijdschrift is afhankelijk van de maatschappelijke achtergrond, de persoon van de criticus 
en de literaire actualiteit. 



26 De receptie van Proust in Nederland 

stuurd door puur individuele normen en opvattingen? Om dit te onderzoeken 
zal voor iedere periode in de inleiding uitgebreid ingegaan worden op de stand 
van de literaire kritiek. 

c) Tenslotte dient een enigszins betrouwbare reconstructie ook de relatie 
tussen de immanente literaire ontwikkeling en het algemeen historisch maat
schappelijk proces in ogenschouw te nemen. Zo zien we in de jaren dertig als 
gevolg van de crisis meer en meer aandacht voor algemeen maatschappelijke 
vraagstukken, hetgeen ten koste gaat van de aandacht voor de literatuur en 
zeker voor de literatuur zoals Proust die bedreef. Niet-literaire predisposities, 
zoals de heersende opvattingen omtrent homoseksualiteit, tekenen soms de 
appreciaties van de critici. 

Voor ieder te onderscheiden tijdvak zal op basis van deze drie literair-
historische determinanten, een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de 
context of 'verwachtingshorizon' (of liever: horizonnen, die naast en in concur
rentie met elkaar bestaan) van de critici worden gegeven. Dit gebeurt voor 
iedere periode in de inleiding en in de passages die gewijd zijn aan de algemene 
kenmerken van het receptiemateriaal. Daarbij kan, zoals zal blijken, niet vol
staan worden met een globale schets van de belangrijkste poëticale en socio-
culturele stromingen maar dienen van ieder afzonderlijk receptiedocument de 
contingente elementen te worden vastgesteld. Een contextgebonden reconstruc
tie, waarbij bijvoorbeeld ook het belang van de polemische en strategische con
text in de door de literaire kritiek gehanteerde argumentatiepatronen naar voren 
komt39. In het tweede deel van ieder hoofdstuk zullen de globale tendensen 
worden besproken die in het beeldvormingsproces rondom Prousts werk kun
nen worden onderscheiden, zoals: wat is de algemene opvatting over Prousts 
stijl? Hoe plaatst men zijn werk in de literatuurgeschiedenis? Wat zijn de 
belangrijkste thema's die door de kritiek aan de orde worden gesteld? Tenslotte 
worden voor iedere periode een groot aantal receptiedocumenten uitvoerig ge
analyseerd. Door de verschillende momentopnames achter elkaar te plaatsen, 
ontstaat de film van de waarderingsgeschiedenis. De chronologische behandeling 
van receptiedocumenten zal dus worden afgewisseld met synthetiserende hoofd
stukken. 

39 Denk bijvoorbeeld aan de in vergelijking met Proust verdergaande polemische toespitsing in de 

confessionele pers van de jaren dertig ten aanzien van Gide omdat deze als redacteur bij de 

Nouvelle Revue Française en als criticus in poëticale debatten participeert terwijl Proust al is 

overleden. 



Hoofdstuk 2 

Periode 1913-1945 

2.1 Inleiding 

Twee factoren zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor de eerste lezers
receptie van Proust: de publicatiegeschiedenis van zijn werken en Prousts vroeg
tijdig overlijden in november 1922. 

In 1896 publiceerde Proust zijn eerste boek, Les plaisirs et les jours, bij 
Calmann-Levy1, een verzameling van voor een deel al eerder in Le Banquet en 
La Revue Blanche gepubliceerde impressionistische gedichten, verhalen en schet
sen die in 1924 opnieuw werd uitgebracht. In de jaren daaropvolgend werkt 
Proust onder andere aan de vertaling van een aantal werken van de Engelse 
kunsthistoricus John Ruskin: in 1904 verschijnt La Bible d'Amiens en in 1906 
Sésame et le Lys. Proust begint zijn A la recherche du temps perdu in 1905. Na 
door een aantal uitgevers, waaronder de Nouvelle Revue Française2 door toe
doen van André Gide3, afgewezen te zijn, verschijnt Du côté de chez Swann 
uiteindelijk in november 1913 bij de nog onbekende uitgever Bernard Grasset4. 
De voorbereidingen voor het tweede deel zijn ver gevorderd wanneer de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt. De Nouvelle Revue Française verzorgt in de zomer van 
1914 twee voorpublicaties van het tweede deel, A l'ombre des jeunes filles en 

fleurs. Ruim vier jaar lang zal, op verzoek van Proust zelf, van iedere verdere 
publicatie worden afgezien. 

De oorlogsjaren lieten zich kenmerken door de vraag naar een sterk natio
naal geëngageerde literatuur. Voor Proust, die er een zuiver esthetische kunst
opvatting op nahield, was dit een allesbehalve ideale context om zijn werken in 

M. Proust, Les plaisirs et les jours, Calmann-Levy, Parijs, 1896. 

De toekomstige uitgeverij Gallimard. 

Gide vond Proust een te mondain schrijver en hij was het niet eens met zijn behandeling van 
het thema van de homoseksualiteit. Velen zullen in de loop van deze eeuw ingaan op deze af
wijzing door Gide. Zo schrijft Du Perron naar aanleiding van het verschijnen van de complete 
werken van Gide: 'Het deel eindigt met Feuillets, met de inleiding tot de brieven van de in de 
oorlog gevallen, gelovige luitenant Dupouey, en met twee brieven aan Marcel Proust, waaruit 
blijkt hoe Gide hem - in 1914 - voor een onbelangrijk mondain hield wiens literatuur hij 
wantrouwde. Bij nader inzien blijkt hem zijn vergissing, hij maakt oprecht zijn excuses, wordt 
geestdriftig en dringt sterk bij Proust aan, om zijn werken te krijgen voor de Nouvelle Revue 
Française. Het zijn van die kleine trekjes uit de literatuurgeschiedenis, die de schande worden 
van geringere geesten, maar die de grotere nog tot eer strekken, ongerekend nog de pittige 
anecdotische bijsmaak' (E. du Perron, 'André Gide, Oeuvres complètes VII, VIII'. In: Verzameld 
werk VI, Van Oorschot, Amsterdam, 1958, pp. 176-177). 

M. Proust, Du côté de chez Swann, Grasset, Parijs, 1913. 
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te laten verschijnen. Léon Pierre-Quint merkt hier in 1925 in zijn in Nederland 
veel besproken studie Marcel Proust, sa vie, son oeuvre over op: 'Il ne pouvait 
plus être question de faire paraître la suite de son oeuvre. Dans chaque pays on 
mobilisait non seulement les hommes, mais toutes les forces intellectuelles. 
Pendant cinq ans, les seuls livres qui sortaient étaient des livres de guerre. La 
presse opprimée et douloureuse se taisait'.5 Proust wijst in zijn Recherche iedere 
vorm van expliciet geëngageerde literatuur af: '"Plus de style avais-je entendu 
dire alors, plus de littérature, de la vie!". On peut penser combien même les 
simples théories de M. de Norpois contre "les joueurs de flûte" avaient refleuri 
depuis la guerre. Car tous ceux qui n'ont pas le sens artistique, c'est-à-dire la 
soumission à la réalité intérieure, peuvent être pourvus de la faculté de raison
ner à perte de vue sur l'art' {Recherche 3: 882).6 

Proust vond de hectische jaren van de Eerste Wereldoorlog dus maar weinig 
geschikt voor zijn meditatief proza. Hij gebruikt deze jaren om zijn roman 
verder uit te bouwen. Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meende 
Proust met drie delen te kunnen volstaan: Du côté de chez Swann, Le côté de 
Guermantes en Le temps retrouvé. Gedurende de oorlogsjaren schrijft hij een 
tweede deel bij Le côté de Guermantes, herschrijft hij A l'ombre des jeunes filles en 
fleurs en bedenkt hij het personage Albertine, dat een centrale rol zal spelen in 

L. Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son oeuvre, Editions du Sagittaire, Marseille, 1935 (eerste 

uitgave 1925), p . 104. J. Rivière beschrijft in 1925 vanuit een persoonlijk standpunt de breuk die 

de Eerste Wereldoorlog voor de waardering van het werk van Proust betekende: 'Dans les der

niers mois qui précédèrent la guerre avant que j'aie pu le voir; car dès ce moment il menait une 

vie très retirée et ne recevait plus guère que ses anciens amis. Je perdis contact avec lui et avec 

son oeuvre; frappé par tout ce que je voyais autour de moi d'énorme et d'horrible, je sentis une 

sorte de scrupule se mélanger à ce moment à m o n admiration. Je me demandai si vraiment il 

était permis de peindre la vie dans ce qu'elle avait de plus superficiel, quand elle était susceptible 

d'aussi affreuses catastrophes que celle à laquelle je me trouvais mêlé; je me demandai, plus 

généralement, s'il était permis d'adopter à son égard (quel qu'en fût le fond) une attitude aussi 

tranquille, aussi objective, aussi purement historique que celle que Proust avait choisie [...]. 

Pourtant quelque chose me rassurait. Au fond de l'Allemagne, où les hasards de la guerre 

m'avaient relégué, je relisais Racine et Molière et une parenté m'apparaissait entre leurs propos, 

tout au moins, mais même quelquefois entre leurs procédés, et ceux de Proust. U n même esprit, 

à voir les choses en gros, me semblait avoir donné naissance à Célimène et à Odette. Je sentais 

chez Proust dès ce moment l'héritier direct de nos grands peintres de caractères. Enfin la guerre 

passa. Mais l 'oeuvre de Proust ne passa pas. Je la relus dès m o n retour; et j 'eus l 'impression que 

sa jeunesse avait augmenté, qu'elle était rayonnante de grâces et de forces qui m'avaient d'abord 

échappé. Je compris tout de suite que c'était la grande oeuvre de notre époque et que son in

fluence, son succès allaient être immenses' (J. Rivière, 'Marcel Proust ' . In: Nouvelle Revue 

Française, april 1925, pp. 788-789). 

Zie ook: 'Dès le début de la guerre, M. Barrés avait dit que l'artiste (en l'espèce Titien) doit 

avant tout servir la gloire de sa patrie. Mais il ne peut la servir qu'en étant artiste, c'est-a-dire 

qu'à condition, au moment où il étudie ces lois, institue ces expériences et fait des découvertes 

aussi délicates que celles de la science, de ne pas penser à autre chose - fût-ce à la patrie - qu'à la 

vérité qui est devant lui. N ' imitons pas les révolutionnaires qui par "civisme" méprisaient, s'ils 

ne les détruisaient pas, les oeuvres de Watteau et de La Tour, peintres qui honorent davantage 

la France que tous ceux de la Révolution' (Recherche 3: 888). 
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de delen Sodome et Gomorrhe II, La Prisonnière en Albertine disparue. Zonder de 
Eerste Wereldoorlog zou Prousts Recherche dus een stuk korter zijn geweest. A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs verschijnt in 1918 bij de Nouvelle Revue 
Française, bijna zes jaar na Du côté de chez Swann. In 1919 verschijnt, los van de 
Recherche, Pastiches et Mélanges.7 De overige delen van A la recherche du temps 
perdu worden in de loop van de jaren twintig uitgegeven door de Nouvelle 
Revue Française: Du côté de Guermantes I in 1920, Du côté de Guermantes II en 
Sodome et Gomorrhe I in 1921, Sodome et Gomorrhe II en La Prisonnière in 
1922, Albertine disparue in 1925 en Le temps retrouvé tenslotte in 1927. Ook in 
1927 verschijnt een bundel kritieken en essays onder de titel Chroniques} Deze 
bundel bevat onder andere twee essays over de stijl van Gustave Flaubert en 
Charles Baudelaire, waar in de media regelmatig naar verwezen zal worden. De 
roman Jean Santeuil, die Proust niet voltooide maar die uit zijn papieren werd 
gereconstrueerd, verschijnt posthuum in 1952, evenals Contre Sainte-Beuve dat in 
1954 wordt uitgegeven. Verder verschijnen er in de loop der jaren een groot 
aantal briefwisselingen.9 Er wordt gedurende deze eerste periode nog geen werk 
van Proust in het Nederlands vertaald.10 Critici die zich in deze eerste periode 
met Proust bezighielden, behoorden dan ook tot de intellectuele elite die het 
Frans goed beheerste en de tijd had Prousts lange roman te lezen. 

Aan de publicatie van Les plaisirs et les jours in 1896, de Ruskinvertalingen, 
Du côté de chez Swann in 1913 en de bundel Pastiches et Mélanges in 1919, is 
voor zover bekend in de Nederlandse pers geen aandacht besteed.11 Terwijl in 
Frankrijk Du côté de chez Swann in 1913 tamelijk uitvoerig wordt besproken, 
zwijgt de Nederlandse kritiek.12 De vroegste gelijktijdige receptie13 van 

M. Proust , Pastiches et Mélanges, Editions de la Nouvelle Revue Française, Parijs, 1919. 

M. Proust , Chroniques, Gallimard, Parijs, 1927. 

Zie bijvoorbeeld: Lettres de Marcel Proust, Kra, Parijs, 1930. M. Proust, Correspondance Générale 

I, Pion, Parijs, 1930. M. Proust , Lettres à la comtesse de Noailles, Pion, Parijs, 1931. M. Proust , 

Lettres à Robert de Montesquieu, Pion, Parijs, 1930. 

De eerste vertaling verschijnt pas in 1966. Al veel eerder verschenen er vertalingen van Prousts 

werk in het Duits en Engels waar Nederlandse lezers die het Frans niet, of niet voldoende 

beheersten, gebruik van konden maken. Zo verwijst H . Rongen in zijn artikel over Proust in 

Boekzaal 1927 (pp. 274-275) naar de Duitse vertalingen van Du côté de chez Swann en A l'ombre 

des jeunes filles en fleurs uit respectievelijk 1926 en 1927. Zie ook bijvoorbeeld C K . Scott 

Moncrieff, Remembrance of things past, Chat to & Windus, Londen, 1941. 

E. Sée verwijst in 1922 kort naar Les plaisirs et les jours en Pastiches et mélanges naar aanleiding 

van de publicatie van Sodome et Gomorrhe. (Algemeen Handelsblad, 3 juni 1922). Hij ziet deze 

twee werken als voorlopers van de Recherche. 

Alden, 1940, p. 11. zegt hierover bijvoorbeeld: ' C o n t r a n ' to the accepted belief, Swann did not 

pass unnoticed bij professional criticism in 1913-1914, however justified such a silence might 

have been. Most professional critics were noncommital on the ultimate value of Proust 's book 

and used there critical prerogative mainly to find faults. After 1918, Proust 's work was 
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Prousts werk dateert in Nederland pas van na de Eerste Wereldoorlog. Met 
name vanaf 1920, na de toekenning van de Prix Goncourt in 1919, waaraan 
overigens in de Nederlandse bladen weinig aandacht is besteed, worden de 
reacties talrijker.14 

De echte doorbraak van Proust vindt dus rond 1920 plaats. De gelijktijdige 
receptie van Prousts werk betreft met name A la recherche du temps perdu en 
speelt zich in Nederland af in de periode 1920-1927. Deze receptie bestaat 
hoofdzakelijk uit auteursbiografieën en korte boekbesprekingen zoals de be
spreking van A l'ombre des jeunes filles en fleurs door Jan van Nijlen in Groot 
Nederland in 1920 en de bespreking van Sodome et Gomorrhe door Edmond See 
in Algemeen Handelsblad in 1922. De meeste boekbesprekingen treffen we echter 
aan in vakbladen als Het Franse boek, die geen onderdeel uitmaken van deze 
studie. Reeds begin jaren twintig organiseert het genootschap Nederland-
Frankrijk lezingen in Nederland over Proust. Georges Duhamel komt in 1922 
naar Nederland, Jacques Rivière in 1923, René Lalou in 1922, Bernard Fay in 
1925, Edmond Jaloux in 1927, Benjamin Crémieux in 1929 en Raymond Fernan
dez in 1932. Johannes Tielrooy en Martin Premsela schrijven samenvattingen 
van deze lezingen voor het vakblad Het Franse boek. 

De lange publicatiegeschiedenis heeft voor de receptie van een werk als A la 
recherche du temps perdu, dat uiteindelijk in haar geheel bezien dient te worden, 
natuurlijk consequenties gehad. Bepaalde uitspraken, die bijvoorbeeld betrekking 
hebben op de globale structuur van het werk, laten zich hierdoor verklaren.15 

Zo vraagt J.C. Hol in 1922 in De Nieuwe Gids, naar aanleiding van de te ver
wachten publicatie van de laatste delen zich af 'of Proust erin slagen zal in zijn 
slot-deel, Le temps retrouvé, als bevredigend tegenwicht de synthese te geven van 
al de beschrijvende analysen die voorafgaan. Deze laatste zijn zóó omvangrijk, 
dat hierop waarschijnlijk een korte samenvattende analyse zal moeten volgen'.16 

Pas na het verschijnen van het laatste deel, Le temps retrouvé, zal de kritiek de 
alles overkoepelende constructie van A la recherche du temps perdu langzaam gaan 

considered an revelation; but even before the war some critics found themselves reacting 

sympathetically to this strange volume' . 

13 Hiermee wordt bedoeld de receptie die parallel loopt aan de publicatiegeschiedenis van Prousts 

werk. 

14 D.F. Rigen verwijst ernaar in zijn artikel 'Marcel Proust ' in Boekenschouw 1929/1930, p . 395: 

'[...] "A l 'ombre des jeunes filles en fleurs" is oorzaak van veel geschrijf geweest, omdat het in 

1919 bekroond werd door de Académie Goncourt , verkozen boven 't werk van Roland Dor-

gelès: "Les Croix en Bois", dat 'n oorlogswerk was....en dan: Proust was niet eens gemobiliseerd 

geweest! Het was 't begin van z'n grote roem die zonder deze reclame ook zou gekomen zijn, 

maar in meer bescheiden mate en na langer tijd'. 

15 De compositie van Prousts werk was ook in Frankrijk onderwerp van discussie. Zo weigerde de 

uitgever Fasquelle in 1913 Du côté de chez Swann uit te geven vanwege een vermeende 'manque 

de composition' . 

16 J .C. Hol , 'Marcel Proust ' . In: De Nieuwe Gids, 1922 II, p. 659. 
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onderkennen: 'Wel heeft men, toen nog maar de eerste deelen van het lange 
oeuvre verschenen waren, het gemis aan constructie beknibbeld. Maar de kritiek 
zag enkel de grondpijlers oprijzen. Met den machtigen sluitsteen van "Le Temps 
Retrouvé" werd een Sint Petruskoepel voltooid, zooals er maar één op de dui
zend jaar wordt opgetrokken. En deze bekroning werd tevens de verklaring van 
het gansche geniale concept. Hier leest men adembeklemd Prousts litterair en 
philosophisch credo', aldus Brûlez in 1934 in het tijdschrift Forum.17 In 1929 
zal Levaux in zijn boek Romanciers, naar aanleiding van de publicatie van het 
laatste deel van de Recherche, zijn mening over Proust zoals hij die in 1920 in het 
tijdschrift Roeping verwoordde, inderdaad deels herzien: 'Les pages précédentes 
ont été écrites en 1920. Depuis, Proust est mort (1922) et son énorme ouvrage a 
paru en entier, partiellement posthume. Dans le dernier chapitre, publié en 
septembre 1927, il nous découvre lui-même toute l'ampleur de son dessein. De ce 
fait, et du fait surtout que nous possédons celui-ci entièrement réalisé, il devient 
possible à la critique de contrôler ses propres appréciations. Je le ferai ici, pour 
ma part, dans le but d'éclairer une oeuvre prodigieusement patiente et minu
tieuse, qui comptera parmi les plus importantes de notre siècle'.18 Ik kom hier 
onder 2.5 op terug. 

In de periode 1928-1945 zal de aandacht zich in Nederland, net als in Frank
rijk, verder verdiepen. Aan het eind van de jaren twintig, na het verschijnen van 
het laatste deel van de Recherche en parallel aan het verschijnen van uitgebreide 
studies in Frankrijk als die van Pierre-Quint19, zien we ook in Nederland in de 
literaire en algemeen culturele tijdschriften een verdieping van de bestudering. Er 
verschijnen steeds meer interpretaties die één of meerdere specifieke thema's 
onder de loep nemen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vier studies die G. de 
Bruijn in 1929 en 1930 over Proust in Groot Nederland liet verschijnen: 'Een 
eerste stap in de wereld van Proust', 'Subjectiviteit en liefde in de wereld van 
Proust', 'De bouw van A la recherche du temps perdu' en 'De Proustiaansche 
kunst- en levensbeschouwing'. In de dag- en weekbladpers blijven de auteurs
biografieën en boekbesprekingen overheersen. Uitvoerige beschouwingen komen 
we daar niet in tegen. Eind jaren dertig en begin jaren veertig verschijnen in 
Nederland ook de eerste proefschriften over Proust.20 

R. Brûlez, 'Auscultatie van den daemon'. In: Forum, 1934, pp. 448-457. 

L. Levaux, Romanciers, Desclee De Brouwer & Cie, Parijs, 1929, p . 106. 

De studie van L. Pierre-Quim wordt uitvoerig besproken in de Nederlandse pers. In november 

1925 door J. Tielrooy in De Groene Amsterdammer en op 12 augustus 1925 door H . van Loon 

in de NRC. 

N . P . Raphael, Introduction à la correspondance de Marcel Proust. Bibliographie et répertoire de la 

correspondance de Proust, Eduard IJdo, Leiden, 1938. S. Dresden, L'artiste et l'absolu. Paul Valéry 

et Marcel Proust, Van Gorcum & Comp. , Amsterdam, 1941. Victor van Vriesland bespreekt op 

4 februari 1939 Raphaels proefschrift in De Groene Amsterdammer. Hij spreekt er een zeer posi

tief oordeel over uit: 'In een intelligente analyse van den aard der brieven geeft de auteur een 

bijdrage tot de kennis van Proust 's boeiende, veelzijdige en raadselachtige persoonlijkheid'. 
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Ook het overlijden van Proust in november 1922 heeft de receptie van zijn 
werk sterk bepaald. Hij verdween uit het literaire leven nog voordat zijn roman 
in zijn geheel was verschenen. Proust, die de beeldvorming rondom zijn werk 
altijd sterk heeft willen bepalen21, heeft dus slechts kortstondig op de literaire 
kritiek kunnen reageren. Gide, die als redacteur van de Nouvelle Revue Française 
en als auteur veel directer betrokken is geweest bij de literaire ontwikkelingen 
van het Interbellum, is om die reden veel meer dan Proust in de belangstelling 
gebleven. Het werk van Gide profileert belangrijke ontwikkelingen (symbolis
me22, modernisme23, politiek engagement in de jaren dertig24) in het Franse 
proza van het begin van deze eeuw. Tijdens het Interbellum wordt Gide dan 
ook door vriend en vijand als literair leidsman gezien. Zo schrijft Van Nijlen in 
1927 naar aanleiding van de publicatie van Voyage au Congo over hem: 'Onder 
de Fransche auteurs van dezen tijd is de heer André Gide onbetwistbaar een der 
meest vooraanstaanden door zijn sterke persoonlijkheid. Men kan in hem een 
leider of een misleider zien; men kan hem sympathiek of zijn geest verfoeilijk 
en gevaarlijk achten; maar men kan hem niet negeeren [...]. Het is een feit dat 
elk zijner geschriften, welke er ook het onderwerp van zij, een sterken weer-

21 Zo heeft Proust naar aanleiding van de publicatie van Du côté de chez Swann herhaaldelijk, in 

reactie op de kritiek dat zijn werk slechts een 'suite de mémoires ' zou zijn, gesteld dat zijn 

roman wel degelijk een overkoepelende eenheid tot stand brengt. O p 20 februari 1913 schreef 

hij bijvoorbeeld aan R. Blum: 'Quant à ce livre-ci, c'est au contraire un tout très composé, 

quoique d'une composition si complexe que je crams que personne ne le perçoive et qu'il ap

paraisse comme une suite de digressions. C'est tout le contraire'. En op 7 februari 1914 schreef 

hij aan J. Rivière: 'Enfin je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogma

tique et une construction! Ce n'est qu'à la fin du livre et une fois les leçons de la vie comprises, 

que ma pensée se dévoilera'. Een ander goed voorbeeld van de wijze waarop Proust reageerde 

op de kritiek, is de parodie die Proust in 1920 schreef op de reacties naar aanleiding van de toe

kenning van de prix Goncourt in 1919 aan A l'ombre des jeunes filles en fleurs: 'Ce verdict nous 

change de celui de l'an dernier où cet immonde cochon de Proust, d'ailleurs presque centenaire, 

l 'emporte par la brigue, l'intrigue et tous les moyens vils par lesquels Le Populaire [...]' (Marcel 

Proust , 1976, p. 219). 

22 Met name zijn eerste werken als Les cahiers d'André Walter (1891) en Paludes (1895) staan onder 

invloed van de symbolisten. 

23 Les Faux-Monnayeurs (1925) kenmerkt zich door het gebruik van zeer moderne romantechnie

ken als autoreflectie, wisselende vertelinstanties, 'monologue intérieur' en vermenging van 

genres. In zijn Journal des Faux-Monnayeurs (1927) doet Gide met alleen verslag van de wor

dingsgeschiedenis van zijn roman, maar snijdt hij ook allerlei romantechnische kwesties aan, 

waar wij zijn belangstelling voor het schrijfproces bevestigd zien. 

24 Gide wordt in 1930 aanhanger van het communisme. Dit engagement was van korte duur. 

Reeds in 1936 veranderde hij van gedachte na een reis naar de Sovjet-Unie waar hij verslag van 

doet m Retour de l'U.R.S.S. (1936). 
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klank vindt in de geest en het gemoed van vele tijdgenoten [...]'.25 Voor 
belangrijke critici van de jaren dertig als Eddy du Perron en Menno ter Braak 
behoorde Proust tot een vorige generatie terwijl Gide voor hen, tezamen met 
een aantal andere Franse auteurs als André Malraux en Valéry Larbaud, een 
essentieel literair referentiepunt vormde. Reeds in de jaren twintig en dertig 
werd er werk van Gide vertaald door onder andere Martinus Nijhoff, Hendrik 
Marsman en Jef Last. Proust behoorde niet meer tot de literaire actualiteit en 
zijn schrijverschap werd als verouderd gezien. Op deze speciale belangstelling 
van met name Du Perron voor sterk uiteenlopende auteurs als Gide, Malraux 
en Larbaud kom ik onder 2.2 terug. 

2.2 Algemene kenmerken receptiemateriaal tot 1945 

De periode van het Interbellum wordt gekenmerkt door de oprichting van een 
groot aantal nieuwe tijdschriften. De meeste literatuurgeschiedenissen behande
len de schrijvers en critici groepsgewijs rondom deze tijdschriften.26 Gewoon
lijk wordt in de vakliteratuur voor deze periode een onderscheid gemaakt tussen 
programmatische en niet-programmatische tijdschriften, waarbij voor de eerste 
categorie met name het sterk verzuilde karakter van het Nederlandse literaire 
leven wordt benadrukt.27 De programmatische tijdschriften zijn gebaseerd op 
een eigen (literatuuropvatting. De beginselen waarop zo'n programmatisch 
tijdschrift berust zijn soms poëticaal (Het Getij, De Vrije Bladen, Forum) en 
soms levensbeschouwelijk of religieus (De Stem, Opwaartsche Wegen, Roeping, 
De Gemeenschap, Boekzaal, Boekenschouw) of politiek-sociaal (Nu, Links Richten). 
Niet-programmatische tijdschriften waren onder andere De Gids, De Nieuwe 
Gids en Groot Nederland. De kranten en weekbladen zoals Algemeen Handels
blad (1828-1970), Nieuwe Rotterdamse Courant (1844-1970), De Telegraaf (1893-
heden) en De Groene Amsterdammer (1876-heden) die voor dit onderzoek van 
belang zijn, bestonden al lang. 

J. van Nijlen, 'André Gide, Voyage au Congo' . In: Groot Nederland, 1927, p. 319. Zie ook 

G. Bruning 'Van André Gide tot André Breton' in De Gemeenschap van mei 1926, p. 142: 'De 

invloed van Gide meet men bijvoorbeeld aan het feit, dat bijna de geheele litteraire kritiek van 

dit tijdschrift [de Nouvelle Revue Française] door zijn geest verziekt en vergiftigd is'. 

Zowel Knuvelder als De Vooys & Stuiveling behandelen Het Getij, De Vrije Bladen, De Stem, 

De Gemeenschap, Opivaartsche Wegen, Roeping en Criterium. Anbeek benadrukt het vernieuwen

de karakter van Het Getij, De Vrije Bladen en Forum. Ruiter en Smulders zien De Gemeenschap 

en Forum als de twee polen in het literaire leven van het Interbellum. 

Zie bijvoorbeeld, S. Bakker, 1985, p. 101: 'De Eerste Wereldoorlog laat het neutrale Nederland 

niet onberoerd. De revolutionaire verschuivingen die zich rond 1917 in Europa voordoen, vin

den hun weerslag in het culturele leven. [...] In de jaren twintig en dertig biedt het tijd-

schriftenleven een strek verzuilde aanblik. Katholieken, protestanten, socialisten, humanisten, 

nationaal-socialisten: allen hebben ze hun eigen "strijdschriften"'. 
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Deze traditionele indeling op basis van programmatische/niet-programma-
tische bladen en de daaraan verbonden critici zoals we die doorgaans in de 
vakliteratuur tegenkomen, is niet adequaat voor een beschrijving van de receptie 
van Prousts werk. Specifieke normsystemen van de bladen zijn nauwelijks be
palend voor de receptie. Proust werd in de meest uiteenlopende tijdschriften en 
dag- en weekbladen besproken. Bovendien zijn soms zeer tegenstrijdige visies 
binnen één en hetzelfde tijdschrift verenigd. In Forum spreekt Marsman een 
zeer negatief oordeel over Proust uit terwijl Vestdijk in ditzelfde tijdschrift zijn 
grote bewondering voor Proust naar voren brengt. En kijken we naar de 
belangrijkste debatten die in de jaren twintig en dertig de media beheersen, dan 
is alleen de alomtegenwoordige discussie over het primaat van de esthetica dan 
wel de geloofsovertuiging, het ars-vita dilemma28, van invloed geweest. Andere 
belangrijke debatten betroffen in hoofdzaak de poëzie, zoals het zogenaamde 
Prismadebat eind jaren dertig, of waren een puur Nederlandse aangelegenheid, 
zoals 'Uren met Dirk Coster' van Du Perron. Daarnaast was er in Nederland, 
met uitzondering van de beweging van de Nieuwe Zakelijkheid, geen sprake 
van duidelijke proza-ontwikkelingen. Van Bork en Laan zeggen hierover: 'Vanaf 
het einde van de Eerste Wereldoorlog zijn er pogingen gedaan om het proza te 
vernieuwen. Terwijl in de poëzie formeel en inhoudelijk schokkende verande
ringen aan de orde zijn, verloopt de ontwikkeling van het proza veel trager. 
Nog steeds doet zich daar de erfenis van Tachtig voelen in romans vol woord
kunst en realistische details (Israel Querido, Herman Robbers, Johan de Meester 
en vele anderen)'.29 

Alleen het zeer globale onderscheid tussen confessionele en niet-confessio-
nele bladen biedt voor deze eerste periode houvast voor de beschrijving van het 
receptiemateriaal. In beide typen bladen voert men het debat over 'ars et vita', 
het kunst-leven dilemma. Zoals we in de bespreking van de receptiedocumenten 
zullen constateren, geldt in de confessionele bladen meestal het primaat van de 
levensbeschouwing bij het vellen van het waardeoordeel; de niet-confessionele 
bladen hanteren doorgaans uitsluitend esthetische criteria bij hun beoordeling. 
Ik heb er dan ook voor gekozen om voor deze eerste periode de receptie in de 
confessionele en in de niet-confessionele bladen afzonderlijk te bespreken. De 
enige levensbeschouwelijke kritiek op niet-confessionele gronden die ik ben 
tegengekomen, is die van Johannes Tielrooy. Tielrooy was een adept van de 
humanistische levenskritiek van Dirk Coster. Hij had een vaste rubriek in 

Zie F. Ruiter en W. Smulders, 1996, p. 201: 'De literaire tijdschriften uit het interbellum zijn 

verzuild of vrijzinnig. In beide soorten literaire tijdschriften is men geobsedeerd door het thema 

ars et vita. Het Getij (1916-1924), De Stijl (1917-1928), De Vrije Bladen (1924-1932) en Forum 

(1932-1935) zijn vrijzinnige tijdschriften. De Gemeenschap (1925-1941), Opwaartscbe Wegen (1922-

1940), Nu (1920-1930) en Links richten (1932-1933) zijn de tijdschriften van respectievelijk de 

katholieke, de protestants-chnstehjke en de socialistische zuil'. 

G. van Bork en N . Laan, 1986, p. 205. Zie ook H. Anten, Van realisme naar zakelijkheid, Re

flex, Utrecht, 1982, p. 40: 'Het proza dat de jongeren voorstaan, wordt nauwelijks geschreven; 

de populariteit van de realistische roman blijft, althans voor het grote lezerspubliek, nagenoeg 

onaangetast'. 



Periode 1913-1945 35 

Costers tijdschrift De Stem. In het voorbericht van zijn studie De Fransche 
literatuur sinds 1880 uit 1924, stelt Tielrooy dat de schoonheid van een kunst
werk altijd in direct verband staat met de levensbeschouwing die erin tot uit
drukking wordt gebracht.30 Tielrooy had vanuit zijn humanistische levensvisie 
grote moeite met Prousts pessimistische kijk op het leven: 'Zijn scherp intellect 
heeft hem [Proust] soms zelfs te argwanend, te kil, te afwijzend jegens zijn 
medemenschen gemaakt. Dit staat ook in verband met een zijner sprekendste 
kenmerken als psycholoog: hij twijfelt aan de zuiverheid van alle gevoelens, ja 
dikwijls aan hun werkelijk bestaan; de liefde b.v. is volgens Proust niets dan een 
schepping onzer verbeeldingskracht'.31 Tielrooy schreef overigens over Proust 
in niet-programmatische bladen als De Gids en De Groene Amsterdammer. In De 
Stem komen we Prousts naam niet tegen, hetgeen waarschijnlijk niets te maken 
heeft met het feit dat Prousts levensbeschouwing slecht aansloot bij de humanis
tische visie, want een auteur als Gide wordt er wel uitvoerig door Tielrooy in 
besproken. 

Veel meer dan door de normsystemen van tijdschriften of de voorkeur voor 
de een of andere letterkundige stroming, werd de beoordeling van Prousts werk 
bepaald door de specifieke normsystemen, en dus door de aanwezigheid, van 
bepaalde critici. Deze critici waren overigens volstrekt niet 'honkvast', maar 
leverden doorgaans bijdragen aan meerdere tijdschriften en dag- en week
bladen.32 Bovendien was er bij een aantal van hen duidelijk sprake van een 
ontwikkeling, of liever, een ideologische zigzagbeweging. Frans Ruiter en 
Wilbert Smulders spreken in hun studie over literatuur en moderniteit in 
Nederland van zogenaamde cultural travellers. Als voorbeelden halen zij aan 

J. Tielrooy, De Fransche literatuur sinds 1880, Elsevier, Amsterdam, 1924, pp. VII-VIII: 'Ik 
geloof, geen oogenblik uit het oog te hebben verloren dat voor de beoordeling van literair werk 

de graad van schoonheid het eenige criterium moet blijven. Wat is echter schoonheid? Naar mijn 

meening, beter: naar mijn innerlijke ervaring, is schoonheid in geschrifte aanwezig iederen keer, 

dat in een oorspronkehjken en zichzelf gelijk blijvenden vorm iets belangrijks over het leven 

gezegd wordt, op een toon die bewijst dat de schrijver het niet alleen bedacht, maar dat hij het 

diep gevoeld heeft. Iets belangrijks over het leven? Als men er goed over denkt, blijkt, dat 

belangrijke uitingen over het leven altijd - rechtsreeks of middellijk - consequenties van zede-

lijken, godsdienstigen, of wijsgeerigen aard meebrengen: altijd komen ze, bewust of onbewust, 

voort uit een levensbeschouwing, althans een levenshouding'. 

o.e. p . 123. 

Greshoff publiceerde in De Gids, Den Gulden Winckel, Forum, Groot Nederland, De Telegraaf en 

De Witte Mier. Van Loon in De Gids, De Vrije Bladen, Den Gulden Winckel, Groot Nederland, 

NRC en De Stem, Van Nijlen in Den Gulden Winckel, Forum en Groot Nederland, Premsela in 

Het Getij, Den Gulden Winckel, De Stem (Critisch Bulletin) en Het Fransche Boek, Tielrooy in De 

Gids (incidenteel), De Stem, NRC, De Groene Amsterdammer en Het Fransche Boek, de Belg 

Brûlez in Dietsche Warande en Belfort, De Vlaamse Gids, De Groene Amsterdammer en Critisch 

Bulletin, Van Duinkerken in Roeping, De Gemeenschap, Boekzaal, De Gids, De Tijd en De 

Maasbode, Engelman in De Gemeenschap en De Gids. 
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Otto van Rees33, Hendrik Marsman34 en Jan Greshoff: 'Greshoff publiceert in 
de jaren tien, als gereformeerde jongeling, zijn eerste gedichten in het orthodoxe 
Ons tijdschrift, wordt in de jaren twintig en dertig de spin in het netwerk van 
vrijzinnig liberale auteurs rond Forum en Groot Nederland, wijkt vervolgens uit 
naar het culturele vacuüm van Zuid-Afrika en eindigt daar als de machteloze, 
ontheemde en verbitterde mopperaar, die uit Afscheid van Europa spreekt'35. 
Van invloed op de receptie van Proust is in dit verband alleen de ontwikkeling 
die Van Duinkerken heeft doorgemaakt. Van Duinkerken verruilde in de loop 
van de jaren twintig de zuiver ethische literatuurkritiek van katholieke bladen 
als Roeping voor een meer esthetische literatuurkritiek van De Gemeenschap. In 
de jaren dertig treedt Van Duinkerken toe tot de redactie van het niet-confes-
sionele tijdschrift De Gids. Dit alles verklaart wellicht waarom zijn oordeel over 
Proust milder was dan dat van menig ander katholiek criticus. Ik kom hier on
der 2.4 op terug. 

Waar werd Proust besproken? Proust werd besproken in de meest uiteen
lopende bladen. Het aantal artikelen loopt sterk uiteen: Groot Nederland 6, De 
Gids 2, Forum 2, De Nieuwe Gids 1, Roeping 1, Boekzaal 1, Boekenschouw 1, 
Gulden Winckel 1, Criterium 1, De Groene Amsterdammer 3, NRG 7, Algemeen 
Handelsblad 4 en De Telegraaf 2. 

Wie waren Prousts critici? Over het algemeen geen romanisten. De academi
sche kritiek is op enkele uitzonderingen na, als Tielrooy, slecht vertegen
woordigd; beoefenaren hiervan hadden hun eigen 'circuit' inclusief vaktijd
schriften: Het Fransche boek, La Revue de Hollande en Bulletin de l'Alliance 
française. Romanisten die voor deze tijdschriften werkten waren Jo van der Eist, 
Piet Valkhoff, Sybrandi Braak, Johannes Tielrooy, J.J. Salverda de Grave en 
Karel Gallas. Valkhoff, Van der Eist en Braak schreven verder alleen voor het 
publieke tijdschrift De Gids. In dit verband dient natuurlijk wel te worden 
opgemerkt dat er in die jaren minder romanisten aan de Nederlandse universi
teiten werkzaam waren dan tegenwoordig. Door wie werd Proust wel gerecipi-

F. Ruiter en W. Smulders, 1996, p. 206: 'O t to van Rees ontwikkelde zich van vrijdenker (rond 

de eeuwwisseling) via kubistisch en dadaïstisch kunstenaar (in de jaren tien) tot nauw bij De 

Gemeenschap en De nieuwe gemeenschap betrokken, streng-kathohek kunstenaar (in de jaren 

twintig en dertig)'. 

o.e. p. 225 en p. 245: 'Marsman is heel zijn leven blijven aarzelen tussen traditionalisme en 

modernisme. Aan het eind van de jaren twintig laat hij zich bekeren tot het katholieke geloof. 

Hij werkt regelmatig mee aan het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Later koos hij toch 

maar partij voor het tijdschrift Forum (waar Ter Braak en Du Perron) de scepter zwaaiden. 

Forum stond, in het wat merkwaardige spraakgebruik van die tijd, bekend als een 'paganistisch' 

tijdschrift. Zo was Marsman binnen een periode van luttele jaren van het extreem katholieke 

gemeenschapsdenken naar extreem individualisme omgezwaaid'. En: 'Eind jaren twintig en 

begin jaren dertig is Marsman in zekere zin de centrale figuur in onze moderne literatuur. Hij

zelf is op drift en De Gemeenschap en De Vrije Bladen (en later Forum) proberen voortdurend 

hem aan hun zijde te krijgen. Maar Marsman zal niet kiezen. Hij blijft kopschuw voor het indi

vidualisme, maar wordt toch niet katholiek'. 

o.e. p . 209. 
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eerd? In de eerste plaats door een aantal critici dat veelvuldig over Franse 
literatuur schreef en vaak in vaste rubrieken, zoals Van Nijlen, Greshoff, Van 
Loon, Tielrooy, Premsela en Brûlez. De bijzondere persoonlijke belangstelling 
die deze auteurs voor Proust aan de dag legden, bepaalt in hoge mate het aantal 
referenties naar zijn werk in de diverse tijdschriften. Zo komen we in Groot 
Nederland relatief veel artikelen tegen door de aanwezigheid van Van Nijlen, die 
lange tijd de rubriek 'buitenlandsche literatuur' voor zijn rekening nam. En in 
De Gids zien we dat zolang Matthijs Vermeulen, die in een korte referentie 
Prousts 'mondaine, zelfkantige wereld' weghoont, de rubriek 'Fransche letteren' 
voor zijn rekening nam, de aandacht voor Proust nihil is. Wanneer begin jaren 
dertig Greshoff zijn medewerking aan dit tijdschrift verleent, verschijnt Proust 
weer ten tonele. Naast deze vaste groep critici van Franse literatuur, werd het 
werk van Proust gerecipieerd door een aantal incidentele figuren, als G. de 
Bruijn en Daniel Adriaan de Graaf in Groot Nederland, Leopold Levaux in Roe
ping, Hieronymus Rongen in Boekzaal, D.F. Rigen in Boekenschouw, J.C. Hol in 
De Nieuwe Gids en Simon Vestdijk in Forum. 

Kenmerkend voor de Nederlandse literaire kritiek en dus ook voor de 
Proustkritiek tijdens deze eerste periode is bovendien dat er duidelijk sprake is 
van een interferentie met de Franse literaire kritiek. Deze Franse beïnvloeding 
zal onder 2.3 en 2.6 nader worden gespecificeerd, maar het is van belang er hier 
al op te wijzen dat er ook grote verschillen zijn die alles te maken hebben met 
de specifieke Nederlandse situatie. De indeling die door Arthur Alden in zijn 
boek Marcel Proust and his French critics uit 1940 wordt gehanteerd is bijvoor
beeld nauwelijks van toepassing. Alden beschrijft in deze studie hoe de receptie 
van Proust in Frankrijk in de jaren twintig en begin jaren dertig sterk bepaald 
werd door het zogenaamde neoclassicisme36, dat wil zeggen de herwaardering 
voor de Franse klassieke literatuur van de zeventiende eeuw enerzijds en het 
modernisme van stromingen als Dada en surrealisme anderzijds.37 In de optiek 
van Alden heeft de koppeling in de jaren twintig van Proust aan de klassieke 
traditie, 'modernistische' interpretaties van zijn werk een tijdlang vertraagd: 

A. Compagnon, 1992, p. 954 zegt hierover: 'C'est encore Rivière qui rattachait Proust à la 

"grande tradition classique" dès un article de 1920, en pleines hostilités déclenchées par le prix 

Goncourt . Le lien de l'oeuvre de Proust avec celle des moralistes français devint un cliché de la 

critique traditionnelle, qui s'est complu à extraire de la Recherche des sentences et maximes' . 

Voorbeelden van auteurs die een neoclassicistische interpretatie van Proust voorstonden zijn 

Jacques Rivière die in zijn essays 'Marcel Proust et la Tradition Classique' en 'Marcel Proust et 

l'esprit positif', Proust koppelt aan de klassieke traditie, en Edmond Jaloux die in zijn Ecrits 

nouveaux, Proust een "moralist" in de lijn van Madame de la Fayette noemt. De latere 

Montaignespecialist Albert Thibaudet gaat in zijn artikel 'Proust et la tradition française' in het 

herdenkingsnummer van de Nouvelle Revue Française in januari 1923 uitgebreid in op de relatie 

tussen Proust, Montaigne en Saint-Simon. Zie bijvoorbeeld J. Rivière, 'Marcel Proust et la 

Tradition Classique'. In: Nouvelle Revue Française, 1 februari 1920. Dit artikel werd later 
opgenomen in J. Rivière, Nouvelles Etudes, Gallimard, Parijs, 1947. 
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'That Proust was something new and different had been realized ever since 
Swann appeared, but the comprehension of his originality was considerably re
tarded by the attempt to consecrate him as a classicist'.38 In de tweede helft 
van de jaren twintig, onder invloed van tijdgenoten en zijn groeiende belang
stelling voor de theorieën van Freud, ontwikkelt bijvoorbeeld Rivière een 
'modernere' visie op Proust: 'Gradually, and possibly under the influence of his 
contemporaries, Riviere's views were evolving towards a more "modern" inter
pretation'.39 Na het verschijnen van Le temps retrouvé waarin Proust ten aan
zien van een groot aantal onderwerpen zijn definitieve conclusies formuleert, 
constateert Alden een terugkeer naar een meer klassieke interpretatie: 'In its 
simplified form, the criticism of 1927-1928 bids well to revive the obselete 
classical interpretation; while this is the result of a carry-over from the notion 
of unity in Proust, it is, even more, the result of the abstract character of the 
second volume of the Temps retrouvé. Proust is classical, says Jaloux, since he 
goes from the particular to the general'.40 Ook Pierre-Quint in de bewerking 
uit 1935 van zijn eerder in 1925 verschenen Marcel Proust, sa vie, son oeuvre, 
gaat uitvoerig in op deze ontwikkeling in Frankrijk van een 'interprétation 
rationnelle' van de neoclassicisten naar een 'interprétation mystique' in de lijn 
van de surrealisten in de loop van de jaren twintig: 'Ces divers disciples de 
Rimbaud devraient donc se sentir très loin de l'esprit de Proust, qui n'éprouve 
une satisfaction complète que lorsqu'il a amené un sentiment confus à la 
lumière de l'analyse, et qu'il croit l'avoir épuisé par toutes ses explications [...]. 
Mais le caractère des grandes oeuvres est justement de supporter les inter
prétations les plus opposées [...]. Ce que ces nouveaux contempteurs de la raison 
découvrent d'abord chez Proust, c'est sa poésie'.41 En: 'Comment ce psycho
logue épris d'observation précise peut-il apparaître comme une sorte de sur
réaliste, un créateur de rêves? C'est qu'à la profondeur où Proust explore le 
monde, la réalité n'est plus cet ensemble de conventions que le bon sens accepte 
sans hésiter; elle forme un autre monde, un monde particulier, étrange, mysté
rieux, qui varie avec chaque individu et qui, lorsqu'il est révélé, aboutit à des 
images stupéfiantes, souvent près de l'hallucination'.4-

Deze verbintenis van Proust aan het surrealisme is enigszins verwonderlijk 
aangezien de surrealisten zelf Proust volledig links hebben laten liggen. In hun 
geschriften verwijzen ze nauwelijks naar hem. André Breton zet zich in zijn 
Manifeste du surréalisme (1924) af tegen de psychologische, analytische dimensie 

38 A Alden, 1940, p. 83. 

39 o.e. p. 84. 

40 o.e. p. 120. 

41 L. Pierre-Quint, 1935, pp. 337-338. 

42 o.e. p. 340. 
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van Prousts werk.43 Ook in de Nederlandse kritiek wordt hier en daar ge
wezen op het feit dat Proust en de surrealisten een bijzondere belangstelling 
voor het onderbewuste en de droom met elkaar gemeen hebben. De surrealisten 
zelf erkennen in dezen Proust niet als voorloper. Freud is op dit punt voor hen 
de belangrijkste inspiratiebron. 

Beide tendensen, neoclassicisme en modernisme, zijn in het Nederlandse 
literaire leven van deze periode niet sterk vertegenwoordigd en dus ook minder 
van invloed geweest op de receptie van Proust in Nederland.44 Wel worden 
elementen uit de door Alden onderscheiden globale interpretatie-invalshoeken 
overgenomen. Zo wijst ook de Nederlandse kritiek45 al in een vroeg stadium 
op overeenkomsten tussen Proust en bijvoorbeeld de Franse moralisten als 
Montaigne en Saint-Simon, naar wie in de Recherche vaak wordt verwezen.46 

De Ridder bijvoorbeeld benadrukt in 1920 het positieve onthaal van Proust 
door Franse neoclassicisten: 'Een nieuwe methode in den psychologischen 
roman is dit zeker [...]. Ze doet soms denken aan de klassieke psychologie, deze 
van Racine of van Descartes op zijn best, in zijn "Traite des passions" bijv., of 

A. Breton, Manifestes du surrealisme, Jean-Jacques Pauvert, Parijs, 1972, pp. 19-20: 'Holà, j ' en 

suis à la psychologie, sujet sur lequel je n'aurai garde de plaisanter. L'auteur s'en prend à un 

caractère, et, celui-ci étant donné, fait pérégriner son héros à travers le monde. Quoi qu'il 

arrive, ce héros, dont les actions et les réactions sont admirablement prévues, se doit de ne pas 

déjouer, tout en ayant l'air de les déjouer, les calculs dont il est l'objet. [...] Le désir d'analyse 

l 'emporte sur les sentiments (Barrés, Proust). Il en résulte des exposés de longueur qui ne tirent 

leur force persuasive que de leur étrangeté même, et n'en imposent au lecteur que par l'appel à 

un vocabulaire abstrait, d'ailleurs assez mal défini'. 

E. de Roos benadrukt herhaaldelijk in haar proefschrift uit 1931, Het Essayistisch Werk van 

Jacques Rivière, H.J. Parijs, Amsterdam, de afwezigheid in Nederland van een discussie over 

neoclassicisme en romantiek. Zie bijvoorbeeld pp. 99-100: 'Het is hier goed om vóór alles te 

aanvaarden wat Gide schreef: "cette classification n'a de raison d'être qu'en France". O o k 

Thibaudet, het boek van Curtius over Balzac besprekend: "Balzac est., de tous les écrivains 

romantiques français, celui qui correspond le mieux à ce qu 'on entend, hors de France, par 

romantisme", erkent daarmee, dat de Fransche kwestie van romantisme en classicisme een 

nationale en interne zaak is, die volstrekt niet met die van het Europeesche romantisme 

waarvoor Balzac, en het Europeesche classicisme waarvoor Voltaire als typische Fransche 

vertegenwoordigers zouden gelden, samenvalt [...]'. 

Zie voor Frankrijk bijvoorbeeld L. Daudet, ' U n nouveau et puissant romancier'. In: L'Action 

française, 12 december 1919: 'A mesure qu'il raconte les autres, en ayant l'air de se raconter -

par un subterfuge psychologique très ingénieux - Proust examine et retourne les problèmes les 

plus délicats de la vie intérieure, les défauts, les travers, les vices, les affectations, les mensonges, 

les masques et les grimaces. Il feuillette son prochain, comme l'érudit feuillette un livre, en 

tombant juste aux bons endroits. C'est un jeu de flânerie et de sagacité, où s'ouvrent tout à 

coup, sur vous, sur nous, sur eux, des perspectives étonnantes, et telles qu 'on en découvre dans 

nos meilleurs moralistes et analystes du coeur humain: un Saint-Evremond, un La Bruyère, un 

La Rochefoucauld'. 

Zie bijvoorbeeld D.F. Rigen, 1929/1930, p. 393: 'Hij is de Montaigne van de laatste jaren 

genoemd, omdat hij evenals de grote essayist de mens als studie-object neemt'. 
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van Bossuet, waar deze zijn "Discours sur l'Histoire Universelle" neerschrijft. 
En men begrijpt de vreugde van de néo-klassicisten en zij die aan de noodzaak 
van een herleving van de klassieke traditie gelooven, toen aan Proust vorig 
jaar - onder gejouw van alle modernisten, libertijnen, revolutionnairen enz. - de 
Prix Goncourt te beurt is gevallen, nadat A l'ombre des jeunes filles en fleurs was 
verschenen'.47 De Ridder vindt Proust anti-modern. 

Stromingen als het expressionisme, surrealisme en dadaïsme komen in de 
Nederlandse literatuur, wat de tijdschriften betreft, vrijwel alleen naar voren in 
Het Getij, De Stijl en Mécano die geen enkele aandacht aan Proust besteden.48 

Zo had Theo van Doesburg een vaste rubriek in Het Getij, 'revue der avant-
garde'. Maar zoals Van Bork en Laan benadrukken, was de receptie van de his
torische avant-garde bewegingen in Nederland over het algemeen negatief. De 
dadaïstische en surrealistische ideeën oefenden hun grootste invloed in Neder
land pas na de Tweede Wereldoorlog uit. Anbeek geeft de volgende mogelijke 
verklaringen voor de gebrekkige invloed van de avant-garde bewegingen op de 
Nederlandse literatuur van voor de Tweede Wereldoorlog: 'Het modernisme -
als verzamelnaam voor de bewegingen als futurisme, expressionisme, dadaïsme, 
surrealisme etcetera die vlak voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog het 
Europese literaire leven schokten - heeft in Nederland weinig grond onder de 
voet gekregen. Hoe is deze geringe doorwerking van de buitenlandse beweging
en te verklaren? Over het algemeen worden er twee verklaringen gegeven: 

1) Nederland heeft de Eerste Wereldoorlog niet aan den lijve ondervonden; 
2) Forum heeft de weinige modernistische impulsen de nek omgedraaid [...]'.49 

De Nederlandse lijn wijkt dus opvallend af van de Europese. Het is dan ook 
verwonderlijk dat veel Nederlandse literatuurgeschiedenissen juist de Europese 
modernistische stromingen accentueren wanneer men over de jaren twintig 
spreekt. 

Proust wordt slechts hier en daar in het Nederlandse receptiemateriaal in 
verband gebracht met de bewegingen van de historische avant-garde. In de 
orthodox-katholieke kritiek worden Proust en Gide vanwege hun intellectueel 
amoralisme, hun atheïsme en zuiver esthetische kunstopvatting, soms als de 
directe voorlopers van avant-garde bewegingen als dadaïsme en surrealisme ge
zien. In de niet-confessionele bladen legt alleen De Bruijn in zijn artikel 'De 
Proustiaansche kunst- en levensbeschouwing' een verband tussen Proust en de 
surrealisten. Zij delen een grote belangstelling voor het onderbewuste. Maar, 
naar de mening van De Bruijn, hebben de surrealisten het anti-intellectualisme 
van Proust veel te ver doorgevoerd: 'Tot slot van deze studie rest ons nog de 
opmerking, dat er uit Proust geen litteraire school gegroeid is, maar dat zijn 
invloed wel te bespeuren valt. Voorloopig is dat nog niet op zeer verblijdende 

A. de Ridder, 'Marcel Proust'. In: De Telegraaf, 13 november 1920. 

Een uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld het artikel 'Surrealistische letterkunde in Frank
rijk' van T. van Doesburg in Groot Nederland, 1931 I, pp. 201-211 en pp. 290-305. 

T. Anbeek, 1990, p. 130. 
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wijze. Dadaïsten en Surrealisten bewonderen in hem zijn ontvankelijkheid voor 
het onderbewuste en zijn erkenning, dat het intellect niet de juiste bron is om 
het leven te kennen. Maar in flagranten strijd met Proust's bedoeling ontsloegen 
zij het verstand ook als dienaar en gaven zich zonder controle over aan de duis-
terheden van het onderbewuste'.50 Wel wordt het werk van Proust meestal als 
vernieuwend en modern omschreven, maar dan altijd vanuit het referentiekader 
van de negentiende-eeuwse realistische of psychologische roman. Proust zou 
afgerekend hebben met de realistische, naturalistische schrijfconventies en de 
psychologische roman hebben vernieuwd. Ik kom hier onder 2.7 op terug. 

In de loop van de jaren dertig constateert men in Frankrijk een tanende belang
stelling voor Proust, die alles te maken heeft met de steeds sterker wordende 
roep om maatschappelijk geëngageerde literatuur in reactie op de economische 
en politieke crisis51 en met de gebrekkige aandacht voor Proust van prominen
te schrijvers als Breton, Aragon, Gide en Malraux. Daarnaast speelt de uitgave 
van de diverse briefwisselingen en persoonlijke herinneringen die de beeld
vorming omtrent Prousts persoon sterk in het negatieve deden veranderen in 
dit verband ook een zekere rol.52 Fervente aanhangers als André Billy en Léon 
Pierre-Quint plaatsen hun kanttekeningen bij het werk van Proust. Zo schrijft 
Pierre-Quint in 1935: 'A présent, dix années se sont écoulées. Je suis frappé par 
l'attitude du public, même cultivé, qui semble se désintéresser d'un écrivain 
pour lequel il s'est passionné. Certes, après tout engouement une réaction 
devient fatale. Mais je me suis demandé si le recul actuel de l'oeuvre de Proust 
ne correspond pas à un recul général, dans notre société, de l'art lui-même, dont 
l 'importance paraît diminuer chaque jour, surtout depuis la "crise". Recul passa
ger sans doute. C'est pour m'efforcer d'élucider cette question que j 'ai relu A la 
recherche du temps perdu .5' 

G. de Bruijn, 'De Proustiaansche kunst- en levensbeschouwing'. In: Groot Nederland, 1930 I, p . 

427. 

A. Compagnon, 1992, p. 932: 'Là encore, tout n'a pas été toujours facile, et dans ces années 

1930 qui furent les plus ingrates pour la fortune de Proust, tandis que les ventes annuelles de 

Swann se réduisaient à moins de deux mille exemplaires entre 1934 et 1938, et à moins de mille 

quatre cents exemplaires en 1936, la plus mauvaise année, à peine un ou deux livres sur 

l'écrivain étaient publiés en France chaque année [...]. Les sorties de Swann, on l'a dit, ont 

baissé de près de huit mille exemplaires en 1927, l'année du Temps retrouvé, à moins de mille 

quatre cents en 1936, l'année du Front populaire'. 

Zie bijvoorbeeld Au bal avec Marcel Proust van de princesse de Bibesco, Gallimard, Parijs, 1928. 

Zie cok J. Tielrooy, 'Léon Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son oeuvre'. In: NRC, 15 juli 

1936: 'In de eerste plaats verdedigt Pierre-Quint zijn held tegen het verwijt van hypocrisie, dat 

dezen in de laatste jaren n.a.v. zijn nieuw gepubliceerde, particuliere brieven meer dan eens ge

daan is'. 

L. Pierre-Quint, 1935, pp. 17-18. 
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Ook in Nederland constateert men een teruglopende belangstelling voor 
Proust in de loop van de jaren dertig.54 Men ziet alom aan het eind van de 
jaren dertig een groeiende aandacht voor het opkomend nationaal-socialisme en 
fascisme en de dreigende oorlog. Controverses op letterkundig gebied worden 
tijdelijk opgeschort: Ter Braak, Du Perron, Engelman, Van Duinkerken en 
Greshoff verenigen zich in 1936 in het Comité der Waakzaamheid.35 In de 
jaren dertig verschuift de aandacht in de media dus meer en meer naar maat
schappelijke en politieke vraagstukken. Prousts weinig cultuurkritische werk 
past slecht in een dergelijk klimaat, zoals Tielrooy opmerkt naar aanleiding van 
het verschijnen van de tweede druk van Pierre-Quints Marcel Proust, sa vie, son 
oeuvre in 1935: 'De jeugd, zegt hier L. Pierre-Quint, begrijpt Proust tegen
woordig niet steeds. Proust leefde voor zijn genietingen, die achtereenvolgens in 
wereldschen omgang, in reizen, in beschouwing der groote natuurtaferelen, in 
analyse van het liefdegevoel, in het beseffen van zijn groeienden roem en in de 
vervolmaking van zijn kunst hebben bestaan. Kan nu een jeugd die leeft voor 
het verwerven van een gelegenheid tot schraal betaalden arbeid, of voor het 
opbouwen van een nieuwe gemeenschap, zoo iemand nog begrijpen of waardee
ren? Is het te verwonderen dat zij over zulk een voorwereldlijk menschelijk 
phenomeen geprikkeld de schouders ophaalt? Uitstekend laat Pierre-Quint zien, 
dat de jeugd in dit opzicht ondanks het begrijpelijke van haar houding, ten 
eenenmale ongelijk heeft. Het eenige wat Pierre-Quint aan de hedendaagsche 
jeugd toegeeft, is dat Proust's onverschilligheid voor het lot der armen betreurd 
moet worden'.56 

Toch is de politiek-economische crisis waarschijnlijk niet de enige verklaring 
voor de teruglopende belangstelling voor Proust in Nederland. In de katholieke 
bladen treffen we na 1932 niet één publicatie over hem meer aan. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat Proust niet meer behoorde tot de 
literaire actualiteit en dat hij voor de katholieke critici geen belangrijk negatief 
referentiepunt meer was. Zij richtten hun pijlen op een auteur als Gide die in 
het centrum van het Franse literaire leven stond, openlijk voor zijn sexuele 
geaardheid uitkwam, en in wiens werk de religie veel manifester aan de kaak 
wordt gesteld dan in de romans van Proust. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
verschijnen er weer kritieken in katholieke bladen als de Volkskrant en De Tijd 

J. Tielrooy, 1936, wijst impliciet op een verminderde interesse voor Proust: 'Doet de lezer nog 

aan "proustificeeren"? Het is ook in ons land een tijdlang gewoonte geweest, Proust te lezen, te 

herlezen, en in bijeenkomsten eindeloze commentaren over hem uit te wisselen; en naar 

verluidt, werden deze bemoeiingen en vermaken wel eens met het kenschetsende woord 

"proustificaties" benoemd'. 

Zie ook T. Anbeek, 1990, pp. 169-170: 'Literair-politieke verschillen verloren in deze schaduw 

van morgen hun betekenis. Daarom het Du Perron in 1938 de oplage van Uren met Dirk Coster 

vernietigen. Forums strijd met de socialisten van Links Richten, met het katholicisme van Van 

Duinkerken, met het estheticisme van Nijhoff viel in het niet bij het grote gevecht tegen de 

barbarij ' . 

J. Tielrooy, 1936. 



Periode 1913-1945 43 

maar hierin is dan geen sprake meer van een beoordeling op grond van confes
sioneel ethische argumenten. 

Ook in de niet-confessionele bladen laat de tanende belangstelling voor 
Proust in de dertiger jaren zich waarschijnlijk niet uitsluitend verklaren door 
het feit dat de autonome kunstopvatting zoals Proust die voorstond, in het 
gedrang kwam. De roep om maatschappelijk engagement sluit, hoewel men dat 
wel zou verwachten, waardering voor het werk van Proust niet automatisch uit. 
Du Perron omschrijft het dilemma in een brief aan Ter Braak van 5 februari 
1934: 'En van het collectivisme en individualisme gesproken: kan je het feit te 
berde brengen dat men in Rusland nu al Proust vertaalt, (de bourgeois, de 
decadent, de individualist met alle kleine vertakkinkjes!)'.57 De teruglopende 
belangstelling voor Proust in niet-confessionele bladen laat zich waarschijnlijk 
veeleer verklaren door het feit dat men de literaire actualiteit in Frankrijk 
wenste te volgen en in het algemeen verlangde naar een vernieuwing van het 
genre van de roman. De opkomst van de Nieuwe Zakelijkheid is hier een uiting 
van. Ik kom hier onder 2.7 op terug. 

Een van de meest opvallende aspecten van de receptie in het Interbellum is 
retrospectief gezien de gebrekkige aandacht van leidinggevende figuren als Ter 
Braak en Du Perron voor Proust. Zij verwijzen nauwelijks naar hem. Harry 
Bekkering zegt hierover: 'Uit de briefwisseling tussen de beide Forum-leden is 
niet te achterhalen of zij Proust later wel gelezen hebben. Ik ben geneigd te 
denken van niet, gezien het feit dat het werk van Proust nooit als "literair 
voorbeeld" door hen gebruikt wordt. Zijn naam wordt ook, in vergelijking met 
die van andere auteurs, opvallend weinig in hun correspondentie genoemd. Het 
soort schrijverschap dat Proust symboliseerde, interesseerde hen kennelijk niet. 
[...] Voor de Proust-kant van Vestdijks schrijverschap hadden de heren geen 
begrip'.58 Op 29 april 1933 schrijft Ter Braak aan Du Perron niets van Proust 
gelezen te hebben: 'Vanmorgen vond ik ook weer een brief van Vestdijk. Ja, die 
man barst momenteel van de litteratuur! [...] Sommige stukken uit zijn roman 
zijn erg goed. Ik heb een idee, dat het op Proust moet lijken, maar aangezien ik 
niets van P. heb gelezen, is het wel een heel vaag idee'.59 Ter Braak verwijst 
dan ook slechts zeer sporadisch naar Proust. Hij zag in Proust een schrijver 
voor een elitair lezerspubliek: 'De roman van thans doorloopt alle stadia van 
epische mededeelzaamheid, die men zich maar bedenken kan; hij wordt geschre-

Ter Braak-Du Perron, Van Oorschot, Amsterdam, 1962, p. 312. Zie ook Ruiter en Smulders, 

1996, p. 224 over Greshoff: 'Greshoff, die zich volledig had geïdentificeerd met een uiterst 

elitaire kunstenaarsopvatting raakte daarmee m de jaren dertig in de knoop. Moest hij als 

kunstenaar zijn elitaire afzijdigheid ten opzichte van de massa handhaven? Of moest hij zijn 

isolement opgeven en partij kiezen voor het rechtvaardige streven van de massa naar betere 

leefomstandigheden?'. 

H . Bekkering, 'Vestdijk en Proust tegenover Ter Braak en Du Perron ' . In: M.A. Schenkeveld-

van der Dussen, 1993, p. 655. 

5 ' Ter Braak-Du Perron, 1962, p. 41. 
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ven voor alle rangen en standen, men vindt de vervaarlijkse kitsch van "Amalia 
bemint gij den graaf", die voor de grofste verbeelding is bestemd, naast de 
"huiskamerroman", die het gezin bedient, en de roman voor de intellectuelen 
van Proust en Joyce'.60 Uit het werk van Ter Braak blijkt een zekere belang
stelling voor Franse schrijvers als Malraux, Gide en Jean Giono, maar hij was 
toch hoofdzakelijk Duits georiënteerd. Du Perron heeft Proust waarschijnlijk 
wel gelezen61, maar ook zijn belangstelling ging zoals gezegd veeleer uit naar 
overigens zeer uiteenlopende auteurs als Larbaud, Gide en Malraux, die volop 
representatief waren voor de literaire ontwikkelingen van die jaren. 

Daarnaast gaat men er vaak vanuit dat Ter Braak en Du Perron van auteurs 
hielden die goed aansloten bij het 'persoonlijkheidsprofiel' van Forum.62 Aleid 
Truijens zegt hier op 2 september 1998 in de Volkskrant over: 'De voorkeur 
voor "spontane" kunst, voor "dilettantisme", zou nog doorklinken in de vele 
kritieken die hij [Ter Braak] na 1933 in Het Vaderland schreef. Hij bleef zijn 
voorliefdes delen met Du Perron. Dierbaarder dan de "Eeuwigheidsdichter" Leo
pold was hun de "slordige" Slauerhoff, zoals ze ook de gevaarlijk levende Mal
raux verkozen boven de bedlegerige Proust'.63 Of het 'persoonlijkheids-
criterium' van Forum inderdaad mede verklaart waarom critici als Ter Braak en 
Du Perron niet bijzonder in Proust waren geïnteresseerd, is de vraag. In tegen
stelling tot wat men wel beweert, is het 'ventisme' ook wel degelijk een vorm
kwestie. De volgende opmerking van Ter Braak naar aanleiding van het werk 
van Denis de Rougemont doet zelfs veronderstellen dat Prousts werk Ter Braak 
zou hebben moeten aanspreken: 'De werkelijke betekenis van een denker kan 
men alleen aflezen uit zijn stijl, uit de reserves die hij maakt ten opzichte van 
zijn eigen meningen, uit de plaatsen vooral, waar hij zichzelf tegenspreekt en dus 
zijn eigen verstarring weer opheft'.64 De persoonlijkheid die tot uitdrukking 
komt in de stijl en het relativisme, het zijn Proustiaanse ideeën. Ook de 
Recherche is een uiting van personalistisch individualisme. Wel is het zo dat 
Prousts idealiserende houding ten aanzien van het leven en de kunst, Ter Braak 

M. ter Braak, Verzameld Werk VI, Kronieken, Van Oorschot, Amsterdam, 1950, p . 626 
(oorspronkelijk gepubliceerd in 1938). 

K. Snoek verwijst recent naar een brief van Du Perron aan Clairette Petrucci waarin Du Perron 

zegt dat hij Proust met haar wil lezen. K. Snoek, 'Zou u van mij een versuikerd monster 

maken?'. In: NRC Handelsblad, 13 maart 1998: 'Hij spreekt haar moed in en oppert dat ze 

samen Proust zullen lezen, want volgens Edmond Jaloux is Proust "de grote man van de 

eeuw"'. 

Zie Ibsch en Fokkema, Het modernisme in de Europese letterkunde, De Arbeiderspers, Amster

dam, 1984, p . 269 : 'In de jaren dertig wordt Du Perrons receptiecontext vooral door Malraux 

en Gide (in wisselende rangorde, dus ook door Gide en Malraux) bepaald'. 

A. Truijens, 'Een vrijdenker die niet voor de vorm schreef'. In: de Volkskrant, 2 september 
1998. 

M. ter Braak, Verzameld Werk VI, p. 542. 
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en Du Perron waarschijnlijk niet zal hebben aangesproken. Het Land van Her
komst bijvoorbeeld kan evenals de Recherche gelezen worden als een beschouwing 
over de spanning tussen roman en autobiografie en over de constructie van de 
eigen persoonlijkheid via de herinnering, maar er is een cruciaal verschil tussen 
Du Perron en Proust en dat is dat de drang naar buitentijdelijkheid die zo ken
merkend is voor Proust, Du Perron volkomen wezensvreemd is. Bij Du Perron 
géén 'vrai moi', géén 'vraie vie' en dus geen sublimatie van het leven via de 
kunst. Ter Braak en Du Perron zullen waarschijnlijk van mening zijn geweest 
dat bij Proust, evenals bij Vestdijk, de persoonlijkheid uiteindelijk toch teveel 
opgaat in het schrijverschap. 

Een ander argument van esthetische aard dat in de vakliteratuur herhaaldelijk 
naar voren wordt gebracht ter verklaring van de gebrekkige belangstelling van 
Ter Braak en Du Perron voor Proust, is zijn esthetiserend, introspectief schrij
verschap. In 1972 stelt Paul van 't Veer bijvoorbeeld in zijn artikel 'Kind tussen 
Freud en Proust' dat de introspectieve, esthetiserende kant van het schrijver
schap van Proust en Vestdijk critici als Ter Braak en Du Perron tegen zou heb
ben gestaan: 'De oneindig genuanceerde introspectie waarin geen betekenis vast 
staat en alle mogelijkheden open blijven, anders gezegd "het gezanik van jonge 
heer Anton" (Du Perron), hoorde voor Du Perron en Ter Braak bij de trijpen 
pantoffels en het kluizenaarsbestaan. Als Stendhal, Max Havelaar en Malraux je 
mensen zijn, hebben Proust en Anton Wachter je dan veel te zeggen?'.65 Ik 
denk dat deze interpretatie, die men in de vakliteratuur vaak tegenkomt, slechts 
ten dele klopt.66 Schrijft Du Perron in zijn aantekeningen bij Het Land van 
Herkomst immers niet dat Ter Braak Vestdijks beschrijving van de jeugdliefde 
tussen Anton Wachter en Ina Damman zou goed vond?67 In 1936 spreekt Du 

P. van 't Veer, 'Kind tussen Freud en Proust ' . In: Hollands Maandblad, 1972, p. 15. 

Zie bijvoorbeeld ook: R. Havenaar, 'Historische romans van Simon Vestdijk, NRC Handelsblad, 

16 oktober 1998: 'Het duurde even tot Simon Vestdijk de eigen toon en thematiek had 

gevonden die hem tot een bijzonder schrijver zouden maken. De uitgever Nijgh & Van Di tmar 

wees in 1933 het manuscript van zijn eerste roman, Kind tussen vier vrouwen, af. De omvang 

(meer dan achthonderd bladzijden) werd als grootste bezwaar aangevoerd, maar de nauwelijks 

verborgen poging van Vestdijk om Proust na te bootsen stuitte op kritiek. De gevoelswereld 

van het kind Anton Wachter werd beschreven volgens het minitieuze procédé van A la re

cherche du temps perdu, maar de ontelbare details kwamen bij Vestdijk onvoldoende tot leven'. 

E. du Perron, Het Land van Herkomst, Van Oorschot, Amsterdam, 1989 (eerste druk 1935), p. 

565: 'Inderdaad van M.t.B. Het was de reden, zei hij, waarom hij Ina Damman zo goed vond' . 

D u Perron verwijst hier naar de volgende passage op p. 369 van zijn roman: '"Je bent 

ongehoord, zegt hij na enig zwijgen. Was je bang er zoveel bij te verliezen? Ik begrijp niet, had 

je dan de mogelijkheid zoveel in te zetten? Ik moet je iets zeggen: als jongen van een jaar of 

veertien ben ik verliefd geweest op een doodgewoon schoolmeisje. Vanuit de verte, zonder het 

haar ooit te bekennen. En de gevoelens van die jeugdliefde, wat ik dââr heb ingebracht, heb ik 

eigenlijk nooit teruggevonden. Het is voor mij het bewijs geworden dat een v rouw maar een 

symbool is, een bliksemafleider voor de gevoelens die we beschikbaar hebben. In die tijd las ik 

nog niet, of ik las zonder te begrijpen, er was in mijn gevoelens dus zeker nog geen plaats voor 

literatuur. Al wat er aan romantiek dus echt was in mij, heb ik aan dat ene symbool totaal 

verspild. Ik begrijp dat je daarom moet lachen. Maar wat ik je hier zeg is zo waar als...die 
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Perron over de kritiek die er bestaat op wat hij noemt het 'byzantinisme' van de 
kunst van Proust en bijvoorbeeld ook van James Joyce. Hij is het slechts ten 
dele met deze kritiek eens en ziet in Prousts werk in de eerste plaats een 
heilzame reactie op de negentiende-eeuwse roman: 'Sommige critici-strategen van 
het kunstterrein zijn bovenal angstig voor het soort byzantinisme van de kunst 
in onze tijd. Ik voor mij aanvaard dit byzantinisme heel wat makkelijker dan de 
neo-barbarie die er de reactie tegen is. Byzantinisme bij Proust, Joyce, Girau
doux, Virginia "Woolf, verzucht de criticus, bij Mallarmé en Valéry. De liefde 
voor de techniek van de kunst vervangt de liefde voor de kunst zelf; waar moet 
dat heen? Het "creatief vermogen" gaat te loor. Met dit creatief vermogen gaat 
immers gepaard: een zeker geloof, alweer: een overgave aan het mysterie; te veel 
analyse, te veel ik-bewustheid doodt. De criticus zegt erbij: het kan daarom wel 
belangrijk zijn wat men aldus maakt; want nietwaar, Proust en Joyce...maar het 
is je ware niet (d.w.z. niet meer Tolstoï en Balzac). De criticus heeft voor een 
deel gelijk. Maar hij heeft het bijgeloof van de 3 dimensies, van de "figuren die 
uit de boeken stappen". Aangenomen dat de figuren van Balzac zo zijn, dan ver
geet de criticus dat de lezer al te vaak medeplichtig moet zijn met Balzac, dat hij 
allerlei dingen voor waar moet aannemen, zonder de garantie te hebben dat Bal
zac alles verantwoorden kan wat hij van zijn personen zegt. De manier van 
Proust om van zijn personages alleen dingen te zeggen die hij zelf verant
woorden kan - deze filter van het "ik" van de auteur - is de garantie voor een 
ander soort waarheid; de lezer van Proust hoeft nooit zijn medeplichtige te zijn, 
en tenslotte zijn de personages van Proust in 2 dimensies méér waar dan die van 
Balzac'.68 Dat Du Perron (en Ter Braak) wellicht minder problemen hadden 
met de introspectieve kant van Prousts (en Vestdijks) schrijven dan wel wordt 
beweerd, wordt ook bevestigd door de recente studie van Evert van der Starre 
over Vestdijk. Volgens Vestdijk is niet alleen de invloed van die andere grote 
psychologische romanschrijver, Stendhal, in Het Land van Herkomst terug te 
vinden maar ook die van Proust. Du Perrons roman is soms, wellicht ongewild, 
'Proustiaans'.69 Ik denk overigens dat dit 'Proustianisme' van Du Perron hoofd
zakelijk voortkomt uit het feit dat de kristallisatietheorie van Stendhal niet 

bloemen daar in dat perkje"'. 

E. du Perron, Verzameld Werk VI, Van Oorschot, Amsterdam, 1958, pp. 270-271. 

E. van der Starre, Vestdijk over Frankrijk, Walburg Pers, Zutphen, 1998, pp. 32-33: 'In zijn zeer 

lovende essay over Het Land van Herkomst, later opgenomen in Lier en Lancet, laat Vestdijk 

zijn claim van een proustiaanse invloed niet helemaal vallen. Zo spreekt hij van "een passage 
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geesten, - Proustiaans aandoen." Anderzijds komt ook Stendhal ter sprake, die "stilistisch de 

schrijver van Het Land van Herkomst beïnvloed zou hebben (volgens zijn eigen zeggen; veel 

merkt men er niet van, en m.i. kan hier beter gesproken worden van een reeds aanwezige stijl

vorm die zich een historisch octrooi wilde verschaffen dan van afhankelijkheid). Stendhal dan, 

in het bezit van een notoir slecht geheugen [...], vertoont in zijn jeugdautobiografie La vie de 

Henri Brulard vooral het fragmentarische, Proust , met zijn sterk emotioneel geladen herinne

ringsbeelden, daarentegen het vloeiend synthetische, continuele karakter van memoires. . ." ' . 
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alleen voor Du Perron maar ook voor Proust een belangrijke inspiratiebron was. 
Vestdijk kreeg alle ruimte in Forum om de literatuur van Proust toe te lichten. 

Retrospectief gezien, worden Ter Braak en Du Perron als leidinggevend 
gezien voor de literaire kritiek van het Interbellum en het is dus wellicht 
interessant even na te gaan waar hun bijzondere belangstelling voor auteurs als 
Larbaud, Malraux en Gide vandaan komt. Ik neem als voorbeeld Du Perron. De 
belangstelling van Du Perron voor voornoemde auteurs laat zich op verschillen
de manieren verklaren. In de eerste plaats was Du Perron, die begin jaren dertig 
in Frankrijk verbleef, als journalist natuurlijk vooral gericht op de literaire 
actualiteit. Bovendien heeft hij Malraux en Larbaud persoonlijk gekend.70 Van 
Larbaud vertaalde Du Perron Le Pauvre Chemisier en Fermina Marquez in het 
Nederlands. Volgens Philippe Noble laat Du Perrons belangstelling voor Lar
baud zich ook verklaren door het feit dat hij zich in diens werk persoonlijk kon 
terugvinden: 'Ses grandes découvertes françaises furent Stendhal, Gide et 
Larbaud. Gide était pour lui plutôt un maître à penser, et devait le rester: 
Stendhal et Larbaud, ou pour mieux dire, le personnage de Barnabooth qu'avait 
créé celui-ci, étaient des sortes de compagnons ou de frères. Chez Stendhal il 
trouvait une écriture, une bravoure de sentiments, une sincérité accordées aux 
siennes. Des circonstances fortuites l'amenaient à se reconnaître en Barnabooth. 
Il se considérait lui-même comme une sorte d'étranger traversant l'Europe en 
observateur amusé - peu importait qu'il vînt de Java et non d'Amérique du Sud; 
ses propres déplacements en ces années encore fastes, à Paris, en Suisse, sur les 
lacs italiens, sur la Riviera, à Florence, avaient involontairement quelque chose 
de barnaboothien. Mais surtout, le personnage de Barnabooth offrait, derrière un 
masque bouffon ou détaché, l'image d'une amertume, d'une incertitude et d'un 
certain dénigrement de soi-même où Du Perron, cet inquiet au visage facétieux, 
pouvait se retrouver'.71 Larbaud was naast schrijver van romans en verhalen 
ook essayist en een onvermoeibaar vertaler en pleitbezorger van schrijvers als 
Samuel Butler, William Faulkner, James Joyce en Italo Svevo. Deze kosmopoliti
sche instelling zal Du Perron zeker hebben aangesproken. 

Met Malraux deelde Du Perron in de eerste plaats een belangstelling voor de 
koloniën in Zuid-Oost Azië. Noble zegt hierover: 'De fait, ils avaient en com
mun une formation intellectuelle peu académique, le goût de la poésie moderne, 
du bizarre, de l'Orient et par-dessus tout de l'aventure. Malraux, quoique le plus 
jeune, rapportait justement d'Indochine une légende d'aventurier et d'agitateur 
politique. Du Perron avait aussi sa légende: celle du "fils de planteur qui avait un 
château" [...] et dont les aventures avaient surtout pour théâtre les hôtels 
parisiens'.72 La Condition Humaine is opgedragen aan Du Perron. Du Perron 
vertaalde ook deze roman in het Nederlands. Malraux schreef een voorwoord bij 

70 Zie E. du Perron, Verzameld Werk IV, Van Oorschot, Amsterdam, 1956, pp. 220-221 waar Du 
Perron verslag doet van zijn ontmoetingen met Larbaud. 

71 P. Noble, 'Avant-propos'. In: Le pays d'origine, Gallimard, Parijs, 1980, p. 19. 

72 o.e. p. 20. 
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Het Land van Herkomst, het personage Héverlé in deze roman van Du Perron is 
geïnspireerd op Malraux. Du Perron woont tussen 1932 en 1936 nabij Parijs en 
gedurende die tijd zijn Malraux en Du Perron innig bevriend. Eind jaren dertig 
is er sprake van een zekere verwijdering; Du Perron wijst Malraux' politieke 
koers af. Malraux engageerde zich aan de zijde van de communisten en ging naar 
Spanje om de linkse regering te steunen, Du Perron niet. Deze vertrok naar 
Nederlands-Indië: 'Maar met de tijd komt er ook een verandering in de over
eenstemming tussen Du Perron en Malraux over functie en waarde van het lite
raire werk. Vooral in de jaren 1928-1932 huldigden ze hierover dezelfde mening. 
Vanaf 1933 begeeft Malraux zich snel, en voor een paar jaar, in de richting van 
een zuiver marxistische literatuurbeschouwing, terwijl zijn Nederlandse vriend 
langzaam en onmerkbaar terugkomt tot een ietwat esthetischer beoordeling van 
literaire werken. Du Perron wees Le temps du mépris en later L'espoir krachtig af, 
zowel om esthetische als om politieke redenen. Hiermee naderen we de kern van 
zijn meningsverschil met Malraux in de late jaren dertig, namelijk de houding 
ten opzichte van de ontwikkeling van de politieke situatie'.73 In zijn Anti-
mémoires spreekt Malraux zelf als volgt over zijn relatie met Du Perron: 'Enfin 
l'avion décolle pour Hong-Kong. Le Pacifique des îles. Par là, il y a une île 
appelée Balé-Kambang, que m'a donnée Eddy du Perron quand je lui ai dédié La 
Condition humaine. Il est mort à l'entrée des Allemands en Hollande. Il tenait 
toute politique pour non avenue, et l'histoire aussi, je crois. C'était mon 
meilleur ami. On m'a dit que maintenant, les Hollandais reconnaissent en lui 
l 'un de leurs grands écrivains. Que sont devenues les plantations de sa famille? Et 
sa lettre au libérateur Sharir? Il ne croyait pas à la politique, mais il croyait à la 
justice...Qu'est devenue mon île? Irai-je la voir avant de mourir, avec la béné
diction de Soekarno? Les cocotiers y poussent dru, paraît-il'.74 

Douwe Fokkema en Elrud Ibsch hebben Du Perrons visie op Gide al uit
voerig beschreven. Evenals Ter Braak, verwees Du Perron vaak naar Gide. Zijn 
beoordeling van Gide was wisselend: 'Du Perron heeft altijd veel respect gehad 
voor Gide, maar enkele jaren toch minder dan voor Malraux. Les Faux-Monnay-
eurs noemt hij in 1927 "Het grootste boek dat de franse literatuur van de laatste 
jaren ons gaf". Het is "in de hoogste mate belangwekkend, omdat het uit Gide's 
handen komt, eenvoudigweg, omdat Gide mogelijk de intelligentste en zeker de 
gevarieerdste figuur is onder de levende Fransen". Aanvankelijk heeft Du Perron 
moeite met de publicatie van het Journal des Faux-Monnay eurs "omdat het over
bodig is de keuken te bestuderen voor het waarderen van een goede tafel", maar 
dit on-modernistische standpunt hield slechts korte tijd stand. Wanneer in 1928 
Malraux' Les Conquérants verschijnt, noemt Du Perron dit, met uitzondering 
van Les Faux-Monnayeurs, "De belangrijkste franse roman [...] van de laatste tien 

73 P. Noble, 'E. du Perron en zijn Franse vrienden'. In: De Gids, 1981, p. 312. 

74 A. Malraux, Antimémoires, Gallimard, Parijs, 1967, p. 472. 

75 D. Fokkema en E. Ibsch, 1984, p. 284. 
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Du Perron beperkte zich dus vooral tot auteurs waarmee hij bevriend was of 
die in Frankrijk in het centrum van de belangstelling stonden. Na de dood van 
Rivière, komt men Prousts naam nauwelijks meer tegen in de Nouvelle Revue 
Française. Toch verklaart dit alles niet geheel waarom Du Perron zich niet 
bijzonder voor Proust interesseerde, want Greshoff, die in dezelfde tijd in Parijs 
verbleef en ook in contact stond met auteurs als Malraux en Gide, had een grote 
belangstelling voor Proust. We zullen wel nooit precies kunnen verklaren waar
om voor auteurs als Du Perron en Ter Braak Proust geen belangrijk referentie
punt was, maar het zijn naar mijn mening waarschijnlijk niet in de eerste plaats 
overwegingen van esthetische aard geweest die hun gebrekkige belangstelling 
voor Proust verklaren. 

Fokkema en Ibsch hebben in hun studie over het modernisme in de Euro
pese letterkunde op basis van de sporadische verwijzingen de visie van Du 
Perron in het kader van het modernisme geplaatst; een nogal anachronistische 
interpretatie. Du Perron brengt auteurs als Proust en bijvoorbeeld Gide en Lar-
baud nooit met elkaar in verband, sterker nog, hij benadrukt veeleer de verschil
len, en hij moest niets of weinig hebben van de bewegingen die we tegen
woordig tot de historische avant-garde rekenen. 

Tijdens de oorlogsjaren komen we slechts één artikel over Proust tegen, in Groot 
Nederland 1942, dat van De Graaf, en enkele verwijzingen in het in 1940 op
gerichte tijdschrift Criterium. Al deze verwijzingen zijn van de hand van auteurs 
die na de oorlog een belangrijke rol zullen gaan spelen in de receptiegeschiedenis 
van Proust en zijn werk: Simon Vestdijk, Sem Dresden en Huib Drion.76 Een 
groot aantal tijdschriften en dag- en weekbladen verdwijnt in de loop van de 
oorlog77 en in de hoofdzakelijk ondergrondse bladen die daar voor in de plaats 
kwamen, is er geen aandacht voor een auteur als Proust. Piet Calis concludeert 
in zijn boek Het ondergrondse verwachten, schrijvers en tijdschriften tussen 1941-
1945, dat de aandacht voor verhalend en beschouwend proza in deze bladen over 
het algemeen zeer gering was: 'In vergelijking met de hoeveelheid poëzie die in 
de ondergrondse tijdschriften gepubliceerd werd, was het aandeel van het ver
halend proza in deze bladen bescheiden [...]. Evenals het verhalend proza nam 

S. Vestdijk bijvoorbeeld vergelijkt in Criterium 1941 II, in zijn artikel 'De geheimen van 

Wuthering Heights' , p. 373 het belang van de jeugdliefde in deze roman met die in de roman 

van Proust: 'Er is mij, al weer, geen ander boek bekend, - tenzij men bij Proust wil 

aankloppen, maar dit is een wel erg ver afgelegen vergelijkingsobject, - waarin deze functie van 

de jeugdliefde in de menschelijke erotiek zoo helder en vrijmoedig, zoo volkomen zakelijk en 

met zulk een min imum aan betoog en explicatie, is uiteengezet'. En S. Dresden plaatst in 

Criterium 1945, p. 648, de roman L'Invitée van Simone de Beauvoir m de Franse traditie van de 

psychologische roman: 'L'Invitée, dat in 1943 verscheen, is een psychologische roman en plaatst 

zich daarmede in de lange rij van analytische romans, die in Frankrijk van Mme de La Fayette 

tot Proust loopt en onuitputtelijk blijkt, aangezien zij voor voortdurende vernieuwing vatbaar 

is'. 

In 1943 verdwenen bijvoorbeeld Opwaartsche Wegen, De Vrije Bladen, De Gemeenschap, De 

Stem, Criterium, De Nieuwe Gids en Den Gulden Winckel. Groot Nederland komt in de loop van 

datzelfde jaar onder nationaal-socialistische invloed. 
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ook het beschouwend proza in de meeste ondergrondse tijdschriften een minder 
belangrijke plaats in dan de poëzie, waarbij - zoals eerder werd opgemerkt - voor 
Overtocht een uitzondering kan worden gemaakt'.7S Dit betekent natuurlijk niet 
dat Prousts werk tijdens de oorlogsjaren niet werd gelezen. M. Boks-Schoute 
vertelt in 1971 in Maatstaf dat de lectuur van de Recherche voor haar tijdens deze 
jaren bijzonder veel betekend heeft: 'Voor mij is de lectuur van Proust altijd een 
bron van literaire vreugde geweest, door de fijne psychologische analyses, de 
geestige "portretten" en de prachtige metaforen. In de jaren '40-'45 kwam daar 
nog bij, dat dit oeuvre positieve elementen bevat, die ons toen bijzonder 
aanspraken: het is een langdurig gevecht tegen twijfel aan eigen gaven en het 
eindigt met de overwinning op ziekte en dood, door een onvergankelijke schep
ping. In de oorlog hoopten wij dat geest zou zegevieren, ook wij hoopten op 
bevrijding. Als, na een dag hard sjouwen voor het gezin, 's avonds eindelijk de 
rust aanbrak, las ik in de eerste oorlogsjaren, toen er nog elektriciteit was, 
hardop een stukje voor uit "Du côté de chez Swann". Ik las door tot, dikwijls 
midden in de zin, het licht uitging - uitgeschakeld door de bezetters. Maar, "je 
zin heb je gehad", zei mijn man dan! Als bij toverslag waren we, als de verteller 
na het eten van de madeleine, in de sprookjesachtige sfeer van Combray, ver van 
oorlog en ellende, terechtgekomen!'79 

2.3 De receptie in de confessionele bladen tot 1945 

In de eerste helft van de jaren twintig wordt een groot aantal nieuwe confes
sionele tijdschriften opgericht80; de neerslag van de verzuiling en van de sterke 
drang tot het leveren van cultuurkritiek. 

De confessionele bladen die aandacht aan Proust besteden zijn alle katholiek: 
Boekenschouw (1906-1942), Roeping (1922-1963), De Gemeenschap (1925-1941) en 
Boekzaal" (1925-1932). Bladen als Boekenschouw en Boekzaal worden in de vak
literatuur vrijwel nooit besproken. De receptie van Proust profileert hier dus een 
tendens in de Nederlandse literaire kritiek, de orthodox-katholieke tendens, die 
normaliter onderbelicht blijft. In protestantse tijdschriften als Opgang (1921-
1934) en Opwaartsche Wegen (1923-1940) ben ik geen verwijzingen naar Proust 
tegengekomen, hetgeen te verklaren valt door het feit dat in deze bladen de 
aandacht voor de Franse en andere buitenlandse literatuur in het algemeen vrij-

7g P. Calis, Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941-1945, Meulenhoff, 
Amsterdam, 1989, p. 483 en p. 485. 

79 M. Boks-Schoute, 'De roeping van Marcel Proust en de episode van de madeleine'. In: Maatstaf, 
1971, p. 149. 

80 De katholieke bladen Roeping (1922), De Gemeenschap (1925) en Boekzaal (1925) en de pro
testantse bladen Opgang (1921) en Opwaartsche Wegen (1922). 

s' Boekzaal gaat in 1932 op in Boekenschouw. 
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wel nihil was. Zij vormden een veel geslotener circuit dan de katholieke bladen, 
wat ook blijkt uit het feit dat critici van protestantse huize vrijwel nooit voor 
niet-protestantse bladen werkten.82 Ik beschik nauwelijks over verwijzingen 
naar de katholieke dag- en weekbladpers zoals naar De Tijd en Maasbode, en 
beperk mij hier dan ook tot de literaire en algemeen-culturele tijdschriften en het 
katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw dat ik op Proustreferenties heb onder
zocht.83 

De Nederlandse katholieke bladen waren in deze periode uiterst Frans ge
oriënteerd. In alle bladen treft men een vaste rubriek voor de Franse letterkunde 
aan. Deze speciale aandacht vanuit katholieke kring gold met name het zo
genaamde katholieke réveil dat zich na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk 
manifesteerde.84 Men beschouwde de eigen katholieke cultuur als zwak83 en 
nam een voorbeeld aan Frankrijk: 'Een der grote inspiratieve bronnen voor 
Holland (speciaal de katolieken) is - in de natuurlijke orde - de franse elite'.86 In 
navolging van Franse katholieke ideologen als Maritain, bepleitten de Neder-

82 In Opwaartsche Wegen ben ik slechts één korte verwijzing naar Proust tegengekomen en dan 

nog in een artikel van een 'andersgezinde', Victor van Vriesland. 

83 Ik heb om pragmatische redenen besloten de dagbladen met op Proustreferenties te 

onderzoeken; een dergelijk onderzoek zou jaren in beslag nemen. Bovendien denk ik dat zo'n 

onderzoek geen spectaculaire nieuwe feiten aan het daglicht zou brengen. Ik heb een steekproef 

genomen in het dagblad De Tijd en daarbij geconstateerd dat de visie op Proust die daarin naar 

voren wordt gebracht geheel overeenkomt met de visie van de orthodox-katholieke tijdschriften 

zoals die hieronder uiteengezet zal worden. Zie bijvoorbeeld Dom. J de Varthaire, 'Een enquête 

onder de europeesche jeugd'. In: De Tijd, 1 mei 1930: 'De oorlog en de na-oorlogsche moreele 

en sociale wantoestanden hebben het opvoedend gezag beslist verhinderd hare heilzame werking 

op de jeugd uit te oefenen. Bovendien heeft de verwarrende psychoanalyse van Freud in deze 

stormachtige atmospheer een vruchtbaren bodem gevonden voor de ontwikkeling van allerlei 

ongezonde prikkels. Het werk van Proust is hier het bewijs van. De weg was voor Gide dus 

reeds bereid. Zijn mélodieuse stem heeft de jeugd ingepalmd en haar gevoerd tot de vereering 

der wanorde zelf. 

84 Zie bijvoorbeeld J.J. Gielen, Moderne Wereldliteratuur, 1850-1950, De Haan, Utrecht, 1952, p. 

350: 'Naar stijl en stof sluiten zich een aantal schrijvers, die men kan samenvatten onder de 

term "Renouveau catholique", bij de twintigste-eeuwse ontwikkeling aan. De geest was echter 

anders, terwijl de verschijning in tijdsorde samenvalt met de opbloei van het surrealisme en 

andere stromingen. In dit renouveau was een streven om bovenzinnelijke werkelijkheden 

aanschouwelijk en voelbaar te maken. Bourget, Claudel, Jammes, Jacques Rivière en Henr i 

Ghéon waren tot de Kerk teruggekeerd; Péguy, Psichari en Jacques Maritain betraden diezelfde 

weg, Daniel-Rops, Mauriac en Georges Bernanos bezagen in hun romans het leven vanuit het 

licht van het geloof, al vormde de zonde bij de beide laatsten het hoofdthema van hun werk. 

Henri Massis veroordeelde in zijn Jugements (1924) zowel Anatole France als André Gide'. 

85 Zie H . Moller, 'Onze katolieke Nederlandse kuituur ' . In: Roeping, 1925-1926, p . 280: 'Onze 

katolieke Nederlandse kuituur is nog altijd heel zwak. En nu bedoel ik op den ogenblik niet zo 

zeer de inwendige kuituur, de vorming en ontwikkeling van et dieper katolieke zieleleven, maar 

de openbaring van ons zieleleven in de hogere vormen van beschaving en ontwikkeling'. 

86 G.P.M. Knuvelder, 'Le Roseau d'or' . In: Roeping, 1926-1927, p. 110. 



52 De receptie van Proust in Nederland 

landse critici een katholiek ethisch réveil: 'De Hollandsche katholiek, die, als 
katholiek, het volmaakte op elk gebied moet verlangen en niet tevreden mag 
zijn met de middelmaat, doet daarom goed naar Frankrijk te kijken en te luiste
ren naar wat daar op godsdienstig en litterair gebied gegeven en bestreefd 
wordt, sedert vele jaren, door de nieuwe generatie van monniken, Dominicanen 
en Benedictijnen vooral, [...] van dichters en eenvoudigen, van thomisten en 
kunstenaars [...]', aldus Pieter van der Meer de Walcheren in Roeping}7 De 
Gemeenschap had in de eerste jaren van haar bestaan als ondertitel 'Maandschrift 
voor katholieke reconstructie'. Na de Eerste Wereldoorlog klinkt ook in Neder
land de roep om een ethisch réveil in katholieke kringen alom88 : 'De oorlog is 
een macht geweest in de evolutie van de laatste eeuw, die wij thans nog met [...] 
kunnen meten. Wel echter is nu reeds te constateeren, dat een belangrijk deel 
der menschheid na deze gruwelijke explosie geen genoegen meer neemt met 
kwakzalversmiddelen als materialisme, kunst-om-de-kunst, stemmings-kunst, in
dividualisme, pantheïsme, agnosticisme, SDAP-eesch socialisme en hoe het gees-
tes-equippement van vóór de oorlog verder heette. De oorlog heeft dat allemaal 
in elkaar getrapt en veel menschen kennen thans de behoefte en gedeeltelijk 
reeds ook het bezit van een nieuwe oriëntatie, op 'n religieus element voor de 

massa [...]'.89 

Met name de katholieke jongeren zoals die naar voren komen in de tijd
schriften Roeping en De Gemeenschap leggen de volle nadruk op de cultuur
kritische potenties van 'de katholieke zaak'. Men neemt fel stelling tegen de 
'ontmenselijking' in allerlei tendensen: de vertechnisering, Freud, het cultuur
pessimisme van een Otto Spengler en Friedrich Nietzsche, en men pleit voor de 
gemeenschapsidealen. Politiek keert men zich tegen alle niet-confessionele stro
mingen: 'De grote ontbinding der renaissance heeft definitief ingezet en doet de 
Westerse beschaving onherstelbaar splijten; het individualisme, de geestehke 

Zie ook bijvoorbeeld de bespreking van Knuvelder in Roeping, 1923, p. 69, naar aanleiding van 

de opvoering van H. Ghéons Farce du pendu dépendu in de stadsschouwburg in Amsterdam: " t 

is niet zozeer mijn bedoeling 'n kritiese bespreking te geven van stuk en spel, als wel te wijzen 

op de geest, waaruit dit spel ontstond, 'n geest die in Frankrijk, het rijke hteratuurland, zich 

heerlik in daden en samenwerking omzet, en die op enigszins analoge wijze hier in Nederland 

de jongeren en de katholieken bezielt'. En: P. Kerstens, De katholieke literatuur sinds de her

vorming, Van Munster, Amsterdam, 1925, p. 77: 'Pieter van der Meer de Walcheren is ten on

zent de propagandist der latere Katholieke Franschen (Léon Bloy, Maritain, Psichari, Claudel, 

Massis e.a.), met wie hij de hartstochtelijkheid, het temperament, het fel-getuigende gemeen 

heeft'. 

Zie ook F. Ruiter en W. Smulders, 1996, pp. 202-203: 'Maar de oorlog leidde tevens tot een 

heel andere reactie in de literatuur, tot de internationale opleving namelijk van de antimoderne 

cultuurkritiek van de katholieken [...]. Deze ambivalente, religieus georiënteerde cultuurcritische 

beweging beschouwde de oorlog als de uitkomst van een hele keten van "historische 

vergissingen". Deze vergissingen heetten Renaissance, Reformatie, Verlichting, indivuahsme en 

liberalisme'. 

G. Knuvelder, 'L.M.J. Feber'. In: Roeping, 1924, p. 289. 
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hoogmoed zijn verstard in het liberalisme, dat socialisme en kommunisme als 
tegenkrachten uit de afgrond der mensheid heeft opgezworen'.90 

Deze drang naar katholieke opleving en emancipatie vertaalt zich in een 
roep om katholieke gemeenschapskunst en een afwijzing van alles wat dit niet 
is: naturalisme, symbolisme, Tachtiger-beweging, avant-garde enz.: 'Bloy heeft 
de kunst weer het bloed van het Christendom ingegoten. Paul Claudel doet het
zelfde. Gansch het geloof hebben zij weer ingelijfd bij de kunst die deels 
verdoold was in de leege puurheid van het symbolisme, anderdeels verstrikte in 
de materie. [...] En nu nog over DADA. Wat heten we "dada" of "dadaïsme"? 
Ik geloof dat Dada vooreerst een nihilistische gemoedstoestand is vóór dat hij 
literair wordt. Het is 'n soort geestelike ontbinding die in de ziel gebeurt, maar 
wat voorheen de kultureele zielsvoorwaarden waren tot diep onder den bodem 
wordt uitgebroken. Bij de meest slechten is dan ook het begrip en het wezen 
van God tot de uiterste vezel weggedacht. "On fait Ie vide": men maakt zich-
zelf-kultuur-ledig aan alles wat 'n generatie of generaties historisch in je hebben 
opgestapeld. Men hervormt niet, men vernietigt!'91 

Met name op letterkundig gebied was de Franse reformatie-beweging een 
bron van inspiratie voor de Nederlandse katholieken. Belangrijke essayisten van 
de katholieke groep als pater J. van Heugten, L.M.J. Feber, Gerard Knuvelder, 
Pieter van der Meer de Walcheren en Anton van Duinkerken, spiegelen zich 
voortdurend aan hun Franse evenknieën Henri Massis, Jacques Maritain en 
Léon Bloy en verwijzen herhaaldelijk naar Franse katholieke schrijvers als Paul 
Claudel, François Mauriac, Georges Bernanos, Julien Green en Henri Ghéon92: 
'Ik heb een diepe, eerlijke bewondering voor het moderne Essay, zooals ik dat 
ken in de jongste Fransche letteren, van Jacques Maritain en van Henri Massis, 
die met scherpe onderscheiding de geestelijke waarden herzien, onze waardering 
zuiveren van vele misvattingen en wanoordelen en ons weer de stellige maatstaf 
geven tot het bepalen en het erkennen van het waarachtig waardevolle [...]', 
zegt Van der Meer de Walcheren in De Nieuwe Eeuw op 10 januari 1924.n 

In alle katholieke bladen wordt veel plaats ingeruimd voor de vertegen
woordigers van de Franse katholieke beweging. Maritain met zijn neo-thomis-
tische literatuuropvatting, speelt daarin een sleutelrol. Hij wordt als vaste 
medewerker van De Gemeenschap vermeld en in het eerste nummer verschijnt 

lx. 

P. van der Meer de Walcheren, 'De school van de "Roseau d 'Or" ' . In; Roeping, 1927, p. 242. 

Zie bijvoorbeeld A. Gielen, 'Fransch. Claudel'. In: Boekenschouw, 1916-1917, p. 441: 'Paul 

Claudel is in de mode, en de opgang door hem gemaakt, is misschien een teeken des tijds, een 

bewijs hoe de menschheid smacht naar hooger geestelijk leven, naar waarheid en innige 

vereeniging met God, want Claudel's werken zijn allen doorstraald van de godsdienstige, de 

katholieke idee'. 

P. van der Meer de Walcheren, 'Aantekeningen over kunst, litteratuur en leven'. In: De Nieuwe 
Eeuw, N o . 333, 10 januari 1924. 
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direct na de 'Verantwoording' een Franstalig essay van zijn hand, 'Quelques 
réflexions sur l'art religieux'. Zijn werken worden overal uitvoerig besproken 
en dienen vaak als vast referentiekader voor de katholieke literaire kritiek. In de 
ogen van Ruiter en Smulders, dient Maritain gezien te worden als de grondleg
ger van de jong-katholieke poëtica van De Gemeenschap: 'Maritains opstel (Art 
et Scolastique) zal van groot belang zijn voor de kunstkritische norm die De 
Gemeenschap zal gaan verwoorden tegenover de katholieke clerus en de dogma
tische katholieke tijdschriften zoals Roeping en De Boekenschouw [...]. Het 
poëticale adagium van De Gemeenschap "dienstbare schoonheid" kan recht
streeks op Art et Scolastique worden teruggevoerd'.94 

Hoewel ik met Ruiter en Smulders geloof dat Maritains opvattingen van 
grote invloed zijn geweest op De Gemeenschap, gebiedt de eerlijkheid mij te 
zeggen dat de aandacht voor Maritain in alle katholieke bladen, dus ook in 
Boekenschouw, Boekzaal en Roeping, groot was. Hun interpretatie als zouden 
Maritains geschriften van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor de vrij
zinniger poëtica van De Gemeenschap, lijkt dus aanvechtbaar. Zo krijgen de 
diverse delen stichtelijke literatuur uit de reeks 'Le Roseau d'or'95, die onder 
leiding van Maritain bij Plon-Nourrit verschijnen, in alle katholieke bladen de 
volle aandacht.96 Deze beweging van de Roseau d 'Or was met name eind jaren 
twintig een belangrijke opponent van de Nouvelle Revue Française: 'Presque 
toute l'histoire de la littérature vivante en 1927-28 est celle de deux groupes 
souvent rivaux: celui de la Nouvelle Revue Française et celui du Roseau d'Or. Au 
Roseau d'Or, Jacques Maritain et Henri Massis tentaient une sorte de rassemble
ment, libre quant à l'esthétique adoptée, et centré seulement sur une notion 
chrétienne de l 'homme. En 1927, le Roseau d'Or jouissait de tout son prestige. Il 
avait débuté par Trois Réformateurs de Jacques Maritain, le plus brillant et le 
plus discuté de ses ouvrages. Il avait révélé à une jeunesse avide de les mieux 
connaître, la Correspondance de Jacques Rivière et de Paul Claudel. Il avait dé
couvert Georges Bernanos. Il allait publier YAdrienne Mesurât de Julien Green et 
le Vasco de Marc Chadourne, son meilleur livre. [...] Quant à la Nouvelle Revue 
Française, Rivière mort, elle continuait, cherchant à l'élargir, une tradition déjà 
ancienne. Gide et Valéry s'y exprimaient. Claudel y donnait ses principales 
oeuvres. Malraux devait y publier Les Conquérants. [...] Une certaine opposition 
cependant s'affirmait entre les deux groupes. On était alors pour l 'un ou pour 
l'autre selon ses tendances ou ses amitiés. Emulation qui ne laissait point d'être 
féconde! On se disputait des hommes ou des oeuvres, on s'affrontait sur des 
principes, et cela, non par des polémiques personnelles qui eussent dégénéré en 

54 F. Ruiter en W. Smulders, 1996, p. 233 en p. 240. 

'5 De belangrijkste medewerkers van Le Roseau d 'Or waren: Emile Baumann, Hilaire Belloc, 

Nicolas Berdiaeff, G.K. Chesterton, Paul Claudel, Jean Cocteau, Henr i Ghéon, Max Jacob, 

Giovanni Papini, Joseph de Pesquidoux, Henri Pourrat, C F . Ramuz, Pierre Reverdy, 

Gonzangue de Reynold, George Valois, Jacques Maritain en Henri Massis. 

96 Zie bijvoorbeeld Boekzaal 1925, p. 254; Roeping 1926, p. 109 en Roeping, 1928, p. 389. 
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vilaines querelles, mais par des études, des essais, des controverses sans hargne 
sinon sans perfidie'.97 Een groot aantal katholieke Nederlandse kunstenaars 
kende Maritain persoonlijk: Van Rees bezocht hem herhaaldelijk in Parijs even
als Van der Meer de Walcheren, die zich onder zijn invloed bekeerde tot het 
katholicisme. Op voordracht van Maritain komt Van der Meer de Walcheren in 
1929 voor enkele jaren aan het hoofd van de Belgische uitgeversmaatschappij 
Desclée de Brouwer te staan.98 

Maritain was dus in algemene zin belangrijk voor de Nederlandse katholieke 
kritiek, maar hij heeft geen directe invloed gehad op de receptie van Proust 
omdat hij niet over hem geschreven heeft. Massis daarentegen heeft herhaalde
lijk over Proust gepubliceerd en zijn beschouwingen zullen dan ook onder 2.4 
worden besproken. Ook Massis wordt vaak als een voorbeeld gezien waar 
Nederlandse critici van katholieke huize zich aan konden spiegelen: 'Wat Henri 
Massis in Frankrijk bereikte, die met zijn Jugements het oordeel der leidenden 
wezenlijk beïnvloedde, is ook voor Van Duinkerken niet onbereikbaar'.99 

Ondanks deze alomtegenwoordige aandacht voor Franse ideologen en critici 
zoals Maritain en Massis, vormde de katholieke beweging in Nederland in deze 
periode bepaald geen eenheid. De katholieke beoordelaars vormden geen geslo
ten front. De tijdschriften Boekzaal en Boekenschouw waren uiterst behoudend 
en orthodox, Roeping was dat iets minder100 en het jong-katholieke tijdschrift 
De Gemeenschap was op zijn beurt weer een minder orthodoxe afsplitsing van 
Roeping. De diepste grond van controverse was het spanningsveld tussen esthe
tisch en ethisch geïnspireerde criteria voor de beoordeling en daarmee de 
houding die ingenomen diende te worden ten opzichte van de moderne letteren. 
Het spanningsveld tussen esthetica en ethica voor de katholieke critici tijdens 
het Interbellum wordt goed geïllustreerd in de persoon van Van Duinkerken die 
de belangrijkste ontwikkelingen in zich vertegenwoordigt. Michiel van Kempen 
heeft dit aardig verwoord in zijn korte biografische schets over Van Duin
kerken: 'In zijn vroegste jaren was Van Duinkerken sterk geporteerd voor een 
strikt ethische kunstkritiek. Onder invloed van "moralistische kunstbeschou
wingen in toonaangevende bladen" nam hij daarvan echter na 1928 duidelijk 
afstand. Die ontwikkeling loopt ongeveer parallel met Van Duinkerkens over
stap van het zuidelijke Roeping van Moller en Knuvelder naar het Utrechtse, 

" J-P. Maxence, Histoire de dix ans 1927-1937, Gallimard, Parijs, 1939, pp. 57-58. 

Marsman en Engelman hebben het idee gehad een tijdschrift op te richten met als titel 

'Maritain'. 

J. van Heugten, 'Katholiek Verzet'. In: Boekenschouw, 1932-1933, p. 54. 

102 In 1925 stappen veel medewerkers van Roeping over naar De Gemeenschap omdat zij zich niet 

konden verenigen met de streng orthodoxe opvattingen van hoofdredacteur H.W.E. Moller en 

omdat zij vonden dat er te weinig aandacht besteed werd aan de esthetische aspecten van kunst. 

Vanaf 1928, als G. Knuvelder hoofdredacteur wordt, komt hier verandering in. Het contact met 

de literatoren van De Vrije Bladen-groep, vooral met Marsman en Nijhoff, versterkt de estheti

sche interesse. 
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sterker esthetisch gerichte De Gemeenschap van Engelman en Kuyle. Een nieuw 
voornaam oriëntatiepunt werd wat de Franse thomist Jacques Maritain "dienst
bare schoonheid" noemde. In het opstel "De dichters leven onder pseudoniem" 
(in De Gemeenschap, 1929) pleitte Van Duinkerken voor een onderscheid tussen 
een artistieke beoordeling van kunst en een theologisch-morele kunstkritiek. 
Daarmee werd hij de woordvoerder van een tijdschrift dat ook plaats inruimde 
voor werk waarin de kunst zichzelf genoeg was, zoals dat van Jan Engelman. 
Niettemin zou voor Van Duinkerken een toetsing volgens levensbeschouwlijke 
beginselen nooit geheel naar de achtergrond verdwijnen'.101 

De conservatieve rooms-katholieke bladen waren zeer protectionistisch en 
zagen het als hun voornaamste taak het katholieke volksdeel voor te lichten 
omtrent de morele waarde van de besproken literatuur. Zo lezen we in de re
dactionele inleiding van het eerste nummer van Boekzaal: 'Overtuigd van de 
allerintiemste betrekkingen tusschen het ethisch leven en het geschreven woord, 
willen wij alle merkwaardige verschijnselen op publicistisch terrein naar hun 
dienende waarde toetsen voor de ziele-beschaving der menschheid'.102 Het tijd
schrift Boekenschouw kende een vaste rubriek 'van de Fransche leestafel', waarin 
men de lezers adviseerde omtrent de morele waarde van bepaalde werken door 
onder andere te verwijzen naar de index.103 Over de 'afvallige' Ernest Renan 
lezen we bijvoorbeeld dat zijn leven 'een voorbeeld is van de meest volmaakte 
zegevierende intellectuele laagheid'104; Emile Zola 'verlustigt zich in datgene, 
wat bij een gezond en onbedorven mensch walging wekt'105; 'De boeken die 
verschijnen met de vermelding dat zij den Prix Goncourt hebben gewonnen ver
dienen over het algemeen uit zedelijk of godsdienstig oogpunt geene aanbeve
ling'106; Stendhal 'is een zeer gevaarlijk schrijver'107 en de katholieke, homo
seksuele schrijver Julien Green is slechts 'gedeeltelijk ongenietbaar': 'het spreekt 
vanzelf, dat deze boeken alleen door volwassenen en ontwikkelden mogen gele
zen worden. Ook deze moeten nog een goede geestelijke gezondheid genieten, 
om er zonder schade voor hunne ziel kennis mee te maken'.108 Het tijdschrift 
Boekzaal werkte vanaf augustus 1925 met het rangschikkings- en beoordelings-

M. van Kempen, 'Anton van Duinkerken'. In: Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur, 
mei 1995, p. 11. 

[Anonymus], [zonder titel], Boekzaal, 1925, p. 1. 

index: lijst van de door de roomse curie verboden boeken. 

[Anonymus], 'Varia'. In: Boekenschouw, 1919-1920, p. 190. 

o.e. p. 191. 

o.e. p. 158. 

o.e. p. 159. 

o.e. p. 133. 
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stelsel van de Bond van R.K. Openbare Leeszalen. Du côté de chez Swann kreeg 
een C, A l'ombre des jeunes filles en fleurs een D.109 

In vrijzinniger bladen als Roeping maar vooral De Gemeenschap en De 
Nieuwe Eeuw is de esthetische boodschap minder ondergeschikt aan de ethi
sche.110 Tegenover het principiële isolement stelden zij de oproep tot samen
werking. Vooral het tijdschrift De Gemeenschap voelt zich ook sterk verwant 
met niet-confessionele stromingen. In 1926 schrijft Ter Braak in De Vrije Bladen 
hierover: 'Ach neen, wij zijn niet zo ruw! Wij lezen met genoegen De Gemeen
schap, die nu zijn ondertitel "Maandschrift voor Katholieke Reconstructie" ook 
al heeft geschrapt en wij vinden daar H. Marsman, Henriette Roland Holst, en 
zelfs Willem Pijper, die onlangs in De Gids alle religie tot gesublimeerde erotiek 
verklaarde'.111 Theun de Vries herinnert zich in 1981 dat hij De Gemeenschap 
'van een verfrissend radicalisme' vond.112 Met name enkele medewerkers van 
De Gemeenschap als Jan Engelman en Willem Maas, betreuren het keer op keer 
dat in de rest van de katholieke pers de kritiek bijna uitsluitend in handen van 
de theologen is gekomen: 'Pater Gielen heeft mij uit de literaire gootsteen 
Boekenschouw voor de tweede maal bespat met een onwelriekend water van 

Dit systeem behelsde de navolgende punten: 

A: boeken die kunnen gegeven worden aan lezers boven de 18 jaar, of aan jongeren, door hun 

ouders gemachtigd. 

B: boeken die kunnen gegeven worden aan lezers boven de 21 jaar, of aan jongeren, door hun 

ouders gemachtigd. 

Bc: boeken die kunnen gegeven worden aan volwassenen, die meer ontwikkeld zijn. 

C: boeken die alleen op persoonlijke, schriftelijke aanvrage bij het bestuur verkrijgbaar zijn. 

D: boeken die volstrekt verwerpelijk zijn en dus niet in de R.K. Openbare Leeszalen mogen 

aanwezig zijn. 

Hierbij dient opgemerkt dat de eigenlijke jeugdboeken niet onder A vallen. 

(bron: Boekzaal 1925, p . 381). 

F. Ruiter en W. Smulders, 1996, p. 231: 'Vergeleken bij Roeping en De Paal was De 

Gemeenschap een verlicht blad, dat - net als de "pioniers" van Van onzen tijd - het roomse leven 

van zijn tijd eens flink wilde luchten. Het kon fel uithalen tegen de grondslagen en symptomen 

van de moderne, geseculariseerde maatschappij, het individualisme en het moderne denken, 

maar het keerde zich net zo hard zowel tegen de gezapigheid van de katholieke cultuur als 

tegen de rechtlijnigheid van een blad als Roeping1. 

M. ter Braak, 'Het opium der vormen' . In: De Vrije Bladen, 1926, p. 15. 

T. de Vries, Meesters en vrienden. Literaire herinneringen, BZZTôH, 's- Gravenhage, 1981, pp. 

43-44: 'Ik heb gesproken van Marsmans "cercle", doelende op zijn vrienden en kennissen; maar 

dit woord was destijds eigenlijk alleen van toepassing op de groep jonge katholieken rondom de 

uitgeverij en het tijdschrift De Gemeenschap, die zich jegens de Nederlandse letteren vlak voor 

en vlak na het jaar '30 grote verdiensten verworven hebben. Er waren ook niet-katholieken die 

op voorbeeld van Marsman bij De Gemeenschap publiceerden, en het lag dus voor de hand dat 

er zich persoonlijk verkeer ontwikkelde tussen aankomende roomse en onroomse auteurs. [...] 

Gelijk gezegd, was er in die dagen onder het jonge talent veel levensbeschouwelijk debat; de 

culturele en maatschappelijke beweging, die het maandblad De Gemeenschap maakte, was van 

een verfrissend radicalisme'. 
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grofnervige bedilzucht', verzucht Engelman in 1926.113 De aandacht voor de 
hierboven beschreven Frans-katholieke beweging was ook in De Gemeenschap 
zeer manifest aanwezig maar zij was minder eenduidig en meer aan ontwikke
ling onderhevig. Geïsoleerde figuren als Engelman brengen hun nuances aan. Zo 
verzet Engelman zich al vroeg tegen de dogmatische levenskritiek van in de lijn 
van Massis opererende Nederlandse critici als Gerard Bruning: 'Bruning was als 
de Hollandsche Henri Massis, die tenslotte niet de meest begrijpende tegen
stander is van Gide of Malraux'.114 Bruning publiceerde overigens ook in De 
Gemeenschap. 

Toch betekent dit alles niet dat critici van De Gemeenschap milder over 
Proust oordelen. In de sporadische verwijzingen naar Proust die we tegenkomen 
in dit tijdschrift wordt uiteindelijk ook een negatief oordeel uitgesproken. Zo 
schrijft Jean Dagens in De Gemeenschap naar aanleiding van La Condition 
Humaine van Malraux: 'Le prix Goncourt de cette année est un grand livre; 
littérairement il n'a sans doute pas l 'importance de A l'ombre des jeunes filles en 
fleurs, humainement il va beaucoup plus loin. Pour Marcel Proust la vie ne tirait 
son prix que de sa recréation par l'art, et il importait peu qu'elle eût été basse 
ou ignoble, si le génie lui conférait la dignité de l 'immortalité [...]. Proust est un 
peintre de la faiblesse et de la bassesse humaines et surtout du vice humain [...]. 
Dieu n'a rien à faire dans cette médiocrité et cette pourriture humaines, et son 
absence n'est que le signe de condamnation de ce monde sans âme'.115 En de 
criticus van De Gemeenschap, Maas, verdedigt op 16 juni 1932 in een essay in De 
Nieuwe Eeuw Proust en Gide weliswaar tegen het orthodoxe 'katholieke verzet' 
maar ook hij is van mening dat het werk van Proust voor het merendeel van de 
mensen gevaarlijke lectuur is: 'M.i. kan men niet den juisten blik krijgen op 
auteurs als Anatole France, André Gide ("j'écris pas pour amuser"), Marcel 
Proust, Valéry Larbaud, als men ze niet tevens als intellectueelen beschouwt. 
Een wetenschappelijke - vooral psychologische - maatstaf is hier even vaak 
noodig als een zuiver artistieke. Tegen sommige dezer schrijvers wordt nog de 
bijzondere objectie gemaakt, dat zij, als ziekelijk beschouwde, afwijkingen 
behandelen. In mijn literatuurbeschouwing houdt deze tegenwerping geen steek. 
En ik vind het gewoonweg droevig, dat juist dezen grooten uitgekozen worden 
om er "katholiek verzet" tegen te plegen [...]. Natuurlijk is dergelijk werk [van 
Proust], evenmin als een psychiatrisch handboek, niet bestemd voor kinderen 
en het merendeel der volwassenen'.116 

J. Engelman, 'In het voorbijgaan'. In: De Gemeenschap, juni 1926, p. 246. 

J. Engelman, 'Gerard Bruning'. In: De Gemeenschap, 1934, p. 113. 

J. Dagens, 'La condition humaine' . In: De Gemeenschap, 1934, pp. 191-192. 

H . Maas, 'Psychologie en literatuur'. In: De Nieuwe Eeuw, 16 juni 1932. 
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Ruiter en Smulders spreken ten aanzien van De Gemeenschap over een ambi
valentie tussen modern en anti-modern: 'Wie de jaargangen van De Gemeen
schap, Maandschrift voor katholieke reconstructie, doorbladert, zal meteen 
merken hoe modern de uitstraling van het blad is. De lay-out, illustraties en 
covers met hun strakke, abstracte vormgeving doen denken aan het bevlogen 
avant-gardisme van De Stijl. Ook inhoudelijk doet De Gemeenschap modern aan. 
De redactie is wars van starre dogmatiek en religieuze of culturele kleingeestig
heid, en staat open voor uitingen van modern levensgevoel. Er is ruimschoots 
aandacht voor moderne architectuur, muziek, beeldende kunst, literatuur en 
theater, en ook een twintigste-eeuwse kunstvorm als de film wordt nauwlettend 
gevolgd. Bijdragen van Slauerhoff, Marsman en Bordewijk bewijzen het open 
oog voor literaire vernieuwing. Keer op keer laat de redactie weten de katho
lieke geloofsbeleving te willen vernieuwen en aanpassen aan de moderne tijd. De 
Gemeenschap lijkt zijn blik dus vastberaden op het heden te richten. Toch zal 
niemand die het tijdschrift wat beter bekeken heeft, het volledig met deze 
karakteristiek eens zijn. Want voor elke modern vormgegeven illustratie is ook 
een veel traditionelere tekening aan te wijzen [...]. De Gemeenschap is even 
modern als antimodern. Open oog voor vernieuwing gaat vaak samen met het 
streven naar herstel van de romantisch-religieuze traditie. Men pleit voor de 
vrijheid van de katholieke kunstenaar, maar fungeert welbewust als het literaire 
gezicht van de zuil en accepteert dan ook kerkelijke censuur [...]. Het is deze 
ambivalentie tussen modern en antimodern, die het blad maakt tot een interes
sant modernistisch verschijnsel'.117 Hoewel ik van mening ben dat Ruiter en 
Smulders hier een waarheidsgetrouwe analyse geven van de ambivalente positie 
die De Gemeenschap binnen de katholieke zuil innam, moet ik toch constateren 
dat voor wat betreft de behandeling van de Franse literatuur De Gemeenschap 
uitgesproken anti-modern is. Over het algemeen is de aandacht voor de Franse 
literatuur in De Gemeenschap zeer behoudend. Gide, Proust, het surrealisme en 
het dadaïsme worden er resoluut in afgewezen. Het artikel 'Van A. Gide tot A. 
Breton' van Bruning bijvoorbeeld, dat in 1926 in De Gemeenschap verscheen, is 
beslist niet 'wars van starre dogmatiek en religieuze of culturele kleingeestig
heid'.118 

2.4 Tendensen Proustreceptie in katholieke bladen 

Zoals reeds gezegd, waren het met name de zeer ethisch en katholiek ingestelde 
tijdschriften als Boekenschouw en Boekzaal en het tijdschrift Roeping, die Proust 
vijandig gezind waren. In De Gemeenschap treffen we niet één publikatie aan die 
geheel aan Proust gewijd is. Deze aandacht vanuit katholieke hoek was slechts 

F. Ruiter en W. Smulders, 1996, p. 227. 

G. Bruning, 'Van A. Gide tot A. Breton'. In: De Gemeenschap, 1926, pp. 53-66, pp. 97-108 en 
pp. 129-143. 
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van relatief korte duur (tot begin jaren dertig) en sterk geïnspireerd op de 
opvattingen die Franse en andere buitenlandse katholieke beoordeelaars als 
Massis en Levaux in hun diverse geschriften naar voren hadden gebracht. Zo 
komen we in het boek Le drame de Marcel Proust119 van Massis de hoofd
punten van de confessionele katholieke kritiek op Proust120, zoals die hierna 
zullen worden besproken, tegen: Prousts atheïsme, zijn intellectueel amoralisme 
en zuiver esthetische kunstopvatting121, zijn psychologisme122 en zijn aan
dacht voor de homoseksuele liefde en meer in het algemeen voor de lichame-

H. Massis, Le drame de Marcel Proust, Grasset, Parijs, 1937. 

Deze punten komen we ook tegen bij andere Franse katholieke beoordeelaars. Zie bijvoorbeeld 

A. Germain, De Proust à Dada, Editions du Sagittaire, Parijs, 1924, pp. 28-29: 'Les vérités qui 

éclairent et consolent, ou du moins qui donnent la force d'accepter, Proust ne les a pas 

cherchées. Il n'a pas communié non plus avec cet amour de l 'humain ou de la nature qui est 

déjà un commencement de religion. Pour tout dire, Dieu est absent, et l'âme est loin. Toute foi, 

toute confiance dans le bien et le beau ou dans le lent progrès des hommes, dans leur possibilité 

du moins de se comprendre et de s'aider, ce clairvoyant à oeillères, ce sceptique absolument 

désabusé les repousse avec dureté. Son oeuvre n'est située sur aucun des chemins qui mènent à 

l'espoir. Si elle abonde en menues observations, elle ne découvre rien d'essentiel'. 

H . Massis, 1937, pp. 176-177: 'Ce Dieu qu 'on chercherait en vain dans les seize volumes du 

Temps perdu et retrouvé' . En p. 78: 'Cette espèce de "vide moral" dont témoigne l 'oeuvre de sa 

maturité [...]. Le monde, l'univers de Proust, c'est celui de la réclusion, de la peur de vivre [...]. 

A qui vit longtemps dans son univers, et le suit à travers les cercles de plus en plus désolés où il 

fait sa plongée mentale, Proust réserve une véritable épreuve spirituelle. Plus encore que la 

dissociation morale, c'est la sécheresse intérieure qu 'on y risque, je ne sais quelle insensibilité de 

l 'âme qui, pour ne pas se laisser déposséder, se contracte, se meurtrit jusqu'à l 'ankylose'. En pp. 

168-169: 'Proust a bien pu, comme dit Rivière, ajouter des dimensions à la connaissance de 

l 'homme: il a supprimé la dimension morale, l 'ouverture sur l'infini moral. Les retraits de l'âme 

semblent définitivement bouchés: pas la moindre fissure. Rien que la vie des sens, comme 

cérébralisée. Il y a là une horrible mutilation, une opération inhumaine, faite aux dépens de 

cette unité vivante dont la présence, dure, persiste au sein de nos plus contradictoires 

manifestations. L'amoralisme de Proust l 'empêche de voir, donc de montrer l'essentiel des actes 

humains ' . 

o.e. p. 181: 'Après lui, à cause de lui, le problème de la personnalité est revenu au premier plan. 

Il ne l'a pas résolu, comme on le croit à tort [...]. Une "révision générale de la littérature 

psychologique" est désormais nécessaire. Proust l'a rendu possible - mais à condition de négliger 

l 'optique qui fut la sienne: optique de malade, d'anormal' . En p . 187: 'Cette unité que Dieu seul 

peut donner à la créature, voilà ce qui manque à l 'humanité proustienne - humanité non pas 

tant malade et blessée qu'affreusement dépossédée et comme dévêtue'. O o k G. Bernanos laat 

zich in deze zin over Proust uit in een interview met de Nouvelles littéraires op 17 april 1926: 

'La terrible introspection de Proust ne va nulle part. Elle peut t romper un temps notre attente, 

et découvrant sans cesse de nouvelles perspectives, nous tenir en haleine, faire illusion sur la 

leçon qu'elle va donner, et ne donne jamais. Cette poursuite est hallucinante, pour ne pas dire 

désespérée. [...] Je ne dis pas seulement que Dieu est absent de l'oeuvre de Proust, je dis qu'il est 

impossible d'y retrouver même sa trace. [...] Proust a cru se placer du point de vue de 

l 'observation pure. L'état de grâce intellectuel serait une indifférence totale au bien et au mal. 

Cette pretention paraîtrait soutenable si la loi morale nous était imposée du dehors, mais il n'en 

est rien. Elle est en nous, elle est nous-mêmes'. 
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lijke liefde.123 De belangrijkste kritiekpunten die tegen Proust door katholieke 
critici naar voren werden gebracht zijn in de eerste plaats ethisch van aard. 

Het was natuurlijk vooral zijn atheïsme124 en meer in het algemeen zijn 
onpartijdigheid, zijn intellectueel amoralisme en zuiver esthetische kunst
opvatting125 die Proust evenals andere literaire kopstukken als Gide en Valéry, 
de Tachtigers en vertegenwoordigers van bewegingen als dadaïsme en surrealis
me, verweten werden. Proust wordt vanwege zijn zuiver esthetische kunstopvat
ting, soms samen met een auteur als Gide gezien als de vader of grootvader van 
avant-gardebewegingen als dadaïsme en surrealisme: 'De bekende schrijvers die 
zich in de laatste vijftig jaar verheugden in de sympathie bij de "jongeren", 
hadden zich in het algemeen daardoor gerepresenteerd, dat ze zich als volkomen 
zuiver, onbevangen, vrij en onpartijdig beschouwden. Bij zulk een opvatting 
beteekende "zuiver" niet, dat men zedelijke beperkingen erkende, of dat men 
een bizonder strakke zuiverheid van zeden cultiveerde maar louter of hoofd
zakelijk, dat het leven slechts interesse wekte door zijn artistieke waarde en dat 
slechts deze opvatting tot uitdrukking had te komen: men moest afstand doen 
van alle religieuze, politieke of sociale overtuiging. In dezen zin was Flaubert 
"zuiver", en in dezen zin schaadde 't Barres en France, dat ze zich niet "on
bevooroordeeld" tonen. Deze opvatting van verbreking, van innerlijkheid en 
van dilettantisme (al naar zijn standpunt kan men ze door een van deze drie 
karakteriseeren) deelden bijna alle kopstukken der moderne school: Proust, 
Gide en Valéry. Nog nooit heeft men zoo veel over de "zuiverheid der kunst" 
gesproken als sinds het jaar 1918; en thans wordt nog dit thema hartstochtelijk 
opgeworpen [...]. Al onze nieuwe-tijdsche litteraire groepen der kubisten, 
dadaïsten, der surrealisten maken aanspraak op de "zuiverheid" en op hun en
thousiasme en het geloof aan den "zuiveren kunstvorm"'.126 

H . Massis, 1937, p . 42: 'Si terrible que fût son expérience, Marcel Proust entendait qu'elle 

servît. Confesseur et témoin de cette "race étrange, hors de 1' humanité commune, qui s'y mêle, 

s'y cache et ne s'y fond jamais", c'est pour nous entraîner à sa suite vers les régions maudites de 

Sodome et Gomorrhe qu'il a conçu son oeuvre; et c'est la vider de sa signification que d'en 

éluder les parties aberrantes'. En p. 176: 'Bien plus qu'à la Comédie Humaine, c'est à la Divine 

Comédie que cette oeuvre me fait songer, à une sorte de divine et monstrueuse Comédie de la 

Chair, avec ses cercles successifs et concentriques, où nous suivons les avatars des corps, et 

l'implacable chute dans les ténèbres de l'âme animale à la poursuite du désir'. 

Zie bijvoorbeeld, A. Compagnon, 1992, p. 931: 'Les croyants ont reproché à Proust - Claudel, 

Bernanos, Mauriac notamment - l'absence de Dieu dans son oeuvre, le manque de transcen

dance, d 'ouverture au bout de ses introspections'. 

'Marcel Proust va entrer en littérature comme d'autres en religion', zei A. Maurois in A la re

cherche de Marcel Proust, Hachette, Paris, 1949, p. 126. 

[Anonymus] , 'De mystieke crisis in de Fransche hedendaagsche litteratuur: Twee groepen: 

Katholieken en communisten' . In: De Nieuwe Eeuw, 9 december, 1926. Zie ook [Anonymus] , 

' O p den kandelaar: Jacques Maritain'. In: De Nieuwe Eeuw, 3 juni 1926: 'Maar Maritain blijft 

niet lachen. Zonder bitterheid, maar met droefenis spreekt hij over sommige Parijsche milieu's 

en de stroomingen daar. Het surrealisme acht hij een machinatie van de duivel. Gide is er de 



62 De receptie van Proust in Nederland 

In aansluiting op het vorige argument verweet men Proust zijn ontledingen 
van de mens, zijn psychologisme, zijn dissociatie der persoonlijkheid. Volgens 
Van Heugten in Boekenschouw, was dit psychologisme een van de 'voornaamste 
dwalingen' van de moderne tijd. Zo schrijft hij in zijn bespreking van het boek 
Katholiek Verzet van Van Duinkerken uit 1932: 'De voornaamste dwalingen, die 
hij [Van Duinkerken] hier te lijf gaat, zijn het vitalisme en het psychologisme 
en tegen beide is geen beter geschut in het veld te brengen dan de Katholieke 
leer der goede werken en de rechtvaardiging van het syllogisme [...]'.127 

Boerebach stelt in Boekenschouw Prousts psychologie tegenover die van Mauriac: 
'Het behoeft geen betoog, dat een psychologisch onderzoek als dat van den 
modernen schrijver met de grootste omzichtigheid en met methode moet plaats
vinden. Immers het betreft hier een speuren naar het zeldzame, het ongewone 
en het onzichtbare, een werken op onvoltooide objecten en op onvolledige, 
vaak nog vormlooze gevoelens. En zeker is het, dat bij deze wijze van werken, 
de eenheid van den menschelijken persoon groot gevaar loopt en dat men ge
makkelijk er toe komt van een menschelijk wezen niet anders te registreeren 
dan zijn meest tegenstrijdige opwellingen en zijn meest onberedeneerde be
wegingen, terwijl men bijv. voorbij zou zien het in vrijwel iederen mensch 
levende verlangen naar een hiernamaals en het geloof in een ander leven [...]. 
Dit psychologisch onderzoek brengt de eenheid van den menschelijken persoon 
in groot gevaar [...]. Deze grondfouten werden door Marcel Proust in ieder 
zijner afkeurenswaardige romans begaan'.128 

Tegenover Prousts psychologische ontledingen stellen de katholieken de 
mens die zijn eenheid in God vindt. Men is ervan overtuigd dat velen weldra 
zullen terugkeren in de veilige haven van de katholieke kerk: 'In Frankrijk 
wordt de "enquête positive", reeds voor den oorlog door Proust ingeluid, ruste
loos voortgezet. Al hoort men ook vaak beweren, dat hij vanuit zijn kamer de 
wereld slechts door zijn verbeelding herschapen heeft in een oeuvre, getuigend 
van een ziekelijke herediteit des geestes, toch blijft men in zijn lijn de betrek

grootvader van. Wat hij geleeraard heeft trekken de surrealisten door over het heele leven. Zij 

zijn daarbij van een ijzeren consequentie. Zo komen zij tot de afbraak van alles, tot de algeheele 

ontreddering van de persoonlijkheid, tot de gewilde wanhoop. En dan hun cultiveeren van het 

droomleven met alle gevaren daaraan verbonden, hun liefhebberij in occulte en spiritistische 

proefnemingen! De jongelui die in die milieu's verzeild raken, zijn er ellendig aan toe ' . 

J. van Heugten, 1932-1933, p. 49. 

B.M. Boerebach 'François Mauriac'. In: De Nieuwe Eeuw, 27 november 1930. Zie ook B.M. 

Boerebach, 'De reactie in den modernen Franschen roman' . In: Boekenschouw, 1936-1937, p. 

294: 'Wij bedoelen hier geenszins de waarde van groote zielenvorschers als Joyce en Proust in 

twijfel te trekken, noch ook de verdiensten aan te tasten, die de Freudiaansche theorieën, mits 

goed begrepen en van slakken gelouterd, voor de verdieping der studie van de menschehjke ziel 

gehad hebben en nu nog uitwerken. Maar Proust en Joyce benadert men niet door de loutere 

navolging van hun techniek, zoodat wat bij genoemde schrijvers een ontwelling aan eigen 

innerlijk, een essentieele voorwaarde, een onontkoombare eisch van het eigen zieleleven 

beteekende, bij hun slaafsche navolgers tot een zinlooze pose en een belachelijk parti-pris 

gedegradeerd werd [...]'. 
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king bestudeeren van den mensch tot het onderbewuste deel van zijn eigen ik 
en tot zijn eigen lichaam. In deze streving kan men constateeren de wissel
werking, die de literatuur onderging van de occulte en psychologische weten
schappen en van de hoogvlucht der sportmanie. Dit schijnbaar zuiver subjecti
visme, dat spoedig achter ons zal liggen, vormt slechts een overgangsphase naar 
een herziening van den mensch met de natuur, met zijn ziel en met God'. 

Alleen Levaux, die Prousts werk geniaal en tegelijkertijd 'afstotend' vindt, 
heeft tot op zekere hoogte bewondering voor Prousts psychologische analyses: 
'Eigenlik gezegd is er geen intrige; er is een stramien, waarop de schrijver, door 
lang stil te houden bij ieder detail, een eeuwigdurende psychologiese exegese 
borduurt van een buitengewone rijkdom en fijnheid. De banaliteit van het leven 
heeft geen objectieve realiteit: zij is alleen in ons. Onder haar schijnsluier 
verbergt zij ons een mengelmoes van diepboeiende innerlikheden. Het gaat er 
alleen maar om ze te ontdekken, en wat Marcel Proust betreft, hij is daar in een 
zeldzame mate toe in staat. Wanneer hij bestudeert, hoe de werking is van ons 
"univers mental", is zijn geest zeker de scherpste waarnemer, die uiterst juist 
ziet, en uiterst begaafd is tot introspeksie en analyse. [...] Marcel Proust is een 
soort Dupuytren in de toegepaste psychologie'.130 Toch is ook hij van mening 
dat Prousts psychologische analyses tenslotte steriel blijken te zijn: 'Op afstand, 
bij een stille inzichzelfkering, waarin men nà het kontakt met een werk een 
totaalindruk tracht te verkrijgen, verschijnt ons dit boek als iets droogs en 
uitdrogends, en, wat erger is, ondanks alle verstandwerkzaamheid die er zijn 
stempel op drukt, als iets dat in de grond anti-spiritueel is'.131 

Deze levensbeschouwelijke argumentatie wordt doorgaans nader ondersteund 
met argumenten van esthetische, inhoudelijke en biografische aard: het gebrek 
aan compositie, de breedvoerige stijl, Prousts vermeende snobisme, zijn schil
dering van het decadente salonleven132 en zijn aandacht voor de homoseksuele 
liefde. Zo schrijft Van Duinkerken bijvoorbeeld: 'De mensch met homosexuele 
neigingen achten zij [Proust en Gide] van grooter psychologisch belang dan het 

Anonymus, 'Kroniek der Fransche literatuur'. In: Boekzaal, 1926, p. 349. 

L. Levaux, 'Marcel Proust en zijn A l'ombre des jeunes filles en fleurs'. In: Roeping, 1927-1928, p. 

393. 

o.e. p. 395. 

Zie bijvoorbeeld R.P. Ducatillon, 'Eene Renaissance française'. In: Boekenschouw 1936/1937, p. 
70: 'Terwijl Marcel Proust den dood van den ouden Franschen adel bezong in weemoedvol ver
langen naar de dagen dezer oude ridderschap en in onverholen afkeer voor de levensleegheid 
harer achttiende-eeuwse nazaten, welke hij rond zich bestendigd zag, stak reeds Peguy de 
trompet op de geboorte van een nieuwen adeldom, dien van den nedengen godsvereeder, welke 
zich in diezelfde dagen lichtend aankondigde'. 
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doodgewone verliefde jongmensch, dat dagelijks op den gezetten tijd door zijn 
meisje van het kantoor wordt gehaald'.133 

Proust werd uitsluitend besproken in de orthodox-katholieke bladen. Een 
meer genuanceerde visie op Proust zoals die in Frankrijk door katholieken als 
Mauriac134 en Ghéon135 werd uitgedragen, komen we in de Nederlandse pu
blieke bladen dan ook niet tegen. Sterker nog, daar waar direct naar Franse 
katholieke bronnen wordt verwezen, selecteert men uitsluitend die fragmenten 
die een verwerping op ethische gronden ondersteunen; het beeld dat ons van de 
beoordeling van voornoemde auteurs wordt voorgeschoteld is vaak zeer ver-

' A. van Duinkerken, 'Wij lijden aan psychologie'. In: Katholiek Verzet, Paul Brand, Hilversum, 
1932, p. 58. 

134 Zo schrijft F. Mauriac op 26 februari 1921 in het katholieke tijdschrift La Revue Hebdomadaire 
over Proust: 'Et sans doute il déplaira aux moralistes que, dans ce monde recréé, jamais ne se 
révèle une préoccupation d'ordre religieux. M. Marcel Proust estime peut-être que ce n'est pas 
la son affaire; mais ne collabore-t-il pas avec le moraliste, s'il est vrai que nous lui devons une 
"Somme" de la sensibilité contemporaine?'. Zoals Ahlstedt in 1985 in haar studie aantoonde 
stelt Mauriac in de loop van de jaren twintig zijn oordeel over Proust bij en legt hij steeds meer 
het accent op het feit dat iedere religieuse preoccupatie afwezig is in zijn werk. In 1926 
publiceert Mauriac bijvoorbeeld een studie over Proust, Proust, La Folie du sage, Marcel Lesage, 
Paris, 1926, pp. 11, 12, 14-15, waarin hij weliswaar nog stelt dat Proust een groot schrijver is 
maar dat zijn amorahsme afkeurenswaardig is: 'A nous, ses frères plus jeunes, qui l'avons 
admiré et aimé, voilà donc la leçon terrible qu'il nous laisse: l'art n'est pas une plaisanterie; il y 
va de la vie et il y va de bien plus. [...] Une telle oeuvre, songions-nous, implique-t-elle même le 
renoncement à Dieu? Dieu est terriblement absent de l'oeuvre de Marcel Proust. Nous ne 
sommes point de ceux qui lui reprochent d'avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres 
de Sodome et de Gomorrhe; mais nous déplorons qu'il s'y soit aventuré sans l'armure 
adamantine. Du seul point de vue littéraire, c'est la faiblesse de cette oeuvre et sa limite; la 
conscience humaine en est absente. Aucun des êtres qui la peuplent ne connaît l'inquiétude 
morale, ni le scrupule, ni le remords, ni ne désire la perfection. [...] Ce n'est point ici le 
chrétien qui juge: le défaut de perspective morale appauvrit l'humanité créée par Proust, rétrécit 
son univers'. 

135 Zo schrijft H. Ghéon in zijn bijdrage 'Quelques mots' aan de herdenkingsbundel van de 
Nouvelle Revue Française in 1923 op p. 235: 'J'ai trouvé des trésors en lui que je ne soupçonnais 
pas et qu'on peut dire inépuisables. Mais ma curiosité va à l'homme complet, l'homme de la 
nature et l'homme de la grâce, et ce n'est pas ma faute si le grand psychologue que sans conteste 
fut Marcel Proust n'a peint que le premier, si le mécanisme des pensées et des actes inconscients 
qu'il a décrit et démonté avec une précision confondante joue dans son oeuvre hors du domaine 
de la grâce et indépendamment de Dieu [...]. Il faudrait dire aussi tout ce que l'admiration 
respectueuse d'un catholique devant l'oeuvre et le cas de Proust comporte de réserves et même 
de tristesse'. 
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tekend.136 Mauriac bijvoorbeeld moest niets hebben van de othodoxe litera
tuurkritiek van Massis.137 

De enige uitzondering hierop vormt Van Duinkerken. In zijn boek Katho
liek Verzet uit 1932 gaat hij de belangrijkste 'dwalingen', het psychologisme en 
het vitalisme, te lijf. Hoewel het buiten het bestek van dit onderzoek valt, wil 
ik hier toch even nader op ingaan, omdat Van Duinkerken globaal de bezwaren 
geopperd vanuit katholieke hoek naar voren brengt, maar in zijn eindoordeel 
genuanceerder is en Proust wel degelijk een groot romanschrijver noemt. In het 
hoofdstuk 'Wij lijden aan psychologie' gaat Van Duinkerken uitgebreid in op 
Proust en Gide die hij rekent tot de 'hoogere soort psychologische roman
schrijvers', dit in tegenstelling tot een aantal Nederlandse psychologische 
romanschrijvers als Alie Smeding met De Zondaar en Anna van Gogh-Kaulbach 
met Menschen in 't Huwelijk: 'Veel ernstiger is dan ook het gevaar, dat ontstaat 
uit de geraffineerdheid van de hoogere soort psychologische romanschrijvers, 
dat in Nederland weliswaar niet inheemsch is, maar toch bekend raakt door 
gelezen en vertaald te worden [...]. Voor dit soort schrijvers, het zuiverst ver
tegenwoordigd door de Fransche letterkundigen André Gide en Marcel Proust, 
is de zielkundige ontdekking een voorwaarde der wijsbegeerte'.138 Het belang
rijkste bezwaar dat ook Van Duinkerken tegen het werk van Gide en Proust 
heeft, is het ontbreken van een ethica en de psychologisering: 'De meening, dat 
de zedelijke waarheid achterhaald zou zijn door de zielkundige werkelijkheid, is 
een algemeen verspreide dwaling, die de afschuwelijkste gevolgen heeft in de 
moderne levenspracktijk [...]. De psychologie heeft gaandeweg de ethica ver
vangen en er is zelfs op grond van de psychologie een nieuwe ethica ont
worpen, die minstens even dwingend was als de middeleeuwsche, waarvan ze 
alleen de syllogistisch verantwoorde logica miste' [...].139 En: 'Wij lijden 
vandaag aan psychologie, en niemand zal dit leed verzachten, die niet den 
eenvoudigen moed heeft om te gelooven, dat er een hooger beginsel bestaat dan 
de menschelijke ziel [...]'.14C Gide en Proust hebben naar de mening van Van 
Duinkerken de ethica vervangen door het adagio van de begeerte. Proust is in 
de ogen van Van Duinkerken in deze schildering van de begeerte nog conse
quenter dan Gide: 'Hij ziet de hoogste levensphilosophie in een hyperbegeerte, 

136 Zie bijvoorbeeld onder 2.5 H. Rongen m Boekzaal over Maunacs visie op Proust. 

137 Zie bijvoorbeeld, F. Mauriac, 1985, p . 199: ' O r ce propos contre Massis, qui apparaît à André 

Rousseaux comme une "page de critique souveraine", je n'y vois rien quant à moi qui convien

ne à l 'auteur de La Défense de l'Occident, que je connais bien, comme nous connaissons un ad

versaire de toute la vie - un adversaire, non un ennemi - avec lequel, durant trente années, nous 

nous sommes trouvé face à face'. 

" s A. van Duinkerken, 1932 (a), p. 56. 

,3' o.e. p. 51. 

140 o.e. p . 68. 
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die zich niet op de werkelijkheid richt en die dus, bevrijd van haar stoffelijke 
gebondenheid, onafhankelijk en standvastig kan voortbestaan. Zijn ascese be
staat in de bewuste ontwijking van elke bevrediging [...]. Gide stelde zich 
tevreden met een permanente betrekkelijkheid [...]. Proust, in tegendeel zoekt 
de absolute begeerte, die aan iedere betrekkelijkheid en daarmee aan ieder 
beperking ontsnapt'.141 Ondanks deze ethische bezwaren achtte Van Duinker
ken Proust een groot romanschrijver maar hij was wel van mening dat het voor 
een mens verheffender is te bidden dan een roman van Proust te lezen. In 1932 
schrijft hij in reactie op een uitspraak van Marsman: 'In een polemiek over 
"Europeesch Peil", door H. Marsman tegen mij gevoerd naar aanleiding van de 
romans van Antoon Coolen, las ik met eenige verbazing de volgende meening 
uitgedrukt: "De weinigen waarvan het lot van onze beschaving afhangt, hebben 
meer en liever Lawrence en Wilde, Gide en Proust, Neumann en Kafka gelezen 
dan Cremer, Robbers en Fabricius". Mijn verbazing betrof minder den smaak 
der weinigen dan hun leeslust. De weinigen, van wie het lot onzer beschaving 
afhangt, zijn mij grootendeels onbekend, maar ze bidden meer dan dat zij lezen, 
en zeker in Gide, Proust of Lawrence'.142 

2.5 Receptiedocumenten uit katholieke bladen 

In 1927 publiceert Rongen een kort essay over Proust in Boekzaal.w Het 
essay maakt deel uit van een serie opstellen over Franse auteurs onder de over
koepelende titel 'Dichters in hun kabinet'144 en is waarschijnlijk geschreven 
naar aanleiding van het verschijnen van de Duitse vertalingen van Du côté de 
chezSwann (1926) en A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1927) waar in de korte 
bibliografie naar wordt verwezen. Het artikel bestaat voor een belangrijk deel -
uit biografische anecdotes met een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van 
A la recherche du temps perdu en Prousts werkmethode. Met name de biografi
sche schets doet vermoeden dat Rongen slechts oppervlakkig kennis had geno
men van Proust. Zo weet hij te melden dat Marcel Proust, 'een eeuwige asthma-
lijder', zijn jeugd grotendeels in het dorpje Combray doorbracht alwaar hij 
samen met zijn ouders wandelingen maakte in twee richtingen, du côté de chez 
Swann en du côté de Guermantes. Het voor Proust essentiële onderscheid tus
sen de persoon van de auteur en de verteller in de roman is Rongen ontgaan. 
De beschrijving van Prousts werkmethode (de eindeloze toevoegingen en ver
beteringen) is voor Rongen aanleiding om zijn kritiek te uiten omtrent de com-

141 o.e. p. 67. 

A. van Duinkerken, 'Het lot van onze beschaving'. In: De Gemeenschap, 1932, p . 468. 

143 H . Rongen, 'Marcel Proust ' . In: Boekzaal, 1927, pp. 273-275. 

Andere auteurs die door Rongen besproken worden zijn: Sand, Balzac, de gebroeders De 
Goncourt , Zola en Flaubert 
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positie van het werk: 'Bij de beschreven vellen werden telkens nieuwe gevoegd. 
Verschillende briefjes plakte hij aan elkaar, vouwde ze waaiervormig dicht en 
plakte ze dan tusschen twee bladzijden in. De compositie zijner romans is van 
een hopelooze wanordelijkheid, al heeft Crémieux ook zeer fijn en kunstzinnig 
geschreven over zijn "composition en rosace". Du côté de chez Swann telt twee 
deelen onlangs ook in Duitsche vertaling verschenen, ieder van ongeveer 300 
bladzijden. Het eerste bevat de jeugdherinneringen van Proust te Combray, 
maar bijna op het einde begint Un amour de Swann, dat met het voorgaande ab
soluut geen verband houdt. Deze episode wordt dan in het tweede deel voort
gezet tot op de vijftig laatste bladzijden na, die getiteld zijn: Noms de pays: le 
Nom, zonder dat men goed begrijpt waarom. Le côté de Guermantes is al even 
verward. Het eerste deel loopt door zonder ook maar één onderbreking 

Andere punten van kritiek van esthetische aard betreffen de ellenlange 
beschrijvingen: 'We voegen hier nog bij, dat de beschrijving van een dîner bij de 
duchesse de Guermantes 150 bladzijden beslaat; één soirée bij de princesse de 
Guermantes vergt de helft van een boek'.146 En Prousts stijl: 'Om zijn gril
ligen, verwarden en onwelluidenden stijl te karakteriseeren, nemen we één zin 
over van zijn lint-worm proza [...]'.147 Voor de bepaling van de morele waarde 
van Prousts werk, neemt Rongen zijn toevlucht tot Mauriac die hij uitgebreid 
en op uiterst selectieve wijze citeert, zonder daarbij overigens zijn bron te 
vermelden. Rongen verwerpt met name Prousts amoralisme: '"God is op een 
verschrikkelijke wijze afwezig uit het oeuvre van Marcel Proust. Uit zuiver 
letterkundig oogpunt is dit zijn zwakheid en zijn begrenzing: het menschelijk 
geweten ontbreekt er in. Geen der wezens, die het bevolken, kent zedelijke 
ongerustheid, angstvalligheid of wroeging, of verlangt naar volmaaktheid. Bijna 
niemand weet, wat zuiverheid eigenlijk beteekent; ofwel, als ze zuiver leven, 
zooals de moeder en de grootmoeder van den held, dan doen ze dit buiten hun 
weten, zoo van-zelf-sprekend en zoo zonder inspanning, als de andere personen 
zich bezoedelen. Hier is het niet de christen die oordeelt. Het gebrek aan 
moreel perspectief verarmt de menschheid, door Proust geschapen en beperkt 
zijn wereld"'.148 Zoals reeds vermeld stond Mauriac bepaald niet resoluut af
wijzend tegenover het werk van Proust. 

Ook het artikel 'Marcel Proust. A l'ombre des jeunes filles en fleurs' van Levaux 
in Roeping VI (1927/1928) is exemplarisch voor de orthodox-katholieke, levens
beschouwelijke kritiek van de jaren twintig. Levaux schreef herhaaldelijk voor 
Roeping. In 1932 zou Knuvelder in datzelfde Roeping Levaux als volgt beschrij-

145 o.e. p. 274. 

146 I.e. 

147 I.e. 

' o.e. p. 275. Vergelijk F. Mauriac, boven p. 64. 
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ven: 'De Luikse hoogleraar Leopold Levaux is voor ons geen onbekende. In de 
loop der jaren bracht Roeping een groot aantal essays van deze bekeerling 
(katholiek geworden onder invloed van Léon Bloy en Jacques Maritain) die 
immer uitmuntten door twee eigenschappen: een diepe geloofsovertuigdheid, 
een kennis van de geheimzinnige gebieden van het menselik zieleleven zoals die 
zich uitstrekken naar God en naar de duivel, en ten tweede een wetenschap-
pelike nauwgezetheid en acribie die soms wel wat onletterkundig in de moderne 
zin van het woord aandoet, omdat zij meer schijnt te vertrouwen op het nuch
ter verstand dan op het fijntastend gevoel. Het zijn dan ook meer wereld-
beschouwend-letterkundige studies dan esthetisch-litteraire, die Levaux ons 
verschaft'.149 

Inderdaad, Levaux' bespreking van A l'ombre des jeunes filles en fleurs is 
veeleer op ethisch dan op esthetisch geïnspireerde criteria gebaseerd. Het betoog 
van Levaux bestaat hoofdzakelijk uit een verhandeling over de 'Kristenkunste-
naar' waarbij hij zich veelvuldig beroept op de geschriften van zijn leermeesters 
Bloy en Maritain. De kunstenaar zet Gods schepping voort: 'Plaatsen wij ons 
op een hoger standpunt. De romanschrijver staat tegenover zijn Schepping (met 
de beperking, is het nodig dit te zeggen? dat hij niet schept ex nihilo). Zoals 
God de mensen schept en hen leidt, denkt hij ze uit en schildert ze. Het is dus 
onmogelik hem te denken zonder theologie, of minstens zonder een wijsbegeer
te over het leven die, op het plan van de kunst, korrespondeert met de god-
delike Wijsheid "die er was toen God de bronnen van de afgrond bedwong". De 
kunstenaar heeft met God nog dit gemeen dat, om te weten wie hij is, wij 
gedwongen zijn op te stijgen van de zichtbare dingen die begrepen zijn in zijn 
werk, tot de onzichtbare in zijn geest. Dit gedaan hebbende voor wat betreft 
Proust, meen ik zijn "filosofie" te kunnen voorstellen als een soort wanhopend 
determinisme op de manier van Taine, met een weinigje en snoepziek dandy
isme op de manier van Stendhal, en een sterke dosis ekektisme [sic] en sensualis
me op de wijze van Remy de Gourmont'.150 Verder verwijt hij Proust zijn 
'libertijnse' filosofie en het daarmee verband houdende scepticisme en gebrek 
aan pathetiek: 'Proust is libertijn, op de manier waarop men dit verstond in de 
grote Eeuw. Dat wil zeggen dat elke patetiek in zijn werk ontbreekt. [...] Maar 
het scepticisme doodt de kunst, of houdt haar minstens laag bij de grond. Het 
sluit de kunst op in ijzige duisternissen, onder een gewelf van lood, en alle 
intelligentie, alle oorspronkelikheid, alle levenskunst, al de invloeden die haar 
aantrekkelik kunnen maken, zijn geen voldoende ruil voor de diepe eisen, die 
ons wezen stelt. De onvervangbare natuur der dingen, die door God tot in het 
atoom ingegrift is, komt in opstand en verzet er zich tegen. Met welk een 
gevoel van bevrijding, met welk een gevoel van te ontsnappen aan een soort 
van verstikking, legt een ziel die gekeerd staat naar het Licht, dit boek dan ook 
vàn zich, in welks spiegel zij zich niet herkent!'1 '1 Zoals we gezien hebben, 

149 G.P.M. Knuvelder, 'Leopold Levaux, Romanciers'. In: Roeping, 1932-1933, p. 757. 

150 L. Levaux, 1927-1928, pp. 395-396. 

151 o.e. p. 397. 
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roemt Levaux Prousts psychologische analyses, maar hij is ook van mening dat 
deze analyses geen waarachtig beeld van de mens geven: 'Het is een mensheid 
zonder ziel en zonder hart. Alles wat zij aan hersens en nerveuse gevoeligheid 
heeft, kan dit gemis niet vergoeden. In zijn verdunde en verpeste sfeer stik 
ik'.152 Prousts keuze voor de ik-vorm is naar de mening van Levaux illustratief 
voor het individualisme dat de literatuur van het begin van deze eeuw meer in 
het algemeen kenmerkt: 'Deze vorm is geliefd bij de romanschrijvers van van
daag: dat komt omdat wij het vervolg zijn van een eeuw van overvloeiende 
lyriek en teugelloos individualisme, bijna pathologies de verzwakking van het 
sosiaal gevoelen, gevolgelik aan de rampzalige vermindering van het kerkelik 
voelen, vrucht van de protestantse breuk, vertoont zich in de letterkunde op 
heel wat verschillende manieren'.1'3 Levaux ondersteunt deze ethische argu
mentatie evenals Rongen met argumenten van esthetische aard: Prousts werk is 
te langdradig en het hoofdgegeven is volstrekt banaal. 

Levaux geeft alleen een uitgesproken positief oordeel over Prousts anti-
materialisme; Proust wenste zich te verheffen, de dagelijkse werkelijkheid te 
ontstijgen: 'Hij is een belangrijk temperament, en wij prijzen in hem een kracht 
van kunstenaarschap die uitkomt als adeldom boven de platheid van een vulga
risatie-tijdperk tot het uiterste, waarin de hoogste waarden de neiging hebben te 
verminderen, en waarin met name de zuiver intellectuele inspanning hoe langer 
hoe moeilijker geworden is door de vijandigheid en de onverschilligheid van een 
maatschappij, voos geworden door een utilitair materialisme'.154 

In 1929 herneemt Levaux dit artikel in zijn boek Romanciers. Hij voegt er 
echter een korte analyse aan toe waarin hij, naar hij meent, een genuanceerder 
oordeel velt. Dit alles naar aanleiding van het verschijnen van het laatste deel: 
Le temps retrouvé. Levaux wijst op de vernieuwende effecten van de dimensie 
tijd op Prousts psychologie155 en op zijn spiritualiteit156 maar hij blijft bij 
zijn mening dat zijn onderzoekingen hem uiteindelijk tot God hadden moeten 
leiden: 'Hélas! cette puissance incomparable d'intellection et de scrutation 
psychologique, au lieu de le conduire normalement à Dieu, par la chaîne mon
tante des créatures, ne l'a ramené qu'à lui-même et à son absurde dessein de 

o.e. p. 395. 

o.e. p. 392. 

o.e. p. 394. 

L. Levaux, 1929, p . 107: 'C'est ainsi qu'il entreprend d'"user par opposition à la psychologie 

plane dont on use d'ordinaire d'une sorte de psychologie dans l'espace". Psychologie nouvelle, 

où "la mémoire, en introduisant le passé dans le présent sans le modifier, tel qu'il était au 

moment où il était présent, supprime précisément cette grande dimension du Temps suivant 

laquelle la vie se réalise"'. 

o.e. pp. 111-112: 'L'art littéraire devient alors pour lui, comme pour tous les génies, un moyen 

passionné de réalisation spirituelle. Subjectivisme disais-je: mais de la qualité la plus noble, dans 

son égarement même. [...] Il découvre au moins cela: la spiritualité de l'esprit, au cours de cet 

effort émouvant et incroyablement ascétique'. 



70 De receptie van Proust in Nederland 

"recréation par la mémoire"'.157 Verder herneemt Levaux zijn mening dat er 
bij Proust geen sprake zou zijn van pathetiek: 'C'est ici pourtant que je pense 
devoir le plus modifier mon jugement, qui portait sur une part trop petite de 
son oeuvre. J'ai écrit que tout pathétique en était absent. Ce n'est qu'à la fin, à 
la longue, que son pathétique étouffé, de sousjacent qu'il était, affleure. Mais il 
existe. Cette passion véhémente et concentrée de connaître les êtres dans leur 
essence, conjuguée si étroitement au besoin de leur conférer leur véritable 
capacité en Temps, n'accuse-t-elle pas, chez Proust, une faim métaphysique peu 
commune, un tragique besoin d'éternité, extrêmement confirmés par son désir 
suraigu de se réaliser lui-même au summum, au sein du cosmos insondé?'.138 

In Boekenschouw 1929/1930 treffen we een laatste artikel over Proust aan van 
Rigen.159 Dit artikel ligt geheel in de lijn van het artikel van Rongen dat 
hierboven is behandeld; Boekzaal en Boekenschouw waren tijdschriften met ver
gelijkbare doelstellingen. Net als Rongen, geeft Rigen een korte biografische 
schets. Geheel in de stijl van de confessionele kritiek wijst Rigen Proust af op 
grond van ethische overwegingen. Hij verwijt hem zijn atheïsme en psycholo-
gisme: 'Het is moeilik te veronderstellen dat de filosoof-Proust over het 
vraagstuk der eeuwigheid niet veel en voortdurend zou hebben gedacht, maar 
dat neemt niet weg dat zijn scepticisme op godsdienstig gebied duidelik te 
erkennen valt. Ook daarin is hij 'n kind van zijn treurige tijd evenals in de 
onbeschaamde manier, waarop hij alle gevoelens ontleedt zonder één enkele 
uitzondering, zodat zijn werken zeer gevaarlijke lectuur zijn'.160 Rigen geeft 
op grond van het beoordelingsstelsel van de Bond van R.K. Openbare leeszalen 
Du côté de chez Swann een C (boeken die alleen op persoonlijke, schriftelijke 
aanvrage bij het bestuur verkrijgbaar zijn) en A l'ombre des jeunes filles en fleurs 
een D (boeken die volstrekt verwerpelijk zijn en dus niet in de R.K. Openbare 
Leeszalen mogen aanwezig zijn). 

o.e. p. 115. 

o.e. p. 116. 

D.F. Ragen, 1929/1930, pp. 392-396. 

o.e. p. 395. 
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2.6 De receptie in de niet-confessionele bladen tot 1945 

Ook in niet-confessionele kringen is er na de Eerste Wereldoorlog sprake van 
een duidelijke vernieuwingsdrift.161 Als gevolg hiervan ontstaan er tijdens het 
Interbellum een flink aantal nieuwe tijdschriften: De Stem wordt opgericht in 
1921 (en bleef bestaan tot 1941), De Vrije Bladen in 1924 (tot 1937), De Litte
raire Gids in 1926 (tot 1939), Forum in 1932 (tot 1936) en Criterium in 1940 (tot 
1948). Andere voor deze periode door mij bestudeerde tijdschriften zijn: De 
Nieuwe Gids (1885-1943), De Gids (1837-heden), Groot Nederland (1903-1944), 
Den Gulden Winckel (1902-1933), Nu (1927-1929), Links Richten (1932-1933) en 
Het Getij (1916-1924). 

In kringen van niet-confessionele bladen wordt Proust in de meest uiteen
lopende tijdschriften besproken: De Nieuwe Gids, De Gids, Groot Nederland, 
Den Gulden Winckel, Critisch bulletin, De Vrije Bladen, Forum, en Criterium. In 
politieke bladen als Nu en Links Richten die evenals de godsdienstige bladen 
bepaald werden door een buiten-literair principe, komen we zijn naam niet 
tegen162. Hetzelfde geldt voor het jongerentijdschrift Het Getij, en het avant-
garde tijdschrift De Stijl. De verwijzingen naar de dag- en weekbladpers komen 
uit Algemeen Handelsblad, NRC, De Telegraaf en De Groene Amsterdammer. 

De receptie van Proust in de niet-confessionele bladen profileert tijdens het 
Interbellum nauwelijks tendensen binnen de Nederlandse literaire kritiek of het 
Nederlands proza. Proust wordt hoofdzakelijk besproken in tijdschriften die 
geen duidelijk programma hadden als De Gids en Groot Nederland. Deze bladen 

H. van Galen Last wijst in zijn boek Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren 

dertig, Van Dishoek, Bussum, 1969, pp. 30-40, op de alomtegenwoordigheid van een ver

nieuwingsdrift na de Eerste Wereldoorlog: 'Direct na de Eerste Wereldoorlog hebben verschil

lende filosofen, schrijvers, dichters en kunstenaars in Europa uiting gegeven aan hun over

tuiging dat er iets onherstelbaars was gebeurd. De wereld, die in 1910 nog niet ideaal, maar 

voor velen toch veelbelovend had geleken, scheen in 1920 opeens stokoud. Men had het gevoel 

de ondergang van een toch wel bewonderde en geliefde wereld te beleven, zonder uitzicht op 

een betere toekomst - vandaar de somberheid, vooral bij de ouderen. Voor anderen, meest 

jongeren, had de Eerste Wereldoorlog, die door alle betrokken volkeren, van hun conservatieve 

tot hun socialistische helften toe, was aanvaard, het bewijs geleverd dat de Europese beschaving 

tot in zijn kern verrot was. Met leedvermaak dreven daarom dadaïsten en surrealisten de spot 

met alles wat die rotte beschaving heilig was geweest: God, vaderlandsliefde, het parlementaire 

stelsel, het monogame huwelijk'. Zie ook, G. Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren, Quen-

do, Amsterdam, 1982, p. 210: 'Ondanks de vele dramatische omstandigheden heeft ook in het 

neutrale Nederland de oorlog de scheiding der generaties verscherpt. Hoe toegankelijk De Gids 

en De Nieuwe Gids, De Beweging en Groot Nederland zich toonden voor begaafde debutanten, 

toch zochten sommigen hunner een eigen centrum, vrij van traditie, vrij van de schoolse stijl 

der erkende grootheden'. 

H . van Galen Last, 1969, pp. 41-42: 'Bij de "roden" was misschien wat meer interesse voor 

kunst en literatuur. Veel meer niet, want evenals de christelijke kerken konden zij toch eigen

lijk kunst en literatuur alleen waarderen als middelen tot een doel. Zij verwachtten verheer

lijking van de strijd van de arbeiders en afkeer van de bourgeoisie, waar de anderen ver

heerlijking van de deugdzaamheid en afkeer van de zonde verwachtten. Evenals de kerken ver

warden de socialisten kunst en literatuur dikwijls met didaktiek, zo niet met propaganda'. 
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hadden een pluralistische literatuuropvatting, hetgeen duidelijk blijkt wanneer 
we kijken naar de Franse literatuur die erin behandeld wordt. Men volgt in 
grote lijnen de literaire actualiteit en spreekt over uiteenlopende auteurs als 
Mauriac, Giono, Valéry, Gide, Proust, Aragon, Céline, de Montherlant, Colette 
en Sartre. 

Gewoonlijk wordt in de vakliteratuur over deze periode het accent gelegd 
op tijdschriften als Forum, Het Getij en De Vrije Bladen en op het belang van 
critici als Du Perron en Ter Braak. Daarnaast verwijst men meestal naar het feit 
dat Nederland een wat geïsoleerde positie innam: Europese modernistische stro
mingen als surrealisme en Dada dringen niet tot Nederland door. Proust wordt 
nauwelijks in verband gebracht met de bewegingen van de historische avant-
garde of met andere romanschrijvers als Gide, James Joyce of Thomas Mann. 
Dit is des te opvallender gezien het feit dat men in de niet-confessionele kritiek 
sterk gericht was op de beweging rondom de Nouvelle Revue Française waarin 
deze auteurs herhaaldelijk naast elkaar behandeld werden. Zoals we gezien heb
ben, waren critici als Du Perron en Ter Braak niet bijzonder in Prousts werk 
geïnteresseerd. Proust is evenmin een belangrijk referentiepunt voor tijdschrif
ten als Het Getij en De Vrije Bladen of Forum, waarvan gewoonlijk in de vak
literatuur verondersteld wordt dat ze een duidelijk programma hadden. Deze 
drie tijdschriften deelden inderdaad een onvrede met het proza dat in de traditie 
van Tachtig werd geschreven (Robbers, De Meester, Querido en Frans Coenen) 
en verlangden naar vernieuwing.163 Over de vraag in welke richting deze ver
nieuwing concreet moest gaan, liet men zich echter niet altijd even helder uit. 
Zo schrijft Marjolein Titselaar in haar studie over Het Getij: 'De medewerkers 
van Het Getij waren het met elkaar eens, dat het proza aan vernieuwing toe 
was, maar een unanieme opvatting over hoe het moderne proza er dan uit 
moest zien, is er in Het Getij niet te vinden'.164 In Het Getij wordt Prousts 
werk niet besproken, hetgeen te verklaren valt uit het feit dat de aandacht voor 
de Franse literatuur in dit tijdschrift gering was en wellicht ook door het feit 
dat Het Getij zich op de literatuur van jongeren richtte: 'Het Getij is een 
Algemeen Maandschrift voor Jongeren. Het wil geven wat de naam inhoudt: 
stroom en wisselingen van geest, gevoel en gedachte van jonge menschen of van 
wie zich jong voelen. Zoo er een nieuwe geest mocht zijn of ontstaan onder de 
jongeren van onzen tijd dan zal deze in dit Maandschrift uiting en ontwikkeling 
kunnen vinden'.16' Ook het tijdschrift Forum had geen duidelijk omlijnde 
proza-opvatting. Algemene verhandelingen over het proza komt men in dit tijd
schrift nauwelijks tegen. Zeer uiteenlopende Franse auteurs als Valéry, Proust, 

163 Zie bijvoorbeeld M. ter Braak, 'Het schrijverspalet'. In: Forum, 1932, p . 676: 'Hoe meer ik over 

de beweging van Tachtig nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom, dat zij, door de sluizen der 

woordkunst wijd open te zetten, Holland in de beschrijving heeft laten verdrinken in plaats van 

het hoog op te stoten in de vaart der volkeren'. 

164 M. Titselaar, Het Getij 1916-1924, 1987, p . 27. 

165 [Anonymus] , 'Redactionele inleiding'. In: Het Getij, 1916, p. 1. 
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Malraux en Gide worden behandeld. Ook de Nederlandse auteurs die proza in 
Forum publiceerden zijn sterk verschillend: Hendrik Marsman, Jan Slauerhoff, 
H. de Vries, R. v. Aart, Willem Elsschot en Simon Vestdijk. Hoewel de redactie 
van De Vrije Bladen in 1924 zegt zich te onthouden van een programma166, 
treffen we in dit tijdschrift wel enkele algemene verhandelingen over het proza 
aan waarin grosso modo de Nieuwe Zakelijkheid als heilzame reactie op de 
Tachtiger-literatuur en de psychologische roman wordt voorgesteld. Hendrik 
Marsman167 en Constant van Wessem schrijven een aantal artikelen over wat 
zij noemen het moderne proza.168 Jaap Goedegebuure ziet in Van Wessem 
samen met Van Doesburg de belangrijkste importeur van het avantgardistisch 
gedachtengoed.169 Proust past slecht in Van Wessems definitie van het moder
ne proza; zijn kunst is te individualistisch, te analytisch, te psychologiserend en 
te breedvoerig. Toch wordt Proust wel besproken in De Vrije Bladen. In 1928 
schrijft Van Loon een artikel over Proust en de dood in De Vrije Bladen waarin 
hij juist het vernieuwende van Prousts psychologie onderstreept. Van Loon was 
correspondent in Parijs voor de NRC en schreef in een groot aantal bladen. De 
analyse van Van Loon past dus niet in de proza-opvatting zoals die in het blad 
werd uitgesproken. Meer in het algemeen wordt de aandacht voor de Franse 
literatuur in De Vrije Bladen niet ingegeven door een behoefte de hierboven 
gedefinieerde proza-opvattingen te staven: Gide, Proust, Stendhal, Mauriac, 

[Anonymus] , 'Redactioneel'. In: De Vrije Bladen, januari 1924, p. 1: 'De redactie richt een kor t 

woord tot de lezer. Zij onthoudt zich van een "programma". De "Vrije Bladen" willen door 

zich open te stellen voor wat in de hedendaagse stroomingen werkt en leeft, den jongeren 

gelegenheid bieden zich nader te groepeeren en naar voren te komen' . 

H . Marsman, 'De kansen van het proza' . In: De Vrije Bladen, 1929, pp. 80-81: 'De essentieele 

veranderingen, die het proza reeds ondergaat, en voortdurend sterker zal ondergaan, zijn deze: 

het zal breken met de lyrische bewogenheid, die het neo-romantisch proza, ook bij ons, tot een 

bastaardsoort heeft gemaakt. [...] Voorts zal het breken met de explicatieve psychologie, die nog 

steeds gangbaar is. Die gaat uit van de misschien onbewuste, in ieder geval krankzinnige 

veronderstelling, dat een stuk leven te begrijpen en dus te verklaren is, en dat is het niet. [...] 

Het nieuwe proza zal opnieuw verhalend en feitelijk zijn'. 

C. van Wessem, 'Het moderne proza'. In: De Vrije Bladen, 1929, p. 174: 'Iedere regeneratie van 

het proza zal zich eerst behooren te richten naar de waarheid, dat het proza geëvolueerd is uit 

de oude medeelingsvorm, de kroniek, dat het verhaal de "oervorm" blijft van de prozakunst en 

niet de "literatuur" of het tot "literatuur" omgezet gevoelsleven. De weerkeer tot den zakelijken 

mededeelingsvorm, die ook de kroniek kenmerkt, zich verradend in een kort, zakelijk en alleen 

het essentieele gevend noteeren in de uitdrukking van toestanden en gevoelens, is reeds een 

opvallend verschijnsel van regeneratie bij vooral buitenlandse prozaïsten en ook enkele van 

onze jongeren'. En p. 389: 'Alles wat essentieel veranderd is in het moderne proza berust op 

wat ik zou willen benoemen: een nieuwe ontdekking der werkelijkheid, n.l. opheffing van het 

verindividualiseeren in de visie van den schrijver, het verlaten van het vertrouwde uitzichtraam, 

verkenning der werkelijkheid op de wijze van een filmcamera, rondom, langs, dwars doorheen 

het onderwerp, een vrij maken uit de tot een persoonlijk commentaar dwingende afleidingen, 

door een spreken in de taal der feitelijkheden'. 

J. Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid, HES, Utrecht, 1992, p. 17. 
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Rimbaud, en Apollinaire worden er in besproken. Alleen Cocteau, die ook veel 
aandacht krijgt, was een belangrijk referentiepunt voor Van Wessem. 

Wat voor De Vrije bladen geldt, geldt voor de beoordeling van Proust en 
zijn werk in de niet-confessionele bladen in het algemeen: de receptie wordt 
vrijwel uitsluitend bepaald door de persoon van de criticus en veel minder door 
de poëticale uitgangspunten van de diverse tijdschriften of door specifieke ont
wikkelingen binnen het Nederlands proza. Het begrip 'programmatijdschrift' 
zoals dat vaak voor de tijdschriften van het Interbellum wordt gehanteerd, is 
dus te eenzijdig. Zo treffen we in De Gids zowel een positieve beoordeling van 
Tielrooy (1924) als een negatieve verwijzing van de muziekcriticus Vermeulen 
(1928) aan.170 Vestdijk schreef in Forum positief over Proust, Marsman uit in 
1932 in hetzelfde tijdschrift zijn bedenkingen. Proust wordt hoofdzakelijk 
besproken door een vaste groep van critici waarvan de belangrijkste figuren Van 
Loon, Greshoff, Vestdijk, Van Nijlen, Tielrooy en De Bruijn zijn. Voor Van 
Nijlen bijvoorbeeld vormde Proust duidelijk een vast referentiepunt.171 

Ook deze niet-confessionele bladen waren doorgaans sterk op Frankrijk ge
richt. In ieder blad komen we wel een min of meer vaste rubriek tegen over de 
Franse literatuur. Hoewel de niet-confessionele critici evenals hun confessionele 
confraters niets in een psychoanalytische literatuurbenadering zagen en zich 
doorgaans net als zij afzetten tegen de literatuur van de epigonen van Tachtig 
en de stromingen van de historische avant-garde, kan men toch stellen dat de 
oriëntatie binnen de niet-confessionele bladen in grote lijnen haaks stond op die 
van de confessionele bladen. Men keerde zich af van alle levensbeschouwelijke 
kritiek: 'Voor Gide blijft het kunstwerk middel tot verheldering van de ziel. 
Het is een kortzichtige bewering, dat hij de contradictie terwille van de 
contradictie zoekt, waarop bij Massis en anderen de beschuldiging van satanisme 
steunt', aldus Van Loon in Critisch Bulletin.172 Men zette zich sterk af tegen 

Voor J. Tielrooy zie hieronder. M. Vermeulen in de rubriek Fransche Letteren in De Gids van 

1928, p . 121 zegt over Proust: 'Ik geloof dat Les Thibault [van Roger Martin du Gard] de 

kroniek zal vormen van het huidige Frankrijk [...]. Meer dan in de cyclus van Marcel Proust, te 

gespecialiseerd in eene mondaine, snobistische, zelfkantige, nietsnuttige wereld, meer en beter 

dan in den cyclus van Romain Rolland [Les hommes de bonne volonté], te moraliseerend, te 

descriptief, te slordig, te eenzijdig-muzikaal'. 

J. van Nijlen verwijst vaak naar Proust, ook in artikelen die over een ander auteur of 

onderwerp handelen. Zie bijvoorbeeld Groot Nederland 1925 I, p. 664 waar Van Nijlen naar 
aanleiding van Mauriacs Le Désert de l'Amour schrijft: 'De sterkste bladzijden van den roman 

zijn deze waar de schrijver de troebele gevoelens ontleedt uit Raymond's puberteitsjaren. Met 

gansch andere middelen bereikt hij hetzelfde resultaat als Marcel Proust, waar deze met zulke 

groote innigheid het verleden uitbeeldt, dat het als het beeld van Pygmalion levend wordt en 

ademt onder de streelende hand des kunstenaars'. 

H . van Loon, 'Ramon Fernandez, André Gide'. In: Critisch Bulletin, 1931, p. 1179. Zie ook 

Van Loon, De Vrije Bladen, 1925, n.a.v. Bernard Fay, Panorama de la littérature contemporaine, 

p. 176: 'Fay onderscheidt zich van critici als Henri Massis, die aan wat zich hun voordoet den 

uiterlijken maatstaf van hun, natuurlijk verinnerlijkte, leerstelligheid aanleggen en zoodoende 

een schijnbare kracht van uitspraak en een toon van meerderheid bereiken, welke zwak blijken 
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critici als Maritain en Massis en hun Nederlandse evenknieën, Bruning en Van 
Duinkerken.173 Meer in het algemeen wees men iedere gemeenschapskunst af: 
'Ik hield stokstijf vol dat letterkunde niets met het Leger des Heils van doen 
heeft en dat alleen hij die zich bewust buiten de tijd en zijn samenleving stelt, 
kans heeft ook de volgende geslachten nog iets te kunnen meedelen. Uit ge
meenschapszin is nog zelden iets goeds en zeker geen kunst gebrouwen [...]. 
Gemeenschapskunst kan alleen in weerwil van de gemeenschap kunst zijn. Een 
kunstenaar die een taak aanvaardt, doet daarmee afstand van zijn kunstenaars-
waardigheid'.174 De niet-confessionele kritiek had dan ook doorgaans een ster
ke affiniteit met de zuiver esthetische kunstopvatting van een auteur als Proust: 
'Toen, laten wij zeggen van 1880 tot 1900, was het mogelijk de schoonheid te 
verheerlijken en te verwezenlijken zonder zich belachelijk of verdacht te ge
voelen; toen was het nog mogelijk wellevend en veeleisend te zijn zonder zich 
daardoor onmogelijk te maken. Toen bestond er nog een werkelijk beschaafde 
"internationale wereld", waarin overleveringen hoog werden gehouden en nie
mand kon vermoeden dat binnenkort het potje met pieren tot hoogste maat
schappelijk ideaal uitgroepen zou worden; toen was een Proust mogelijk en alles 
wat hij voor ons onvergankelijk maakte. [...] Zo nu en dan schrijft een beoor
deelaar die het goed met mij meent dat mijn eerste proeven "sterk esthetisch" 
waren, maar dat ik die jeugdzonde al spoedig overwon. Hij vergist zich, de wei
menende kunstrechter! Ik ben altijd "sterk esthetisch" geweest in mijn gevoe-

naast hetzelfde resultaat, door Fay langs veel geschakeerder omwegen bereikt. Fay neemt eerst 

het werk in zich op, hij verzadigt er zich aan en dan, dan pas, als hij beseft het geheel te 

beheerschen, nadat het hem beheerscht heeft, bepaalt hij er zijn houding tegenover'. 

Zie bijvoorbeeld M. ter Braak, 1926, p 13. n.a.v. Jean Cocteau, Lettre à Jacques Maritain; Jacques 

Maritain, Réponse à Jean Cocteau, Stock, Parijs 1926: '"L'opium est le plus pervers quand il se 

donne pour véhicule d'une vie spirituelle....". Het woord, dat hier een lichtelijk anderen zin 

heeft dan bij den auteur, is van Maritain zelf. Wij willen hier echter geen poging doen het tegen 

hem uit te spelen in verband met het boven geschrevene. Immers, het mag algemeen bekend 

heeten, dat Maritain de talentvolle berijder is van het blijkbaar te vroeg op stal gezette stok

paard, het thomisme, zoodat een principieel conflict met zijn wereldbeschouwing al spoedig on

oplosbaar zou blijken. Men leze slechts, naast de schitterende bladzijden over kunstenaar en 

heilige, zijn overgelijkelijk gladde Sophismen over den duivel of Leo X, om in te zien, dat deze 

modern gefriseerde middeleeuwer alleen grondig op ander terrein dan dit te bestrijden is'. Zie 

ook M. ter Braak, 'Waarom Ketters'. In: De Vrije Bladen, 1930, p. 290: 'Ketters zijn wij niet uit 

negativiteit, maar uit positiviteit; wij ketteren nu niet meer tegen katholieke geloofswaarheden, 

maar tegen de onwaarheid, dat het katholieke geloof nog een kracht is, die ons met paeda-

gogische arrogantie ketters mag noemen. De studies tegen Cocteau en Maritain, tegen Gerard 

Brunmg en Van Duinkerken, hebben geen ander doel dan de rechtvaardigheid van deze laatste 

these. Want geloof heeft geëischt, en eischt te allen tijde, ketters, en de waarheid, die waarheid 

beweerde te zijn voor altijd, was steeds hun vijandin'. Zie ook De Vrije Bladen, 1937, pp. 3-31, 

Menno ter Braak en Anton van Duinkerken, 'Het Christendom. Twee getuigenissen in polemi

schen vorm' . 

J. Greshoff, Afscheid van Europa, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1969, p. 215. 
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lens, gedachten, verlangens en zoveel mogelijk in mijn daden'.175 In tegen
stelling tot de confessionelen, roemt men vaak Prousts vermeende intellectueel 
amoralisme: 'Waar Proust, wellicht ook dankzij de naturalisten vrij van is, dat 
is de moreele bevooroordeeldheid. Evenals zij aanvaardt hij als schrijver het 
leven in al zijn uitingen en hij belijdt nadrukkelijk, dat de waarde van een 
kunstwerk als zoodanig onafhankelijk is van de belangrijkheid van het gekozen 
object'.176 

De niet-confessionelen richtten zich hoofdzakelijk op de groep rondom de 
Nouvelle Revue Française waarin Rivière vergelijkbare polemieken uitvocht met 
Massis.177 Van Loon zegt hierover in 1931 in Critisch Bulletin: 'Zij vinden hun 
woordvoerders in de N.R.F., met name Raymond Fernandez en André Thibau-
det, van eclectischen aanleg. Jacques Rivière is hun prachtig meester geweest. 
Zijn oordeel had de feilloosheid van een cardiograaf. Met de kleuren van Gide is 
Rivière zijn loopbaan begonnen; diens "demonischen" invloed bestrijdend ving 
Massis de zijne aan. Rivière had naar het sterke woord van Massis de passie van 
zelfuitputting'.178 De Nouvelle Revue Française genoot grote, in de ogen van 
sommigen te grote, bekendheid in Nederland. In 1927 spreekt De Litteraire Gids 
haar ergernis uit over de wijze waarop de Nouvelle Revue Française bij monde 
van haar medewerkers, uitgaven in het buitenland promoot: 'J.F. Otten [mede
werker van de uitgeverij] voert in den laatsten tijd een ongeoorloofde campagne 
voor de uitgaven van dezen [...]. Eerst heeft de N.R.Crt zich laten gebruiken 
om de reeks Vies des hommes illustres te laten verheerlijken boven Plon's 

o.e. p. 178. 

G. de Bruijn, 1930 I, pp. 415-416. 

Voor de polemiek Rivière-Massis zie bijvoorbeeld: J. Rivière, 'Lettre ouverte à Henri Massis. 

Sur les bons et les mauvais sentiments'. In: Nouvelle Revue Française, oktober 1924, pp. 416-425 

naar aanleiding van een artikel van Massis over Raymond Radiguet in de Revue Universelle: 'Je 

n'ose espérer que je serai cité aussi abondamment que je le suis actuellement par vous. Mais 

pourquoi faut-il que ce soit toujours de façon tendancieuse? Pourquoi tourmentez-vous mes 

pauvres phrases pour leur faire exprimer à toutes indistinctement la même préoccupation, le 

même souci d'immoralisme? [...]. Vous êtes victime de votre propre manie dogmatique: vous 

voyez partout des systèmes, des points de vue fixes et inébranlables. O u mieux encore, pour les 

commodités de votre polémique, il vous faut une Nouvelle Revue Française entièrement, 

résolumment et sombrement immoraliste: vous la "prenez". [...] Quand je combats le 

moralisme, Massis, croyez bien que c'est à l ' immoralisme aussi que j 'en ai, et point du tout , 

forcément, comme vous allez tout de suite le penser, pour aboutir à l 'amoralisme. Je m'élève, je 

résiste contre l 'immense habitude qui a été prise en littérature de concevoir la morale à part, de 

la poser d'abord comme un scheme abstrait, et de partir de ses qualifications pour explorer la 

matière psychologique [...]. Vous êtes sans cesse en état de mobilisation complète de nos 

ressources: à propos de Radiguet vous avez utilisé St Thomas deux ou trois fois. Vous n'avez 

pas t rop de vos patrons à chaque instant. C'est beaucoup de tension et d'arroi. Cédez, je vous 

en prie; soyez plus calme, moins gendarmé. Sommeillez davantage et laissez se former en vous 

des persuasions plus ingénues. Quand vous pourrez ne plus citer personne, c'est alors que vous 

vous serez conquis vous-même et que le droit vous sera départi de "juger" les autres'. 

H . van Loon, 'Het essay in Frankrijk'. In: Critisch Bulletin, 1931, pp. 224-229. 
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Romans des grandes existences, daarna Het Vaderland, en nu staat het Haagsch 
Maandblad ruimte aan den heer Otten af om hem luidruchtig de trom te laten 
roeren voor zijn firma [...]. Ook de laatste Gulden Winckel laat zich voor de 
wagen van de NRF spannen [...]'.17? 

De Nouvelle Revue Française was de uitgever van Proust. De positieve be
oordeling van Proust in de Nouvelle Revue Française zal zeker van invloed zijn 
geweest op Nederlandse critici. Zo schrijft Tielrooy: 'Het kan in den Fransche 
schoone letteren belangstellenden lezer bekend geworden zijn, dat aan het eind 
van het jaar 1922 een ongeveer vijftigjarig Parijsch romanschrijver is gestorven, 
over wien door talrijke bewonderaars in alle landen der wereld, en het meest 
door een groep geletterden die de "Nouvelle Revue Française" om zich heen 
verzamelt, de loffelijkste bijzonderheden worden verspreid'.180 

2.7 Tendensen Proustreceptie in niet-confessionele bladen 

De beoordeling van Prousts werk in de niet-confessionele bladen is over het 
algemeen positief hoewel men er hier en daar ook kritische kanttekeningen bij 
plaatst. Deze kritische kanttekeningen treffen we hoofdzakelijk aan in artikelen 
die niet direct het werk van Proust als onderwerp hebben. In het begin van de 
jaren twintig komen we voornamelijk boekbesprekingen tegen zoals die van 
Van Nijlen over A l'ombre des jeunes filles en fleurs in Groot Nederland uit 1920, 
en enkele inleidende studies over de auteur en zijn werk zoals het artikel 
'Marcel Proust' van Tielrooy in De Gids uit 1924. In de loop van de jaren twin
tig zien we, zoals reeds gezegd, een verbreding en verdieping van de aandacht. 
In de loop van de jaren dertig en tijdens de oorlogsjaren wordt het stil rond 
Proust. 

De belangrijkste terugkerende aandachtspunten in de receptie binnen de 
niet-confessionele literaire en algemeen-culturele tijdschriften zijn de (ge
detailleerde) psychologische dimensie van Prousts werk, waarbij het principe 
van de dissociatie der persoonlijkheid centraal staat, zijn stijl en de plaats die 
Proust inneemt binnen de literatuurgeschiedenis. Thema's in zijn werk die wor
den besproken zijn die van de liefde en van het snobisme. In de dag- en week
bladpers treffen we hoofdzakelijk boekbesprekingen aan en artikelen waarin de 

[Anonymus], 'La Nouvelle Revue Française'. In: De litteraire Gids, 1927. Zie ook: A. de Ridder, 
'De Fransche literatuur en het buitenland'. In: De Nieuwe Gids, 1924 II, pp. 318-319 naar aan
leiding van een interview met H. Béraud in de Nouvelles Littéraires: 'Zijn laatste aanval is tegen 
A. Gide, de Nouvelle Revue Française en den "service de propagande française à l'étranger" ge
richt. Aan den Nouvelle Revue Française verwijt hij een zeer gesloten "capellina" te zijn, een 
klein kringetje van onderlinge bewonderaars, dat dan aan veel, ook anderen dan literairen in
vloed, aan een sluwen geest van solidariteit, ook aan veel wederzijdschen samenhang, erin ge
slaagd is een veel te groot deel der aandacht van het lezende publiek op zich te vestigen en 
zoodoende er in het buitenland voor door te gaan het echtste en merkwaardigste van de heden-
daagsche Fransche literatuur te vertegenwoordigen'. 

J. Tielrooy, 1924 (b), p. 249. 
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persoon van Proust centraal staat. Wat waren de belangrijkste tendensen in de 
beoordeling? 

In de eerste plaats had men grote belangstelling voor de biografische 
gegevens. Het leven van Proust krijgt veel aandacht van de kritiek. Hij wordt 
doorgaans afgeschilderd als een bijzonder mens. Greshoff is zelfs van mening 
dat Proust, ook al zou hij geen letter hebben geschreven, toch een beroemdheid 
zou zijn geworden: 'Er zijn nu eenmaal in alle tijdperken en in alle milieu's, 
tusschen de millioenen confectiemenschen, van die heerlijke absurde uitzonde
ringswezens geboren, van die vreemden op aarde, die in alles afwijken van hun 
medeburgers en die daarom de nijd der platte geesten wekken, maar daar tegen
over de liefde, de eindelooze verteedering van allen die, ontevreden met zich 
zelf, droomen van Puck of Ariël. Ook al zou Marcel Proust geen letter geschre
ven hebben, dan zou hij toch zijn gemeente, toch zijn geheime secte van in
gewijden in het mysterie van zijn bestaan, dat maar gedeeltelijk aan de aarde 
gebonden was, om zich heen verzameld hebben. [...] Het proustianisme is - dit 
moet met nadruk verkondigd worden - niet uitsluitend een letterkundige ere
dienst; de literatuur is er pas later, als nieuw element, aan toegevoegd'.181 Men 
verhaalt herhaaldelijk hoe Proust ziek en bedlegerig in zijn laatste jaren zijn 
roman voltooide: 'Als een wereldsch kluizenaar leefde Proust, de lichamelijk 
zwakke, door felle astma geplaagd, gedurende de laatste helft van zijn leven 
midden in hetzelfde Parijs, waar hij ijveriger dan wie ook in de "wereld" had 
verkeerd. Hij wist, zich te moeten haasten en in eenige jaren kwam dit ontzag
lijk werk op schrift', aldus Van Loon.182 Brûlez is zelfs van mening dat het 
schrijven van de Recherche voor Proust dé manier was om het minderwaardig
heidscomplex dat hij aan zijn ziekte zou hebben overgehouden, te compenseren. 

Het belangrijkste thema in de kritiek voor wat betreft het leven van Proust, 
is echter dat van het snobisme. Men reageert hier waarschijnlijk op Franse 
bronnen. De meeste critici verdedigen Proust tegen het verwijt dat hij een snob 
zou zijn geweest. Zo schrijft Greshoff in 1932: 'Indien Marcel Proust inderdaad 
zoo'n hysterische kwibus, zoo'n opzichtige frasenmaker, zoo'n kritiekloze 
vleier, zoo'n laffe aanbidder van de grooten dezer wereld geweest ware, dan zou 
hij nooit een zoo onverbiddelijk werk hebben kunnen schrijven, dat, in zijn 
ensemble, de vernietigendste kritiek is, welke ooit over een samenleving, een 
klasse werd uitgesproken [...] en hoe meer ik over het geval nadenk, des te 
vaster wordt mijn overtuiging, dat "de mondaine Proust" zoo niet altijd dan 
toch in verreweg de meeste gevallen een schijngestalte was, door den schrijver 
zorgvuldig bewaard om zich veilig achter te verschuilen'.183 Ook Tielrooy 
gaat uitgebreid in op Prousts hang naar de hogere kringen en, hoewel hij ge-

,s' J. Greshoff, 'De brieven van Proust". In: De Gids, 1932, p. 203. 

182 H. van Loon, 'Marcel Proust'. In: NRC, 15 augustus, 1925. 

183 J. Greshoff, 1932 (b), p. 208. 
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looft dat Proust in zijn persoonlijk leven een snob is geweest184, legt ook hij 
het accent op het feit dat Proust in zijn roman juist een persiflage van deze 
hogere kringen geeft: 'Zoo zijn er veel plaatsen te vermelden, waar Proust zijn 
vrijheid tegenover de groote wereld met een glimlach, even ook wel met een ge
baar van ergernis herneemt. [...] Zijn tot dusverre verschenen romans [...] zijn 
ook een pamflet ertegen'.185 De enige criticus die in Proust wel een snob en 
een dilettant ziet, is De Graaf (1942). In zijn ogen is Proust een gefrustreerde 
ziekelijke snob die zijn problemen tracht weg te schrijven in een zeer dilettan-
tistische stijl. Dit neemt niet weg dat hij zijn werk geniaal vindt en van mening 
is dat er een nieuw humanisme in verkondigd wordt. Ik kom hier onder 2.8 op 

terug. 
In tegenstelling tot de confessionele kritiek, roemt men vrijwel alom Prousts 

nieuwe psychologische inzichten, waarbij hij herhaaldelijk naast figuren als 
Freud en Bergson wordt geplaatst. De Bruijn (1929II) en Vestdijk (1932) gaan 
vluchtig in op deze mogelijke vergelijking tussen Proust en Freud en Bergson 
waarbij ze beiden met name op de verschillen wijzen. Ze verzetten zich tegen 
een Freudiaanse interpretatie van Prousts werk zoals die op dat moment, met 
name in Frankrijk, erg in zwang was.186 Zeker in kringen rondom Forum was 
een dergelijk anti-Freudianisme niet ongebruikelijk. Ook Du Perron en Ter 
Braak moesten niet veel van een psychoanalytische literatuurbenadering hebben, 
getuige bijvoorbeeld de volgende uitspraak van Du Perron naar aanleiding van 
Multatuli: 'Wat mijn commentaar betreft, als mij één methode onfeilbaar zou 
lijken om Multatuli vals te belichten, het zou zijn die van de heersende gemeen
plaatsen à la Freud-Proust-Joyce op hem los te laten'.187 Centraal binnen de 

Zie J. Tielrooy, 1925: 'Misschien wordt Proust ietwat te goedgeloovig bejegend. Den jongen 

Proust met name zie ik anders. Il geloof wel degelijk dat deze met eenige, zij het ook 

kortstondige ingenomenheid, met een onmiskenbaar, naïef genoegen een salonheid geweest is'. 

J. Tielrooy, 1924 (b), p . 363. 

Zie bijvoorbeeld interview F. Lefèvre met J. Rivière over 'Freud et la littérature française 

contemporaine' in de Nouvelles Littéraires van 1 december 1923: 'Voyez-vous cependant des 

points de contact entre les 2 oeuvres? Certainement, très nombreux et très importants. D'abord, 

Proust a instinctivement appliqué la méthode que Freud a définie: pour reprendre un mot de 

Stendhal, qu 'Henri Pourrai me remettait récemment en mémoire, Proust a eu "le génie de 

soupçon". La Prisonnière, qui va paraître ces jours-ci, vous montrera jusqu'à quel degré vraiment 

tragique cette faculté s'était développée en lui. C'est elle qui lui a permis la description la plus 

nue, la plus nette, la plus dépouillée d'illusions, la plus profonde qu'on ait jamais donnée du 

coeur humain. [...] D'autre part Proust est le premier romancier qui ait osé tenir compte, dans 

l'explication des caractères, du facteur sexuel'. 

E. du Perron, 1956, p. 12 (oorspronkelijk gepubliceerd in 1937). Voor Ter Braak zie 

bijvoorbeeld 'Nietzsche contra Freud'. In: Groot Nederland, februari 1934, p. 148: 'Met Freud 

kan ik een zekere verwantschap voelen, maar het zou met in mijn hoofd opkomen, hem als een 

vriend te beschouwen; tusschen hem en mij is de kloof van een volstrekt stijlverschil. [.„] 

Freud's stijl is de stijl van het constateerende "men" en het gemeenschap-vormende "wij", 

afleidend van het hulpelooze en polemische "ik". [...] In laatste instantie blijft een opstel van 

Freud een eersterangs schoolopstel, een geniale compositie van "handwoorden" geschikt om 

door apostelen te worden "uitgedragen als preekteksten"'. 
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besprekingen over de psychologie van Proust staat het principe van de dissocia
tie der persoonlijkheid: 'Zoo vinden we bij Proust de nieuwere psychologische 
inzichten (de mens als veelheid van intermitterende persoonlijkheden), de 
nieuwste erfelijkheidsbegrippen en de leer der modificatie niet "toegepast", niet 
"opgelegd" maar zuiver als onafscheidelijk deel van zijn geheele geestelijke 
gebiedsbezit, dat voor zijn werk de voedingsbodem is geweest zooals zijn genie 
er de groeikracht voor was', aldus De Bruijn.188 Prousts vernieuwende psycho
logische inzichten worden vrijwel overal geroemd.189 Hij wordt in de eerste 
plaats gezien als een vernieuwer van de psychologische roman. Het vernieuwen
de karakter ervan wordt alleen door Tielrooy betwist. In zijn bespreking van de 
dissertatie van Elisabeth de Roos over Rivière schrijft hij: 'En wat is de meening 
van mej. De Roos over de graad van oorspronkelijkheid die aan het intellectua
listisch amoralisme bij Proust en Rivière en aan ons aller neiging tot dissociatie 
der persoonlijkheid moet worden toegekend? Het schijnt haast niemand op te 
vallen dat het één zowel als het ander terug te vinden is bij...Taine. Men moet 
nooit vergeten dat Proust 20 jaar was in 1891 en dat èn amoralisme èn dissocia
tie der persoonlijkheid toen zoiets als gemeenplaatsen waren, teruggaande op de 
schrijver van De L'Intelligence'.19° 

In de loop van de jaren dertig zien we, onder andere in navolging van de 
beweging van de Nieuwe Zakelijkheid, dit psychologische aspect van Prousts 
werk hier en daar aangevallen worden. De literatuur van Proust sluit inderdaad 
slecht aan bij de romanopvattingen van de Nieuwe Zakelijkheid. Volgens Goe-
degebuure zijn de volgende kenmerken karakteristiek voor de literatuur van de 
Nieuwe Zakelijkheid: men heeft een thematische voorkeur voor eigentijdse ver
schijnselen als industrie, techniek en sport; objectiviteit en nuchterheid gelden 
als kwaliteiten; sentimentaliteit evenals analyserende en explicatieve psychologie 
zijn verwerpelijk; de stijl dient nuchter, bondig en concies te zijn.191 Proust 
legt een bijzondere interesse voor eigentijdse verschijnselen aan de dag maar zijn 
breedvoerige stijl en met name zijn psychologische analyses moeten een doorn 
in het oog van de aanhangers van de Nieuwe Zakelijkheid zijn geweest. Ver-

G. de Bruijn, 'Een eerste stap in de wereld van Proust ' . In: Groot Nederland, 1929 I, p. 314. 

Zie ook J. van Nijlen, 'Marcel Proust, A l 'ombre des jeunes filles en fleurs'. In: Groot Neder

land, 1920, p. 352: 'De meest treffende hoedanigheid van A l'ombre des jeunes filles en fleurs is de 

diepte en het eigenaardige accent van het psychologisch inzicht'. En: J. Tielrooy, 1924 (b), p. 

273: 'Proust is een ongewoon diep peilend en fijn ontledend psycholoog; een groot mensen

schepper [...]'. En: J. Hiegenthch, 'Marcel Proust, een z.g. vervelend auteur'. In: Den Gulden 

Wmckel, 1938, p. 4: 'Proust heeft beter gedaan: een nieuwe psychologie gegeven die de vak-

psychologie ver vooruit is en waarvan de moderne romanschrijver, zij 't vaak onwetend, pro

fiteert'. 

J. Tielrooy, 'De Nederlandse dissertatie over J. Rivière'. In: Critisch Bulletin, 1932, p . 820. 

J. Goedegebuure, 1992, p . 18. R. Grüttemeier toont in zijn proefschrift Hybride Weiten uit 1994 

zeer overtuigend aan dat Goedegebuure, evenals andere critici die zich over de Nieuwe 

Zakelijkheid hebben uitgelaten als M.C. van den Toorn en Knuvelder, zich bij zijn beoordeling 

teveel heeft laten leiden door de opvattingen van met name Marsman en Ter Braak ten aanzien 

van de Nieuwe Zakelijkheid. O o k Grüttemeier is evenwel van mening dat de literatuur van de 

Nieuwe Zakelijkheid als een reactie op de psychologische roman gezien kan worden. 
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tegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid in Nederland zijn volgens Goede-
gebuure Bordewijk, Revis en Albert Kuyle. Andere auteurs die wel aan deze 
stroming worden verbonden zijn Stroman, Last, Vestdijk en W.A. Wagener. 
Toch is Proust geen belangrijk negatief referentiepunt geweest voor de volge
lingen van deze literaire stroming; zij richtten hun pijlen veeleer op Neder
landse schrijvers als Robbers, Querido en De Meester. Proust wordt slechts 
zijdelings aangevallen in artikelen die niet direct zijn werk betreffen. Zo ziet 
Marsman in zijn essay 'Aesthetiek der reporters' in Forum (1932), hoewel geen 
groot voorstander ervan, de Nieuwe Zakelijkheid als een heilzame reactie op de 
psychologische roman van auteurs als Proust: '[...] De strijd voor een nieuwe 
zakelijkheid in de romankunst moet allereerst worden opgevat als een strijd 
tegen het psychologisme. De impressionisten, de psychologen, de karakter-
ontrafelaars als Thomas Mann, Schnitzler en Wassermann, om een keuze te 
doen, gingen in hun procédé zoo analytisch, detaillerend, subtiel en splitsend te 
werk, dat men in hun boeken in plaats van menschen geanalyseerde lijken 
vond, wezens die verpulverden tot atomen [...]. De moderne lezer, aangevuurd 
nog door de film, opgejaagd door de spannende reportage, vraagt naar kennis 
van de moderne wereld en al haar phenomena en van den modernen mensch in 
wisselwerking met die phenomena [...]. Zou er, om een enkel voorbeeld te noe
men, voor een twintigjarigen intellectueel uit Sowjet-Rusland een vervelender 
schrijver te vinden zijn dan Marcel Proust? [...] De zaak is dus niet dat de 
zakelijkheid moet worden bestreden als reactie; zij kan als reactie niet fel 
genoeg worden gesteund. Het is goed dat wij ons rekenschap geven van de om
ringende werkelijkheid, het is goed dat wij doordringen in het gecompliceerde 
phenomeen van het moderne leven. Het is goed dat wij ons niet langer ver
liezen in de bijna onwezenlijk wordende subtiliteiten omtrent den mensch [...]. 
De neiging, de richting der zakelijkheid is te uitsluitend gericht op de om
ringende uiterlijkheid, te weinig - wat zij ook moge beweren - op het hart van 
den mensch [...]. Men kan in een tijd als de onze niet fel genoeg staan tegenover 
de eischen der zakelijkheid, zoodra die worden verheven tot norm. De moderne 
zakelijkheid is goed als reactie op een onvruchtbaar psychologisme, zij is ver
keerd gericht als zij den mensch voorbijziet voor zijn omgeving'.192 

Ongeveer tegelijk met Van Duinkerken, maar dit keer niet op grond van 
ethische overwegingen, lanceert Frans Erens in De Nieuwe Gids in 1935 ook een 
verzet tegen het psychologisme van Proust: 'In den loop van den tijd werden de 
naturalisten verdrongen door de symbolisten. Later kregen wij de unanimis-
ten.193 Wij hebben de psychologie op de spits gedreven door Marcel Proust 
[...]. Doch heden is onder de producten der wereldliteratuur geen volmaakte 
roman aan te wijzen. De romans van Proust zijn al te veel uitgedijd in het 
psychische. Wanneer hij zich daarin in toom had kunnen houden, zou hij de 

H. Marsman, 'Aesthetiek der Reporters' . In: Forum, 1932, p. 146. 

unanimisme: stroming in de Franse letterkunde aan het begin van de 20e eeuw. Het 

unanimisme beschouwde de mensen niet als op zichzelf staande individuen, maar als bezitters 

van een gemeenschappelijke ziel, die bijvoorbeeld de bewoners van een stadswijk of een dorp 

tot een vrijwel autonome eenheid kan maken. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze 

school was Jules Romains. 
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volmaaktheid nabij zijn gekomen [...]. Marcel Proust tyranniseert den lezer. 
Door ieder auteur moet een ruimte worden opengelaten tot een zekere sugges
tie, maar Proust is niet zo vrijgevig, hij zegt alles zelf, snijdt voor den lezer alle 
wegen af en laat hem voortdurend aan de ketenen loopen, waarin hij hem heeft 
gesloten. N u is iemand, die onopzettelijk het vermag den lezer zóó sterk in de 
boeien te slaan, hem zóó vast in toom te houden en te doen gaan juist waar hij 
het wil, een groot auteur; doch ieder mensch verlangt een zekere vrijheid van 
denken en voelen, en deze staat Proust aan zijn lezers niet toe. [...] Proust laat 
geen ruimte over voor suggestie [...] daarom is deze psychologie tot in het 
minitieuse, tot in het bijna onnaspeurbare uitgewerkt, een gevaarlijk onder
nemen van den auteur [...]. Dat komt omdat de schrijver geen keuze doet, maar 
alle gevoelens en gedachten aanvaardt [. . .] ' .m 

Over de plaats die Proust inneemt binnen de literatuurgeschiedenis wordt in 
deze periode nog niet veel gesproken. Tielrooy vindt in 1924 de literatuur van 
Proust weliswaar uiterst origineel, maar toch verouderd. Het geeft geen 
uitdrukking aan een actuele problematiek: 'Men kan zich afvragen of uit dezen 
Proust, nu door de jeugd zoo gelezen, bemind en bewonderd, een nieuwe litera
tuur kan groeien, en er is dan misschien reden dit te betwijfelen, al was het al
leen maar omdat nabootsing van zoo oorspronkelijk werk vanzelf tot onvrucht
baarheid gedoemd is, ook echter omdat de wereld thans meer rechtstreekse hulp 
behoeft en oplossing verlangt van vraagstukken die dringen. Zoo men daarom 
Proust beschouwt als behoorend tot een voorbijgegaan tijdperk, mij wel'.195 

Zoals gezegd plaatst alleen De Ridder in 1920 Proust in het kader van het 
neoclassicisme. In zijn ogen is Proust te meditatief, te filosofisch-redenerend, te 
anti-dramatisch om tot de moderne literatuur te kunnen worden gerekend: 
'Ook door deze geestesgesteldheid blijft Proust ver van de jonge generatie, 
zooals deze zich uit met eigen gevoel en levensbegrip in schrijvers als Salmon, 
Carco, Giraudoux, Jacob, Orlan, enz. over wie ik vaak hier sprak. Hij is als 
mensch en als schrijver te veel op zijn hoede, niet avontureus of geestdriftig 
genoeg, zelfs niet ironisch [...]. Hij lijdt onder te vele bezwaren. Hij staat tevens 
te ver van het leven, te veel er buiten of boven; meer levend in de opgesmukte 
herinnering dan in het wezenlijke leven, meer aangetrokken door de meditatie 
dan door de daad'.196 De meeste critici zien in Proust evenwel een vernieuwer 
van de roman. De Bruijn en Greshoff beschouwen Prousts werk in hoofdzaak 
als een reactie op het negentiende-eeuwse realisme en naturalisme en als een 
opmaat naar de twintigste eeuw. Greshoff, in zijn artikel 'De brieven van 
Proust' , onderstreept met name de antirealistische tendensen bij Proust en ziet 
in hem een overgangsfiguur: 'Tusschen Zola en Gide staat als een water
scheiding tusschen twee stroomgebieden het oeuvre van Proust'.197 Greshoff 

F. Erens, 'Invallen'. In: De Nieuwe Gids, 1935 I, pp. 468-469. 
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beschrijft bepaalde vernieuwende kenmerken van Prousts werk - die later bin
nen de modernistische interpretatie centraal zullen staan - zoals de vermenging 
van literatuur en essay, de doorbreking van de realistische, naturalistische 
conventie van oorzaak en gevolg, van de conventie van de gemotiveerde hande
ling, van de conventie van de geloofwaardige intrige en van die van de alomvat
tende verteller198, maar zoals reeds gezegd ziet hij in Proust in de eerste plaats 
een overgangsfiguur. Ook De Bruijn heeft moeite Proust definitief in een van 
de laatjes van de literatuurgeschiedenis op te bergen. Hij ziet in zijn werk in de 
eerste plaats een reactie op het realisme maar hij is ook van mening dat Proust 
niet tot het symbolisme dient te worden gerekend: 'Maar den weg der symbolis
ten, die in hun uitdrukkingsmiddelen de werkelijkheid ontvluchtten, is hij niet 
ingeslagen. De werkelijkheid bleef zijn observatieterrein, doch dan de innerlijke 
realiteit [...]'.199 De Bruijn is daarnaast, zoals we reeds zagen, van mening dat 
de surrealisten Prousts anti-intellectualistische opvattingen en zijn ontvankelijk
heid voor de droom en het onderbewuste, op onvruchtbare wijze hebben ver
werkt. 

Proust wordt nog nauwelijks in verband gebracht met generatiegenoten als 
Gide, Larbaud, Joyce, Mann en Woolf, hetgeen opvallend is aangezien de 
auteurs die later tot het modernisme zouden worden gerekend al vanaf het 
begin van de jaren twintig in de Nouvelle Revue Française werden besproken. 
Men benadrukt in Nederland, zoals we ten aanzien van Du Perron hebben ge
zien, veeleer de verschillen tussen Proust en bovenstaande auteurs. Zo schrijft 
Hol: 'Hij [Proust] hoort met André Gide tot de allerbeste Franse proza
schrijvers. Maar zij zijn antipoden. Beiden houden van den lichten spot, die ons 
veel belachelijkheden dragelijk maakt. Gide echter duidt aan, verkiest het 
aphoristische dat meer voelen en raden laat, dan hij werkelijk zegt. [...] In zijn 
romans, in La symphonie pastorale vooral, verliest hij de intrige geen oogenblik 
uit het oog; hij werkt naar de katastrophe toe. Proust daarentegen is uitvoerig; 
treedt overvloedig in bijzonderheden [...]. En een intrige is in Proust's groot 
aangelegd werk niet voorhanden of laat zich in hetgeen tot nu toe verschenen 

D. Fokkema en E. Ibsch, 1984, p. 42, onderstrepen ook deze afrekening door de modernisten 
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is, niet onderscheiden'.200 De term 'modernisme' wordt nog niet gehanteerd in 
relatie tot Proust.201 Vestdijk bijvoorbeeld, in zijn boekbespreking van John 
Cower Powys' The Pleasures of Literature, hanteert de verwante term 'modern' : 
'Maar daarom is Powys nog geen reactionair, - al zegt hij dit van zichzelf in de 
autobiografie - en de warmte, waarmee hij over Proust schrijft, levert voldoen
den waarborg voor een zekere onpartijdigheid in dit opzicht, al moet hierbij 
niet vergeten worden, dat van alle modernen Proust juist het minst "modern" 
is, althans wat den stijl betreft'.202 

Verbanden tussen Proust en Nederlandse auteurs worden in deze periode in 
de literaire kritiek nog niet gelegd. De enige expliciete verwijzing naar Proust 
die ik in de literaire kritiek ben tegengekomen, treft men aan in de roman Prins 
Incognito van Jo van Ammers-Küller. Ter Braak verwijst er op ironische wijze 
naar in zijn artikel 'De Duivelskunstenaar' uit 1935: 'Op deze roman van 
mevrouw Ammers, geschreven in soms pathetisch confectie-Nederlands, heb ik 
niets tegen, wanneer ik er het etiket "amusementslectuur" op mag plakken. 
Maar er komt ook hogere conversatie in voor, zoals b.v. dit fraais: "U houdt 
net als ik van Balzac en Baudelaire, u vindt Proust decadent maar suggestief, 
Gide subtiel en toch geweldig en u hebt het land aan zware degelijke Hollandse 
romans vooral als ze door vrouwen zijn geschreven". En mevrouw van Ammers 
laat daarop volgen: "Waarom lacht u nu opeens?" Omdat die conversatie best 
gemist kan worden in zo een spannend boek, mevrouw, en U onnodig compro
mitteert, antwoorden wij. [...] Proust en Gide behoren in U w vocabulaire niet 
thuis en figureren in Uw roman als diamanten onder bazaarartikelen. En in 
plaats van en passant nog minachtend te spreken over "Holland, het land der 
krentenwegers", waarin volgens U een schrijver, "zelfs een succesvolle", geen 
behoorlijk bestaan vindt, maar dat U w boeken blijkbaar nog voor zij ver
schenen zijn al aan een derde druk helpt, moest gij, mevrouw, dankbare lof
zangen aanheffen op het publiek, dat eerlijk van Proust en Gide niets wil weten 
en uw Prins Incognito ter afwisseling van het bridgespel tot zich wenst te 
nemen'.203 

J .C. Hol , 1922, p . 685. 
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Over Prousts stijl wordt nog niet veel geschreven alhoewel men herhaalde
lijk benadrukt dat er veel kritiek op bestaat. Waarschijnlijk verwijst men ook 
hier impliciet naar Franse bronnen. De meningen over Prousts stijl lopen sterk 
uiteen. Hol noemt Prousts stijl 'een deugd', Van Nijlen kwalificeert hem als 
'gebrekkig': 'Niet alleen zoekt M. Proust niet naar mooie beelden of schilder
achtige uitdrukkingen en bijzondere schoonheid van den vorm, maar zelfs den 
harmonie van den volzin lijkt hij te versmaden'.204 De Bruijn daarentegen is 
uiterst positief over Prousts stijl. In zijn artikel 'Een eerste stap in de wereld 
van Proust' gaat hij uitgebreid in op de stilistische consequenties van Prousts 
vernieuwende wereldvisie: 'Een klassiek schrijver, die geijkte begrippen en 
waarden hanteert kan zijn stof in korte klare zinnen styleeren. Doch hij die 
deeltje voor deeltje een nieuwe visie schept en de woorden een nieuwen en veel 
meer gedetailleerden inhoud moet geven, hij die waagt een wereld te beschrijven 
die honderdmaal gecompliceerder is dan die waarmee wij dagelijks rekening 
houden, die zal vanzelf zinnen schrijven, welke soms door het streven naar 
steeds verdere toevoeging van nieuwe trekken en steeds dieper doordringen in 
het wezen der dingen, de lengte van heele bladzijden krijgen. Hetgeen niet weg
neemt dat de taal prachtig is en daar waar zulks mogelijk bleek zelfs klassiek 
van eenvoud en kracht'.205 Tielrooy en Greshoff onderstrepen eveneens de 
vermenging van roman en essay bij Proust, die zij als zeer vernieuwend be
schouwen. Voor wat betreft de compositie van Prousts roman zien we dat daar 
waar Van Nijlen in 1920 deze nog 'gebrekkig' noemt en Hol in 1922 kritisch 
spreekt over het gebrek aan indelingen bij Proust en zijn ellenlange uit
weidingen, er al snel sprake is van meer begrip. Tielrooy (1924) spreekt van een 
'overkoepelende harmonie', Jacob Hiegentlich (1938) ziet in de Recherche een 
overzichtelijke kathedraal en De Bruijn (1929 II) gaat met name in op de the
matische eenheid van het werk; de algemene constructie van Prousts roman 
wordt bepaald door steeds terugkerende thema's als de thematiek van de 'Bil-
dungsroman', die van de onwillekeurige herinnering en die van de tijd. Over 
Prousts metaforiek wordt in deze eerste periode nog niet veel gezegd. De Bruijn 
vindt Prousts beeldspraak 'frisch en onverwacht'206, Van Loon 'hel en vizioen-
nair'.207 In tegenstelling tot Van Nijlen, onderkennen zij het belang van het 
gebruik van de metafoor bij Proust. 

Een belangrijk thema dat herhaaldelijk in de kritieken terugkeert is dat van 
de liefde. Tielrooy onderstreept Prousts pessimistische visie op de liefde die in 
zijn optiek een specialisering van zijn algemene scepticisme is. Tielrooy heeft 
grote moeite met dit scepticisme: 'Wanneer hier dan nog volstaan mag worden 
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met een verwijzing naar de tallooze bladzijden waarin Proust uitdrukking geeft 
aan zijn overtuiging, dat liefde ons nooit werkelijk geluk brengt, integendeel 
aanleiding is tot de smartelijkste jaloerschheid, dan is het duidelijk hoe on
bevredigend, argwanend, pessimistisch hij tegenover dit, misschien belangrijkste 
van alle verschijnselen in het menschenleven gestaan heeft'.208 Zoals we gezien 
hebben, paste Prousts levensfilosofie in algemene zin slecht in de humanistische 
levensvisie die Tielrooy voorstond. De Bruijn wijdt een heel artikel aan Prousts 
opvattingen over de liefde. Hij verbindt Prousts liefdestheorie aan het principe 
van de intermitterende persoonlijkheid; de liefde is vergankelijk en onderhevig 
aan voortdurende verandering. Ook volgens Van Loon kenmerkt Prousts liefde 
zich door subjectiviteit en betrekkelijkheid: 'Het probleem van de liefde hield 
Proust aldoor bezig. Hij ziet ze als iets haast louter subjectiefs, "een soort 
schepping van een aanvullende persoonlijkheid, onderscheiden van degene, die 
in de wereld denzelfden naam draagt en waarvan de meeste elementen uit ons 
zelf geput zijn". [...] De les van de betrekkelijkheid der liefde komt uit die 
bladzijden tot ons gewaaid. [...] Van zulke liefde is afgunst het smartelijke 
evenbeeld. Over jaloezie schreef Proust prachtige dingen'.209 

Prousts homoseksualiteit, en de verwerking ervan in zijn werk, is nog geen 
belangrijk thema in de kritiek. Greshoff vermoedt dat dit te maken heeft met 
het feit dat homoseksualiteit een maatschappelijk taboe is. Naar aanleiding van 
de correspondentie schrijft hij: 'De ijverig gezochte "nieuwe kijk" op den 
schrijver en zijn werk zal men niet krijgen. Raadsels zullen er niet door worden 
opgelost. Vooral daar men om der wille van het maatschappelijk fatsoen de 
briefwisselingen, welke in een al te direct verband met Proust's erotisch leven 
staan, zal achterhouden, zoodat een nauwkeurige berichtgeving over deze nog 
onbekende, althans onvoldoende bekende materie, achter wege moet blij
ven'.210 Siegfried van Praag is van mening dat het thema van de homoseksuali
teit de lezer afstoot omdat deze zich alleen met heteroseksuele liefdesgeschiede
nissen zou kunnen identificeren. In 1933 schrijft hij naar aanleiding van het 
werk van Stefan Zweig: 'In diezelfden bundel is het smartelijke verhaal "Ver
wirrung der Gefühle" opgenomen, waarin de lijdensweg van den homo-sexuelen 
professor wordt verteld. Seillière, in zijn werk over Marcel Proust, zegt dat men 
tegenwoordig zelfs niet bang meer is de anti-natuurlijke hartstochten te open
baren en zelfs te exalteren. Proust deed dit in zijn "Sodome et Gomorrhe". 
Voor den normalen mensch blijft dit een zeer gevaarlijke, vaak antipathieke 
literatuur, omdat heterosexualiteit een van de elementen van onze aesthetische 
ontroeringsmogelijkheid en van onze lyrische navoelingsmogelijkheid is'. 
De Bruijn, in tegenstelling tot Van Praag, bewondert Proust vanwege zijn ge-
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durfde behandeling van het thema: 'De keuze van het onderwerp werd bepaald 
door het leven zooals dit zich voordoet en er is geen vooroordeel en geen vrees 
voor veroordeeling door de publieke opinie welke hem beperking oplegde. Ook 
niet t.o.v. een onderwerp (speciaal in "Sodome et Gomorrhe") dat "zelfs" Zola 
niet aandorst al zag hij er zeer goed de belangrijkheid van in als sociaal en 
psychologisch probleem'.212 

Opvallend voor deze eerste periode is tevens dat er nog weinig aandacht in 
de kritiek is voor het fenomeen van de onvrijwillige herinnering. Het principe 
van de onvrijwillige herinnering wordt hier en daar oppervlakkig beschreven 
maar de artistieke consequenties ervan krijgen geen enkele aandacht. 

2.8 Enkele receptiedocumenten uit niet-confessionele bladen 

Een van de eerste uitvoerige besprekingen van het werk van Proust is het 
artikel van de dichter-criticus Van Nijlen uit 1920 in Groot Nederland naar 
aanleiding van het verschijnen van A l'ombre des jeunes filles en fleurs in 
1919.213 Van Nijlen schreef veelvuldig over Franse literatuur in Groot Neder
land. Hij was goed bekend met het werk van Proust, en zou in de loop der 
jaren vaak naar hem verwijzen in zijn vaste rubriek in Groot Nederland. 

Hoewel hij geen expliciet negatief oordeel uitspreekt, plaatst Van Nijlen in 
deze boekbespreking zijn kanttekeningen bij de door Proust gehanteerde struc
tuur en schrijfstijl die hij 'gebrekkig' noemt. Voor wat betreft Van Nijlens 
opmerkingen ten aanzien van de globale opzet van het werk, kan men stellen 
dat deze zich deels laten verklaren door het feit dat in 1920 pas enkele delen 
van A la recherche du temps perdu gepubliceerd waren: 'Niets wijst er op dat hij 
zijne ontdekkingen rangschikt volgens een vooraf opgemaakt plan, noch ze 
wenst te gebruiken voor het opbouwen eener ingebeelde harmonie [...]. Niet 
alleen zoekt M. Proust niet naar mooie beelden of schilderachtige uitdruk
kingen en bijzondere schoonheid van den vorm, maar zelfs den harmonie van 
den volzin schijnt hij te versmaden. Hij gebruikt bij voorkeur lange ingewik
kelde volzinnen, en daar hij zich niet erg om den streng-logischen bouw ervan 
bekommen, is de lezing van het boek op vele plaatsen zeer vermoeiend. Ik ge
loof dat velen zullen beweren dat hij geen goed stylist is. Dat is hij inderdaad 
niet [...]. Hetzelfde geldt voor de compositie. Niets in het werk van Proust 
toont aan dat hij, wat de belangrijkheid aangaat, eenig verschil maakt tusschen 
de voorgestelde feiten en personen. Dezen arbeid laat hij aan den lezer over. Hij 
zegt wat hij te zeggen heeft (en hij zegt veel!) en bekommert er zich als het 
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ware niet verder om'.214 In 1952 zal Van Nijlen zijn oordeel omtrent de com
positie van Prousts werk bijstellen. 

In positieve zin laat Van Nijlen zich, in tegenstelling tot de confessionele 
critici, uit over het intellectualistische, 'onliteraire' van Prousts kunst: 'De 
werkelijke waarde van dit werk zullen wij dus moeten toetsen aan de waarden 
der gedachten en der gevoelens'.215 Hij roemt met name Prousts psycholo
gische inzichten: 'Hij is als het ware een gewetensvol geleerde die zorgvuldig, 
zonder eenige hartstocht of vooringenomenheid, alle feiten, die hij vermag te 
ontdekken, uit de vergetelheid naar boven haalt en ze met liefde beschouwt, 
zonder eenige aandacht te schenken aan hun respectievelijk belang en hunne 
waarde [...]. Geen werk gaf mij ooit zoo sterk den indruk geschreven te zijn 
buiten alle literaire bekommernis; geen schrijver volgde ooit een methode die 
zozeer geleek op die der zuivere wetenschap [...]. De meest treffende hoedanig
heid van A l'ombre des jeunes filles en fleurs is de diepte en het eigenaardige 
accent van het psychologisch inzicht [...]. De juistheid en de kracht van zijn 
psychologisch inzicht komen het best naar voren in die reeks meesterlijk ge
schetste portretten, die zoowat over het heele boek verspreid zijn [...]. Deze 
werkelik zeer grote gave zou op zichzelve voldoende zijn om A l'ombre des 
jeunes filles en fleurs tot een belangrijk boek te maken. Maar er zijn nog eenige 
andere. Het werk van M. Proust is dan ook meer dan belangrijk; het heeft on
getwijfeld eene schoone toekomst'. 216 

Eveneens in 1920 schrijft de criticus De Ridder een boekbespreking van Le côté 
de Guermantes I voor De Telegraaf117 De Ridder onderstreept Prousts ver
nieuwende psychologie maar plaatst hem zoals we gezien hebben toch in de 
klassieke traditie. Prousts werk is volgens De Ridder anti-dramatisch en 
meditatief en in die zin niet representatief voor moderne tendensen: 'Nu begrijp 
ik wel dat een neo-klassicist als hij, die met al zijn partijgenooten vooral den 
strijd tegen de Romantiek aangebonden heeft, voor alles anti-dramatisch wil 
zijn, dat daarom alle indrukken en aandoeningen dezelfde waarde bezitten, dat 
hij alles vertelt met dezelfde lankmoedige kalmte en langwijlige breedvoerigheid, 
op denzelfden gemoedelijken en rüstigen toon, met dezelfde gelijkmatig op stap 
voortstommelende en nooit gejaagde woordjes [...]. Hij is als mensch en als 
schrijver te veel op zijn hoede, niet avontureus of geestdriftig genoeg, zelfs niet 
ironisch - vermits ook de ironie een levenskracht kan zijn, wil men aan Salmon's 
Négresse du Sacré-Coeur of Giraudoux's Simon le Pathétique denken - ; hij lijdt 
onder te vele bezwaren. Hij staat tevens te ver van het leven, te veel er buiten of 
boven; meer levend in de opgesmukte herinnering dan in het wezenlijke leven, 
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meer aangetrokken door de meditatie dan door de daad. [...] In den grond is hij 
koel van harte, te nuchter, te meditatief. Hij ziet alles met bijna Spinoziaansche 
koelheid'.218 

In 1922 schrijft de criticus Hol het artikel 'Marcel Proust' voor De Nieuwe 
Gids™ Hol opent zijn essay met een opvallende interpretatie van de titels van 
de tot dan toe verschenen delen van A la recherche du temps perdu. Er zou een 
nostalgie naar het pre-republikeinse Frankrijk uit spreken: 'Wil men een ver
moeden omtrent de beteekenis dezer titels, dan zou het dit zijn, dat het republi-
keinsche tijdperk voor Frankrijk nutteloos is geweest en dit tekort door herstel 
der monarchie moet worden goedgemaakt. Daarom schildert Proust het ijdele en 
leege der huidige Fransche samenleving en vooral der aristocratische die tijdens 
de republiek is ontaard [...]. Dat Proust's werk met een kleine apotheose der 
monarchie zou kunnen eindigen, voor zoo verre dit binnen de grenzen der zui
vere kunst mogelijk is, leid ik af, in verband met het bovenstaande, uit de 
opdracht van het voorlaatste verschenen deel aan Léon Daudet, die met Charles 
Maurras de monarchistische beweging in Frankrijk leidt'.220 Volgens Hol zou 
de lezer zich moeten herkennen in Prousts 'zachtmoedige persiflage der moderne 
samenleving'.221 Daudet was een goede vriend van Proust, maar Proust heeft 
zich nooit ingelaten met de Action Française. Nergens spreekt uit Prousts werk 
een verheerlijking van het erfelijk koningschap. Hol bespreekt vervolgens kort 
de inhoud van de drie delen, Du côté de chez Swann, A l'ombre des jeunes filles en 
fleurs en Le côté de Guermantes. Hij plaatst een aantal kritische kanttekeningen. 
Proust wijdt soms wel erg lang uit: 'Het tweede deel van Guermantes bestaat 
voor een goed deel uit psychologische personen- en situatie-schilderingen en 
gesprekken gedurende dat dîner. Die beschrijvingen voeren den schrijver soms 
zoo ver, dat plaats en aanleiding van waaruit Marcel ze geeft, dertig bladzijden 
lang niet in herinnering worden gebracht. Zoodat de lezer, als Marcel eindelijk 
weer eens zegt: ce dîner, onthutst uitroept: Lieve hemel, welk dîner?'222 Hol 
vindt alleen Prousts uitweidingen over de kunsten interessant: '[...] £n hij maakt 
zijn werk voor fijn-proevers aantrekkelijk, door diep-indringende kunst-psycho
logische opmerkingen in artistieken vorm'.223 Een tweede belangrijk punt van 
kritiek is het ontbreken van indelingen, alinea's en hoofdstukken bij Proust: 
'Proust maakt geen indeelingen [...]. Toch zouden caesuren den lezer zeer te 

218 I.e. 

219 J.C. Hol, 1922 II, pp. 685-695. 
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hulp komen, ook om hetgeen bijzonder bevallen heeft, gemakkelijker terug te 
vinden. Later, wanneer Proust's werk tot de literatuurgeschiedenis zal behooren, 
wordt het stellig met inhouds-opgaven en namen-lijsten uitgegeven. Waarom 
moeten wij er als blinden in rondtasten?'.224 Als belangrijkste positieve eigen
schappen van Prousts werk ziet Hol zijn humor, de levendige karakteriseringen 
en met name Prousts stijl: 'Een tweede omstandigheid die ons hart wint, wan
neer het ten minste in staat is voor literatuur sneller te gaan kloppen, is, dat 
Proust den moed heeft gehad, geheel zich zelf te zijn. Daardoor krijgt zijn stijl 
noodwendigheid; het is zijn eigen stijl, geboren uit zijn temperament en zijn 
voorliefde bij zijn studies. [...] Al zou men hier en daar ook willen bekorten, 
wat minder nevengedachten in den hoofdzin gestrooid wenschen die licht ver
wijderd kunnen worden, het geheel aanvaardt men toch liever zooals het is, 
door de overtuiging, dat het toch wel heel goed is [...]. Proust is werkelijk 
dichter. Ik denk [...] aan de schildering van den Zondag-middag te Combray, als 
Marcel in den tuin zit en de cavalerie voorbij komt; den beschrijvingen, waarin 
de natuur of het levenlooze worden geïndividualiseerd, als die van het eiland in 
het Bois de Boulogne, waar Marcel Mme de Stermaria verwacht [...]. Proust's 
werk is een goud-groeve waaruit men steeds nieuwe vondsten naar boven haalt, 
en waarin men steeds met spanning en dankbaarheid terugkeert. Want fijn is de 
hand, die hier met gelatenheid toont wat het dichter-oog heeft aanschouwd en 
het intellect doorzien'.225 

Eveneens in 1922 bespreekt de criticus Sée Sodome et Gomorrbe in Algemeen 
Handelsblad. Van een echte boekbespreking is geen sprake; vrijwel het hele 
artikel schetst een gedetailleerd portret van de persoon Proust: 'Ternauwernood 
verscheen hij zo nu en dan in een of andere moderne "salon", of in een of ander 
nacht-restaurant. Hij kwam er in den regel in een meer of minder verwaarloosde 
kleedij, slecht geschoren en met ongekamde haren; en wanneer hij zijn overjas 
opendeed, gebeurde het vaak, dat men den kraag van zijn nachthemd zag'.226 

Sée spreekt een globaal positief oordeel uit: 'Nog twee werken, Sodome et 
Gomorrbe IV en Le Temps Retrouvé, en Marcel Proust zal in drie jaar tijd een 
literair monument hebben opgericht van een bewonderingswaardige omvang en 
hechtheid, dat, naar ik geloof, voorbestemd is om de tand des tijds te weer-
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staan . 

Een ander criticus die zich in de jaren twintig uitvoerig met Proust heeft 
beziggehouden is de hoogleraar Franse letterkunde Tielrooy. Tielrooy schreef 
voor een groot aantal bladen en publiceerde twee Franse literatuurgeschiede-

o.c. p. 690. 
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nissen: De Fransche Literatuur sinds 1880 verscheen in 1924 en Fransche Littera
tuur van onze dagen. Studies en karakteristieken in 1928.228 In beide boeken 
gaat Tielrooy in op Proust. In 1924 nog heel kort in het laatste hoofdstuk: 
'Tegenwoordig'. Tielrooy ziet Proust als een lyrische analyticus, die de psycho
logische roman tot perfectie heeft gebracht. Nieuw aan zijn psychologie zijn het 
principe van de intermitterende persoonlijkheid en het feit dat Proust twijfelt 
aan de zuiverheid van alle gevoelens en meer in het bijzonder aan de liefde. In 
1928 komt Tierooy uitvoerig op Proust terug: het hoofdstuk 'Marcel Proust', 
dat in deze literatuurgeschiedenis is opgenomen, is een vrijwel exacte copie van 
het artikel dat hij in 1924 voor De Gids schreef en dat hier uitvoerig zal worden 
besproken. Tielrooy was goed op de hoogte van de Franse Proustkritiek. Zo 
schreef hij onder andere recensies over Pierre-Quints Marcel Proust, sa vie, son 
oeuvre en over Marcel Proust van Paul Souday. 

In 1924 schrijft Tielrooy een artikel over Proust in De Gids, 'Marcel Proust. 
1871-1922'.229 Na een uitvoerige biografische schets, bespreekt hij hierin in de 
eerste plaats twee punten van kritiek die vaak naar voren worden gebracht 
tegen Proust: de overdadige omvang van zijn werk en zijn hang naar 'de grote 
wereld'. Wat het eerste punt betreft, neemt Tielrooy een standpunt in dat af
week van de tot dan toe geuite opvattingen: Prousts werk is niet langdradig en 
kent wel degelijk een overkoepelende harmonie: 'Wie zoo spreekt vergist zich, 
en wie Proust's werk te lang, te uitvoerig, al te zeer uitgesponnen noemt, zou 
behoefte hebben aan een "gebruiksaanwijzing" op een der schutbladen [...]. Ik 
behoef niet alles waar of juist of belangwekkend te verklaren, maar alles hoort 
er bij, dat is zeker, omdat alle bijzonderheden van de handeling, alle daar-
tusschen geplaatste opmerkingen, langs natuurlijke wegen voortvloeien uit het 
voorafgaande, niet weg hadden kunnen blijven, een vraag in onze geest beant
woorden'.230 Voor wat betreft het tweede punt (Prousts vermeende snobisme), 
onderkent Tielrooy dat Proust wel degelijk speciale aandacht voor de 'beau 
monde' aan de dag legt, maar dat zijn werk ook tegelijkertijd een persiflage op 
de hogere kringen is231: 'Zoo zijn er veel plaatsen te vermelden, waar Proust 
zijn vrijheid tegenover de groote wereld met een glimlach, even ook wel met 
een gebaar van ergernis herneemt [...]. Zijn tot dusverre verschenen romans [...] 
zijn ook een pamflet ertegen. Slechts gaandeweg verovert de schrijver tegenover 

J. Tielrooy, 1924 (a). J. Tielrooy, Fransche Litteratuur van onze dagen. Studies en karakteristieken, 
Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1928. 

J. Tielrooy, 1924 (b), pp. 249-276. 

o.e. p. 258. 

Tielrooy besprak dit vermeende snobisme ook in zijn boekbespreking over Paul Souday's 
Marcel Proust in De Groene Amsterdammer van 31 december 1927: 'Wat Proust betreft, men 
weet dat het een "quastie" is of hij min of meer een "snob" was. Souday zegt eerst van niet, 
maar schijnt 't later niet zoo onmogelijk te achten. Mijn meening is dat er bij Proust ongetwij
feld in den beginne iets als een vergeeflijk snobisme bestaan heeft'. 
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deze wereld zijn eigen vrijheid van geest en onbevangenheid van oordeel'.232 

Vervolgens presenteert hij een uitvoerig persoonlijk oordeel over Proust, dat 
over het algemeen uitgesproken positief is. Er is één punt van kritiek: hij 
verwijt Proust een bittere, ironische, sarcastische, achterdochtige geest: 'Al zijn 
menschen, op weinig uitzonderingen na, zijn oneerlijk, laag-eerzuchtig, on
gevoelig, dom, ijdel, kwaadwillig, en niet weinigen...tegennatuurlijk in de liefde. 
Zijn gemoed zal zeker, getuige de hoofdtoon van zijn werk, de schepping ge
zien nebben als iets dat volstrekt niet alleen slecht is; hij had haar dus niet op 
zoveel plaatsen als slecht moeten schilderen, hij had niet, om het heel eenvoudig 
te zeggen: zoo overdreven moeten mopperen! Maar zijn argwanend karakter, 
zijn scherpe geest, zijn zucht om te laten blijken dat hij bijbedoelingen doorzag, 
zullen hem telkens verleid hebben tot misprijzende woorden en tot het "vin
den" van niet altijd inderdaad aanwezige oneervolle motieven'.233 En wat voor 
het werk in zijn geheel geldt, geldt meer in het bijzonder voor de opvattingen 
van Proust over de liefde: 'Wanneer hier dan nog volstaan mag worden met een 
verwijzing naar de tallooze bladzijden waarin Proust uitdrukking geeft aan zijn 
overtuiging, dat liefde ons nooit werkelijk geluk brengt, integendeel aanleiding 
is tot de smartelijkste jaloerschheid, dan is het duidelijk hoe onbevredigend, 
argwanend, pessimistisch hij tegenover dit, misschien belangrijkste van alle ver
schijnselen in het menschenleven gestaan heeft. Al te pessimistisch, ongetwij
feld. Overigens, hij wantrouwt niet de liefde alleen, maar alle gevoelens. Veel is 
het niet wat hij liefhad, maar zijn liefde was warm. Toch heeft hij zich te vaak 
laten verkillen, zijn gevoel laten wonden: door ervaring van buiten, of...door 't 
eigen intellect'.234 Zoals ik reeds vermeld heb, had Tielrooy vanuit zijn huma
nistische levensfilosofie moeite met Prousts scepticisme, maar dat nam niet weg 
dat hij toch ook grote bewondering voor hem had. Tot Prousts belangrijkste 
kwaliteiten rekent hij zijn karakteriseringen235, zijn fijnzinnig psychologisch 
inzicht, de vermenging van roman en essay en het principe van de dissociatie 
der persoonlijkheid: 'Proust is [een] ongewoon diep peilend en fijn ontledend 
psycholoog; een groot mensenschepper; een goed schilder van merkwaardige 
maatschappelijke kringen; hij heeft een eigen kijk op de liefde; hij doet vragen 
opkomen naar het bestaan der persoonlijkheid en de echtheid, de duurzaamheid 
onzer gevoelens [...]. De schijver van kunst zal deze grooten confrater nog om 
een anderen eigenaardigheid hebben te achten. Proust heeft nl. iets gedurfd 
waartoe vóór hem haast ieder schrijver den moed heeft gemist. Hij heeft een 
roman durven scheppen waarin abstracte beschouwingen van den auteur een 
minstens even groote plaats beslaan als de beeldende, dialogen weergevende en 

J. Tielrooy, 1924 (b), p. 263. 

o.e. p. 264. 

o.e. p. 272. 
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beschrijvende passages; of andersom uitgedrukt, hij heeft een essay geschapen 
over de Fransche samenleving, over de liefde, over de tegennatuurlijke liefde 
ook, waarmee hij gewaagd heeft een roman op innige wijze te verbinden'.236 

In 1928 schrijft de criticus Van Loon een artikel over Proust en de dood in De 
Vrije Bladen."7 Van Loon was correspondent voor de NRC in Parijs. Hij gaat 
uitgebreid in op biografische gegevens. Prousts laatste jaren waren een wedloop 
met de dood. In de ogen van Van Loon wilde Proust door middel van de kunst 
zijn eigen leven buiten de tijd plaatsen. In de kunst komt de wezenlijke per
soonlijkheid immers tot uitdrukking: 'Die drang naar uitzetting van de grenzen 
der persoonlijkheid in den zin van den tijd bewoog hem met het tweede deel 
van zijn leven het eerste, zij het zonder ethisch accent, terug te kopen door de 
reconstructie van het gedurende die jaren door hem waargenomene en in hem 
bezonkene'.238 Verder roemt ook Van Loon Prousts vernieuwende psycholo
gie waarbij ook hij het accent legt op het principe van de intermitterende 
persoonlijkheid: 'Met de invoering van zijn tijdsbegrip schiep hij een nieuw 
begrip van de persoonlijkheid. Het is nu uur noch tijd om na te gaan, in hoe 
ver hij elementen daartoe aan anderen ontleende. De invloed, door Bergson op 
hem uitgeoefend, is bekend. Sinds het verschijnen van zijn eerste boeken heeft 
Pirandello het "publiek" met de dissociatie der persoonlijkheid vertrouwd ge
maakt'.239 Van Loon ziet ook vormtechnische vernieuwingen zoals de door
breking van de chronologie en de open constructie in het werk van Proust: 
'Met een orchestratie is zijn wijze van componeeren dikwijls terecht vergeleken. 
Het eene motief vindt veel later zijn rechtvaardiging en steunt een ander, dat in 
een volgend deel verschijnt en deze opzettelijke vermenging van de plans, van 
ruimte en tijd heeft ze met de schoone film gemeen. Want ook Proust behield 
zich de volle vrijheid voor, wanneer het hem geviel, in den tijd terug te grijpen 
en van het eene op het andere plan over te gaan. Al is zijn oeuvre oogenschijn
lijk vormloos, dit opzettelijk verbreken van een geijkte orde bracht een ver
nieuwing mee, die in de bouwkunst de open vorm genoemd wordt'.240 Ten
slotte bewondert Van Loon Prousts gebruik van de metafoor: Tn een bespiege
ling over Flaubert, op zijn doodsbed geschreven, mat hij de beteekenis van 
litteratuur aan de gebruikte beelden. Poover zijn dikwijls die van den nochtans 
door hem bewonderden Flaubert, hel en vizioennair de zijne. Het laatste is het 
als in een koortsdroom opgeflitste van menschen als monsters op stelten, die 
hooger rijzen naar mate de tijd zich in hen hooger stapelt en die aan verschil-
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lende perioden raken, omdat zij in den tijd een veel belangrijker plaats dan in 
de ruimte innemen'.241 Hij verwijst hier naar een artikel van Proust over de 
stijl van Flaubert dat verschenen was in Le Figaro. Van Loon was goed bekend 
met het werk van Proust. 

Na de publicatie van het laatste deel, Le temps retrouvé, verschijnen de eerste 
uitvoerige studies over Proust. Een bijzonder illustratief voorbeeld van dit 
gegeven zijn de vier reeds vermelde studies van De Bruijn in Groot Nederland in 
1929-1930. Ik heb de achtergrond van De Bruijn niet kunnen achterhalen. Hij 
publiceert verder nooit in de bladen. Waarschijnlijk was hij een Proustliefheb-
ber die zijn ideeën over het werk van deze auteur aan een groter publiek ken
baar heeft willen maken. In zijn eerste artikel 'Een eerste stap in de wereld van 
Proust'242, wijst De Bruijn erop hoe verschillend de wereld van Prousts roman 
is in vergelijking met die van zijn voorlopers en met die van de romans van zijn 
tijd. De Bruijn spreekt over de verwerking van nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in de romankunst: 'Een geheel nieuwe wijze om de wereld en de 
menschen te zien was noodig om onze nieuwste kennis op te nemen in onze 
wereldvisie. Zoo vinden we bij Proust de nieuwere psychologische inzichten (de 
mensch als veelheid van intermitterende persoonlijkheden), de nieuwste erfelijk-
heidsbegrippen en de leer der modificatie niet "toegepast", niet "opgelegd" maar 
zuiver als onafscheidelijk deel van zijn geheele geestelijke gebiedsbezit, dat voor 
zijn werk de voedingsbodem is geweest zooals zijn genie er de groeikracht voor 
was'.243 De Bruijn spreekt in dit eerste artikel met name over de desintegratie 
van de persoonlijkheid en de vele personen die verwerkt zijn in Prousts figuren. 
Ieder ogenblik kan een persoon, bijvoorbeeld door de doorbreking van de ge
woonte, een ander aspect tonen, en die dynamiek heeft Proust fijnzinnig weten 
te analyseren. De personages van Proust zijn wezenlijk anders dan die van 
bijvoorbeeld Balzac: 'Proust ziet den mensch niet langer als éénheid, doch als 
groei. In plaats van een drie-dimensionaal wezen, met als inhoud een karakter 
bestaande uit een serie vaste hoedanigheden en beschouwd op een bepaald 
oogenblik is de mensch geworden een wezen zoo lang als zijn jaren, reikend 
van zijn geboorte naar zijn dood, vier-dimensionaal als men den tijd als vierde 
afmeting neemt [...]. Sedert de onbewegelijke en bij uitstek logisch opgebouwde 
klassieke karakters (bij Balzac bijv.) hebben wel steeds meer psychologische 
waarheden (die vroeger als onlogisch veroordeeld zouden zijn) toepassing gevon
den. Maar zóó volledig is vóór Proust toch nooit afstand gedaan van het voor
opgezette plan ten behoeve van den groei'.244 En wat voor personen geldt, 
geldt voor het leven in zijn geheel. Alles en iedereen is aan verandering 
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onderhevig: 'Het spreekt van zelf, dat ook begrippen als liefde, jaloezie, 
vriendschap al even samengesteld blijken als het begrip "karakter"'.245 In 
tegenstelling tot de katholieken, veroordeelt De Bruijn deze diepgravende 
analyse van de mens niet, maar verdedigt haar juist: 'Destructief is zijn analyse 
geenszins. Hoe subjectief het menschelijk inzicht en oordeel bij ontleding hier 
ook blijken, dit werk loopt niet dood in een absoluut relativisme, want aan den 
anderen kant blijkt bij deze diepe peiling ook het oorspronkelijk verschil in 
waarde der dingen onderling. En ook: het analyseeren blijft toch immer een 
functie van het nadenken. "Le regret comme le désir ne cherche pas à s'analyser 
mais à se satisfaire"'.246 

In zijn tweede artikel, 'Subjectiviteit en liefde in de wereld van Proust'247, 
gaat De Bruijn in op een ander fundament van de Proustiaanse wereldbeschou
wing: het subjectivisme. Het wereldbeeld ondergaat wijzigingen die voortvloeien 
uit de gesteldheid van het subject. Stond in het vorige artikel het thema van de 
intermitterende persoonlijkheid centraal; nu het thema van de subjectiviteit: 
'Geen voorwerp, kunstwerk, gedachte of mensch bestaat voor ons dan voor
zoover het in ons tot levende impressie geworden is en een beschrijving of 
oordeel van ons over eenig ding kan dan ook nooit direct slaan op het waar
genomen object, doch alleen op het door ons ontvangen beeld. Wij hebben van 
de wereld slechts eenige vormelooze en fragmentarische beelden, die we aan
vullen met onwillekeurige gedachten-associaties, waaruit de gevaarlijkste 
suggesties ontstaan'.248 De Bruijn illustreert dit subjectiviteitsbeginsel 
vervolgens uitvoerig aan de hand van het thema van de liefde. Volgens De 
Bruijn is liefde in de optiek van Proust 'een "état mental" en als zoodanig is zij 
bestemd, door de voortdurende verandering, vernieuwing van ons wezen, als 
iedere andere geestestoestand weer te verdwijnen [...]. In verschillende 
omstandigheden en diverse graden zien wij in verscheidene gevallen liefde vlam 
vatten, een vlam die tot gele jaloezie verkleurt alvorens tot gewoonte te ver
stillen of in vergeten te dooven. En steeds legt hij er den nadruk op, dat ons 
liefdegevoel zelf geheel onafhankelijk is van de intellectueele, moreele of 
gevoelswaarde van de door ons beminde vrouw, dat het tijdelijk is en dat het 
begeerde geluk tot de onbereikbaarheden behoort'.249 Hij illustreert dit alles 
nader aan de hand van de liefdesgeschiedenissen van Swann en Odette en van 
de verteller en Albertine. Kenmerkend voor deze liefdesgeschiedenissen is 
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volgens De Bruijn de onvervulbaarheid van het verlangen de ander te bezitten 
en de liefde-opwekkende kracht van de jaloezie: 'Ook hier bij hem [de ik
figuur] weldra de schier volkomen indifferentie, die slechts onderbroken en 
verre overtroffen wordt door de jaloezie [...]. Scherpe analyse der jaloezie wordt 
hier gegeven, in haar almacht als bindende, liefdevervangende factor, als angst 
voor het onbekende in het wezen van de ander'.250 Prousts visie op de liefde 
is uiterst pessimistisch in de ogen van De Bruijn: 'Dit is de subjectiviteit van de 
liefde: dat er tusschen ons en de ander geen werkelijke band bestaat. En dit is 
de les die wij nooit leeren: dat liefde niet duurzaam is. Maar ook: dat geluk niet 
te vinden is in het bezitten van datgene waarnaar onze begeerten uitgaan'.251 

In het derde artikel, 'De bouw van "A la recherche du temps perdu"'252, 
geeft De Bruijn als eerste Nederlander een analyse van de algemene constructie 
van Prousts roman. In de ogen van De Bruijn wordt deze constructie door ver
schillende factoren bepaald. Door de thematiek van de 'Bildungsroman': 'In 't 
kort den feitelijken inhoud, de "intrige" mede te deelen, is niet wel mogelijk. 
Maar men kan het werk in zijn geheel toch de "geschiedenis van een roeping" 
noemen'.253 Door het herhaaldelijk terugkerende motief van de onwillekeurige 
herinnering als drijfveer voor het schrijven; 'herinneringsreproducties (die) den 
stoot tot zijn verhaal gaven'.254 Door het allesoverheersende thema van de 
tijd: 'Hij gebruikt den ik-vorm en geeft, tusschen de "geschiedenis" en de "zelf-
ontleding" door, heele beschouwingen over diverse onderwerpen. Behalve dat 
deze ons den geestestoestand en de inzichten van den hoofdpersoon beter doen 
kennen en deel uitmaken van zijn persoonlijke ontwikkeling, die we het heele 
boek door volgen, geven zij tevens gelegenheid om den invloed van den Tijd op 
n' importe welke zaak te demonstreeren. Wij zien, hoe overtuigingen ontstaan 
en hoe zij zich wijzigen [...] hoe de taal verandert en wat plaatsnamen vroeger 
beteekenden. Overal ziet hij de sporen van het verleden, waaruit het heden 
ontstaan is'.255 De Bruijn illustreert het belang van de tijd nader aan de hand 
van het thema van de erfelijkheid waarbij hij Gilberte Swann als voorbeeld 
neemt en wijst op de consequenties die deze vierde dimensie heeft voor de 
presentatie van het materiaal: 'De wijze, waarop Proust ons met deze personen, 
kringen, plaatsen enz. laat kennis maken, is niet de gewone volgens welke de 
schrijver als 'n voorzienigheid zijn schepselen kent en ze ons netjes uit één 
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stuk, kant en klaar en naar wezen onveranderlijk, serveert. Proust voert zijn 
held-verteller in een bepaald milieu en vertelt ons zooveel omtrent de personen, 
die hij daar ontmoet, als de hoofdpersoon uit eigen waarneming of mededeeling-
en op dat tijdstip van anderen ervaart. Hetzelfde onvolledige beeld dus, dat ons 
in 't dagelijksche leven een eerste kennismaking oplevert. Waarbij de schrijver 
den held-verteller (en dus ook ons) soms vergissingen laat maken, die eerst later 
uitkomen'.256 De Bruijn gaat uitvoering in op de nieuwe werkelijkheidsvisie 
van Proust. Hij formuleert daarbij als eerste wat later de epistemologische 
twijfel, dat wil zeggen de twijfel aan de mogelijkheid van weten en verklaren, 
van Proust genoemd zal worden: 'Het leven zelf is zeer gecompliceerd. Alle 
gebeurtenissen hebben verscheidene oorzaken, die elk apart niet voldoende 
waren, doch die samen de noodige beweegkracht bezitten. Wie de oorzaak 
noemt van een handeling, begaat dezelfde fout als hij, die een of ander 
miniatuur bronnetje aanwijst als den éénen oorsprong van de groote rivier, die 
zich met de zee verenigt. Met "soit que" of "peut-être que" geeft Proust die 
veelheid van oorzaken aan. [...] Zijn verfijnde ontledingen brengen geen gedena
tureerde onderdeden voort, integendeel, hij ziet een veel samengestelder geheel, 
dat nog krachtiger leeft als het voor dagelijksch gebruik vereenvoudigde beeld, 
dat wij ons van de werkelijkheid maken'.257 Ook vergelijkt De Bruijn Proust 
en Freud waarbij hij constateert dat 'er naast een zeer algemeene overeenkomst 
zeer gedetailleerde verschillen bestaan' tussen de 'intuïtieve, tevens scherp 
analyseerende kunstenaar en een uitteraard analyseerende, tevens intuïtief 
gevoelige geleerde [...]'.258 De overeenkomst ligt voor een groot deel hierin 
'dat beiden het onderbewuste als een belangrijk element van ons wezen be
schouwen, een element dat overigens geenszins beter of edeler zou zijn dan de 
rest' en een speciale belangstelling aan de dag leggen voor de droom. Hij wijst 
slechts op één verschil: 'Hoe verschillend echter Proust's werkwijze was, mag 
hieruit blijken, dat hij in "Sodome et Gomorrhe II" het proces beschrijft van 
het momenteel vergeten van een naam, dien wij heel goed kennen, en van de 
moeite om hem terug te vinden, zonder dat hij langs dezen weg tot psycho
analyse komt. Terwijl Freud dit soort vergeten benevens de dingen, die we ons 
in plaats van den verdwenen - of naar aanleiding van de weer hervonden - naam 
herinneren, als uitgangspunt van een reeks belangrijke onderzoekingen 
neemt'.259 Tot slot gaat hij in op de veel gehoorde kritiek op Prousts lang-
ademige stijl. Net als in zijn vorige artikel, verdedigt hij Prousts stijl tegen de 
geuite kritiek: 'Lange zinnen bezigde Proust daar, waar de weer te geven ver
anderingen, het in elkaar overgaan der toestanden, een vloeibaren stijl ver-
eischten. Ook zijn de zinnen lang, wanneer een samenhang van oorzaken 
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gegeven wordt, die in afzonderlijke zinnen uitéén zou vallen in elementen, 
welke we dan als aparte, op te tellen factoren zouden zien en niet in hun 
onderlinge wisselwerking, in hun versmelting tot het in wezen andere geheel, 
dat de werkelijkheid is. [...] De beeldspraak is frisch en overwacht [...]'.260 

Het vierde en laatste artikel dat De Bruijn voor Groot Nederland schreef, 
'De Proustiaansche kunst- en levensbeschouwing'261, vormt een soort synthese 
van de vorige studies maar geplaatst binnen een breder literair-historisch kader. 
De Bruijn is van mening dat Proust de zuiver esthetische kunstopvatting van de 
naturalisten heeft overgenomen. Hij is het niet eens met de kritiek als zou 
Prousts kunst door een gebrek aan moraliteit pessimistisch zijn: 'Tegen Proust 
wordt vaak het verwijt van overdreven pessimisme gehoord. Hij treft veel aan, 
bij zijn "recherches", dat "slecht en lelijk" is maar ook dingen die "goed en 
mooi" zijn, benevens de ontelbare variaties tusschen beide polen. Het zwaarte
punt ligt bij hem gelukkig niet in de tegenstelling goed en kwaad en we krijgen 
dus geen romantisch zwart-wit en ook geen God-verdachte, die we in staat van 
beschuldiging stellen. Zijn liefde voor het "goede" is hem een natuurlijke 
behoefte en zij is vrij van speculatie op de belooning, die het Christendom voor 
de goede daad in het vooruitzicht stelt. Goed en kwaad zijn wonderlijk dooreen 
geweven, we krijgen beide op onverwachte plaatsen en in niet vermoede ver
bindingen te aanschouwen'.262 Ondanks deze overeenkomstige globale kunst
opvatting, benadrukt De Bruijn in het vervolg van zijn analyse toch vooral 
Prousts afkeer van de realistische en naturalistische romanopvatting: 'la fausseté 
même de l'art prétendu réaliste [...]. Proust vindt, dat de dingen slechts 
beteekenis hebben in zooverre zij iets voor ons eigen wezen beteekenen en 
dezen zin leert ons niet de momentopname en niet een cinematografisch défilé 
van de dingen, maar een innerlijk doorschouwen van al de herinneringen, die 
de uiterlijke waarneming in ons wekt [...]. Het naturalisme vroeg speciaal de 
aandacht voor het uiterlijke en de reactie ertegen kwam voort uit een gestegen 
vraag naar het innerlijke, het geestelijke. Trouwens, het intellectualisme had al 
een einde gemaakt aan de illusie van het één worden met 's levens mysterie al
leen door het ondergaan der uiterlijke werkelijkheid. Analyse, de verstandelijke 
functie bij uitnemendheid, en het hanteeren der aldus gevonden uitkomsten, 
leerden onherroepelijk de betrekkelijkheid van alle levenswaarden'.263 De 
Bruijn is van mening dat Proust ook niet tot de symbolisten dient te worden 
gerekend. Het onpersoonlijke, abstracte en daarmee duistere van de symbo
listische kunst sprak Proust niet aan: 'Maar den weg der symbolisten, die in 
hun uitdrukkingsmiddelen de werkelijkheid ontvluchtten, is hij niet ingeslagen. 
De werkelijkheid bleef zijn observatieterrein, doch dan de innerlijke realiteit 
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[...]• Proust heeft, na de intellectualisten en op andere wijze dan de symbolisten, 
opnieuw de verhouding tusschen verstand en gevoel bepaald en daarbij een 
evenwicht gevonden'.264 Bij Proust staat het verstand in dienst van de intuïtie. 
De invloed van Bergson is volgens De Bruijn in deze onmiskenbaar: 'Mede
werker en dienaar te zijn, dat wordt dus de taak van het verstand. Proust 
erkent een andere bron voor het hoogste inzicht en dat blijkt dan tenslotte toch 
die te zijn, waaruit de ingevingen opwellen, welke we door Bergson intuïties 
hebben leren noemen'.265 De Bruijn staat vervolgens stil bij de overeen
komsten en verschillen tussen Bergson en Proust. Bij beiden 'overheerscht 
hetzelfde inzicht in de waarde van den tijd waarin alles verandert [...]. Voor 
beiden is het essentieele van den tijdstroom, dat hij scheppend is, d.w.z. dat hij 
geleidelijk verandert door onophoudelijke voortbrenging van iets geheel nieuws, 
waardoor kern en uiterlijk van alles zich zoodanig wijzigen, dat elke ver
andering, achteraf beschouwd, logisch uit het voorafgaande volgt, doch van te 
voren geenszins te voorzien was'.266 Het belangrijkste verschil tussen Bergson 
en Proust ligt volgens De Bruijn op het vlak van de methode die zij hanteren 
om tot hun wijsgerige conclusies te komen: 'Hoewel er in vele opzichten nog 
punten van overeenkomst tusschen beider uitkomsten zijn, is er een groot 
verschil in de wijze waarop zij tot de erkenning van de eenheid der persoon
lijkheid komen. Bergson ruimt eerst de oude overtuigingen op en bouwt dan 
zijn betoog met kracht van bewijzen geput uit wetenschappelijke vondsten, die 
onder zijn interpretatie een nieuw verband gaan toonen [...]. Het procédé van 
den schrijver is anders. Hij laat het ons beleven in een persoon, die den 
wordingsgang zelf doormaakt'.267 Een ander verschil tussen Proust en Bergson 
is volgens De Bruijn dat Proust de kunst als hoogste levensvervulling ziet: 
'Voor Bergson - in tegenstelling met Proust - is de kunst niet de hoogste 
levensuiting van den mensch. [...] Het hoogst is voor Bergson het werk van den 
moralist'.268 Aan het slot van zijn betoog, gaat De Bruijn in op de invloed die 
Proust zou hebben uitgeoefend op de Franse literatuur van het begin van deze 
eeuw. Hij is niet erg te spreken over de verwerking van Prousts opvattingen 
door schrijvers die na hem kwamen: 'Tot slot van deze studie rest ons nog de 
opmerking, dat er uit Proust geen litteraire school gegroeid is, maar dat zijn 
invloed wel te bespeuren valt. Voorloopig is dat nog niet op zeer verblijdende 
wijze. Dadaïsten en surrealisten bewonderen in hem zijn ontvankelijkheid voor 
het onderbewuste en zijn erkennning, dat het intellect niet de juiste bron is om 
het leven te kennen. Maar in flagranten strijd met Proust's bedoeling ontsloegen 
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zij het verstand ook als dienaar en gaven zich zonder controle over aan de 
duisterheden van het onderbewuste. De jongere psychologische schrijvers wil
den door hun werk opsporen dat mystieke diepste "ik", dat Proust niet onder 
woorden kan brengen, maar waarvan hij ons het bestaan toch suggereert. Zij 
hebben dat "ik" daartoe analytisch aangepakt en het intuïtief begrijpen uit
gesteld tot er van hun hoofdpersonen niets meer over was dan "valises vides", 
zoals Jacques Rivière ze eens genoemd heeft. [...] Wie zal er rechtsreeks op hem 
[Proust] voortbouwen? Is hij zelf niet het begin zoowel als het einde der 
mogelijkheden van zijn eigen nieuwe richting? Misschien zal later, in een nog 
komende kunst, een gaver en vruchtbaarder invloed van Proust nawijsbaar 
zijn'.26' 

Een ander criticus die zich in deze periode uitvoerig met Proust heeft bezig
gehouden was de schrijver Greshoff. Greshoff is waarschijnlijk een van de eerste 
Nederlandse critici geweest die Proust heeft gelezen. In Afscheid van Europa 
vertelt hij: 'Proust boeide mij sterk of, het is beter te zeggen, dat hij mij 
betoverde [...]. De volledige Proust - voor zover toen verschenen - heb ik van a 
tot z, zeer aandachtig doorgewerkt toen ik (ik denk dat het in 1920 of 1921 
was) ruim een maand in het Arnhemse diaconessenhuis gezellig verpleegd 
werd'.270 In de bundel Spijkers met koppen vertelt hij hoe men geld kan maken 
met een bibliofiel exemplaar van Du côté de chez Swann uit 1913.271 In 1932 
publiceerde Greshoff een artikel over Proust, 'De Brieven van Proust', in De 
Gids.171 In dit artikel gaat Greshoff uitgebreid in op de diverse briefwisse
lingen van Proust die tot dan toe waren verschenen en de twee eerste delen van 
de Correspondance Générale die onder leiding van Robert Proust en P. Brach tot 
stand waren gekomen.273 Hij wijst in algemene zin met name op het inferieu
re karakter van deze briefwisselingen ten opzichte van het literaire oeuvre: 
'Naast de schrijver, die zich uitsluitend in zijn brieven oprecht, volkomen en 

o.e. p . 427. 

J. Greshoff, 1969, p. 130. 

J. Greshoff, 'Bibliofilie en vergankelijkheid'. In: Standpunten & getuigenissen, Spijkers met 

Koppen, A.A.M. Stols, Brussel, 1931, p. 90: 'Maar in Frankrijk gelijkt een zeker soort boek

handel als twee druppels water op den tulpenhandel uit onze vaderlandsche geschiedenis. Ik zal 

geen prijzen noemen. Alleen één voorbeeld. De eerste druk van Du côté de chez Swann door 

Marcel Proust, verscheen in 1913 bij Grasset en kostte toen gewoon 3 franc 50. De gelukkige 

bezitters van een exemplaar van die editie - op ordinair, slecht papier gedrukt - kunnen er nu 

grif twee duizend franken en soms meer voor maken; exemplaren op Hollandsch - waarvan er 

zeker niet meer dan een dertigtal bestaan - zijn eenvoudig onbetaalbaar!'. 

J. Greshoff, 1932 (b), pp. 197-220. 

R. Proust en P. Brach, Correspondance générale de Marcel Proust. Ie deel, Lettres à Robert de 

Montesquieu 1893-1921, Pion, Parijs, 1930. 2e deel, Lettres à la Comtesse de Noailles 1901-1919, 

Pion, Parijs, 1931. 



Periode 1913-1945 101 

zonder medium geeft als hij is, en die zijn oeuvre als een vreemde architectuur 
geheel buiten de kwelling van zijn persoonlijkheid opbouwt (Flaubert); naast de 
schrijver die zich in zijn brieven uitspreekt gelijk hij het in zijn boeken doet, 
zonder een oogenblik onderscheid tusschen die twee expressie-mogelijkheden te 
kunnen maken, zonder dat wij, lezers, er eenig verschil tusschen ontdekken 
(Diderot); is Marcel Proust de typische vertegenwoordiger van een derde cate
gorie. Hij is de schrijver die in zijn letterkundige schrifturen zóó volledig een 
vorm geeft aan al zijn gedachten en gevoelens, aan alles wat in hem groeit en 
sterft, aan geheel zijn verlangen, aan al zijn driften, dat hij voor zijn cor
respondentie geen stof van wezenlijke waardij meer over heeft [...]. [Maar] De 
brieven van Proust hebben alléén maar belang voor de oprechte en door
gewinterde proustianen. Wanneer men niets van deze curieuze figuur af zou 
weten en men nam dan argeloos een der deelen van zijn "Correspondance 
Générale" ter hand, dan zou men er zeker niet lang in bladeren! Al heel spoedig 
zou men het boek weer neerleggen uit verveling of uit ergernis. Terecht. Voor 
de oningewijden zijn deze bundels zoo niet geheel, dan toch voor drie vierden 
onleesbaar'.274 Slechts in sporadische gevallen kan men via de briefwisselingen 
een aanvullend inzicht in het werk van Proust verkrijgen. Greshoff citeert als 
voorbeeld de Lettres a Madame Marie Scheikévitch: 'Hierin vinden wij enkele 
onschatbare gegevens over de werkwijze van de romancier en over het ontstaan, 
men doet beter met te zeggen: de groei, van de deelen, die zoo innig, zoo on
verbrekelijk aan elkander verbonden zijn. Er is in deze epistels veel dat noodig 
is ter aanvulling en illustratie van het zorgvuldig samengestelde boekje van Léon 
Pierre-Quint: "Comment travaillait Proust", waarin ook enige brieven zijn op
genomen'.275 

Verder gaat Greshoff uitgebreid in op het revolutionaire, vernieuwende 
karakter van A la recherche du temps perdu waarbij hij Proust ziet als een reactie 
op het naturalisme en het realisme. Proust hanteert geen causaal-lineaire 
verteltrant, zijn karakters zijn intermitterend en zijn werk kenmerkt zich door 
een open structuur: 'De romankunst heeft zóó sterk Proust's invloed onder
gaan, en die invloed is zóó diep doorgedrongen, dat zelfs zij, die Proust niet of 
zeer weinig kennen er, onbewust, door aangetast werden. Wat wij na Proust 
onder een roman verstaan is niet meer hetzelfde als wat men daarvóór een 
roman noemde. Wanneer wij enkele geniale uitzonderingen als Cholderlos de 
Laclos en Stendhal ter zijde laten, dan zien wij in het preproustiaansche tijdvak 
de roman als een schaakspel (dat zeer strikte regels heeft) met scherp om
schreven, gesynthetiseerde en dus ook geschematiseerde figuren. En hoe 
scherper gesneden die waren, destemeer lof oogstte de romancier. Men prees 
zijn boek bijvoorbeeld aldus: "Zijn karakters zijn goed omlijnd, uit één stuk en 
ze zijn duidelijk naast en tegenover elkaar geplaatst. De handeling ontrolt zich 
met een beklemmende logika, het conflict is helder en positief gesteld en de 
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ontwikkeling geschiedt met een natuurlijke gratie, welke ons volkomen be
vredigt". Postproustiaansche romans beantwoorden in geen enkel opzicht meer 
aan het hier omschreven ideaal. De karakters zijn vooral niet uit één stuk en 
niet scherp omlijnd. Ze zijn beweeglijk, ieder oogenblik veranderend, samen
gesteld uit een oneindig aantal facetten, welke met elkaar een zinloos, althans 
redeloos spel van glans en weerschijn bedrijven. Ook hebben wij niet meer dat 
voorbestemde verloop der gebeurtenissen te volgen. De menschen zijn niet meer 
goed of slecht; ze zijn nu goed dan slecht. De "typen", die verschrikkelijke 
onnatuurlijke typen; de ledepoppen (Grandet, de allround-gierigaard en Madame 
Bovary, de hysterica bij uitnemendheid en voor alle tijden) zijn eindelijk 
verdwenen uit de litteratuur. De roman is niet meer een doosje waar een 
verkleinde, maar sterk gearrangeerde en verstijfde reproductie van eenige 
menschen en eenige scènes in bewaard wordt. Het is een gevoelige, ondefinieer
bare materie, waar het leven door héén stroomt en zich één oogenblik verzicht-
baart. De groote romantraditie van de negentiende eeuw lijkt veel op een veld
slag van keurige looden soldaatjes die precies zoo opgesteld zijn als het behoort 
volgens de klassieke strategische handboeken [...]. De nieuwe roman heeft geen 
conclusie, omdat het leven nimmer concludeert [...]. Men leze om in het ver
schil tusschen toen en nu diep door te dringen vlak na elkaar een roman van 
Zola (wat was er onnatuurlijker dan het naturalisme!) met zijn afgeronde karak
ters en zijn gefixeerde waarden, met zijn doorzichtige regie en zijn grove 
effecten, èn een roman als "Les Faux-Monnayeurs" waarin iedere bladzijde 
iriseert van subtiele werkelijkheden, welke opkomen en weer verdwijnen; waar
in niets is vastgelegd, waarin alles borrelt en stroomt; een roman die dan ook 
niet "àf" en niet "uit" is, maar die eenvoudig op een gegeven oogenblik op
houdt. Tusschen Zola en Gide staat als een waterscheiding tusschen twee 
stroomgebieden het oeuvre van Proust'.276 

De brieven en andere publicaties zijn voor Greshoff tevens aanleiding om 
nog eens uitvoerig in te gaan op Prousts vermeende snobisme en dilettantisme. 
Het was dit vraagstuk dat hem vooral bezighield bij het lezen van de brieven: 
'De quaestie, welke mij in den beginne bij deze lectuur voortdurend bezighield, 
is deze: was Proust geheel of gedeeltelijk dupe van het mondaine spel, dat hij 
met zulk een ijver bedreef, geloofde hij er in, leefde hij er oprecht in mede; of 
was hij zich voortdurend bewust van de ijdelheid van dit alles en bezag hij het 
bedrijf der graven en baronnen, gelijk een pionier de zeden en gewoonten van 
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een nieuwontdekte pigmeënstam bestudeert?'277 Zoals we gezien hebben komt 
Greshoff uiteindelijk tot de conclusie dat Proust weliswaar een tijdlang een 
mondain leven heeft geleid, maar toch geen snob was. Ter ondersteuning van 
zijn visie, beroept Greshoff zich hierbij uitvoerig op uitlatingen van mensen die 
Proust persoonlijk gekend hadden. Op de princesse de Bibesco bijvoorbeeld: 
'Son snobisme n'est pas autre chose qu'un moyen de prospection dans le temps, 
pour y retrouver ce qui l'émeut. Il n'est jamais dupe de la chose mondaine, 
jamais sa vanité l'a pipé'.278 En op die van de Franse diplomaat Robert de 
Billy die Proust reeds van de schoolbanken kende: 'Marcel a recherché com
ment le sang et la tradition ont formé un cadre social et comment il s'est 
dédoré, fendillé, rompu. L'étude de l'aristocratie était un chapitre de ses études 
sur les valeurs réelles et de son effort pour trouver le mode de classement qui 
correspond à notre époque'.279 In het laatste deel van zijn beschouwing, gaat 
Greshoff uitgebreid in op de personen die model zouden hebben gestaan voor 
Prousts personages: Swann zou geïnspireerd zijn op Charles Haas, Saint-Loup 
op Bertrand de Salignac-Fénelon, Odette op Mme de Mornand en de Baron de 
Charlus op Robert de Montesquiou. Greshoff is van mening dat, hoewel de 
Recherche geen sleutelroman is, een dergelijke 'modellenjacht' toch verhelderend 
kan zijn. 

In de tweede jaargang van Forum (1933) verschijnt daar voor het eerst de naam 
Proust. De schrijver-criticus Vestdijk reageert in een kort bijzonder fel 
geschreven artikel, 'Eine neue kritik über Prust [sic]', op een bespreking van 
Proust in het Berliner Tageblatt door J. Andurski-Schubert.280 Belangrijke 
gebreken van Prousts werk zijn volgens Andurski de afwezigheid van een door
zichtige constructie en de langademige stijl. Daarnaast verwijt zij Proust van 
slechte muziek te houden, de onbegrijpelijke dichtkunst van Mallarmé te be
wonderen en zijn psychologie geheel aan Freud en Bergson te hebben ontleend. 
Vestdijk gaat in zijn artikel met name in op de door de auteur uitgesproken 
stelling dat Proust zijn methode ontleend zou hebben aan Bergson en Freud. 
Voor wat betreft Bergson, is Vestdijk van mening dat Prousts filosofie, en niet 
zijn psychologie, weliswaar door hem werd beïnvloed (Proust ontleende veel 
van zijn opvattingen omtrent tijd en duur aan Bergson), maar dat hij deze 
invloed op essentiële onderdelen (de herinnering en karakterpsychologische 
methode en Bergsons intuïtisme) geheel oorspronkelijk verwerkte: 'Proust werd 
ongetwijfeld door hem beïnvloed, maar heeft dezen invloed geheel oorspronke
lijk verwerkt, wat b.v. blijkt aangaande de beide vormen der "mémoire" (in het 
Nederlandsch aangegeven door "geheugen" en "herinnering"), die hij op een van 
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Bergson afwijkende wijze tegenover elkaar stelt, doordat hij meer den nadruk 
legt op het ontbreken van den wil bij het affectieve geheugen (onze "herinne
ring"), de "mémoire brute" van Bergson [...]. De karakterpsychologische metho
de van Proust, op concrete personen of de concrete eigen ziel gericht [...] heeft 
niets met die van Bergson te maken, om de simpele reden, dat deze nergens een 
psychologische methode uitwerkt of gebruikt, doch haar alleen noemt: als de 
methode der intuïtie, een begrip bovendien, zoo veelomvattend, ook in zoo 
ruime mate reeds vóór Bergson gangbaar, dat men toch zeker niet van "invloed" 
kan spreken, als iemand die intuïtie (niet als theoretisch begrip, maar als functie) 
toepast, (wat bij Proust ook nog maar zeer betrekkelijk het geval is: de ratio-
neele instelling staat bij hem, zijns ondanks misschien, vooraan). Het is alsof 
men een sportsman zou verwijten, "beïnvloed" te zijn door een physioloog, die 
een populair boek over de spierwerking heeft geschreven'.281 

Het vermeende Freudianisme bij Proust wijst Vestdijk nog sterker van de 
hand, waarbij hij in grote lijnen dezelfde argumentatie volgt als De Bruijn. 
Proust en Freud hebben alleen een zekere gerichtheid op het onderbewuste 
gemeen en de methode der introspectie. Proust was niet bekend met het werk 
van Freud. Proust was kunstenaar; Freud wetenschapper: 'Proust is, voorzoover 
hij "wetenschappelijk" wordt, typisch platonisch: de schoonheid is minstens 
even belangrijk als de waarheid. [...] Het nuchtere "aristotelisme" van Freud 
daarentegen vat de schoonheid op als een residu, dat niet meer als "autisme" 
weggeanalyseerd kan worden. Proust is kunstenaar met wetenschappelijken in
slag; Freud man der wetenschap, wiens methode door sommigen van zijn schrij
vende volgelingen niet in de laatste plaats daarop werd gericht, alle kunst
scheppen overbodig te maken, tot "infantiliteit" terug te brengen, en bekende 
kunstenaars zoo snel mogelijk te voorzien van een der vier of vijf complexen
zwembroekjes: de onanist Kleist, de homosexueel Michel Angelo [sic], 
e.t.q.'.282 

Ook in de derde jaargang van Forum (1934) verschijnt een kort artikel over 
Proust, ditmaal van de hand van de schrijver-criticus Brûlez.283 Brûlez had 
grote bewondering voor Proust.284 Hij behandelt Proust als illustratie van het 
gegeven dat de literaire 'roeping' in veel gevallen verklaard kan worden als de 

o.e. pp. 620-621. 

o.e. pp. 621-622. 

R. Brûlez, 1934, pp. 448-457. 

Dat zijn bewondering bestendig was blijkt uit de veelvuldige lovende verwijzingen die we naar 
Proust tegenkomen in Brûlez' bundel Diogeentjes uit 1962. In het diogeentje 'De dromer als es
sayist' beschrijft hij hoe hij in een droom een lezing houdt voor de jaarvergadering van de 
Marcel Proust-club (pp. 59-62) en in 'Zeg het met stijlbloemen!' (pp. 85-87) verdedigt hij Prousts 
metaforisch taalgebruik tegen aanvallen van Gerard Walschap. 
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compensatie van een minderwaardigheidscomplex: 'Hij die zich in een bepaald 
opzicht, om een al of niet werkelijke reden, minderwaardig weet of waant, 
zoekt dit minus op een gebied te balanceren door een plus op een ander 
domein. En het paradoxale is: dat dit vrij dikwijls uitloopt op een "over
compensatie", zoodat de "minderwaardige" - of zich zoodanig wanende -
feitelijk meer praesteert dan de "normale". [...] Hij [de kunstenaar] deserteert 
daarom het plan van het actieve leven om zijn weerwraak te nemen op dit van 
het contemplatieve. De Parnassus dient als surrogaat voor het Forum (het 
politieke, wel te verstaan!) en het sportstadion. Bewijzen liggen voor het 
grijpen'.285 Byron was kreupel, Schiller, Goethe, Shelley en Keats leden aan 
tuberculose, Flaubert en Dostojewski waren epileptici. Proust is volgens Brûlez 
wel het meest treffende voorbeeld van een dergelijke compensatie. In zijn ogen 
is A la recherche du temps perdu de 'Zegepralende heropstanding en verklaring 
dezer "vie manquée"! Sublieme overcompensatie eener "minderwaardigheid"! De 
Moor heeft eindelijk zijn zelfopgelegde taak volbracht. De Moor kan gaan... 
Maar zijn werk blijft, niet, zooals Proust soms vreesde, als een "druïdisch 
monument op den top van een eiland, iets voor altijd onbezocht", maar wel als 
een "tempel waar de getrouwen langzamerhand waarheden leeren en de harmo
nieën van het grootsche geheel ontdekken", een tempel "vol ontelbare beelden 
door 's meesters geheugen uit de marmergroeven van het Verleden getrokken", 
een tempel waarop, niet hij, de Schepper, maar wij, de getrouwen, de toe
wijding beitelen: divo Marcello!'286 

Zoals gezegd, blijft het in de tweede helft van de jaren dertig en tijdens de oor
logsjaren vrij stil rondom Proust. In 1938 publiceert de joodse schrijver-criticus 
Hiegentlich een artikel over Proust in Den Gulden Winckel. Hiegentlich publi
ceerde in De Nieuwe Gids, Den Gulden Winckel en De Joodsche Wachter. Hij was 
leraar Nederlands. Hiegentlich had een bijzondere belangstelling voor joodse 
schrijvers als Jacob Israël de Haan, Carry van Bruggen én Proust. C. Ypes zegt 
in haar studie het volgende over de visie van Hiegentlich op Proust en over de 
invloed van Proust op het werk van Hiegentlich: 'Er zijn meer auteurs, in wie 
hij [Hiegentlich] zich bij voorkeur verdiepte, daar hun werk zich ook bezig
houdt met de Joodse problematiek, b.v. Marcel Proust en Siegfried van Praag. 
In de kunst van Proust wijst hij trekken aan, die hem typisch Joods voor
komen: het scepticisme, het soms schijnbaar-chaotische, de belangstelling voor 
bijzondere erotische vraagstukken. Door Proust is bij hem ook de opvatting 
versterkt hoe de mens verschillende "ik-heden" in zich draagt, die soms beurte
lings als een geheel aparte "persoonlijkheid" kunnen opdoemen. Bij Hiegentlich 
zelf openbaren zich inderdaad dergelijke sterk wisselende aspecten van zijn in
nerlijk wezen: hij vond zichzelf als het ware "bevestigd" in de vermelde ideeën 
van Proust. Invloed van deze denkbeelden is aan te wijzen in de hoofdfiguren 

R. Brûlez, 1934, p. 450. 

o.e. p. 457. 
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uit Hiegentlich's romans, die meestal een eigenaardig vlottend karakter bezitten. 
Ook de losheid van zijn stijl en compositie heeft hij zelf wel verdedigd met een 
beroep op het chaotische element, zoals Proust dat in de wereld en in de mense
lijke ziel waarneemt'.287 

Veel van wat Ypes hier naar voren brengt komt inderdaad in dit artikel van 
Hiegentlich naar voren. Hiegentlich gaat in de eerste plaats, evenals vele 
anderen, in op het vernieuwende karakter van Prousts psychologie. Het prin
cipe van de intermitterende persoonlijkheid is naar zijn mening een vondst van 
Proust die van invloed is geweest op auteurs die na hem kwamen: 'Proust heeft 
beter gedaan: een nieuwe psychologie gegeven die de vakpsychologie ver voor
uit is en waarvan de moderne romanschrijver, zij 't vaak onwetend, profiteert. 
In tegenstelling met de romanfiguur zelfs van heden, die hoewel geen type meer 
toch stabiel is, ontleedde Proust de "psychologie dans le temps", de Umwertung 
niet enkel in de maatschappij (waarvan we thans een gigantisch voorbeeld moe
ten doormaken), maar vooral in de harten der personen'.288 Hiegentlich maakt 
op Freudiaanse wijze een onderscheid tussen het onbewuste Ik en het bewuste 
bij Proust en gaat met name in op de consequenties die het principe van de 
intermitterende persoonlijkheid heeft voor Prousts opvattingen omtrent de lief
de waarbij hij een cruciale rol toekent aan de jaloezie: 'In den mensch is 't sub
conscient Ik de kern, maar eindeloos volgen daarboven de wisselbare "moi's" 
elkaar, voortdurend doemen in een persoon andere personen op. Men bemint 
b.v. een vrouw of eigenlijk het beeld dat men zich van haar vormt. Onnaspeur
baar voor ons zelf en dus plotseling, is 't beeld verdwenen, 't "moi" veranderd, 
wij zien opeens in haar de roode neus van haar moeder terug, de "oubli" daalt 
neer en onthutst bekijkt men 't totaal veranderd object, waarvoor men eerst 
duizend dwaasheden heeft gedaan [...]. Alleen de jalousie kan weer ïntermit-
teerend de lust aandrijven haar te bezitten - Possession physique, où l'on ne 
possède rien. [...] Albertine verveelt Marcel als ze bij hem is, niet zoodra is ze 
afwezig of hem kwelt een ondragelijke onrust'.289 Opvallend bij Proust is vol
gens Hiegentlich het feit dat zijn personages allen verliefd worden op 'onwaar-
digen': Swann op Odette, de ik-figuur op Albertine, de Baron de Charlus op 
Morel. Het is dan ook niet in de liefde maar in de kunst dat de mens zich ver
wezenlijken kan: 'In de kunst echter, (de sonate van Vinteuil, b.v. het Leit
motiv van dit proza), wordt het onbereikbare, de illusie waarnaar we jagen, 
bereikbaar; hoe onbelangrijk de schepper van 't kunstwerk ook moge zijn, hij 
schenkt ons "un univers de plus"'.290 Als jood gaat Hiegentlich natuurlijk ook 
in op de houding van de verschillende personages ten aanzien van de Dreyfus-
affaire en op de omwenteling die deze affaire en de Eerste Wereldoorlog binnen 

287 C. Ypes, Jacob Hiegentlich, Veen's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1950, p. 18. 

2SS J. Hiegentlich, 1938, p. 4. 

289 o.e. p. 4. 
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het sociale leven teweeg brengen. Zo is Odette, de vrouw van de jood Swann, 
antisemitisch omdat het antisemitisme "t entreebiljet voor de goede salons is'. 
Hiegentlich is van mening dat een ieder zich in Prousts werk kan herkennen en 
er troost uit kan putten: 'Proust wilde dat de lezer zich in zijn werk zelven 
terugvond, welnu in A la recherche du temps perdu lezen we allen ons eigen 
leven met al zijn begeerten en ontgoochelingen, maar zoo, als we 't zelf niet 
vermochten te begrijpen, en in dit proza is het de vervoerende schoonheid van 
al dit nutteloos beweeg, die ons troosten kan'.291 

Pas in 1942 verschijnt er weer een essay over Proust, het artikel van De Graaf 
in Groot Nederland: 'Het phenomeen Proust'.292 De Graaf was romanist en 
schreef een proefschrift over 'Arthur Rimbaud et la durée de son activité 
littéraire'. Na de oorlog zou hij nog enkele malen over Rimbaud en Sartre 
publiceren in Columbus, Criterium en Litterair Paspoort. Als één der eersten gaat 
De Graaf uit van de persoon van de schrijver om van daaruit het werk te be
studeren. De Graaf spreekt over 'het phenomeen Proust', de gefrustreerde, zie
kelijke snob die zijn problemen tracht weg te schrijven in een zeer 'dilettantis-
tische' stijl. Proust wordt vergeleken met de Goncourts. Hij is te dilettantistisch 
om echt te kunnen schrijven, en te artistiek om reëel in het leven te kunnen 
staan. Zijn stof haalt hij uit 'associaties' die herinneringen oproepen en dus op 
het verleden gericht zijn, terwijl de Goncourts daarentegen vanuit hun 'inspira
tie' de blik op de toekomst richten: 'Ja, hij is een martelaar van het dilettan
tisme, hetgeen bij hem zoowel voor den auteur als voor den mensch geldt. Dit 
komt ook tot uiting in zijn eindeloos ziek zijn, wat men als een soort levens-
dilettantisme kan zien. Hij probeert te leven, maar het lukt hem niet en daarom 
wordt en blijft hij ziek; hij probeert te schrijven, maar dit lukt hem niet en 
daarom herinnert hij zich en de intensiteit dezer herinnering kiest hij tot cri
terium van zijn stijl. Voor hem geldt: "Le style, c'est l'homme qui se souvient". 
Velen schrijven uit inspiratie, Proust doet een beroep op de associatie. Inspiratie 
ziet uit naar de toekomst, associatie richt zich naar het verleden'.293 Maar juist 
omdat hij de blik op het verleden gericht heeft, heeft Proust van zijn 
personages geen anecdotische figuren gemaakt maar 'legendarische' figuren ge
creëerd, een nieuw heldendicht geschapen, een soort Roelantslied met Charlus 
als centrale figuur: 'Maar bij Proust ging het niet om uitbeelden, weergeven of 
karakterizeeren, doch om verwezenlijken en openbaren. Men zou dus eerder 
van legendes kunnen spreken, legendes uit de 20e eeuw. Een figuur als de Baron 
de Charlus staat tot zijn voorbeeld of voorbeelden als de Charlemagne der 
"chansons de geste" tot de geschiedkundige figuur van Karel de Groote. Toch is 
ook dit nog niet sterk genoeg uitgedrukt. Wanneer Proust van zijn vrienden, 

D.A. de Graaf, 'Het phenomeen Proust'. In: Groot Nederland, 1942, pp. 28-39. 
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vijanden, kennissen en vriendinnen geen legendarische figuren gemaakt had, 
zouden zij eenvoudig niet voor hem hebben bestaan'.294 Proust heeft een 
moderne mythologie gecreëerd: 'Zoo werd het terugvinden van den Tijd tot een 
terugvinden, een eerherstel van den mythologischen mensch van titanische af
metingen, waarbij men in de eerste plaats aan Prometheus denkt. Aldus zag het 
levenswerk van Proust het licht als een tweede "Prometheus Unbound"' .2 '5 In 
de ogen van De Graaf leidt Prousts dilettantisme tot een nieuwe vorm van hu
manisme: het klassenonderscheid wordt opgeheven en de mens wordt in al zijn 
verscheidenheid aanvaard: 'Een andere merkwaardige eigenschap van Proust's 
dilettantisme is het zien van verscheidenheid waar een ander verschillen of 
contrasten zou opmerken. Ook de "onregelmatigheden" der liefde zijn in die 
verscheidenheid opgenomen, en Sodom en Gomorrha verschijnen meer naast 
dan in tegenstelling tot Cythera. Waar een ander van strijd zou spreken, ziet 
Proust een eeuwige kringloop en in de plaats van den chaos ontdekt hij wissel
werking. Zoo zegt hij in dit verband bijvoorbeeld dat Gomorrha de jalousie der 
mannen prikkelt en zoodoende hun liefde voor de ontrouwe vrouw aan
wakkert, waardoor het abnormale het normale in de hand werkt. Ook de klas
senstrijd verandert onder invloed van zijn blik in een verscheidenheid en 
uitwisseling der standen en wij zien de stijlste aristocraten evenzeer onder het 
juk van den eersten den besten plebejer gebukt gaan als dat zij op prinsen van 
den bloede, die één graad beneden hen staan, met verachting neerzien. [...] Uit 
een en ander wil ik de conclusie trekken dat Marcel Proust ons een nieuwen 
vorm van humanisme heeft gegeven. Niet de liefde voor een vage menschheid 
of een in niets verbindende broederschap die zich over de heele wereld uit
strekt, maar een lotsverbondenheid die tot stand komt tusschen den baron en 
den baliekluiver, tusschen de prinses en de huishoudster, tusschen den markies 
en den hotelportier. Zij zijn niet gelijk als mensch, maar in functie zijn zij 
gelijk, althans gelijksoortig. [...] Hij is de eerste auteur geweest die alle 
menschen au sérieux genomen heeft, een levenshouding die zeer zelden 
voorkomt'.296 

•"4 o.e. p. 31. 
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Hoofdstuk 3 

Periode 1945-1971 

3.1 Inleiding 

In het Frankrijk van na de oorlog staat de Proustkritiek in nauwe relatie met de 
beweging van het existentialisme en met de belangstelling voor de 'nouveau ro
man' en voor de 'Nouvelle Critique'. In dit hoofdstuk wil ik eerst nagaan in 
hoeverre deze literair-filosofische en kritische bewegingen hebben doorgewerkt 
in de Nederlandse Proustkritiek. 

Eind jaren veertig en begin jaren vijftig is de aandacht voor de Franse 
literatuur, in de Nederlandse publieke media1, in hoge mate bepaald door de 
auteurs die in meer of mindere mate met het existentialisme kunnen worden 
verbonden: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en Albert Camus.2 Men hoeft 

Hetzelfde geldt voor de Franse media. H . C . Kool merkt hierover op in zijn artikel 'Actualiteit 
van het existentialisme'. In: Critisch Bulletin, 1946, p. 233: 'Geen Fransch tijdschrift kan men 
opslaan, of er is, naar aanleiding van de jongst verschenen boeken, in de critieken en in de pole
mieken, sprake van het existentialisme'. 

S. Dresden, 'Albert Camus en de problematiek van het absurde'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 

168-182. S. Dresden, 'Twee romans van Simone de Beauvoir'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 646-

656. W.F. Hermans, 'Stelt Nederland belang in Sartre?'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 713-715. 

G. Diels, 'Existentiefilosofie en kunst ' . In: Het Woord, 1945/46, pp. 374-398. D.A.M. Binnen

dijk, 'Een knap debuut. Albert Camus: L'étranger'. In: Litterair Paspoort, 1946 (nol), p. 15. 

F. Schamhandt, 'De moderne hel. Jean-Paul Sartre, Huis Clos' . In: Litterair Paspoort, 1946 

(no3), pp. 12-13. M. Nord , 'Sartre en de ander'. In: Podium, 1946, pp. 114-116. H . C . Kool, 

1946, pp. 233-240. D A . de Graaf, 'J.P. Sartre de filosoof van het dagelijksch leven'. In: 

Columbus 1946/1947, pp. 98-107. P. Rodenko, 'Litteratuur of wereldbeschouwing? S. Dresden: 

Existentie-philosophie en Literatuurbeschouwing'. In: Columbus, 1946/1947, pp. 129-131. J. Das, 

'Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing'. In: Ontmoeting 1946-1947, pp. 224-227. 

J. Tielrooy, 'Dr. S. Dresden, Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing'. In: Apollo, 1947, 

pp. 77-80. G. Diels, 'Nog even Sartre'. In: Het Woord, zomer 1947, pp. 110-112. R.F. Beerling, 

'Existentialisme en humanisme' . In: De Nieuwe Stem, 1947, pp. 102-110. L. van der Kerken S.J., 

'De existentiële literatuurbeschouwing van dr. S. Dresden'. In: Roeping, 1947, pp. 93-102. 

H. van Straten, 'Camus ' afrekening met de oorlog'. In: Podium, 1947, pp. 165-169. M.J. Prem-

sela, 'De mens als ultima ratio. Albert Camus, La Peste'. In: Het Boek van Nu, 1947, pp. 121-

122. R. van Braambeek, 'Alben Camus ' . In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 7-8. W.F. Hermans, 

'De moed tot het absurde. Albert Camus' . In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 14-15. P. Rodenko, 

'De strijd om het existentialisme'. In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 4-7. J.A. Rispens, 'Het 

existentialisme'. In: Ontmoeting, 1947-1948, p. 250. S.E. van Praag, 'Naar een nieuw Frans 

humanisme' . In: Critisch bulletin, 1948, pp. 132-137. J .2 . Baruch, 'Sartre en het anti-semitisme'. 

In: Critisch bulletin, 1948, pp. 266-271. W.F. van Leeuwen, 'Losse schroeven in Sartre's 

filosofie'. In: Libertinage, 1948, pp. 31-44. H. Redeker, 'Het existentialisme in het kader der 

Duitse philosophie'. In: Het Woord, 1948/49, pp. 1-37. J.Z. Baruch, 'Het proces van een 

"goede" dictator. L'Engrenage par Jean Paul Sartre'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 423-427. 

F. Henri , 'F . Jeanson, le Problème moral et la Pensée de Sartre'. In: De Nieuwe Stem, 1949, pp. 
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maar enkele tijdschriften uit de eerste jaren na de oorlog open te slaan om in te 
zien dat het existentialisme in die tijd erg in zwang was.3 In 1947 merkt 
R.F. Beerling in De Nieuwe Stem hierover op: 'De existentie-philosofie is zelfs 
van de school-phase bedenkelijk snel in het stadium van de mode beland en 
heeft in bepaalde milieux bijna epidemisch om zich heen gegrepen, met het ge
volg, dat men tegenwoordig nauwelijks meer een dagblad of tijdschrift kan op
slaan of er staat iets over Sartre in. "Une dame dont on m'a parlé récemment, 
lorsque par nervosité, elle lâche un mot vulgaire, déclare en s'excusant: je crois 
que je deviens existentialiste", vertelt hij zelf'.4 Ook Dresden, in zijn inaugurele 
rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de mo
derne Franse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden op 23 mei 1947, uit 
zijn verontrusting over de buitensporige aandacht die er in de media aan het 
existentialisme wordt besteed: 'Van deze wijsgeer en romancier [Sartre] heeft de 
mode zich in zo sterke mate meester gemaakt, dat de rustige onderzoeker 
schichtig wordt en de neiging heeft zich af te wenden van dit publieke rumoer. 
Het zou echter even onjuist en onrechtvaardig zijn deze schrijver te onderschat
ten, omdat hij in de mode is, als het belachelijk en onverantwoordelijk is om 
hem op snobistische wijze te overschatten!'.5 Naast het existentialisme was er 
in de Nederlandse media ook grote interesse voor het absurdisme via het werk 

184-185. S. Vestdijk, 'Notities bij Sartre's "Baudelaire"'. In: Podium, pp. 512-519. P .H. Dubois, 

'Het Engagement getoetst'. In: Libertinage, pp. 173-184. S.E. van Praag, 'Camus ' passioneel equi-

librisme'. In: Critisch bulletin, 1952, pp. 370-375. F-R. Bastide, 'Interview met Albert Camus ' . 

In: Littemir Paspoort, 1953, pp. 128-129. E. Leeflang, 'De actualiteit van Albert Camus ' . In: 

Litterair Paspoort, 1954, p . 14. H J . Pos, 'Sartre in protestantse belichting'. In: De Nieuwe Stem, 

1954, pp. 200-217. J.W.L. Meijer, 'Camus en het absurde leven'. In: Tirade, 1958, pp. 203-207. 

J. Noordzi j , 'Camus en het engagement'. In: Maatstaf, 1959, pp. 233-247. 
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niet alleen het personalisme, maar ook het existentialisme volop in de belangstelling. In sep

tember 1946 vindt er een eerste symposium over het existentialisme plaats, waar De Kadt, Beer

ling, Dresden en Debrot het woord voeren. Willem Frederik Hermans doet in Criterium ver

slag van deze bijeenkomst. In december van datzelfde jaar bezoeken Sartre en De Beauvoir 

Nederland. In Utrecht, waar Sartre in het Academiegebouw een rede houdt, bevinden zich 
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Adriaan Morriën. [...] Illustratief voor de brede belangstelling voor het existentialisme is dat het 

boekje Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing (1946) van S. Dresden volop de aandacht 

krijgt. In niet minder dan tien cultureel-literaire tijdschriften wordt deze publicatie aangegrepen 

om de eigen opinie ten aanzien van het existentialisme nog eens te ventileren'. Eind jaren veer

tig verschijnen de eerste inleidingen over het existentialisme: B. Delfgaauw, Wat is existentialis

me?, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., Amsterdam, 1948. En: H. Redeker, Existentialisme, De 

Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 
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5 S. Dresden, Moderne Franse romankunst, Meulenhoff, Amsterdam, 1947, p. 17. 
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van Camus en een zekere belangstelling voor het surrealisme.6 Toch betekent al 
deze aandacht in de media niet dat het existentialisme ook van grote invloed is 
geweest op Nederlandse schrijvers. Hermans, Reve, Mulisch en Blaman worden 
wel in verband gebracht met het existentialisme, maar zoals Anbeek en anderen 
reeds opmerkten, moet deze invloed van het Franse existentialisme op de 
Nederlandse literatuur niet overschat worden: 'Het zou uiterst misleidend 
wezen de Nederlandse literatuur van na de oorlog "existentialistisch" te noe
men, als men daarmee een directe ontlening suggereert. In de eerste plaats is het 
lastig aan te tonen dat er zoiets als ondubbelzinnig herkenbare existentialistische 
thema's bestaan; en voorzover die in alle vaagheid al aanwijsbaar zijn ("wan
hoop", "eenzaamheid", "morele keuze") gaat het om onderwerpen die evengoed 
zonder invloed van Franse schrijvers in de Nederlandse roman kunnen zijn 
doorgedrongen'.7 Niemand legt inderdaad in de talloze recensies een direct 
verband tussen bijvoorbeeld Sartre en Hermans8, Reve of Blaman9. Hermans 
bijvoorbeeld is van mening dat het existentialisme van Sartre in de eerste plaats 
een puur Franse aangelegenheid is.10 Zoals Stroman en anderen reeds hebben 

S. Dresden bijvoorbeeld schreef herhaaldelijk in het tijdschrift Columbus over het Franse 
surrealisme. Zie onder andere: S. Dresden, 'Het surrealisme als historisch verschijnsel'. In: 
Columbus, 1949, pp. 577-579. 

T. Anbeek, 'Existentialisme in de Nederlandse literatuur: een absurd probleem?'. In: Literatuur 

I, 1984, p . 8. Zie ook, T. Anbeek, 1990, p. 197: 'Het is verleidelijk het ontluisterende proza dat 

na de oorlog in Nederland verscheen, "existentialistisch" te noemen. Daar is niets op tegen, 

zolang er geen directe relatie tussen het werk van Sartre en Camus enerzijds, en dat van 

Hermans, Reve en Blaman anderzijds wordt gesuggereerd. Want zo eenvoudig ligt het niet. 

Voor de oorlog was in ieder geval Sartres La Nausée (1938) bekend: Vestdijk schreef erover. 

Maar pas vanaf 1946 krijgt het Franse existentialisme grotere bekendheid. Dit chronologisch 

gegeven zou al een waarschuwing moeten zijn de Franse invloed niet te overschatten'. O o k G. 

van Bork en N . Laan, 1986, p. 233 komen tot dezelfde conclusie: 'Hoewel retrospectief voor 

deze en verwante literatuur ( L.P. Boon, W.F. Hermans, G.K. van het Reve en H. Mulisch) 

nogal eens het begrip "existentialisme" (met verwijzing naar gevoelens van eenzaamheid en 

wanhoop, walging en absurditeit) valt, moet de directe invloed van Sartre op de Nederlandse 

auteurs gerelativeerd worden' . 

W.F . Hermans heeft zich herhaaldelijk over het existentialisme en absurdisme uitgelaten. Zie 

bijvoorbeeld: 'Stelt Nederland belang in Sartre?'. In: Criterium, 1945-1946, pp. 713-715. En 'De 

moed tot het absurde'. In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 14-15. 

A. Blaman hield lezingen over Camus en vertaalde Sartres Les mains sales. 

W.F. Hermans, 'Leven voor de literatuur'. In: Criterium, 1948, p. 364: 'Waarom heeft men 

Sartre dan toch op de planken gebracht, waarom zijn enkelen er toch naar gaan kijken? Uit 

academische belangstelling of uit puur snobisme. Men heeft zich eraan vergaapt, maar men had 

er niets mee te maken. Als Sartre een Nederlander was geweest, waardoor hij de ruggesteun van 

het kabaal dat de wereldpers over hem heeft gemaakt, had moeten missen, zijn manuscripten 

waren in de prullemand van een regisseur terechtgekomen. Als "Sartre" een Nederlander was 

geweest, hij was niet eens aan toneelstukken en romans begonnen, hij had het gelaten bij enkele 

studies in een obscuur philosophisch vaktijdschrift, d.w.z. hij was Sartre niet geweest, d.w.z. 

Nederland kan geen Sartre voortbrengen'. 
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aangetoond, kenmerkte het Nederlandse proza van vlak na de Tweede Wereld
oorlog zich door een grote verscheidenheid aan tendensen. Ina Boudier Bakker, 
Bordewijk, Willy Corsari, Johan Fabricius, Hella Haasse, Jan den Hartog, 
Josepha Mendels, M. Revis, C.B. Timmer, Vestdijk en velen anderen publiceer
den in de jaren veertig en vijftig. 

De aandacht voor het existentialisme vlak na de oorlog heeft de belangstel
ling voor auteurs als Gide en Proust zeker geen goed gedaan. Hoe groot de 
eigenlijke invloed van het existentialisme op de receptie van een auteur als 
Proust precies is geweest, laat zich echter moeilijk vaststellen. Sartre stond, in 
tegenstelling tot Camus die Proust om zijn humanisme bewonderde", zeer kri
tisch tegenover zijn werk. Op verschillende punten is deze kritische houding 
van Sartre jegens Proust van invloed geweest op de Nederlandse Proustkritiek. 

In de eerste plaats is de existentialistische opvatting dat een schrijver zich 
dient te engageren, aanleiding om Proust, maar zelfs ook Gide, als representant 
van een gedateerd schrijverstype af te schilderen. Proust stond met zijn opvat
ting 'la vraie vie, c'est la littérature', mijlenver af van het maatschappelijk 
geëngageerde schrijverstype van de existentialisten. Sartre zegt hierover in zijn 
boek Qu'est-ce que la littérature, in het hoofdstuk 'Situation de l'écrivain en 
1947': 'Si l'on voulait, en effet, faire un tableau de la littérature contemporaine, 
il ne serait pas mauvais de distinguer trois générations. La première est celle des 
auteurs qui ont commencé de produire avant la guerre de 1914. Ils ont achevé 
leur carrière aujourd'hui et les livres qu'ils écriront encore, fussent-ils des chefs-
d'oeuvres, ne pourront guère ajouter à leur gloire; mais ils vivent encore, ils 
pensent, ils jugent, et leur présence détermine des courants littéraires mineurs 
dont il faut tenir compte. Pour l'essentiel, ils me paraissent avoir réalisé en leur 
personne et par leurs oeuvres l'ébauche d'une réconciliation entre la littérature 

Zie bijvoorbeeld A. Camus, L'homme révolté, Gallimard, Parijs, 1951, pp. 329-330: 'Proust 

choisit la vie intérieure et, dans la vie intérieure, ce qui est le plus intérieur qu'elle-même, 

contre ce qui dans le réel s'oublie, c'est-à-dire le machinal, le monde aveugle. Mais de ce refus 

du réel, il ne tire pas la négation du réel. Il ne commet pas l'erreur, symétrique à celle du 

roman américain, de supprimer le machinal. Il réunit, au contraire, dans une unité supérieure, le 

souvenir perdu et la sensation présente, le pied qui se tord et les jours heureux d'autrefois. [...] 

L'analyse psychologique du Temps perdu n'est alors qu 'un puissant moyen. La grandeur réelle 

de Proust est d'avoir écrit le Temps retrouvé, qui rassemble un monde dispersé et lui donne une 

signification au niveau même du déchirement. Sa victoire difficile, à la veille de la mort , est 

d'avoir pu extraire de la fuite incessante des formes, par les seules voies du souvenir et de 

l'intelligence, les symboles frémissants de l 'humanité humaine. Le plus sûr défi qu'une oeuvre 

de cette sorte puisse porter à la création est de se présenter comme un tout, un monde clos et 

unifié. Ceci définit les oeuvres sans repentirs. O n a pu dire que le monde de Proust était un 

monde sans dieu. Si cela est vrai, ce n'est point parce qu 'on n'y parle jamais de Dieu, mais 

parce que ce monde a l 'ambition d'être une perfection close et de donner à l'éternité le visage 

de l 'homme. Le Temps retrouvé, dans son ambition au moins, est l'éternité sans dieu. L'oeuvre 

de Proust, à cet égard, apparaît comme l'une des entreprises les plus démesurées et les plus 

significatives de l 'homme contre sa condition mortelle. Il a démontré que l'art romanesque 

refait la création elle-même, telle qu'elle nous est imposée et telle qu'elle est refusée. Sous l'un 

de ses aspects au moins, cet art consiste à choisir la créature contre son créateur. Mais, plus 

profondément encore, il s'allie à la beauté du monde ou des êtres contre les puissances de la 

mor t et de l'oubli. C'est ainsi que sa révolte est créatrice'. 
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et le public bourgeois. Il faut noter d'abord qu'ils ont, pour la plupart, tiré le 
plus clair de leurs ressources de tout autre chose que de la vente de leurs écrits. 
Gide et Mauriac ont des terres, Proust était rentier, Maurois est originaire d'une 
famille d'industriels [...]. C'est que la littérature, à moins d'un succès de mauvais 
aloi, ne nourissait pas, à l'époque où ils ont commencé d'écrire: comme la poli
tique, sous la Troisième République, elle ne peut être qu'une occupation "en 
marge", même si, pour finir, elle devient le principal souci de celui qui l'exerce. 
[...] Du coup, l'écrivain ne peut plus se considérer comme pur consommateur; il 
dirige la production ou préside à la répartition des biens, ou encore il est 
fonctionnaire, il a des devoirs envers l'Etat; en un mot par toute une partie de 
lui-même il est intégré à la bourgeoisie; ses conduites, ses relations professionnel
les, ses obligations, ses soucis sont bourgeois. [...] La deuxième génération vient 
à l'âge d'homme après 1918 [...]. L'absurdité manifeste d'une guerre dont nous 
avons mis trente ans à connaître les véritables causes amène le retour de l'esprit 
de Négativité. [...] Il faut seulement noter que la plus magnifique de ces fusées, 
le surréalisme, renoue avec les traditions destructrices de l'écrivain-consom
mateur [...]. Pourtant le surréalisme se déclare révolutionnaire et tend la main 
au parti communiste. C'est la première fois depuis la Restauration qu'une école 
littéraire se réclame explicitement d'un mouvement révolutionnaire organisé. 
[...] Reste donc la troisième génération, la nôtre, qui a commencé d'écrire après 
la défaite ou peu avant la guerre. [...] Toute cette littérature est à thèse puisque 
ces auteurs, bien qu'ils protestent avec virulence du contraire, défendent tous 
des idéologies'.12 

Een nieuwe generatie schrijvers is opgestaan. Deze opvatting komen we met 
name eind jaren veertig herhaaldelijk in de Nederlandse media, en meer in het 
bijzonder in tijdschriften als Het Woord, Columbus en Criterium, tegen.13 Hans 

J-P Sartre, Qu'est-ce que la littérature, Gallimard, Parijs, 1948, pp. 210-212; pp. 219-220; pp . 228-
229 en pp. 247-251. 

In de redactionelen van tijdschriften uit het eind van de jaren veertig als Het Woord en 

Columbus worden deze maatschappelijke implicaties van het schrijverschap venvoord. Zie 

bijvoorbeeld het eerste nummer van het tijdschrift Het Woord van 15 oktober 1945, p . 2 waar 

deze maatschappelijke betrokkenheid van de schrijver als noodzakelijk wordt gesteld: 'Alleen 

een bezielde literatuur, bezield door een doorleefde wereldbeschouwing en gedreven door een 

idee, achten wij daartoe in staat. Deze beide voorwaarden scheppen de mogelijkheid tot een 

zinvolle interpretatie van het woord en zullen den kunstenaar naast zijn artistieke, ook zijn 

leidinggevende (profetische) roeping doen beseffen. Het opnieuw bewust worden van de taak, 

die de kunstenaar heeft ten opzichte van de wereld waarin hij leeft, zal een van de gevolgen 

daarvan zijn'. Zie ook Columbus, 1946, 'Bij de nieuwe jaargang', p. 2, waar wij lezen: 'Crite

rium voor ons is de existentiële hartstocht, waarmee het probleem "mens" gesteld wordt , de 

felheid, waarmee de auteur als totale persoonlijkheid achter zijn werk staat en de problemen 

van zijn tijd te lijf gaat'. S. Bakker, 1985, pp. 262-263 zegt over het tijdschrift Columbus: 'Onder 

Rodenko's bewind wordt Columbus een "strijdschrift [...], op streng principiële basis", wat 

overigens niet betekent dat die principes reeds scherp bekend zijn: "Onze eerste taak zal zijn 

het plaatsen van vraagtekens". De kunstenaar als "onruststoker", als het slechte geweten van de 

maatschappij. De nadruk ligt echter niet - zoals bij Sartre - op het politieke, maar op het 

artistieke existentialisme. [...] Beperken de beschouwende bijdragen in de eerste jaargang zich 
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van Straten in zijn artikel 'Dertig jaar verzet' in het tijdschrift Columbus, zegt 
bijvoorbeeld het volgende over de ontwikkeling van het schrijverschap in de 
loop van de twintigste eeuw: 'Een aardig inzicht in de vordering van de hier-
bedoelde emancipatie verkrijgt men door een vergelijking van de literatoren van 
nu met die van voor 1914. Eens was het mogelijk dat een Paul Verlaine in 
Parijs liep te huilen dat hij zich verveelde, dat een Rainer Maria Rilke in een 
vervallen kasteeltje zijn kluizenaarsbestaan leefde, dat een Marcel Proust een 
omvangrijke romancyclus schreef, in bed. Stel hiertegenover de schrijvers van 
nu: de tankcommandant André Malraux, de oorlogscorrespondent Ernest 
Hemingway, de résistant Louis Aragon!'.14 Schrijvers als Proust en Gide staan 
niet meer in het centrum van de belangstelling; hun werk geeft geen uitdruk
king aan een actuele problematiek. Zo schetst Max Nord, in zijn artikel 'André 
Gide na den oorlog' uit 1947, op vergelijkbare wijze maar ditmaal uitsluitend 
naar aanleiding van Gide, de ontwikkeling die de schrijver sinds de jaren dertig 
heeft doorgemaakt: 'De invloed van André Gide zowel in cultureel opzicht als 
meer speciaal in het litteraire leven in Frankrijk en daarbuiten, is sterk af
genomen. Het hoogtepunt bereikte Gide, in ons land althans, in 1939 bij de 
verschijning van de dundrukeditie van zijn dagboekbladen en aantekeningen 
over vijftig jaren. N u echter duikt zijn naam weinig meer op, in Frankrijk 
bepaalt men zich tot besprekingen van zijn nieuwe boeken en wordt hij verder 
zelden meer genoemd; in Nederland worden zelfs zijn nieuwe boeken niet of 
nauwelijks meer besproken. Vanwaar die kentering? Het is aan te nemen, geloof 
ik, dat Gide op den achtergrond is geraakt, omdat een ander schrijverstype zich 
op het ogenblik naar voren dringt. Het zijn de Franschen van het type Mal
raux, Camus, Sartre en het zijn de Amerikanen die thans de aandacht hebben, 
niet alleen omdat zij zich veel bezig houden met de actueele problematiek en 
deze "actueeler" is, d.w.z. van directer levensbelang, dan zij vóór den oorlog 
was, maar vooral ook omdat zij dichter bij ons staan als duidelijker "deel-

voornamelijk tot de plaats en functie van de kunstenaar, in de tweede jaargang vindt de 

existentialistische visie van de redactie haar toepassing in essays over de psychologische roman 

en auteurs als Miller en Sartre'. 

M H . van Straten, 'Dertig jaar verzet'. In: Columbus, jrg 2, p. 24 . Zie ook M. Nadeau, 'Stand van 

zaken van de jonge Franse literatuur'. In: Litterair Paspoort, 1953, p . 99: 'Het is waar dat sinds 

het einde van de oorlog de jonge literatuur een ernstig gezicht trekt en dat zij zich bezighoudt 

met morele, maatschappelijke en zelfs metaphysische problemen, waarvoor de voorgangers geen 

belangstelling hadden. Men kan Paul Valéry, André Gide of Jean Giraudoux niet van frivoliteit 

beschuldigen, maar zoveel is zeker, dat bij hen de wijze waarop zij iets zeiden dikwijls van 

groter belang was dan wat zij te zeggen hadden en dat zij, afgezien van essay of dagboek, er op 

uit waren om hun esthetische of moraliserende bedoelingen onder zuivere verbeelding te ver

bergen [...]. Omstreeks 1930 ontstaat, met Georges Bernanos, André Malraux, Louis-Ferdinand 

Céline en Saint-Exupéry, een nieuwe opvatting van de literatuur, in het bijzonder van de roman 

[...]. Tien jaar later schrijft Jean-Paul Sartre romans en novellen waarin hij onomwonden zijn 

existentialistische opvattingen demonstreert, terwijl Albert Camus in roman en essay een filoso

fie van het absurde preekt' . 
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nemers" aan ons leven en onze problemen dan met de schrijvers van vóór 1940 
het geval was'.15 

Ongeveer twintig jaar later schrijft Paul Bregstein dat de belangstelling voor 
auteurs als Sartre en Faulkner hem inderdaad een tijd lang belet heeft zich met 
Proust bezig te houden. In zijn artikel voor Tirade, 'Proust, een mens schrijft 
over zijn leven' uit 1965, vertelt hij hoe hij Proust als vooroorlogs auteur en als 
schilder van het fin de siècle tijdens de na-oorlogse periode als verouderd be
schouwde: 'Maar deze keer was het weer een frans boek, uit de "oude tijd" 
(d.w.z. vóór Gide, en niet aanbevolen door Du Perron zoals Stendhal), dus van 
mijn vaders generatie. Mijn frans was zo slecht dat ik halverwege de eerste 
pagina bleef steken, niets begreep. Het boek ging over salons, "coterieën", 
d.w.z. de tijd van mijn oma, en het enige dat ik zocht, was de nieuwe tijd, de 
ontkenning van het voorbije. In het licht van Dostoievski verbleekte alles, en 
later werden het Kafka, Sartre, Faulkner - wat wel voor velen van mijn genera
tie geldt - in wiens naam ikzelf probeerde te gaan zien, denken, schrijven [...]. 
Het boekje van Proust verdween dus op een boekenplank, in een kast, tot ik 
het jaren later terugvond: Un amour de Swann',16 

Pas in 1971 zal H. van Galen Last in een artikel voor Maatstaf, als een van 
de weinigen in Nederland, in navolging van Adorno en Benjamin linkse intel
lectuelen oproepen zich in Proust te verdiepen door hen te wijzen op de maat
schappijkritiek die in zijn werk wel degelijk aanwezig zou zijn: 'Omdat hij geen 
orgaan heeft voor deze kwaliteiten, begrijpt Van Houten [Boudewijn van Hou
ten had in 1971 een artikel over Proust geschreven voor Maatstaf] niet dat 
Proust ook bewonderd kan worden door linkse intellektuelen, een verschijnsel 
dat hij terugvoert op het "in de mode" zijn van Proust. Zoals linkse intellek
tuelen als Marx en Engels hadden begrepen dat de romans van de "reactionair" 
Balzac voor alles een waarheidsgetrouw beeld gaven van de kapitalistische 
samenleving in de eerste helft van de 19e eeuw; zoals Trotski en Nehroe in de 
romans van Malraux de scherpste inzichten bewonderden in een wereld die naar 
het fascisme neigde, ook al wantrouwden zij zijn politieke opvattingen, zo 
begrepen Walter Benjamin en Theodor Adorno17 dat het vooral Prousts op
rechtheid was die had geleid tot een kritiek op de burgerlijke samenleving en 
zijn gangbare opvattingen over het menselijk karakter'.18 

Het belangrijkste punt van kritiek op Proust, dat direct van Sartre is over
genomen, is zijn rationalistische, analytische en generaliserende psychologie, die 

M. Nord , 'André Gide na den oorlog'. In: Litterair Paspoort, 1947, p. 13. 

P. Bregstein, 'Proust, een mens schrijft over zijn leven'. In: Tirade, 1965, pp. 688-689. 

Van Galen Last verwijst hier naar de volgende werken van Benjamin en Adorno: W. Benjamin, 

'Pour le portrait de Proust ' . In: Essais I (1922-1934), Denoèl/Gonthier , Parijs, 1983, pp. 125-140. 

T. Adorno , 'Petits commentaires de Proust ' . In: Notes sur la littérature, Flammarion, Parijs, 

1984 (eerste uitgave 1958), pp. 141-152. 

H . van Galen Last, 'Uit de tijdschriften'. In: NRC Handelsblad, 20 juli 1971. 
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volgens Sartre kenmerkend is voor het bourgeoismilieu waarin Proust verkeer
de.19 Men beroept zich hierbij op uitspraken van Sartre in L'être et le néant en 
in zijn beroemde artikel 'Présentation des Temps Modernes'. In deze twee ge
schriften wijst Sartre Prousts psychologie van de hand en houdt een pleidooi 
voor zijn eigen 'psychanalyse existentielle'. Zo schrijft hij in L'être et le néant: 
'C'est ainsi que Proust cherche perpétuellement à retrouver par décomposition 
intellectualiste dans la succession temporelle des états psychiques des liens de 
causalité rationnelle entre ces états. Mais au terme de ces analyses, il ne peut 
nous offrir que des résultats semblables à celui-ci: "Sitôt que Swann pouvait se 
représenter (Odette) sans horreur, qu'il revoyait de la bonté dans son sourire et 
que le désir de l'enlever a tout autre n'était plus ajouté par la jalousie a son amour, 
cet amour redevenait un goût pour les sensations que lui donnait la personne 
d'Odette, pour le plaisir qu'il avait à admirer comme un spectacle ou à inter
roger comme un phénomène, le lever d'un de ses regards, la formation d'un de 
ses sourires, l'émission d'une intonation de sa voix. Et ce plaisir différent de 
tous les autres avait fini par créer en lui un besoin d'elle, qu'elle seule pouvait 
assouvir par sa présence ou ses lettres...Ainsi, par le chimisme même de son mal, 
après avoir fait de la jalousie avec son amour, il recommençait à fabriquer de la 
tendresse, de la pitié pour Odette". Ce texte concerne évidemment le psychique. 
On y voit en effet des sentiments individualisés et séparés par nature, qui 
agissent les uns sur les autres. Mais Proust cherche à clarifier leurs actions et à 
les classer, espérant par là rendre intelligibles les alternatives par où Swann doit 
passer. Il ne se borne pas à décrire les constatations qu'il a pu faire lui-même (le 
passage par "oscillation" de la jalousie haineuse à l'amour tendre), il veut 
expliquer ces constatations. Quels sont les résultats de cette analyse? L'intelli
gibilité du psychique est-elle levée? Il est facile de voir que cette réduction un 
peu arbitraire des grandes formes psychiques à des éléments plus simples, accuse, 
au contraire, l'irrationalité magique des relations qui soutiennent entre eux les 
objets psychiques. Comment la jalousie "ajoute-t-elle" à l'amour le "désir de 
l'enlever à tout autre" ? Et comment ce désir une fois additionné à l'amour [...] 
l'empêche-t-il de redevenir "un goût pour les sensations que lui donnait la per
sonne d'Odette"? Et comment le plaisir peut-il créer un besoin? Et l'amour, 
comment fabrique-t-il cette jalousie qui, en retour, lui ajoutera le désir d'enlever 
Odette à tout autre? Et comment, délivré de ce désir, va-t-il de nouveau fabri
quer de la tendresse? Proust tente de constituer ici un "chimisme" symbolique, 
mais les images chimiques dont il se sert sont simplement capables de masquer 
des motivations et des actions irrationnelles. On essaie de nous entraîner vers 

J-Y Tadié, 1983, p. 169 zegt hierover: 'Un autre réquisitoire est dû à Sartre, non plus, on s'en 
doute peut-être, au nom de la morale et de la théologie chrétienne, mais parce que sa philoso
phie de l'histoire conduit à l'engagement, au socialisme, au refus de la classe et de la culture 
bourgeoises. Sartre part d'un syllogisme simple: l'esprit d'analyse est caractéristique de la 
bourgeoisie; or Proust le pratique, donc Proust est un bourgeois, et, qui pis est, "le complice de 
la propagande bourgeoise, puisque son oeuvre contribue à répandre le mythe de la nature 
humaine [...]. Nous ne croyons plus à la psychologie intellectualiste de Proust, et nous la tenons 
pour néfaste" (Situations II)'. 
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une interprétation mécaniste du psychique qui, sans être plus intelligible, dé
formerait complètement sa nature. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de nous 
montrer entre les états d'étranges relations presque interhumaines (créer, fabri
quer, ajouter) qui laisseraient presque supposer que ces objets psychiques sont 
des agents animés. Sous les descriptions de Proust, l'analyse intellectualiste 
marque à chaque instant ses limites: elle ne peut opérer ses décompositions et 
ses classifications qu'en surface et sur un fonds d'irrationalité totale. Il faut 
renoncer à réduire l'irrationnel de la causalité psychique: cette causalité est la 
dégradation en magique, dans un en-soi qui est ce qu'il est à sa place, d'un pour-
soi ek-statique qui est son être à distance de soi'.20 

Voor Paul Rodenko is in 1946 het existentiële gedachtengoed inderdaad 
aanleiding om het genre van de psychologische roman en daarmee het werk van 
Proust, voorgoed te begraven. In het tijdschrift Columbus, in het artikel 'Het 
einde van de psychologische roman', zegt hij onder meer: 'Zo zou ik ook uit
gesproken "existentialistische" tendensen kunnen aantonen bij Gogol, Tsjechow 
en Rozanow [...] maar zoals gezegd, deze ideeën vonden toentertijd geen 
voedingsbodem in Westeuropa [...] en pas in het Franse existentialisme, met 
Faulkner als directe voorloper, komt de gedachte van de "kwijlende muis" tot 
litterair bewustzijn. De "psychologie" is nu definitief als laatste fictie van de 
psychologie ontmaskerd, waarmee de tot het psychologische mensentype be
horende lezer tevens de laatste kathartische mogelijkheid wordt onthouden. 
Elke reële handeling blijkt te bestaan uit de "psychologie" van die handeling 
plus een qualiteit x: een dikke, kwijlerige, kleverige massa, die de "psychologi
sche structuur" van de handeling volmaakt onkenbaar maakt, la guêpe, d.i. de 
structuur, qui s'enfonce dans la confiture et qui s'y noie, zoals Sartre het 
uitdrukt. De techniek van de psychologische roman was hierin gelegen, deze 
confiture door de röntgenstralen van de logica weg te werken, zodat alleen het 
zuivere geraamte van de handeling, de "psychologische" transparantie, overbleef, 
hetgeen de psychologisch-denkende lezer de illusie gaf dat zijn leven en zijn 
denken met elkaar in overeenstemming waren. Het kenmerkende van boeken 
als de kelder-mémoires, De kleine Duivel en La Nausée, die bewust de "con
fiture" onaangetast laten, is dan ook dat de katharsis hier volkomen ontbreekt, 

J-P. Sartre, L'être et le néant, Gallimard, Parijs, 1949, pp. 216-217. Zie ook J-P. Sartre, 'Présen

tation des Temps Modernes' . In: Situations II, Gallimard, Parijs, 1948, p . 20: 'Telle est l'origine 

de la psychologie intellectualiste dont les oeuvres de Proust nous offrent l'exemple le plus 

achevé. Pédéraste, Proust a cru pouvoir s'aider de son expérience homosexuelle lorsqu'il a voulu 

dépeindre l 'amour de Swann pour Odette; bourgeois, il présente ce sentiment d'un bourgeois 

riche et oisif pour une femme entretenue comme le prototype de l 'amour: c'est donc qu'il croit 

à l'existence de passions universelles dont le mécanisme ne varie pas sensiblement quand on 

modifie les caractères sexuels, la condition sociale, la nation ou l'époque des individus qui les 

ressentent. Après avoir ainsi "isolé" ces affections immuables, il pourra entreprendre de les 

réduire, à leur tour, à des particules élémentaires. Fidèle aux postulats de l'esprit d'analyse, il 

n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une dialectique des sentiments, mais seulement un 

mécanisme. Ainsi l 'atomisme social, position de repli de la bourgeoisie contemporaine, entraîne 

l 'atomisme psychologique. Proust s'est choisi bourgeois, il s'est fait le complice de la propagande 

bourgeoise, puisque son oeuvre contribue à répandre le mythe de la nature humaine' . 
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waarmee dus het failliet van de psychologische roman is aangegeven, die in 
laatste instantie [...] "vals en onwaarachtig" blijkt te zijn [...]. Want waar gaat 
het eigenlijk om? Dat de psychologische roman "vals en onwaarachtig" is, dat 
hij in plaats van een realistische visie op het leven slechts een fictie geeft en dat 
hij dus in de grond van de zaak even irreëel is als b.v. Parsifal of Aucassin et 
Nicolette'.21 

Rodenko's standpunt vond niet veel weerklank bij zijn collega's. In Podium 
neemt Fokke Sierksma het op voor de psychologische roman: 'Paul Rodenko 
heeft in Columbus II, 1 de reeds vaker verdedigde theorie, dat de psychologie 
zichzelf opheft en overleeft, op interessante en belangwekkende wijze in het 
literaire toegepast. Hij zet echter de psychologie wat al te vlot overboord [...]. 
Sartre heeft de consequenties getrokken van het humanisme en daarom van de 
psychologie. Maar de absolute verdichting (condensatie) van het onderbewuste 
tot het en-soi heeft ons alleen verlost of beroofd van de dynamiek en van de 
hoop, maar niet van de psychologie'.22 Ook Vestdijk gaat in De Gids uit
gebreid in op de actualiteit van de psychologische roman, waarbij hij veelvuldig 
verwijst naar het werk van Proust.23 Volgens Vestdijk dient Prousts literaire 
psychologie gelocaliseerd te worden binnen het positivistische denkklimaat van 
de negentiende eeuw. Zijn psychologie is rationalistisch, analytisch en statisch 
en daarmee verouderd want, zo voert Vestdijk aan, reeds ten tijde van Proust 
had zich in Duitsland bijvoorbeeld de 'verstenende' psychologie ontwikkeld die 
niet causaal verklaren wil, maar onbevangen beschrijven en intuïtief begrijpen. 
Vestdijk stelt hier de rationeel verklarende psychologie van Proust tegenover de 
intuïtief begrijpende psychologie. Rodenko heeft in de ogen van Vestdijk dus 
gelijk als hij de romanpsychologie van auteurs als Proust als verouderd be
schouwt: 'In het jongerentijdschrift Columbus (Okt. '46) voorspelt Paul Roden
ko in zijn essay Het einde van de psychologische roman mede op grond van 
existentialistische uitspraken de niet meer te keren ondergang van de bedoelde 
romanvorm. [...] Het is de psychologische roman, die vooral in Frankrijk, sinds 
Stendhal kan men zeggen (tenzij men nog verder terug wil gaan), beoefend 
werd en die zijn grandioze bekroning vond in het werk van Marcel Proust. Het 
is duidelijk dat ook Rodenko, die Proust althans één maal noemt, zich ongeveer 
aan deze omschrijving houdt, al geeft hij geen "definitie", waar ook de slechte 
verstaander houvast aan heeft. [...] Dat deze (betrekkelijk) rationalistische 
psychologie overwonnen is, kan men volhouden, omdat reeds in de wetenschap
pelijke psychologie en in de wijsbegeerte het rationalisme ontoereikend is 
gebleken, en dus met des te meer reden in de roman. [...] Het behoeft ons dan 
ook niet te verwonderen, dat Jean-Paul Sartre in L'être et le néant de psycho-

P. Rodenko, 'Het einde van de psychologische roman' . In: Columbus, 1946, pp. 22-23. 

22 F. Sierksma, 'Notities bij Cola Debrot ' . In: Podium, maart 1947, p. 119. 

S. Vestdijk, 'De psychologie in de roman' . In: De Gids, 1948, p. 95. Dit artikel werd later 
opgenomen in de bundel Zuiverende kroniek, Meulenhoff, Amsterdam, 1956, pp. 1-20, waaruit 
hierna geciteerd wordt. 
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logie van Proust aan een strenge, maar nogal posthuum aandoende kritiek 
onderwerpt. Dit is het dan, onder meer, wat een commentator als Paul Roden-
ko van het "einde" van de psychologische roman doet gewagen. Het einde van 
de rationalistische, "logische" psychologische roman, kan men beter zeggen, en 
dit is ook wel zijn bedoeling [...]'.24 Toch betekent dit alles in de ogen van 
Vestdijk niet dat het genre van de psychologische roman als zodanig ten dode is 
opgeschreven. Ook Sartre's werk staat naar zijn mening bol van de psychologie. 
De psychologie wordt alleen anders, zij evolueert. Sartre's psychologie, de 
'psychanalyse existentielle', is directer, concreter en ethischer dan die van 
Proust. Het existentialisme heeft in de ogen van Vestdijk dus geenszins het 
einde van de psychologische roman ingeluid: 'Heeft dus, om wederom Rodenko 
te citeren, het existentialisme een streep onder de psychologische roman gezet, 
dan kan dit onmogelijk betrekking hebben op de psychologie in de roman, 
doch hoogstens op de "roman" tout court, op het bestaan van de roman als 
kunstgenre, dat inderdaad door film (en toneel) overwoekerd zou kunnen wor
den'.25 Hoewel Vestdijk met Rodenko van mening is dat de rationalistische 
psychologie van Proust verouderd is, had hij, zoals we zo dadelijk zullen zien, 
toch grote bewondering voor de psychologische dimensie van Prousts werk. 

Ook W.L.F.M. van Leeuwen verdedigt in 1948 in Libertinage het werk van 
Proust tegen de aanval van Sartre in zijn 'Présentation des Temps Modernes': 
'Het is vooral uit hoofde van het genoemde synthetische beginsel dat Sartre, 
trouwens niet als eerste, een vaak gerechtvaardigde critiek uitoefent op een 
verouderde mechanistische en "atomistische" psychologie, die met vaste abstrac
te grootheden werkt. Waar hij echter die critiek richt tegen b.v. de analyse van 
Proust ('Présentation des Temps Modernes'), kan men toch weer enige reserves 
maken en zich afvragen of het verschil tussen Sartre's descripties en Proust's 
analyses werkelijk zo essentieel is, ondanks hun verschillende opvattingen over 
het wezen van gevoelens en passies; en of de analyses van Proust werkelijk in 
mindere mate opgaan. De persoonlijke psychologische begaafdheid en "feeling" 
lijken mij hier van veel groter belang dan de aangehangen theorieën over psy
chologie, die slechts rationalisaties zijn van bepaalde manieren waarop de 
psychische realiteit benaderd wordt, en alleen maar de kaders vormen waar
binnen het psychologisch inzicht pas begint. Sartre geeft trouwens zelf toe, dat 
in laatste instantie het pour soi en de objectiviteit incompatibel zijn: ook zijn 
descripties doen de ziel geweld aan. Overigens is Sartre's wereld, ondanks zijn 
psychologisch "totalitarisme" zeker niet minder beperkt dan die van Proust (in 
wiens romans ik altijd nog meer adem krijg dan in Sartre's dikke lucht), en ook 
bij hem zijn het niet zijn aanvechtbare denkbeelden, die daarvoor aansprakelijk 

" S. Vestdijk, 1956, pp. 5-i 

25 o.e. p. 16. 
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zijn, maar bepaalde idiosynkrasieën, waarvan de denkbeelden de weerspiegeling 

Een derde belangrijk geschilpunt, dat m nauw verband staat met het voor
afgaande, komt voort uit de fenomenologische werkelijkheidsbenadenng van 
Sartre. Sartre's literatuurfilosofie is een duidelijke reactie op de essentialistische, 
^platoniserende' benadering van Proust. Sartre verwijt Proust zijn idealisme en 
introspectie; in Sartre's visie gaat de existentie aan de essentie vooraf. In een 
artikel over Husserl uit 1939 zegt Sartre over de omwenteling die zijn filosofie 
teweeg heeft gebracht: 'Nous voilà délivrés de Proust. Délivrés en même temps 
de la "vie intérieure": en vain chercherions-nous comme Amiel, comme un en
fant qui s'embrasse l'épaule, les caresses, les dorlotements de notre intimité, 
puisque finalement tout est dehors, tout, jusqu'à nous-mêmes: dehors, dans le 
monde, parmi les autres. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous 
nous découvrirons: c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose 
parmi les choses, homme parmi les hommes'.27 Dresden constateert in dit ver
band in zijn inaugurale rede: 'In afwijking van Proust wenst Sartre een keuze te 
verrichten binnen deze wereld en geen uitzicht te openen op een hogere wereld 
van Ideeën. Kon men van Proust zeggen, dat er een hechte band met Plato be
stond; bij Gide, dat er nog enige overeenkomst te vinden was, Sartre verbreekt 
definitief iedere platoniserende inslag en men kan niet zeggen, dat dit altijd 
gunstige gevolgen heeft gehad. Sartre kan zich echter niet afwenden van de 
werkelijkheid te midden van welke hij leeft en hij meent, dat niemand het kan. 
Zijn keuze is: de persoonlijke vrijheid te verwerkelijken binnen de wereld, te 
midden van de anderen, en verantwoordelijk te zijn voor deze keuze'.28 

De fenomenologische werkelijkheidsbenadering van Sartre is alleen voor 
Bregstein reden om Proust als een anti-modern auteur af te schilderen. Hoewel 
Joyce en Proust in zijn ogen wegbereiders zijn voor de moderne roman, is 
Prousts literaire werk toch in essentie verouderd: 'Het werd me duidelijk hoe 
"anti-modern" Proust werkte. Een groot deel van de moderne literatuur bouwt 
voort op de phénoménologie, het zo exact mogelijk omschrijven van het waar-
genomene, situaties, gesprekken, personen, etc. samenhangend met de existentie-
philosophie waarbij het "waarneembare" zijn enige basis is. Maar ook de meer 
"experimentele" literatuur is zeer concreet, zoekt een zo scherp mogelijke 
directe formulering voor droom, fantasie, of via automatische methodes geregi
streerde bewustzijnstoestanden [...]. De moderne literatuur is kort, kernachtig 
van formulering, functioneel. Proust weidt uit, bladzijden lang'.29 Anti-modern 

W . L . F . M van Leeuwen, 'Losse schroeven m Sartre's filosofie'. In: Libertinage, maart-april 1948 
p . 43. ' 

J-P. Sartre, 'Une idée fondamentale de Husserl ' . In: Situations I, Gallimard, Parijs, 1947, pp. 34-

2S S. Dresden, 1947 (b), p. 22. 

-"' P. Bregstein, 1965, p . 689. 
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of niet, menig criticus prefereert Prousts filosofie van de zich in de on
willekeurige herinnering openbarende onvergankelijkheid boven de pessimisti
sche inslag van de fenomenologische existentiefilosofie van Sartre. Zo schrijft H. 
Meijer in 1951: 'Wanneer later J.P. Sartre in La Nausée over de feitelijkheid van 
ons bestaan tot beklemmend naargeestige uitspraken komt, dan werkt het als 
een bevrijding, daarnaast de juichtoon te horen, waarmede Proust ondanks alles 
wat hij zijn hoofdpersoon laat doormaken, zich opwekt tot zekerheid, dat hij 
als persoonlijk individu buiten de tijd bestaat en misschien zelfs wel onver
woestbaar is'.30 

Behalve naar deze verschillen wijst men hier en daar ook op overeen
komsten tussen Proust en Sartre. Bregstein ziet een overeenkomst tussen het 
artistieke existentialisme en auteurs als Proust: het wegvallen van het verhaal als 
basis van de roman en de daarmee verband houdende subjectivering van de posi
tie van de schrijver. 'Terwijl vroeger oorspronkelijk het verhaal consequent van 
vroeger naar later verliep, waarbij de gebeurtenissen op de vorige volgden en 
eruit volgden, is dit verhaal telkens meer uitgehold door de relativering van 
causaliteit en tijdsbesef (o.a. door de z.g. "flash-back"), zoals duidelijk in de 
romans van Joyce en Proust. Analoog aan de ontwikkeling in de filosofie, waar
bij - vooral in de existentie-filosofie - een objectief, algemeen geldend, "god
delijk" wereldbeeld langzamerhand plaats maakt voor een subjectief, slechts 
relatief geldend, concreet menselijk waarnemen en denken, zijn in de romans 
sinds Joyce en Proust zowel het begrip realisme als het begrip verhaal gesubjec-
tiveerd als werkelijkheidsweergave: wat de schrijver waarneemt en ordent is niet 
meer dan zijn subjectieve visie. Hij is niet meer de God achter de schermen'.31 

Bregstein beroept zich in dezen wellicht op uitspraken van Sartre zelf. Sartre, 
die in Proust toch in de eerste plaats een 'auteur classique'32 zag, onderkent in 
zijn artikel over The Sound and the Fury van William Faulkner het vernieuwen
de karakter van Prousts opvattingen omtrent de tijd en plaatst hem daarbij in 
de rij van auteurs die wij tegenwoordig als modernisten plegen te omschrijven. 
In de staart van het citaat klinkt evenwel de existentialistische kritiek door: 'Il 
faut chercher la raison profonde de ce rapprochement dans un phénomène litté-

H. Mei]er, ' O p zoek naar zekerheid met Marcel Proust ' . In: De Gids, 1951, p. 352. O o k S.E. 

van Praag wijst in zijn bespreking van La Peste van Camus, in Critisch bulletin 1948, p . 137, op 

de pessimistische inslag van veel existentialistisch werk: 'Veel mensen voelen zich door de 

moderne Franse letteren teleurgesteld door het er in heersende pessimisme. Persoonlijk word ik 

wel eens neerslachtig door het gebrek aan de oude Franse "indulgence", die er in tot uiting 

komt, gepaard gaande met een gebrek aan medelijden en voor de moordenaar en voor diens 

slachtoffer. Ik noem deze sfeer het "rigorisme". Doch nu heeft Camus ons eindelijk met zijn La 

Peste een basis gegeven voor een nieuw Frans humanisme'. 

P. Bregstein, 'Stellingen over de roman' . In: Hollands Maandblad, 1967, p. 3. 

J-P. Sartre, 'La temporalité chez Faulkner' . In: Situations I, Gallimard, Parijs, 1947, p. 77: 

'Proust est un classique et un Français: les Français se perdent à la petite semaine et ils finissent 

toujours par se retrouver. L'éloquence, le goût des idées claires, l'intellectualisme ont imposé à 

Proust de garder au moins les apparences de la chronologie'. 
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raire très general: la plupart des grands auteurs contemporains, Proust, Joyce, 
Dos Passos, Faulkner, Gide, V. Woolf, chacun à sa manière, ont tenté de muti
ler le temps. Les uns l'ont privé de passé et d'avenir pour le réduire à l'intuition 
pure de l'instant; d'autres comme Dos Passos, en font une mémoire morte et 
close. Proust et Faulkner l'ont simplement décapité, ils lui ont ôté son avenir, 
c'est-à-dire la dimension des actes et de la liberté'.33 

Vestdijk ziet een heel ander verband tussen Proust en Sartre. In 1948 en 
1949 schreef Vestdijk de aanzet tot een proefschrift, dat in 1968 onder de titel 
Het wezen van de angst werd uitgegeven. In het hoofdstuk dat hij hierin aan 
Proust wijdt, legt Vestdijk tot twee keer toe een verband tussen de liefdes
theorie van Proust en de filosofie van de relatie tot de ander van Sartre; Proust 
en Sartre gaan er beiden van uit dat de ene mens de ander wenst te bezitten, 
maar dat dit verlangen nooit helemaal bevredigd wordt. Zo schrijft Vestdijk 
naar aanleiding van de relaties tussen Swann en Odette en tussen de ik-figuur en 
Albertine: 'Men is geneigd aan Sartre's stelling te denken: de liefde bestaat in 
het verlangen zich meester te maken van de "vrijheid" van de ander, - in dit 
geval van de vrijheid van Odette de Crécy om niet op een plaats te zijn waar zij 
door een willekeurig mannelijk individu wordt verwacht'.34 En even verder: 
'Hun historie [de liefdesgeschiedenis van de ik-figuur en Albertine] heeft ook 
nog dit op het "prototype" voor, dat de "Ik" van de roman haar op grond van 
eigen ervaring verhaalt en van zeer ver doorgevoerd commentaar voorziet, - een 
commentaar van de strekking, dat liefde nooit te bevredigen is, omdat de z.g. 
bevrediging ons nimmer in het bezit stelt van de "ware" geliefde, d.w.z. de 
geliefde zoals zij "in zichzelf" is - een doctrine die alweer levendig herinnert aan 
Sartre's theorie omtrent de onmogelijkheid van het zich meester maken van de 
"vrijheid" van de ander'.35 

Het existentiële gedachtengoed is dus met name eind jaren veertig hier en 
daar van invloed geweest op de receptie van Proust. De visie van Sartre op 
Proust roept doorgaans verdeelde reacties op en was bepaald niet allesoverheer
send. Ook los van het existentialisme werd er veel over Proust en andere, niet 
aan het existentialisme verbonden, auteurs als Gide en Mauriac - die in respec
tievelijk 1947 en 1952 de Nobelprijs voor de literatuur ontvingen -, geschre-

S. Vestdijk, Het wezen van de angst, Bert Bakker/ Daamen N V , Den Haag, 1968, p. 523. 

o.e. p. 526. 

Zie o.a. M J . Premsela, 'Twee nieuwe werken van Mauriac'. In: Critisch bulletin, 1946, pp. 380-

383.; H . C . Kool, 'André Gide in vervolgen'. In: Critisch bulletin, 1946, pp. 570-576.; M.J. 

Premsela, 'François Mauriac nogmaals over zichzelf'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 225-228.; 

P.J.G. Huincks, 'Nobelprijs voor Gide'. In: Boek van Nu, 1947, pp. 75-77.; M J . Premsela, 'Drie 

nieuwe werken van Mauriac'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 530-536.; P .H. Dubois, 'Et nunc 

manet in te.. ' . In: Boek van Nu, 1951/1952, pp. 95-96.; P .H. Dubois, 'De wereld van Mauriac'. 

In: Boek van Nu, 1952, p. 113.; R. Franquinet, 'De nobelprijs voor F. Mauriac'. In: De Gids, 
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De receptie van Prousts werk stond inderdaad niet stil. Proust wordt 
besproken door enkele gepassioneerde lezers als Dresden, Drion en Vestdijk.37 

Dresdens speciale interesse voor het existentialisme38 belet hem niet zijn passie 
voor Proust te blijven uitspreken. In zijn inaugurele rede behandelt hij naast 
elkaar Gide, Proust en Sartre.39 Vestdijk daarentegen had geen hoge pet op van 
het existentialisme. Tegen De Vries zegt hij hierover: 'Ik heb je al gezegd dat ik 
zulke mensen respekteer, en in het geval-Sartre voegt zich daar een grote 
bewondering voor de auteur Sartre bij. Ik ben geen existentialist, en mijn 
waardering voor Camus is dan b.v. ook veel minder dan die voor Sartre: die is 
veel intelligenter, scherper, slagvaardiger...Het is evident, dat voor een man met 
Sartre's geaardheid het engagement naar vele zijden een sine qua non van de 
totale persoonlijkheid is. Maar dat bewijst nog helemaal niet, dat engagement 
voor élke schrijver heilzaam en inspirerend zou werken. Met Sartre ben ik het 
trouwens ook lang niet op alle punten eens [...]. Zijn studie over Baudelaire 
wordt verzwakt door een enorm hineininterpretieren van existentialistische 
trekken in Baudelaire's karakter, die door niets gewettigd worden'.40 Vestdijk 
hield vast aan het genre van de psychologische roman. Proust was voor hem het 
beste wat de Franse literatuur te bieden had: 'Weet je, wat al deze 19-eeuwse 
Fransen, die toch allemaal talent hebben, voor mij voor een goed deel onlees
baar maakt? De lektuur van Proust. Toen ik met hem kennis maakte, was voor 
mij de rest van de Franse literatuur vrijwel bedorven'.41 Proust was voor Vest-

1953, pp. 460-461.; A. v. Duinkerken, 'François Mauriac'. In: De Gids, 1953, pp. 257-279.; en 

het speciale nummer van Maatstaf over Gide in 1969, no. 7. 

37 Voor Proust gold waarschijnlijk wat J .H.W. Veenstra in 1951 naar aanleiding van Larbaud 

schreef in zijn artikel 'Larbaud van maand tot maand' in Libertinage, 1951, p . 394: 'Het is waar

schijnlijk dat Larbaud, die wel tot het tegendeel van een gangbaar soort timmerlieden op de 

literaire markten heeft behoord, in Frankrijk door de veel luidruchtiger politiek en anderszins 

"ge-engageerde" literatuur sterk op de achtergrond is gedrongen, maar zijn bewonderaars in het 

buitenland zijn, naar het me voorkomt, toch ook maar in zeer schaarse kringen der fijnproevers 

te vinden'. 

5S In 1993 zegt hij in een gesprek met Goedegebuure hierover: 'Dat existentialisme is weer zo'n 

etiket. Daar ben ik natuurlijk een heel stuk in meegegaan, althans voor zover het de zogenaam

de "existentiële psycho-analyse" betrof. Die vond ik het meest interessant. Ik heb me niet 

bekommerd om de politieke aspecten van Sartres existentialisme. Voor die "keuze" heb ik altijd 

een beetje angst gehad' (In: J. Goedegebuure en O. Heynders, Literatuurwetenschap in Neder

land, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996, p. 59). 

" S. Dresden, 1947 (b). 

40 T. de Vries, Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968, p. 50. 

41 o.e. p. 78. 
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dijk een voorbeeld tot navolging.42 Ter Braak zei hier in 1935 reeds over: 
'Voor Vestdijk moet de psychoanalyse, evenals de lectuur van Marcel Proust, de 
betekenis hebben gehad van een bevestiging der persoonlijke levenservaring'.43 

In Frankrijk ziet men aan het eind van de jaren vijftig en in de loop van de 
jaren zestig een hernieuwde belangstelling voor Proust ten gevolge van de 
speciale aandacht voor zijn werk van de kant van de 'nouveaux romanciers' als 
Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Ollier, Robert 
Pinget, Jean Ricardou en Claude Simon. Compagnon zegt hierover: 'L'effet de 
la vogue du nouveau roman sur la réception de Proust est plus difficile à cerner. 
Les nouveaux-romanciers - Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor 
- furent des lecteurs attentifs de Proust. Robbe-Grillet juge que s'ils furent eux-
mêmes mal reçus dans les années 1950, c'est que les critiques en place n'avaient 
pas encore assimilé Proust et Joyce. Le nouveau roman illustre un regain d'inté
rêt, rare dans la tradition française, pour les techniques, et Proust devait être 
consacré comme un catalogue complet des techniques romanesques universelles 
par Gérard Genette dans Figures III (1972). [...] Le nouveau roman n'a en tout 
cas pas éliminé Proust: il ne l'a nullement rendu désuet et morne. Au contraire, 
s'il a eu un effet, ce fut de le faire lire parce que le nouveau roman y était déjà, 
comme ces "réminiscences anticipées" que Proust aimait retrouver dans les livres 
du passé'.44 De auteurs van de 'nouveau roman' hebben nooit een echte literai
re school gevormd, maar zoals Robbe-Grillet in een artikel in het tijdschrift 
Ontmoeting aangeeft, beoogden zij in grote lijnen wel eenzelfde soort revolutie 
in de literatuur. Zij vormden samen een literaire beweging.43 Proust was voor 
de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' een belangrijk referentiepunt. 

42 o.e. pp. 81-82: 'Ik heb zeker invloeden van hem ondergaan bij het schrijven van mijn Anton 
Wachter-romans. Niet in de zin van simpele en direkte beïnvloeding, maar wel bij wijze van 
impuls. Ik had pas de hele Recherche gelezen, en ben toen meteen daarop aan mijn eigen 
"autobiografie" begonnen'. Zie ook N. Gregoor, Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk, De 
Bezige Bij, 1976, p. 48: 'G: "Je noemde daarnet de invloed van Proust. Hoever ging die invloed 
eigenlijk?" V: "Die ging niet veel verder dan de aandrift om iets dergelijks over mijn jeugd te 
schrijven, maar het is toch iets heel anders geworden"'. 

43 M. ter Braak, 1951, p. 625 (oorspronkelijk gepubliceerd in 1935). 

44 A. Compagnon, 1992, p. 948. 

45 A. Robbe-Grillet, 'De nieuwe roman, de nieuwe mens'. In: Ontmoeting, 1963-1964, p. 4: 'De 
nieuwe roman beoogt geen theorie, maar een onderzoek. Hij heeft dus geen enkele regel 
vastgesteld. Waaruit volgt dat het niet gaat om een letterkundige school in de gebruikelijke 
betekenis van dat woord. Wij zijn de eersten die weten dat er aanzienlijke verschillen zijn 
tussen onze werken - tussen die van Nathalie Sarraute, die van Claude Simon en die van mij 
bijvoorbeeld - en wij zijn van mening dat dit heel goed is. Welk belang zou er in gelegen zijn 
als we alledrie hetzelfde schreven? Maar hebben die verschillen niet altijd binnen een school 
bestaan? Wat men aan gemeenschappelijks vindt onder de mensen, in elke letterkundige 
beweging in onze geschiedenis, is vooral de wil te ontsnappen aan een verkalking, de behoefte 
aan iets anders'. 
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Robbe-Grillet en Sarraute besteden met name aandacht aan Proust in hun theo
retische geschriften aangaande de 'nouveau roman'. Butor geeft in zijn kritisch 
werk een aantal interpretaties van Prousts werk.46 Simon gebruikt tekstfrag
menten uit A la recherche du temps perdu in zijn romans.47 Samuel Beckett die 
ook wel tot deze stroming wordt gerekend, had al in 1931 een korte studie over 
Proust geschreven, waarvan in 1977 een Nederlandse vertaling verschijnt.48 

Wat waren de opvattingen van de 'nouveaux romanciers' over Proust? Ik ga 
voor mijn analyse in de eerste plaats uit van de theoretische geschriften van 
Robbe-Grillet en Sarraute. Robbe-Grillet verwijst in Pour un nouveau roman''* 
herhaaldelijk naar Proust. Hij ziet in Proust in bepaalde opzichten een voor
loper. Ook Proust heeft het genre van de roman trachten te vernieuwen: 'Flau
bert écrivait le nouveau roman de 1860, Proust le nouveau roman de 1910'.50 

Dit idee wordt regelmatig door de Nederlandse kritiek overgenomen, bijvoor
beeld door Elly Jaffé-Freem: 'Natuurlijk kan men hem [Proust] zien als de 
laatste schakel in de keten van een eeuwenlange ontwikkeling. Met even veel 
recht echter kan men hem de voorloper noemen van een nieuwe visie op indivi
du, leven, maatschappij en kunst, die een ware revolutie teweeg zal brengen wat 
betreft onze houding ten opzichte van de psychologie van de mens, van de be
leving van tijd en ruimte, de relatie van de schrijver tot zijn werk en zijn 
romanfiguren. Deze nieuwe visie zal in haar uiterste consequentie leiden tot de 

M. Butor, 'Les "moments" de Marcel Proust ' . In: Répertoire, Minuit, Parijs, 1960, pp. 163-172; 

M. Butor, 'Les oeuvres d ' an imaginaires de Proust ' . In: Répertoire II, Minuit, Parijs, 1964, pp. 

252-292; M. Butor, 'Proust et les sens'. In: Répertoire V, Minuit, Parijs, 1982. 

F. van Rossum-Guyon heeft deze intertekstualiteit uitvoerig beschreven in haar artikel 'De 

Claude Simon à Proust: un exemple d'intertextualité'. In: F. van Rossum-Guyon, Le Coeur 

critique. Butor, Simon, Kristeva, Cixous, Rodopi, Amsterdam, 1997, pp. 117-136. 

S. Beckett, Proust, John Cladler, Londen, 1931. S. Beckett, Proust: een essay, Meulenhoff, 
Amsterdam, 1977. 

A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Gallimard, Parijs, 1963. In dit werk zijn een aantal 

artikelen gebundeld die Robbe-Grillet vanaf 1955 publiceerde. 

o.e. p. 10. Zie ook A. Robbe-Grillet, 1963-1964, p. 5: 'De nieuwe roman zet alleen maar een 

constante ontwikkeling voort in de romankunst. De vergissing die men begaat, is dat men 

gelooft dat de echte roman eens en voor altijd haar vaste vorm heeft gekregen in de tijd van 

Balzac, in strenge beslissende regels. Niet alleen is de evolutie aanzienlijk geweest sinds het 

midden van de 19e eeuw, maar zij heeft direct een aanvang genomen in de tijd dat Balzac zelf 

nog leefde. Is hij zelf niet reeds m de greep van de "verwarring" in de beschrijvingen van La 

Chartreuse de Parme. Vast staat dat de slag bij Waterloo, zoals Stendhal die ons overlevert, reeds 

niet meer behoort tot de orde van Balzac. En sindsdien is de evolutie steeds duidelijker 

geworden: Flaubert, Dostojewski, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Beckett... Geenszins door 

schoon schip te maken met het verleden zijn we tot overeenstemming gekomen over de namen 

van onze voorgangers; en ons streven is alleen hun werk voort te zetten. Niet om meer te doen 

- dat heeft geen enkele zin -, maar om ons m hun gevolg te scharen, nu, op dit ogenblik'. 
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Nouveau Roman'.51 Robbe-Grillet ziet een aantal punten van overeenkomst 
tussen de literatuur van Proust en de literatuur zoals die door de beweging van 
de 'nouveau roman' werd beoogd. In de eerste plaats verzetten beiden zich 
tegen een geëngageerde literatuur, tegen een 'littérature didactique'. De 'nou
veaux romanciers' verdedigen net als Proust het primaat van de kunst: 'Il nous 
faut donc maintenant, une fois pour toutes, cesser de prendre au sérieux les 
accusations de gratuité, cesser de craindre "l'art pour l'art" comme le pire des 
maux, récuser tout cet appareil terroriste que l'on brandit devant nous sitôt que 
nous parlons d'autre chose que de la lutte des classes ou de la guerre anti
colonialiste'.52 Een andere overeenkomst tussen Proust en de 'nouveau roman' 
die hij signaleert, is de doorbreking van de traditionele conventies van de 
negentiende-eeuwse realistische intrigeroman: doorbreking van de chronologie, 
perspectivische verteltrant, desintegratie van de werkelijkheid en daarmee van 
het verhaal. Proust en de 'nouveau roman' hebben met elkaar gemeen dat het 
verhalende element, de anecdote, niet meer het belangrijkste romanelement is 
en dat de vertelstructuur niet gedomineerd wordt door een causale lineariteit. 
De werkelijkheid is reeds bij Proust geen homogeen geheel meer, maar is kalei-
doscopisch geworden: 'Tous les éléments techniques du récit - emploi systéma
tique du passé simple et de la troisième personne, adoption sans condition du 
déroulement chronologique, intrigues linéaires, courbe régulière des passions, 
tension de chaque épisode vers une fin, etc., tout visait à composer l'image d'un 
univers stable, cohérent, univoque, entièrement déchiffrable...Pourtant, là 
encore, il suffit de lire les grands romans du début de notre siècle pour constater 
que, si la désagrégation de l'intrigue n'a fait que se préciser au cours des 
dernières années, elle avait déjà cessé depuis longtemps de constituer l 'armature 
du récit. Les exigences de l'anecdote sont sans aucun doute moins contraignan
tes pour Proust que pour Flaubert, pour Faulkner que pour Proust, pour 
Beckett que pour Faulkner...Il s'agit désormais d'autre chose. Raconter est 
devenu proprement impossible'.53 

Een laatste overeenkomst die hij ziet is de scepsis ten aanzien van de moge
lijkheid van karaktertekening; bij Proust hebben de personages geen vastomlijn
de karakters meer zoals bij Balzac, maar zijn constant aan veranderingen onder
hevig. Proust volstaat niet met één enkel, statisch portret van een persoon, met 
eigenschappen die eens en voor altijd vaststaan. De anonimiteit die de perso-

E. Jaffé-Freem, 'Marcel Proust: vernieuwer van de romankunst'. In: De Groene Amsterdammer, 
17 juli 1971. 

A. Robbe-Grillet, 1963, p. 43. 

o.e. p. 37. In La Jalousie van Robbe-Grillet bijvoorbeeld is de lineaire verhaalstructuur geheel 
verdwenen en is de anecdotische dimensie tot vrijwel niets gereduceerd. Behalve de dood van de 
duizendpoot, de conversaties op het terras en de scènes waar het centrale bewustzijn zijn 
bananenbomen telt, gebeurt er niets in deze roman. 
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nages in de 'nouveau roman' kenmerkt is bij Proust evenwel nog niet aan
wezig.54 Volgens Robbe-Grillet kondigt Prousts werk dus op bepaalde punten 
de 'nouveau roman' aan. Met name de niet-causale, a-lineaire vertelstructuur en 
de perspectivische karaktertekening zullen ook door de 'nouveaux romanciers', 
maar dan nog radicaler, worden toegepast. 

Maar uit Robbe-Grillets geschriften blijken ook duidelijk verschillen tussen 
het werk van Proust en dat van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman'. 
In de eerste plaats wijst de 'nouveau roman' de psychologische analyse die zo 
veelvuldig gehanteerd wordt in de Franse roman en meer in het algemeen iedere 
vorm van transcendentie, iedere essentialistische werkelijkheidsbenadering van 
de hand: men gelooft niet meer in de eenheid van een georganiseerde wereld 
met herkenbare wetten: 'La seule conception romanesque qui ait cours au
jourd'hui est, en fait, celle de Balzac. Sans mal on pourrait même remonter 
jusqu'à Mme de La Fayette. La sacro-sainte analyse psychologique constituait, 
déjà à cette époque, la base de toute prose: c'est elle qui présidait à la concep
tion du livre, à la peinture des personnages, au déroulement de l'intrigue. Un 
"bon roman", depuis lors est resté l'étude d'une passion - ou d'un conflit de 
passions, ou d'une absence de passion - dans un milieu donné. [...] A la place de 
cet univers des "significations" (psychologiques, sociales, fonctionnelles), il 
faudrait donc essayer de construire un monde plus solide, plus immédiat. Que 
ce soit d'abord par leur présence que les objets et les gestes s'imposent, et que 
cette présence continue ensuite à dominer, par-dessus toute théorie explicative 
qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système de référence, sen
timental, sociologique, freudien, métaphysique ou autre. Dans les constructions 
romanesques futures, gestes et objets seront là avant d'être quelque chose; et ils 
seront encore là après, durs, inaltérables, présents pour toujours et comme se 
moquant de leur propre sens. [...] Il y a aujourd'hui, en effet, un élément nou
veau qui nous sépare cette fois radicalement de Balzac, comme de Gide ou de 
Mme de La Fayette: c'est la destitution des vieux mythes de la "profondeur". 

o.e. pp. 31-33: 'Nous a-t-on assez parlé du "personnage"! C'est même là qu'elle [la critique] 

reconnaît le "vrai" romancier: il crée des personnages. U n personnage, tout le monde sait ce que 

le mot signifie. Ce n'est pas un il quelconque, anonyme et translucide, simple sujet de l'action 

exprimé par le verbe. U n personnage doit avoir un nom propre, double si possible: nom de 

famille et prénom. Enfin il doit posséder un "caractère", un visage qui le reflète, un passé qui a 

modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à 

chaque événement. Son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer, de le haïr. C'est 

grâce à ce caractère qu'il léguera un jour son nom à un type humain, qui attendait, dirait-on, la 

consécration de ce baptême. [...] Aucune des grandes oeuvres contemporaines ne correspond en 

effet sur ce point aux normes de la critique. Combien de lecteurs se rappellent le nom du 

narrateur dans La Nausée ou dans L'Etranger} Y a-t-il là des types humains? Ne serait-ce pas au 

contraire la pire absurdité que de considérer ces livres comme des études de caractère? Et le 

Voyage au bout de la nuit, décrit-il un personnage? Croit-on d'ailleurs que c'est par hasard que 

ces trois romans sont écrits à la première personne? [...]. Le roman de personnages appartient 

bel et bien au passé, il caractérise une époque: celle qui marqua l'apogée de l'individu [...]'. In 

La Jalousie bijvoorbeeld is er zelfs geen sprake van een verteller die zich uit in de eerste of 

derde persoon. De roman speelt zich af in het bewustzijn van de hoofdpersoon. Hij is slechts 

de blik die gadeslaat. 
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[...] Nous ne croyons plus à cette profondeur. Tandis que les conceptions 
essentialistes de l 'homme voyaient leur ruine, l'idée de "condition" remplaçant 
désormais celle de "nature", la surface des choses a cessé d'être pour nous le 
masque de leur coeur'.55 Robbe-Grillet bindt de strijd aan met wat hij noemt 
de 'analogies anthropomorphistes' in de literatuur, dat wil zeggen met het idee 
dat de wereld en de dingen uitsluitend gevormd worden naar het beeld en de ge
voelens van de mens. In zijn pleidooi voor een nieuwe realiteit in de roman 
spreekt hij herhaaldelijk van de 'signification immédiate' van de dingen, die in 
literaire werken tot uitdrukking moet komen.56 Op dit punt ziet Robbe-Grillet 
Proust geenszins als een voorloper. Bij Proust draait juist alles om de confron
tatie tussen subject en werkelijkheid. 

Deze nieuwe werkelijkheidsbenadering heeft natuurlijk ook stilistische 
consequenties. De 'nouveaux romanciers' twijfelen grondiger dan Proust aan de 
uitdrukkingsmogelijkheden van de taal. Bij Proust is ook al sprake van een 
zekere taalscepsis maar in de 'nouveau roman' wordt deze verder doorgevoerd. 
In het hoofdstuk 'Nature, humanisme, tragédie' wijst Robbe-Grillet iedere vorm 
van analogisch taalgebruik, en meer in het bijzonder het gebruik van de meta
foor, van de hand. De 'nouveau roman' kenmerkt zich doorgaans inderdaad 
door een zeer pragmatisch en concreet taalgebruik, alhoewel er grote stilistische 
verschillen zijn tussen de diverse auteurs van de 'nouveau roman'. Met name 
het gebruik van de metafoor is in de ogen van Robbe-Grillet een uiting van een 
humanistische visie op de werkelijkheid die hij niet voorstaat. De literatuur 
moet de objecten weergeven zoals deze in de werkelijkheid bestaan, dus 
onafhankelijk van de mens: 'Dans le domaine littéraire, l'expression de cette 
solidarité apparaît surtout comme la recherche érigée en système, des rapports 
analogiques. La métaphore, en effet, n'est jamais une figure innocente. [...] La 
métaphore, qui est censée n'exprimer qu'une comparaison sans arrière-pensée, 
introduit en fait une communication souterraine, un mouvement de sympathie 
(ou d'antipathie) qui est sa véritable raison d'être. [...] Refuser notre prétendue 
"nature" et le vocabulaire qui en perpétue le mythe, poser les objets comme 
purement extérieurs et superficiels, ce n'est pas - comme on l'a dit - nier 
l 'homme; mais c'est repousser l'idée "pananthropique" contenue dans l'huma
nisme traditionnel, comme probablement dans tout humanisme. Ce n'est, en fin 
de compte, que conduire dans ses conséquences logiques la revendication de ma 
liberté'.57 Zoals bekend is de metafoor het belangrijkste stijlkenmerk van 
Prousts werk. Niet alle 'nouveaux romanciers' wijzen overigens elke vorm van 
analogisch taalgebruik en dus het gebruik van de metafoor, af. In het werk van 
Simon bijvoorbeeld komt men veel metaforisch taalgebruik tegen. De theoreti
cus Jean Ricardou is dan ook zelfs van mening dat Proust door zijn specifieke 

55 o.e. p. 17 en pp. 23-26. 

'"• o.e. p. 60. 

57 o.e. pp. 59-64. 
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metafoorgebruik de 'nouveau roman' aankondigt. Bij Proust is de metafoor niet 
louter versiering meer, maar een structurerend verhaalelement: 'Quant au style 
même, l'amenuisement sartrien de son rôle (décoration, adjonction) doit être 
aussi remis en cause. Une fois encore, c'est Proust qu'il faut relire. Eminente 
figure de style, la métaphore en le roman lui-même, est célèbrement saluée [...]. 
Mieux. C'est d'une décisive extension du style qu'il s'agit. La métaphore ne sera 
pas seulement cette figure qui agrémente de ses prestiges chatoyants le cours 
d'une prose; elle tendra, au cours d'expériences souvent fondamentales, à ordon
ner et produire la substance même du récit: madeleine et pavés, certes, mais 
aussi l'Odette botticellienne, la marine alpestre, etc. Sous le nom de métaphore 
structurelle, il nous est aisé d'en suivre le rôle producteur. Comme aujourd'hui 
chez Simon et quelques autres, il y a donc déjà chez Proust retournement des 
éléments traditionnels de l'expression (métaphore, calembour) en facteurs de 
production'.58 

Ook Sarraute wijst in haar bundel L'ère du soupçon Prousts psychologische 
analyses van de hand." Proust legt teveel uit en laat te weinig over aan de 
verbeelding van de lezer.60 Maar ook zij ziet in Proust, hoewel zijn literatuur 

J. Ricardou, Pour une theorie du nouveau roman, Seuil, Parijs, 1971, pp. 15-16. 

N . Sarraute, L'ère du soupçon, Gallimard, Parijs, 1956, pp. 16-17: 'Le temps était bien passé où 

Proust avait pu oser croire qu'"en poussant son impression aussi loin que le permettrait son 

pouvoir de pénétration" (il pourrait) "essayer d'aller jusqu'à ce fond extrême où gît la vérité, 

l'univers réel, notre impression authentique". Chacun savait bien maintenant, instruit par des 

déceptions^ successives, qu'il n 'y avait pas d'extrême fond. "Notre impression authentique" 

s'était révélée comme étant à fonds multiples; et ces fonds s'étageaient à l'infini. Celui que 

l'analyse de Proust avait dévoilé n'était déjà plus qu'une surface. Une surface, à son tour, cet 

autre fond que le monologue intérieur, sur lequel on avait pu baser de si légitimes espoirs, avait 

réussi à mettre au jour. Et le bond immense accompli par la psychanalyse, brûlant les étapes et 

traversant d 'un seul coup plusieurs fonds, avait démontré l'inefficacité de l ' introspection 

classique et fait douter de la valeur absolue de tout procédé de recherche. L'homo absurdus fut 

donc la colombe de l'arche, le messager de la délivrance'. En p. 99: 'Le mot "psychologie" est 

un de ceux qu'aucun auteur aujourd'hui ne peut entendre prononcer à son sujet sans baisser les 

yeux et rougir'. 

o.e. pp. 134-138: 'Reste alors la méthode opposée, celle de Proust: le recours à l'analyse. [...] 

Proust ne se contente pour ainsi dire jamais de simples descriptions et n 'abandonne que 

rarement le dialogue à la libre interprétation des lecteurs. Il ne le fait que lorsque le sens 

apparent de leurs paroles recouvre exactement leur sens caché. Qu'il y ait entre la conversation 

et la sous-conversation le plus léger décalage, qu'elles ne se recouvrent pas tout à fait, et aussitôt 

.1 intervient, tantôt avant que le personnage parle, tantôt dès qu'il a parlé, pour montrer tout ce 

qu'il voit, expliquer tout ce qu'il sait, et il ne laisse au lecteur d'autre incertitude que celle qu'il 

est forcé d'avoir lui-même, malgré tous ses efforts, sa situation privilégiée, les puissants 

instruments d'investigation qu'il a créés. [...] Mais en faisant appel à l 'attention volontaire du 

lecteur, à sa mémoire, en s'adressant sans cesse à ses facultés de compréhension et de raison

nement, cette méthode renonce du même coup à tout ce sur quoi les behavioristes, avec un 

optimisme exagéré, fondent tous leurs espoirs: cette part de liberté, d'inexprimable, de mystère, 

ce contact direct et purement sensible avec les choses, qui doivent faire se déployer les forces' 

instinctives du lecteur, les ressources de son inconscient et ses pouvoirs de divination'. 
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duidelijk tot het verleden behoort61, in bepaalde opzichten toch een voorloper. 
Prousts behandeling van het personage is in haar ogen een belangrijke schakel 
in de keten van een ontwikkeling die uitmondt in de 'nouveau roman': 'Voilà 
pourquoi le personnage n'est plus aujourd'hui que l 'ombre de lui-même. C'est à 
contrecoeur que le romancier lui accorde tout ce qui peut le rendre trop facile
ment repérable: aspect physique, gestes, actions, sensations, sentiments courants, 
depuis longtemps étudiés et connus, qui contribuent à lui donner à si bon 
compte l'apparence de la vie et offrent une prise si commode au lecteur. "Pas 
une seule fois, s'écriait Proust, un de mes personages ne ferme une fenêtre, ne se 
lave les mains, ne passe un pardessus, ne dit une formule de présentation. S'il y 
avait même quelque chose de nouveau dans ce livre, ce serait cela (Lettre à 
Robert Dreyfus)". Même le nom dont il lui faut, de toute nécessité, l'affubler, 
est pour le romancier une gêne. Gide évite pour ses personnages les noms patro
nymiques qui risquent de les planter d'emblée solidement dans un univers trop 
semblable à celui du lecteur, et préfère les prénoms peu usuels. Le héros de 
Kafka n'a pour tout nom qu'une initiale, celle de Kafka lui-même. Joyce désigne 
par H.C.E., initiales aux interprétations multiples, le héros de Finnegans 
Wake'.62 Een ander élément dat Sarraute in Proust aanspreekt is het gebruik 
van wat zij noemt de 'sous-conversation', dat wil zeggen een 'conversatie' die 
ongewild naar voren komt in een opmerking, een intonatie of een blik: 'Pour 
ce qui est de Proust, il est vrai que ce sont précisément ces groupes composés de 
sensations, d'images, de sentiments, de souvenirs qui, traversant ou côtoyant le 
mince rideau du monologue intérieur, se révèlent brusquement au-dehors dans 
une parole en apparence insignifiante, dans une simple intonation ou un regard, 
qu'il s'est attaché à étudier. [...] Ceux qui viennent après lui et qui veulent 
essayer de faire revivre au lecteur, à mesure qu'elles se déroulent, ces actions 
souterraines, rencontrent ici quelques difficultés'.63 

Theoretici van de 'nouveau roman' als Jean Ricardou verwijzen nauwelijks 
naar Proust.64 Proust was voor hen geen belangrijk referentiepunt. In zijn 
boek Pour une theorie du nouveau roman bijvoorbeeld, beroept Ricardou zich 
met name op Paul Valéry. 

De 'nouveaux romanciers' stonden ook in Nederland redelijk in de belang
stelling met name in de sterk op Frankrijk georiënteerde tijdschriften als Boek 

61 o.e. p. 98: 'Mais, pour la plupart d'entre nous, les oeuvres de Joyce et de Proust se dressent déjà 
dans le lointain comme les témoins d'une époque révolue'. 

a o.e. pp. 88-89. 

63 o.e. pp. 116-117. 

64 In zijn boek Problèmes du nouveau roman, Seuil, Parijs, 1967, verwijst Ricardou niet naar 
Proust. In Pour une théorie du nouveau roman, verwijst hij, zoals we gezien hebben, naar het 
specifieke metafoorgebruik van Proust. 
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van Nu en Litterair Paspoort.63 Anbeek zegt over de doorwerking van deze lite
raire stroming in Nederland: Tas na 1960 ontstaat er meer aandacht voor 
teksten die het traditionele mimetische standpunt (een roman is een spiegel van 
de werkelijkheid) ondermijnen. Met name de opkomst van de nouveau roman 
in Frankrijk (Robbe-Grillet, Butor en anderen) bleef in Nederland niet on
opgemerkt'.66 Auteurs als Sybren Polet (Breekwater 1961) en Jacques Firmin 
Vogelaar (Anatomie van een glasachtig lichaam 1966) worden vaak tot de Neder
landse navolgelingen van de 'nouveau roman' gerekend, maar zoals Anbeek op
merkt was hun experimenteel proza slechts een randverschijnsel binnen de 
Nederlandse literatuur. Er was in Nederland geen sprake van een beweging met 
manifesten en theoretische programma's: 'In het voorafgaande zou licht de 
indruk kunnen zijn gewekt dat het literaire leven in de jaren zestig beheerst 
werd door experimenten met de romanvorm. Die indruk is misleidend. In feite 
gaat het in Nederland maar om een handjevol teksten, waaraan hier veel aan
dacht is besteed omdat ze iets nieuws nastreefden, dat afwijkt van de realistische 
traditie [...]. Intussen verliest de realistische traditie niets van zijn kracht. De 
Blaman-Hermans-Van het Revelijn wordt doorgetrokken door een van de meest 
populaire auteurs uit deze periode, Jan Wolkers'.67 De 'nouveau roman' heeft 
in Nederland nauwelijks een voet aan de grond weten te krijgen: 'De taal-en 
stijlexperimenten van de jaren zestig en zeventig, Tel Quel, nouveau roman en 
Oulipo, hebben nooit veel weerklank gevonden in Nederland. Butor, Pinget, al
lemaal lagen ze doorgaans snel bij De Siegte. Nadat Claude Simon in 1985 de 
Nobelprijs voor de literatuur had gekregen, heeft Meulenhoff zich nog eens aan 
deze auteur gewaagd, maar opnieuw zonder veel succes. Alleen Queneau, op
richter van de Oulipo-groep, heeft zich een min of meer vaste plaats weten te 
veroveren op de planken van de boekhandel'.68 

Vertegenwoordigers van de Nederlandse 'nouveau roman' verwijzen in hun 
geschriften nooit naar Proust. Zo bespreekt Vogelaar in zijn essaybundel Strip-

J. van Geelen, 'Alain Robbe-Grillet'. In: Litterair Paspoort, 1957, p. 107. H . Sandberg, 'Gesprek 

met Alain Robbe-Grillet'. In: Litterair Paspoort, 1958, pp. 12-14. A. Kibedi Varga, 'De nieuwe 

Franse romanschool ' . In: Podium, 1958-1959, pp. 230-237. H. Sandberg, 'Nathalie Sarraute en 

haar Tropismes' . In: Litterair Paspoort, 1958, pp. 98-100. J. van Geelen, 'Claude Simon's im

pressionisme'. In: Litterair Paspoort, 1963, pp. 78-81. A. Robbe-Grillet, 1963-1964, pp. 4-9. 

C. Gadourek, 'Alain Robbe-Grillet voorliefde voor het cryptische'. In: Litterair Paspoort, 1965, 

pp. 74-77. S. Pos, 'De nieuwste roman van Alain Robbe-Grillet: niet om de knikkers' . In: Litte

rair Paspoort, 1965, pp. 194-195. H.J. Loreis, 'De nouveau roman' . In: Kentering, 1967, pp. 39-

45. M. Meijer Greiner, 'Gesprek met Nathalie Sarraute'. In: Litterair Paspoort, 1968, pp. 121-

123. M. Meijer Greiner, 'Claude Simon'. In: Litterair Paspoort, 1971, pp. 84-86. 

T. Anbeek, 1990, p. 227. Anbeek ziet de invloed van de nouveau roman bijvoorbeeld op 

bepaalde werken van Sybren Polet, p. 229: 'Zijn eerste roman Anatomie van een glasachtig 

lichaam (1966) vertoont nog sporen van beïnvloeding door de Franse nouveau roma aan . 
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tease van een ui, Faulkner, Simon en Beckett.69 De enige Nederlandse literatuur
geschiedenis die een verband legt tussen Proust en de 'nouveau roman' is die van 
Knuvelder: 'Belangrijk waren in de laatste jaren van vijftig en in die van zestig 
ook de "vernieuwingen" op het gebied van de prozakunst, onder andere voor 
wat betreft het naar voren komen van de "nieuwe roman". De grondleggers van 
de nieuwe roman in het buitenland zijn vooral Proust, Gide, Joyce, Kafka, 
Woolf, Faulkner en de nieuwste Amerikanen'.70 Pas in de jaren tachtig ontstaat 
er in Nederland een hernieuwde belangstelling voor de auteurs van de 'nouveau 
roman' in het kader van de discussie over het postmodernisme. Zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien, wordt het werk van een auteur als Robbe-
Grillet herhaaldelijk in verband gebracht met het postmodernisme. 

In de publieke literaire kritiek wordt, tijdens deze tweede periode, de relatie 
tussen Proust en de schrijvers van de 'nouveau roman' alleen door de romanisten 
Jaffé-Freem in De Groene Amsterdammer71 en A. Kibedi Varga in Podium be
sproken. Ook Dresden in zijn in 1965 verschenen boek over de twintigste-
eeuwse roman, Wereld in woorden71, spreekt uitvoerig over deze relatie. Daar
naast verschijnt er in 1969 in Kritisch Akkoord een artikel van Mare Insingel over 
Maurice Gilliams waarin hij kort ingaat op de relatie Proust-Sarraute.73 De 
critici verwijzen in hun artikelen overigens zelden naar de theoretische 
geschriften van Robbe-Grillet en Sarraute. Ze zien in Proust over het algemeen 
een voorloper van de 'nouveau roman'. Zo zegt Varga over de relatie tussen 
Proust en de 'nouveau roman' in het blad Podium: 'Terwijl wat de tijd betreft, 
hoofdzakelijk wordt teruggegrepen op Proust, Joyce en Faulkner, is de "nieuwe 
romancier" bijzonder geobsedeerd door de ruimte [...]. Nathalie Sarraute, 
schrijfster van o.a. "Tropismes" (1939) en "Portrait d'un inconnu" (1947), 
experimenteert met een soort antiroman van het psychische, de prae-Prousti-
aanse impulsen, articulaties en bewegingen van nog anonieme mensen; aan 
Proust herinnert ook, alleen op minder originele wijze, Claude Simon'.74 

" J.F. Vogelaar, Striptease van een ui, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993. 

70 G. Knuvelder, 1976, p. 546. 

71 E. Jaffé-Freem, 1971. 

72 S. Dresden, Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst, Bert Bakker/Daamen n.v., Den 

Haag, 1965. 

73 M. Insingel, 'Tussen Proust en Sarraute: notities bij "Elias" en "Winter te Antwerpen" van 

Maurice Gilliams'. In: Kritisch Akkoord, 1969, pp. 62-68. 

74 A. Kibedi Varga, 1958/1959, p. 232 en p. 236. J. van Geelen, 1963, p. 79 verwijst ook kort naar 

Proust maar vanuit een andere invalshoek; Simon zou zelf hebben aangegeven door Proust te 
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invloed van Faulkner, alleen is het bij hem niet de fataliteit van de zonde, maar de fataliteit van 

het noodlot zonder meer die zijn romanfiguren achtervolgt'. 
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Net als voor het existentialisme geldt ook in dezen dat het moeilijk vast te 
stellen is hoe groot de invloed van de 'nouveau-roman'-beweging op de Neder
landse Proustkritiek nu precies is geweest. Zeker is dat er ook los van deze 
beweging veel over Proust werd geschreven. Vestdijk bijvoorbeeld, die in 1966 
een viertal essays over Proust publiceert, moest niet veel hebben van de 'nou
veau roman'. Tegen De Vries zegt hij hierover: 'We hebben het al over de nou
veau roman gehad. Daar ligt het ook niet, ook dat is een typisch voorbeeld van 
specialisatie. Het doet bovendien kunstmatig aan, wat niet betekent dat bepaal
de tendensen in die richting niet iets goeds kunnen bewerken. Maar dat heb ik 
nog niet overtuigend bij een Robbe-Grillet, Butor of Nathalie Sarraute kunnen 
vinden...Uit een roman van Robbe-Grillet herinner ik me heel geslaagde frag
menten over jaloezie, voor de rest kon ik er niet achter komen waar de man 
het over had. Sarraute las ik eens in Duitse vertaling...niet slecht, maar wel erg 
gekunsteld. [...] Maar in zo'n boek als Robbe-Grillets L'année dernière à Marien
bad gelóóf ik gewoonweg niet'.75 

Vervolgens ziet men in Frankrijk, in de loop van de jaren zestig, een bijzondere 
belangstelling voor Proust van de kant van de 'Nouvelle Critique'. De vertegen
woordigers van deze literair-kritische beweging en structuralisten als Gérard 
Genette, konden zich goed vinden in Prousts opvattingen omtrent de literaire 
kritiek. Proust stond evenals zij een intrinsieke benadering van de literatuur 
voor.76 Compagnon merkt in dit verband op: 'Or il est pour le moins étonnant 
que, depuis le structuralisme les idées de Proust soient au firmament de 
l'esthétique littéraire alors que dans la même période l'étoile du Bergsonisme a 
fort peu brillé [...]. Les nouveaux critiques ont invoqué Proust, à l'instar d'un 
Flaubert ou d'un Mallarmé, à la fois comme théoricien précurseur du structura
lisme littéraire et comme écrivain dont l'oeuvre, par une circularité inévitable, 
justifiait la lecture qu'ils portaient sur elle. Les idées de Proust en matière de 
critique ont par ailleurs bénéficié du succès de la critique dite thématique, sans 
doute le courant le plus puissant de cette "nouvelle critique"'.77 De vertegen
woordigers van de 'Nouvelle Critique' benaderen het letterkundig werk niet 
meer met de methoden van de geschiedschrijving en biografisch zoals bijvoor
beeld Sainte-Beuve het deed. Men beschouwt het letterkundig werk als zodanig. 
De 'Nouvelle Critique' bij alle diversiteit van kritische vraagstellingen wil 
structuren aantonen. Op basis van moderne analysemodellen (bijvoorbeeld het 
existentialistische, het marxistische en het psychoanalytische) gaat men op zoek 
naar structurele relaties binnen een werk. Aanhangers van de nieuwe kritiek ge
loofden niet in de mogelijkheid van een alomvattende interpretatie van het lite
raire werk. Literaire kritiek is een subjectief gebeuren: de criticus kan alleen 

75 T. de Vries, 1968, p. 84. 

Zie G. Poulet, Etudes sur le temps humain, Pion, Parijs, 1949, pp. 364-404. 

77 A. Compagnon, 1992, p. 46. 
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binnen het door hem gekozen analysemodel een betekenis aan het literaire 
werk geven.78 Verschillende analysemodellen brengen verschillende structuren 
aan het licht. Iedere benadering laat andere structuren zien en kent aan het 
werk andere betekenissen toe. Belangrijke critici die tot deze stroming worden 
gerekend zijn Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Philippe Sollers 
en Gérard Genette. Zij publiceerden in tijdschriften als Tel Quel, Communica
tions, Langages en Poétique. Proust was een belangrijk studie-object van een van 
de belangrijkste structuralisten: Genette.79 Een ander criticus die zich met 
Proust heeft beziggehouden en tot deze richtingen kan worden gerekend, is de 
filosoof Gilles Deleuze. In zijn studie Proust et les signes onderscheidt Deleuze 
een aantal klassen van tekens (wereldse tekens, liefdestekens, materiële tekens en 
de tekens waaruit het kunstwerk is opgebouwd) op basis waarvan hij Prousts 
Recherche analyseert.80 

Deze aandacht voor Proust van de kant van de 'Nouvelle Critique', wordt 
in de door mij onderzochte Nederlandse publieke media nauwelijks aan de orde 
gesteld81, hetgeen waarschijnlijk niet verwonderlijk is aangezien deze nieuwe 
literair-kritische stroming eerder een aangelegenheid van de academische kritiek 
is. De publicaties van Genette bijvoorbeeld zijn vrijwel uitsluitend van invloed 
geweest op de academische kritiek. De romanist Jacques Plessen bespreekt De-
leuze's studie in 1986 in Bzzlletin.n Maarten van Buuren zal in 1985 in zijn 
studie over de geheugenleer van Proust teruggrijpen op het artikel van Genette 
over de metonymie bij Proust. En ook Evers baseert zich in 1998 voor zijn 
bespreking van Prousts beeldspraak op de conclusies van Genette. Ik kom daar 
in mijn volgende hoofdstuk op terug. Het tijdschrift Merlyn wordt wel als 
Nederlandse pendant van de 'Nouvelle Critique' beschouwd. Proust wordt in 
dit tijdschrift niet besproken. 

Zie ook J. van Luxemburg, M. Bal en W.G. Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, 

Cout inho, Muiderberg, 1992, pp. 74-78. 

Zie: G. Genette, 'Proust et le langage indirect'. In: Figures, Seuil, 1969, pp. 223-294; 'Métonymie 

chez Proust ' . In: Figures III, Seuil, 1972, pp. 41-66; 'Discours du récit'. In: o.e. pp. 67-269. 
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Proust - dat hun grote reputatie als kritici volkomen onverdiend is, doet naar mijn mening 

hetzelfde als de man die Shakespeare genialiteit zou ontzeggen op grond van Troilus en 

Cressida'. 
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Specifieke evenementen en de publicatiegeschiedenis van Prousts werk zijn 
waarschijnlijk van meer invloed op de receptie van Proust in Nederland geweest 
dan de aandacht die er tijdens deze periode aan hem werd besteed in het werk 
van Franse schrijvers en critici. De publicatiegeschiedenis van Prousts werk 
krijgt in de jaren vijftig een vervolg. In 1952 verschijnt Jean Santeuü bij Bernard 
de Fallois en in 1954 de bundel essays en artikelen Contre Sainte-Beuve bij 
Gallimard.83 Ook in 1954 komt A la recherche du temps perdu in de Biblio
thèque de la Pléiade uit. Tegelijkertijd verschijnen er een groot aantal 
briefwisselingen.84 Tussen 1965 en 1968 verschijnt de Recherche in Frankrijk in 
de pocketuitgave Livre de Poche. Anders dan in Frankrijk leiden deze publica
ties in Nederland niet tot een Proust-renaissance. Ze worden kort en oppervlak
kig besproken. Halbo C. Kool bespreekt Jean Santeuil in Boek van Nu (1952), 
Van Nijlen in Litterair Paspoort (1952) en Jean Schalekamp in Haagse Post 
(1956). Allen benadrukken het feit dat Jean Santeuü als een voorloper van de 
Recherche dient te worden gezien. In 1953 wordt de Correspondance avec sa mère 
in Boek van Nu besproken. Ed Leeflang behandelt in Litterair Paspoort de bun
del Contre Sainte-Beuve, P.H. Dubois bespreekt deze voorstudie tot de Recherche 
in Het Vaderland op 30 oktober 1954.85 Ook worden er enkele Franse studies 
over Proust gerecenseerd. Het werk Proust et la stratégie littéraire van Pierre-
Quint wordt in Boek van Nu door Brûlez behandeld (1954-55). Van Nijlen be
spreekt in Litterair Paspoort (1952) het boek Marcel Proust van Georges Cattaui. 
Dresden verwijst in zijn artikel 'De rol der kunst bij Marcel Proust' in Crite
rium naar diverse Franse publicaties.86 Robert Franquinet recenseert in 1953 
het boek Marcel Proust van Claude Mauriac. Premsela bespreekt op 16 oktober 
1959 in Algemeen Handelsblad de studie van Henri Bonnet, Marcel Proust de 
1907 a 1914. En H.A. ten Bruggencate geeft op 8 oktober 1960 zijn oordeel 
over de briefwisseling tussen Proust en Rivière in Het Vaderland. 

In 1966 verschijnt eindelijk de eerste Nederlandse vertaling van Prousts 
werk: Een liefde van Swann door Veenis-Pieters.87 In 1970 verschijnt vervol-

M. Proust, Jean Santeuil, Bernard de Fallois, Parijs, 1952. M. Proust, 1954 (a). 

In de loop der jaren versehenen de briefwisselingen met zijn moeder, met vrienden als Georges 
de Lauris, de gebroeders Bibesco, Reynaldo Hahn, Fernand Gregh, en met schrijvers als Fran
çois Mauriac, André Gide, Paul Morand, Henri Bordeaux, Edmond Jaloux en Jacques Rivière. 
Zie bijvoorbeeld H.A. ten Bruggencate, 'Een vriendschap in brieven. Correspondentie tussen 
Proust en Jacques Rivière'. In: Het Vaderland, 8 oktober 1960. 
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gens de vertaling van Combray door Nico Lijsen88 en in 1971 de vertaling van 
Autour de Mme Swann eveneens door Lijsen.89 In 1966 publiceert Maatstaf een 
kort fragment uit Combray in de vertaling van P.C. Nagel: 'De torens van 
Martinville'.90 Deze vertaling is niet begeleid door enig commentaar. In de 
tijdschriften wordt geen enkele aandacht aan deze vertalingen geschonken. De 
meeste boekbesprekingen en de besprekingen van de vertalingen komen we 
tegen in de dag- en weekbladpers. 

In de jaren 1966-1971 is er in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen 
van de eerste vertalingen van Prousts werk en naar aanleiding van de viering 
van het honderdste geboortejaar in 1971, sprake van een waar Proust-réveil. De 
NRC komt op 11 juni 1971 met een speciale bijlage over Proust en ook het tijd
schrift Maatstaf brengt in 1971 een speciaal nummer over hem uit. Bij de viering 
van het honderdste geboortejaar bespreekt men ook uitvoerig de activiteiten die 
in Frankrijk worden georganiseerd.91 Martin Ros geeft er op 21 april 1971 in 
de NRC een mooi overzicht van92: séances georganiseerd door de Société des 
amis de Marcel Proust in het College de France, exposities in de Bibliothèque 
Nationale en het museum Jacquemart-André, een 'Wereld-Proust-congres' in het 
Hôtel de Lauzun, een serie Proust-avonden in de Comédie Française, excursies 
in het achtste en zestiende arrondissement, en een muziekconcours om het 
befaamde Vinteuilthema te verklanken, georganiseerd door de ORTF. De wijze 
waarop het honderdste geboortejaar van Proust gevierd wordt, roept soms ook 
ergernis op. Boudewijn van Houten spreekt spottend over de manier waarop 
met deze viering in Frankrijk wordt omgegaan: 'Literaire prijzen, literaire 
salons, al die dingen die met literatuur niets te maken hebben, bloeien in 
Frankrijk. En je kunt je dus voorstellen wat ze daar in dit herdenkingsjaar met 
hun Proust gaan doen: dat wonderkind zal door z'n hysterische tantes worden 
doodgeknuffeld'.93 Hij wordt 'misselijk' van de officiële aandacht die aan 
Proust gegeven wordt: 'Zelfs Pompidou bemoeit zich ermee en zal straks wel 
zeggen in een redevoering dat hij niet anders doet dan Proust lezen en zich aan 
hem verwant voelen'.94 Van Houten voorziet een stapel onbenullige publicaties 
over Proust: 'Weer zo'n boek van het proefschrift-genre, denk ik [een gids in 
Illiers-Combray had hem verteld een boek te schrijven over Proust en het 

M. Proust, Combray, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970 (vertaling C.N. Lijsen). 

M. Proust, Rondom Mme Swann, De Bezige Bij, 1971 (vertaling C.N. Lijsen). 
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toneel]. Er zullen er tijdens dit herdenkingsjaar heel wat verschijnen in 
Frankrijk; en ook dit nummer van Maatstaf zal wel een paar artikelen van dat 
soort herbergen, "Proust en de asperges", geschreven door en voor groente
boeren. "Proust en de urine", voor en door urologen'.95 

3.2 Algemene kenmerken receptiemateriaal 

Tijdens de na-oorlogse jaren keert een aantal tijdschriften die we in het vorige 
hoofdstuk al tegenkwamen in het Nederlandse literaire leven terug maar er ont
staan ook een groot aantal nieuwe tijdschriften. De volgende tijdschriften wer
den onderzocht: Ad Interim (1944-1949), Apollo (1945-1948), Centaur (1945-
1947), Columbus (1945-1947), Criterium (1945-1948), Critisch bulletin (1946-1957), 
De Gids (1837-heden), Hollands Maandblad (1959-heden), Kentering (1964-1975), 
Libertinage (1948-1953), Kritisch Akkoord (1955-1983), Literair Akkoord (1958-
1984), Litterair Paspoort (1946-1973; 1978-1982), Maatstaf (1953-heden), Merlyn 
(1962-1966), De Nieuwe Stem (1946-1967), Ontmoeting (1946-1964), Podium 
(1944-1969), Proloog (1945-1947), Raam (1963-1975), Raster (1967-heden), Roeping 
(1922-1963), Tirade (1957-1985), Wending (1946-1967) en Het Woord (1945-1949). 
De verwijzingen naar de dag-en weekbladpers komen uit Algemeen Handelsblad 
(1828-1970), Het Parool (1945-heden, tussen 1941 en 1945 weekblad), NRC 
(1844-1970), NRC Handelsblad (1970-heden), De Telegraaf (1893-heden), Trouw 
(1944-heden), Het Vaderland (1869-1982), de Volkskrant (1921-heden), De Groene 
Amsterdammer (1874-heden), Haagse Post (1969-1990), Elseviers Weekblad (1944-
1987) en Vrij Nederland (1940-heden). Voor wat betreft de dag- en weekbladpers 
baseer ik mij volledig op de bibliografie van Kazus; de tijdschriften heb ik 
opnieuw onderzocht. 

De aandacht voor de Franse literatuur is na de oorlog, en dan met name van
af de tweede helft van de jaren vijftig, over het algemeen tanende in de diverse 
literaire en algemeen-culturele tijdschriften.96 Zo kon A. van der Veen zich in 
1947 nog enthousiast uitlaten over de kennis van de Franse literatuur in Neder-

o.c. p. 180. 
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diger van Frankrijk de kroningsplechtigheid van koningin Juliana bijwoonde. Tijdens dit 

gesprek bezwoer ik deze hoge functionaris het frans niet te laten vallen, m ieder geval niet op 

de middelbare scholen' (Vertaald in: Critisch bulletin, 1953, p. 406). 
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land97 en zijn bladen als Libertinage en Columbus, evenals de voorloorlogse 
tijdschriften, nog sterk op het buitenland gericht. Deze oriëntatie op het 
buitenland had volgens de redacties van deze bladen te maken met de onder
maatse kwaliteit van hetgeen in Nederland geproduceerd werd: '[Men consta
teert] dat vele jonge auteurs hardnekkig pogingen doen om te lijken wat zij niet 
zijn; en dat gebrek aan aandacht voor wat buiten het Nederlandse taalgebied 
gebeurt de maatstaven verzwakt en de ontwikkeling remt. Wij hebben niet de 
illusie dat wij er veel aan kunnen veranderen. Wij hebben niet de pretentie de 
zieke letteren te saneren. Wij willen alleen voor onszelf, en onze eigen klandi
zie, de maatstaven aanleggen die wij voor de juiste houden. Dat wij meer aan
dacht zullen besteden aan de buitenlandse dan aan de Nederlandse literatuur is 
daarvan de consequentie'.98 In de loop van de jaren vijftig loopt de belangstel
ling voor de Franse literatuur echter terug. Speciale rubrieken voor de Franse 
letterkunde komt men nauwelijks meer tegen, behalve dan in het op het buiten
land gerichte tijdschrift Litterair Paspoort dat hoofdzakelijk op Frankrijk was 
georiënteerd.99 De meeste aandacht voor de Franse literatuur komt men tegen 
in Apollo, Columbus, Criterium, Critisch bulletin, Libertinage, Maatstaf, Tirade en 
natuurlijk Litterair Paspoort. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de 
aanwezigheid in deze tijdschriften van bepaalde critici die Frans georiënteerd 
waren. Ton Velthuysen zegt hierover bijvoorbeeld in zijn studie over het blad 
Tirade: 'In de pure boekbesprekingen is tot 1964 erg veel buitenlandse literatuur 
behandeld, hetgeen mede te danken is geweest aan het redacteurschap van 
Adriaan Morriën en Joke Kool-Smit, die beiden Frans hebben gestudeerd'.100 

A. v.d. Veen, 'De Amerikaanse cultureele fabriek'. In: Criterium, 1947, p . 265: 'Er is echter nog 

een andere moeilijkheid. Men is er aan gewend, dat de beste moderne schrijvers in de wereld

literatuur in ons land zelden in vertaling bekendheid verkrijgen. Wat is er tot dusverre hier van 

Gide of Proust vertaald? Maar dat neemt niet weg, dat de meeste Nederlanders met een meer 

dan oppervlakkige literaire belangstelling deze figuren kennen en op de hoogte zijn van hun 

plaats in de Fransche letterkunde. Het is zelfs nu nog niet moeilijk om zich van de stand van 

zaken in de Fransche literatuur op de hoogte te brengen'. 

In: 'Ter Inleiding', Libertinage, 1948, januari-februari, p. 2. O o k de redactie van het blad 

Columbus pleit in haar redactioneel 'Bij de Nieuwe jaargang' uit 1946, voor een buitenlandse 

oriëntatie, pp. 1-3: 'Thans echter, nu wij ons een beeld hebben kunnen vormen van de situatie 

in binnen- en buitenland - een beeld, dat, voor zover het het binnenland en met name de 

jongeren, betreft, van een beangstigende kleurloosheid is - thans is het duidelijk geworden dat 

wij alleen door een scherp-en onvoorwaardelijk positie-kiezen de jonge nederlandse literatuur 

uit het drijfzand van provincialisme en onbelangrijkheid, waarin zij meer en meer dreigt te 

verzinken, kunnen redden. [...] Veel aandacht zal worden besteed aan de buitenlandse literatuur, 

vooral aan nieuwe richtingen en stromingen, waartegenover wij, zo wij niet achterop willen 

raken, zo nauwkeurig mogelijk onze eigen positie zullen moeten bepalen'. 

A. Morriën, 'Ter Inleiding'. In: Litterair Paspoort, 1946, p. 2: 'Wij hebben ons grotendeels tot 

de Fransche literatuur moeten beperken, niet omdat wij de Engelsche en Amerikaansche van 

geen belang zouden vinden, maar omdat ons van de hedendaagsche Fransche literatuur nog de 

meeste gegevens ter beschikking stonden'. 

T. Velthuysen, 1986, p. 47. 
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Morriën zat samen met Drion in de redactie van Criterium, Dresden werkte 
veelvuldig aan dit tijdschrift mee. Dresden werkte ook voor de tijdschriften 
Critisch bulletin, Columbus, Centaur en Maatstaf, Tielrooy zat in de redactie van 
Apollo. In de dag- en weekbladpers is de aandacht voor de Franse literatuur 
groot en zelfs iets toegenomen ten opzichte van de vorige periode. Men ziet dus 
een verschuiving van de aandacht voor de Franse literatuur van de literaire tijd
schriften naar de dag- en weekbladen. 

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is de literaire kritiek nog in belangrijke 
mate verzuild. Het katholieke tijdschrift De Gemeenschap verschijnt niet meer 
na de oorlog. Roeping begint in januari 1946 weer te verschijnen. In 1963 gaat 
dit tijdschrift over in het tijdschrift Raam dat tot 1975 zou blijven bestaan. Ook 
de protestants-christelijke auteurs kregen na de oorlog weer hun eigen tijdschrif
ten: Wending en Ontmoeting. Toch is het onderscheid tussen confessionele tijd
schriften en niet-confessionele tijdschriften, zoals dat gehanteerd werd voor de 
eerste periode, voor deze tweede periode niet meer werkbaar. De aandacht voor 
Proust en de buitenlandse literatuur in confessionele tijdschriften als Roeping, 
Raam, Ontmoeting en Wending is nihil. Roeping beperkt zich vrijwel uitsluitend 
tot de behandeling van katholieke schrijvers als Maritain, Jammes en Mauriac; 
in Raam is er überhaupt geen aandacht voor de Franse literatuur en in Ont
moeting en Wending is de aandacht voor de Franse letteren zeer gering. De 
beoordeling van Proust vanuit katholieke hoek komt sporadisch aan de orde in 
de besprekingen van Franse bronnen als die van het boek La France byzantine 
van Julien Benda.101 Voor wat betreft de dag- en weekbladpers geldt dat 
Proust slechts zeer sporadisch wordt besproken in de Volkskrant, Trouw en De 
Tijd. In deze artikelen is echter geen sprake van een ethische beoordeling op 
confessionele gronden. Het is wel opvallend en wellicht tekenend dat Proust zo 
weinig wordt besproken in deze bladen; vanaf het begin van de jaren zeventig, 
nadat de Volkskrant in 1965 haar katholieke signatuur heeft laten varen102, 
wordt de aandacht in deze krant voor Proust heel groot. 

J. Benda spreekt in dit boek over een 'crise de l'affirmation' in de hedendaagse Franse literatuur 

die zich o.a. zou uiten in een overschatting van het onderbewustzijn en de droom. Zie 

bijvoorbeeld J. A. Meijers, 'Een debat over de Franse geest'. In: Boek van Nu, 1947, p. 68: 'Als 

eerste en voornaamste grief geldt daarbij, dat schrijvers als Proust, Gide, Valéry, Claudel e.a. die 

overigens een nogal heterogeen gezelschap vormen, gebroken hebben met wat Benda voor de 

eeuwige waarden van het denken houdt, zoals die neergelegd zijn in het eerste van Descartes' 

vier voorschriften: slechts voor waar aan te houden wat zich klaar en scherp bepaald, claire

ment et distinctement, aan de geest voordoet. De hedendaagse literatuur is, naar de mening van 

Benda, anti-intellectualistisch. [...] Zij weigert de klaaromlijnde voorstelling, de scherp bepaalde 

gedachte en verkiest de onzekerheid boven de zekerheid. [...] Dit deel van zijn requisitoir richt 

Benda voornamelijk tegen Marcel Proust, naar wiens mening het verleden van de mens slechts 

in schijn stabiel is, maar in werkelijkheid aan een voortdurende verandering blootstaat, zodat 

onophoudelijk oude lagen weer aan de oppervlakte komen' . Zie ook K. Swart, 'Julien Benda, 

de aristocratische kampvechter van de democratie'. In: Criterium, nov. 1945, pp. 49-59. En: A. 

van Rantwijk, 'Een aestheet van het intellectualisme'. In: Criterium, 1947, pp. 45-52. 

De ondertitel Katholiek Dagblad voor Nederland, verdwijnt op 25 september 1965 uit de kop 

van de krant. 
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Anders dan bij de beoordeling van de Nederlandse literatuur speelt de 
confessionele ethische kritiek bij de beoordeling van Proust geen enkele rol 
meer. De Proustkritiek wijkt hier dus af van wat gebruikelijk was in de Neder
landse literaire kritiek. Tot ver in de jaren zestig werden Nederlandse auteurs 
op basis van levensbeschouwelijke argumenten beoordeeld. Zo schrijft Anbeek 
naar aanleiding van de reacties op Eenzaam avontuur van Blaman: 'Wie de re
censies op Eenzaam avontuur nu doorleest, wordt getroffen door de grote een
zijdigheid van de kritiek uit deze periode. Vrijwel zonder uitzondering berust 
de recensie op een confrontatie van de levensbeschouwing van de criticus met 
de boodschap die hij in het boek legt. Zelden gaat men in op de opbouw van 
de roman, die toch heel wat vragen op zou kunnen roepen. Ten dele is dat te 
verklaren uit het feit dat de literaire kritiek nog in belangrijke mate verzuild 
was. Van de toen nog goed roomse Volkskrant, de Maasbode of van Trouw kan 
men weinig anders verwachten dan een afwijzing op levensbeschouwelijke gron
den. Er bestaat van 1945 tot het begin van de jaren zestig een kloof tussen de 
nieuwe literatuur, die zonder uitzondering a- of antireligieus was, en de kritiek 
die voor een groot deel nog op de zuilen berustte'.103 

Net als tijdens de vorige periode wordt Proust in de meest uiteenlopende 
bladen besproken en loopt het aantal referenties sterk uiteen: Maatstaf 10, 
Tirade 5, Hollands Maandblad 2, Litterair Paspoort 2, Boek van Nu 2, De Gids 1, 
Literair Akkoord 1, Vrij Nederland 7, De Groene Amsterdammer 7, Elsevier 5, 
Haagse Post 3, De Tijd 1, NRG Handelsblad 11, Algemeen Handelsblad 4, Het 
Vaderland 4, Trouw 2, Het Parool 2, de Volkskrant 1. 

Zoals we hebben gezien wordt in Frankrijk de belangstelling voor Proust in 
hoge mate bepaald door de opkomst van bepaalde literaire (existentialisme, 
'nouveau roman') of kritische ('Nouvelle Critique') stromingen. Deze hebben 
maar zeer ten dele invloed uitgeoefend op de Nederlandse receptie. Voor de 
receptie van Proust belangrijke critici als Vestdijk werden er niet of nauwelijks 
door beïnvloed. Proust wordt doorgaans besproken in tijdschriften die algemeen 
georiënteerd zijn en niet poëticaal programmatisch. Theoretische programma's 
ten aanzien van het proza zijn dan ook nauwelijks van invloed geweest op de 
receptie van Proust. Hoogop verklaart de exclusieve belangstelling voor het 
existentialisme het ontbreken van Proustreferenties in tijdschriften als Colum
bus, Criterium en Het Woord. 

De Nederlandse receptie wordt in deze periode veel meer bepaald door 
evenementen als de publicatie van de vertalingen en de viering van Prousts 
honderdste geboortejaar en door de bijzondere belangstelling voor Proust van 
een aantal critici als Vestdijk, Drion, Morriën en Dresden. Oude namen als 
Tielrooy en Van Nijlen komen we na de oorlog nauwelijks meer tegen.104 Net 
als voor de oorlog, waren de critici vaak niet honkvast. Dresden schreef voor 
Apollo, Criterium, Columbus, Critisch bulletin en Maatstaf; Drion schreef in 

T. Anbeek, 1990, p. 187. 

Tielrooy is vlak na de oorlog nog redacteur van het blad Apollo. Hij overleed in 1953. 
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Hollands Maandblad en Tirade; Vestdijk o.a. in Het Parool, Podium, Maatstaf en 
Criterium en Morriën in Libertinage, Litterair Paspoort, Criterium en Tirade. 
H.U. Jessenin d'Oliveira zegt hierover in 1960 in het blad Tirade: 'Hier zijn we 
een van de tekortkomingen van de nederlandse bladen op het spoor: geen blad 
heeft een zo uitgesproken karakter dat het sommige medewerkers weet aan te 
trekken en anderen af te stoten. [...] Tegenover W.F. Hermans, die Podium (vnl. 
platonisch) t rouw blijft, staat een Vestdijk die zich als neutrale Zwitserse 
huursoldaat door de nederlandse letteren begeeft'.105 

Ik zal mij voor deze periode dan ook beperken tot het analyseren van de 
belangrijkste tendensen in de Proustreceptie waarbij ik de receptiedocumenten 
zoveel mogelijk in een breder kader zal plaatsen: in de context van het werk 
van een criticus of in de context van het tijdsgewricht. 

3.3 Tendensen Proustreceptie 1945-1971 

Met het verdwijnen van de confessionele ethische inbreng wordt Proust voort
aan nog vrijwel uitsluitend in positieve termen besproken. Hij wordt alom 
beschreven als een van de belangrijkste figuren in de wereldliteratuur; zijn naam 
als 'grand classique' is definitief gevestigd. Schalekamp zegt hierover in 1956: 
'Zelden is een genie in zijn eigen tijd zo miskend en zo weinig begrepen als 
Marcel Proust. Zelfs de zeer groten uit zijn tijd hebben niet voorzien wat voor 
enorme invloed zijn werk zou gaan uitoefenen, niet alleen op de Franse, maar 
vooral op de wereldliteratuur. Weinigen hebben voorzien dat hij, betrekkelijk 
kort na zijn dood al, zou gaan behoren tot de grote klassieken uit het begin van 
de twintigste eeuw'.106 Lampo noemt hem een 'geniaal schrijver'107, voor 
Premsela is hij 'een der grootste schrijvers van onze tijd'108, Hans van den 
Bergh ziet hem als 'een van de drie of vier grootste schrijvers van deze 
eeuw'109 en voor Vestdijk was Proust 'de grootste romancier van de laatste 
halve eeuw'.110 Proust was beroemd maar of dat betekende dat hij ook veel ge
lezen werd is de vraag. Lampo zegt hierover in 1947: 'Met de grote klassieken 

H.U. Jessurun d'Oliveira, 'Literaire Bladders'. In: Tirade, 1960, p . 290. 

J.A. Schalekamp, '"A la recherche de Marcel Proust". Nieuw museum in Combray ' . In: Haagse 
Post, 4 februari 1956. 

H . Lampo, 1947: '[...] Zijn werk vertegenwoordigt één van de indrukwekkendste, zo niet het 

meest indrukwekkende monument uit de hedendaagse wereldliteratuur'. 

M.J. Premsela, 'Grootmeester der introspectie'. In: Algemeen Handelsblad, 13 november 1947. 

H. v.d. Bergh, 'De glij- en valpartijen van een vertaalster. Proust verprutst ' . In: Vrij Nederland, 
28 januari 1967. 

S. Vestdijk, 'Roman en essay op eikaars hielen'. In: Algemeen Handelsblad, 6 september 1952. 



142 De receptie van Proust in Nederland 

deelt Proust het lot, dat er veel over hem wordt gesproken, doch dat zijn aantal 
lezers waarschijnlijk in omgekeerde verhouding staat tot zijn faam'.111 Deze 
studie doet geen onderzoek naar het feitelijke lezerspubliek van Prousts werk 
maar wanneer we de resultaten bekijken van de beroemde Proustenquête die 
Martin Ros in 1971 een groot aantal Nederlandse auteurs voorlegde, dan rijst 
inderdaad het sterke vermoeden dat Proust beroemd maar feitelijk niet veel 
gelezen was. O p de laatste vraag 'Hebt u ooit iets van Proust gelezen' antwoordt 
het merendeel van de 48 ondervraagden negatief.112 Een vergelijkbare enquête 
uit 1955 van Pierre Brachin leverde min of meer hetzelfde resultaat op.111 

Een eerste element dat opvalt in de na-oorlogse receptie is de grote aandacht 
voor de biografische gegevens. De publicatie van de biografieën van Maurois11"' 
en Painter, het verschijnen van verschillende delen van Prousts correspondentie 
en van studies als Proust et la stratégie littéraire van Pierre-Quint115, en de 
diverse activiteiten die in de loop der jaren rondom Prousts persoon en met 
name rondom de viering van zijn honderdste geboortejaar (exposities, uitgaven) 
werden georganiseerd, hebben hiertoe bijgedragen. Drion bijvoorbeeld wijdt in 
1965 een uitgebreid artikel aan het snobisme van Proust, waarbij hij zich her
haaldelijk beroept op de biografie van Painter. De biografie van Maurois uit 
1949 is aanleiding voor de eerste uitgebreide studie naar Proust vanuit medische 
hoek. De hoogleraar psychologie A.M.J. Chorus rekent in zijn boek Inleiding in
de empirische karakterkunde Proust tot het 'sentimentele type', evenals bij-

Zie ook H. Meijer, 1951, p . 360: 'In Nederland is Proust nog onvoldoende doorgedrongen. 

Talrijken hebben iets over hem gelezen, maar in zijn hoofdwerk zijn weinigen verder gekomen 

dan het eerste werk Du côté de chez Swann . En J. Tersteeg, 'Met Proust op zoek'. In: De 

Groene Amsterdammer, 31 juli 1948: 'Het komt zelden voor, iemand te ontmoeten die de gehele 

Proust heeft gelezen; velen zijn niet verder gekomen dan de klassiek geworden bladzijde waarop 

de madeleine [...] en het kopje thee voorkomen [...]'. 

M. Ros en R. Ferdinandusse, Wat is het toppunt van ellende?, De Arbeiderspers, Amsterdam, 
1971. 

P. Brachin legde m 1955 240 Noordnederlandse auteurs een enquête voor over de invloed van 

de Franse letteren. O p vraag 2: 'Welke zijn de Franse auteurs (of afzonderlijke werken) die u 

het liefst leest of gelezen hebt?', geven slechts 7 personen de naam van Proust op. In het verslag 

van zijn bevindingen in De Gids in 1957, p. 143, merkt Brachin dan ook op: 'De grote 

romanciers uit de 19e eeuw hebben niets van hun prestige ingeboet: Balzac, Flaubert, Stendhal, 

niet te vergeten Maupassant, tot op zekere hoogte ook Zola. Onder hun opvolgers staan 

Mauriac en Gide vooraan, maar Proust wordt naar verhouding niet veel gelezen, Duhamel nog 

minder, en Jules Romains wordt slechts 2 keer genoemd'. 

A. Maurois, 1949. 

Deze publicatie wordt uitgebreid besproken door P. Geyl in zijn artikel 'Literaire baantjesjacht 

op z'n Frans. Een boekje open over Marcel Proust ' . In: Vrij Nederland, 19 november 1955. En 

door R. Brûlez in Boek van Nu, 1954/1955, pp. 191-192. Ook M. Premsela verwijst ernaar in 

zijn bespreking van Henri Bonnets Marcel Proust de 1907 à 1914, Nizet, Parijs, 1959 in 

Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1959. 
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voorbeeld Bilderdijk, Piet Paaltjes en J.C. Bloem.116 G.H.M, van Huet be
spreekt de biografie van Maurois in De Groene Amsterdammer en Maurice Roe-
lants in Elseviers Weekblad}17 Drion bespreekt die van Painter in Tirade.ns In 
1953 verschijnt in de Haagse Post het verslag van een interview met Céleste 
Albaret, Prousts huishoudster.119 In 1971 brengt De Arbeiderspers een boekje 
van Ben van der Velden uit dat gewijd is aan Albaret.120 

Proust wordt in deze biografisch getinte analyses meestal met veel sympathie 
bejegend. Proust, de door ziekte getroffen eenling, die zijn nutteloze mondaine 
bestaan uiteindelijk inruilt voor een kluizenaarsbestaan en zijn onovertroffen 
roman schrijft: 'Marcel Proust, die pas 51 jaar was, toen hij in 1922 stierf, sleet 
een groot deel van zijn leven in de mondaine salons van Parijs. Hij bleek daar 
een verbluffende opmerkingsgave tot ontwikkeling te hebben gebracht, toen hij 
zich, lijdend aan chronische astma, zwak en ziek, opsloot in een kamer, waar hij 
vrijwel niet meer uitkwam, maar waar hij een reusachtig plan ten uitvoer bracht, 
namelijk de voorbije dagen van zijn bestaan te doen herleven in een omvangrijk 
oeuvre dat volkomen de romankunst vernieuwde'.121 Alleen S. Teunisse schetst 
in 1971 een minder flatteus beeld van Prousts persoon.122 Hij beroept zich 
daarbij op de studie Marcel Proust romancier van Maurice Bardèche. Volgens 
Teunisse is Proust zijn leven lang een verwend kind gebleven dat nooit volwas
sen is geworden: 'Als gevolg van deze - ook terwille van zijn gezondheid -
koesterende moederliefde is Marcel nimmer opgegroeid tot de jonggezel waartoe 

A.M.J. Chorus, Inleiding in de empirische karakterkunde, Stenfert Kroese n.v., Leiden, 1958, p. 
135. Als belangrijkste karakterkenmerken van Proust noemt hij zijn hypergevoelige emotionali
teit, zijn grote mate van introversie, zijn kwetsbaarheid, zijn onhandigheid, zijn besluiteloosheid 
en zijn neerslachtige en ernstige aard. 

G.H.M, van Huet, 'Marcel Proust. Een kwestie van gezichtshoek'. In: De Groene Amsterdam
mer, 10 maart 1953. Dit artikel zou later worden opgenomen in de bundel Lezen en laten lezen, 
Arbeiderspers, Amsterdam, 1953, pp. 37-44 van dezelfde auteur. Zie ook: M. Roelants, 'Maurois 
en zijn boeiende analyse: "A la recherche de Marcel Proust"'. In: Elserviers Weekblad, 4 februari 
1950. 

118 H. Drion, 'Painter over Proust'. In: Tirade, 1966, pp. 36-43. 

' [Anonymus], 'Marcel Proust'. In: Haagse Post, 15 augustus 1953. 

1 C.J. Kelk, 'Het meisje van Proust'. In: De Groene Amsterdammer, 11 december 1971. 

P.H. Dubois, 'Van Tours naar Miers. France, De Meung, Villon, Péguy, Proust'. In: Het 
Vaderland, 19 februari 1966. Dit artikel werd later opgenomen in zijn bundel Schrijvers in hun 
landschap, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1971, pp. 103-114. Zie ook M.J. 
Premsela, 1947; [Anonymus], 1953; JA. Schalekamp, 1956; E. Boogerman, 'Reis naar het on
veranderde Illiers'. In: NRG, 11 juni 1971; J. Phaff, 'Proust herdenken in Parijs (of in het 
Mauritshuis)'. In: Vrij Nederland, 4 september 1971 en C.J. Kelk, 1971. 

S. Teunisse, 'Marcel Proust honderd jaar geleden geboren. De allure van het verwende kind'. 
In: Elseviers magazine, 10 juli 1971, pp. 70-71. 
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de "normale" jongen opgroeit, maar is hij, als bij opzet, een "verwend kind", 
haast een jong meisje gebleven. Zijn hele leven zou Proust een "verwend kind" 
blijven dat achter zijn delicate uiterlijk een impulsief, heftig en ontembaar 
innerlijk verborg, ontzaglijk overgevoelig en lichtgeraakt, in zijn jeugd be
schermd tegen de boze wereld, waarvan hij zich later zou afschermen in een met 
kurk beklede kamer'.123 

Naast deze verwijzingen naar de biografie krijgt ook de publicatiegeschiedenis 
van Prousts werk aandacht. Geyl wijdt in 1955, naar aanleiding van het verschij
nen van Pierre-Quints Proust et la stratégie littéraire, een uitgebreid artikel aan de 
ethiek van de promotiecamapagne die met de publicatie van een literair werk ge
paard gaat. Hij vraagt zich daarbij af of het feit dat Proust zich intensief 
bemoeide met de perscampagne rondom zijn werk, door zelf artikelen in dag- en 
weekbladen te schrijven voor de promotie van zijn werk, ethisch wel door de 
beugel kan: 'En meer dan dat: welk een hardnekkig, fijn uitgedachte campagnes 
hij voerde, van zijn ziekenkamer uit, en met mobilisatie van zijn vriendenkring, 
om zijn doel te bereiken. [...] En dan trachtte hij de enkele begrijpende artikelen, 
en vooral de passages of formules waarin hij zich beter begrepen voelde, een 
wijdere verspreiding te geven. Dat ging door middel van "echo's", "indiscré
tions", in bladen als Gil Bias, L'Echo de Paris, Le Miroir, waarvoor betaald moest 
worden, en aangezien Grasset nog weinig draagkrachtig was, betaalde Proust ook 
dit uit zijn eigen zak. [...] Bij het beschouwen van de activiteit van Proust 
bevangt ons een lichte huivering'.'24 Volgens Geyl zijn dit soort praktijken 
typisch voor Frankrijk: 'De Franse zeden op dit gebied komen treffend uit in de 
verkiezing tot de Académie Française. Ook daarvoor stelt men zich zelf candi-
daat'.125 Uit de interviews met Albaret komt een veel bescheidener Proust naar 
voren. Toen hij te horen kreeg dat hij de Prix Goncourt had gewonnen voor A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs in 1919, zou hij nauwelijks gereageerd heb-

o.c. p. 70. 

P. Geyl, 1955. 
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ben.126 Ook Premsela gaat naar aanleiding van Bonnets Marcel Proust de 1907 
à 1914 in op de publicatiegeschiedenis.127 

Een volledig nieuw element in de receptiegeschiedenis is de aandacht voor de 
vertalingen. In de loop der jaren wordt Prousts werk dankzij deze vertalingen 
toegankelijk voor een steeds groter publiek. De vertalingen van Veenis-Pieters 
en Lijsen worden doorgaans positief beoordeeld. Volgens C.J. Kelk was de ver
taling van Un amour de Swann van Veenis-Pieters 'in vertrouwde handen'128 

en over de inleiding van Dresden zegt hij: 'een uitvoerige inleiding, die zowel 
de figuur van Proust als zijn oeuvre scherpzinnig karakteriseert'.129 Ed Jongma 
en C.P. Heering-Moorman zijn beiden positief over de vertaling van Combray 
door Lijsen.130 Heering-Moorman spreekt van 'een verrukkelijke vertaling van 
een machtig boek'.131 Van der Velden is enthousiast over de vertaling van A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs door Lijsen: 'Op enkele missers na [...] heeft 
Lijsen weer een voortreffelijke Proustvertaling geleverd'.132 Een uitzondering 

Zie [Anonymus] , 1953: 'Eens op een dag, het was in november 1919, toen er aan de deur gebeld 

werd en Céleste opendeed, stond zij tegenover Gaston Gallimard, Proust 's uitgever en drie 

andere heren, die zij goed kende: Gide, Rivière en Copeau, alle vier kennelijk verheugd. 

"Marcel heeft de Prix Goncourt" nep Gallimard uit en hij maakte aanstalten, naar de kamer 

van de schrijver te gaan. Maar Céleste hield hem staande. "Neemt u mij niet kwalijk, maar ik 

heb strenge orders, niemand binnen te laten. Voor vanavond 9 uur mag mijnheer niet gestoord 

worden". "Maar ik moet naar hem toe!" riep Gallimard. "Ik moet hem dringend spreken". Na 

allerlei pourparlers wist hij Céleste toch zover te krijgen, dat zij even naar de kamer van Proust 

ging. Zij opende de deur op een kiertje en vroeg zacht: "Slaapt mijnheer?". "Natuurlijk, wat is 

er?". "U hebt de Prix Goncourt" . "Moet je me daarvoor wakker maken?". Hij draaide zich om 

en wilde weer gaan slapen'. Gallimard mocht uiteindelijk even naar binnen. 

M.J. Premsela, 1959. 

C.J. Kelk, 'Proust in het Nederlands. Een liefde van Swann'. In: De Groene Amsterdammer, 26 
november 1966. 'Uit de gekozen citaten kan men wel zien dat de vertaling van het boek in 
vertrouwde handen was en men moet wel een liefhebster van Prousts kunst zijn om het er zo 
goed af te brengen'. 

E. Jongma, 'Met een slokje thee terug naar het verleden'. In: Vrij Nederland, 23 mei 1970: 'Men 

kan niet veel meer doen dan Lijsen, die Combray vertaalde, de moed toewensen met het werk 

door te gaan, nu het begin er is'. En C.P. Heering-Moorman, 'Marcel Proust. Brood voor 

stenen, verteerbare vertalingen'. In: NRC, 9 mei 1970: 'Het is te hopen dat het Nederlandse pu

bliek door massale aankoop blijk geeft van zijn erkentelijkheid tegenover uitgever en vertaler. 

Prousts visionaire poëzie, gevangen in een hoogstpersoonlijke, omwille van een uiterste op

rechtheid omstandig proza is, zo blijkt nu, vertaalbaar zonder dat de essentie verloren gaat'. 

C.P. Heering-Moorman, 1970. 

B. v.d. Velden, 'Schoonheid ontdekken kost tijd'. In: NRC, 26 juli 1971. Zie ook B. v.d. Vel

den, 'Marcel Proust en het (verloren) verleden'. In: Trouw, 3 april, 1971: 'Voor Nederland zal 

de belangrijkste publikatie echter met over Proust zijn, maar de uitgave dit najaar van de ver

taling van een derde boek uit Prousts romancyclus van de voortreffelijke vertaler Nico Lijsen'. 
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op deze positieve beoordelingen vormt het artikel 'Proust verprutst' van Van 
den Bergh in Vrij Nederland van 28 januari 1967, naar aanleiding van de ver
taling van Un amour de Swann door Veenis-Pieters. Volgens Van den Bergh is 
de vertaling van Veenis-Pieters een 'literaire misdaad'.1" Hij is ook uiterst 
negatief over de inleiding van Dresden bij deze vertaling: 'De betreffende 
Literaire Reuzen Pocket wordt ingeleid door 24 pagina's onverteerbaar proza 
van een van Neerlands slechtstschrijvende hoogleraren, prof. S. Dresden. 
Struikelend over de stijl- en taalfouten werpt deze Leidse Romanist zich op 
Swann en Odette, zet een soort sociologisch ontleedmes in hun denkbeeldig 
bestaan en verspert de weg naar een in wezen doodsimpel kunstwerk door aller
hand "schijn-gheleerdheyds onghevoegh"'.134 De Roos neemt ten aanzien van 
de vertaling van Veenis-Pieters een tussenhouding aan. Zij is positief over de 
inleiding van Dresden. Voor wat betreft de eigenlijke vertaling, bekritiseert zij 
met name het idioomgebruik en de omzetting van de spreektaalpassages.135 De 
vertaling in haar geheel vindt zij echter 'geen geringe verdienste'. 

Een belangrijk terugkerend element in de receptie van Prousts werk is de 
aandacht voor de psychologische dimensie ervan. Anders dan bij de afwijzende 
houding van de existentialisten en de vertegenwoordigers van de 'nouveau 
roman' , leggen de meeste critici juist de nadruk op het vernieuwende van 
Prousts psychologie, waarbij zij dezelfde elementen benadrukken als de critici 
voor de oorlog hadden gedaan. Premsela ziet in Prousts werk 'een der grootste 
monumenten van de psychologische romankunst ' en spreekt over de 'nieuwheid 
zijner psychologische werkmethode' . l j 6 Deze nieuwheid betrof Prousts relati-
viteitsbegrip en het daarmee verbonden principe van de intermitterende per
soonlijkheid: '"Ons bewust en ons onbewust leven is een onafgebroken evo
lutie". Op deze grondgedachte is Prousts oeuvre gebaseerd en de grondpijlers 
ervan zijn het Panta Rhei der oude Grieken en het relativiteitsbegrip. De 
betrekkelijkheid der gevoelens vloeit voort uit de eeuwige veranderingen van 
het milieu waar het individu evolueert, en het voorwerp van zijn "roman" zal 

H. v.d. Bergh, 1967: 'Dit alles dan als inleiding voor de constatering dat de Proust-vertaling van 

mevrouw Veenis-Pieters die bij De Bezige Bij is uitgekomen, het origineel op iedere denkbare 

wijze onrecht doet en daarmee tot de categorie van literaire misdaden gerekend moet worden' . 

E. de Roos, 'Proust in het Nederlands'. In: Het Parool, 22 oktober 1966: 'Van de vertaling 

troffen mij de verhalende en ontledende passages als de beste en natuurlijkste, op enkele 

vergissingen na, en dat is geen geringe verdienste. Een zwakker punt is het idioom. "Sens 

critique" bijvoorbeeld, "maître d'hôtel" in een privé huis, "respect humain", hebben een andere 

betekenis - niet alleen bij Proust - dan de vertaalster eraan geeft, en zou de Nederlandse lezer 

niet meer onder de indruk raken van Swanns vriendschap met de Prins van Wales dan met de 

Prince de Galles? Daarnaast is er het probleem van de spreektaal, die in den huize Verdurin 

nogal vulgair, flink cliché, en daardoor komisch moet zijn. Soms is dat goed gelukt, soms klinkt 

zij iets te stijf, soms iets te hedendaags'. 

M.J. Premsela, 1947. 
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dan ook de innerlijke en uiterlijke evolutie der personages zijn'.137 Ook 
Schalekamp wijst op het vernieuwende van Prousts psychologie. Hij ziet in 
Prousts werk 'een enorme psychologische analyse, die een onvoorstelbaar grote 
invloed heeft uitgeoefend op alle latere psychologische werken. Het is daarbij 
typerend, dat Proust pas gewaardeerd werd na de ontdekking van Freud'.138 

Bregstein legt in 1965 ook een verband tussen Freud en Proust: '[...] Zijn A la 
recherche du temps perdu bereikt de "losmaking" van de eigen traumatische 
wereld die Freud via de psycho-analyse probeerde te bereiken'.139 Zoals gezegd 
legt Vestdijk andere accenten. Evenals in zijn artikel 'Eine neue Kritik über 
Prust' [sic] uit 1933, ontkent Vestdijk ieder mogelijk verband tussen Proust en 
Freud. Sterker nog, hij hield van Proust omdat diens psychologie niet 'ge-
freudianiseerd' was: 'Verder heb ik van Proust de psychologie geleerd. Ik heb 
me van het freudianisme afgewend, dat ik waarschijnlijk nog wel min of meer 
in mij had. Proust heeft niets met Freud te maken, hij kende Freud niet eens. 
[...] En het was voor mij aantrekkelijk om een werkelijk goede en daarbij zeer 
onderhoudende en ongelofelijk charmante psychologie te hebben die niet ge-
freudianiseerd was. Dat is voor mij de grootste aantrekking van Proust ge
weest'.140 In zijn artikel 'De psychologie bij Proust' uit 1966 gaat Vestdijk, 
evenals vele anderen, ook in op het belang van de dimensie tijd en het daarmee 
verbonden principe van de intermitterende persoonlijkheid, maar hij voegt daar 
twee volgens hem belangrijke karakteristieken van Prousts psychologie aan toe: 
het principe van de identifikatie en de machtspsychologie. 

Voor wat betreft de plaats die Proust in de literatuurgeschiedenis zou 
innemen, bespeur ik over het algemeen, net als tijdens de vorige periode, een 
consensus over het feit dat Proust gezien dient te worden als een overgangs
figuur tussen de negentiende en de twintigste eeuw. Aan het eind van de jaren 
veertig en in het begin van de jaren vijftig wordt Proust, net als voor de oorlog 
en ondanks de kritiek van de existentialisten ten aanzien van zijn romanpsycho-
logie, in de eerste plaats gezien als een vernieuwer van de psychologische 
roman. Zo stelt Premsela in 1947: 'Prousts invloed op de Franse letteren van 
onze tijd is groot, maar onrechtstreeks geweest: hij heeft een jonge generatie 
geleerd, te letten op de psychologische waarde van onbewuste uitingen, en daar
aan dramatische elementen te ontlenen'.141 Ook Dresden, in zijn artikel 'Pro-

l.c. 

J.A. Schalekamp, 1956. Zie ook M. Boks-Schoute, 'De roeping van Marcel Proust en de episode 
van de Madeleine'. In: Maatstaf, 1971, p. 155: 'Door Proust's inzicht in de voortdurende 
evolutie van de mens, is hij modern; ook wij geloven, dat de mensen steeds "onderweg" zijn; 
men heeft "des moi successifs"'. 

139 P. Bregstein, 1965, p. 68 

n T. de Vries, 1968, p. 49. 

" MJ. Premsela, 1947. 
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blemen der dagboekliteratuur' uit 1945, benadrukt het vernieuwende van 
Prousts psychologie en de invloed die hij zou uitoefenen op latere schrijvers: 
'Wij bevinden ons hier aan het begin van een verschijning, die later, in de 
literatuur, bijna pathologische vormen zal aannemen, ni. de versplintering en 
verbrokkeling der persoonlijkheid. In de hedendaagse literatuur vindt men daar
van de meest frappante voorbeelden, en wel bij Proust en Joyce, die genood
zaakt waren het syntactische kader van de taal te doorbreken om hun desagre-
gatie zo adequaat mogelijk te doen blijken'.142 

Hoewel het existentialisme vlak na de Tweede Wereldoorlog hier en daar 
aanleiding was om Proust als anti-modern af te schilderen, wordt hij vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig over het algemeen gezien als voorloper van 
belangrijke ontwikkelingen van de roman in de twintigste eeuw. Meer dan tij
dens het Interbellum wordt Proust hierbij geplaatst naast auteurs als Joyce en 
Gide. In 1958 verwoordt Jan Romein deze gedachte dat het werk van Proust 
een opmaat is naar de twintigste eeuw, als volgt in zijn artikel 'De westerse 
mens in de twintigste-eeuwse roman': 'Rolland vond tot 't laatst toe zijn 
zekerheid in de erfenis der Franse Revoluties, waarvan naar zijn mening de 
Russische slechts de uiterste consequentie was en voor hem de nieuwe grondslag 
voor zijn ideaal van menselijkheid, waaraan hij zijn leven van wrekende vredes
apostel wijdde. Onder die ouderen is Marcel Proust niet genoemd, omdat deze, 
én door zijn homosexuele aanleg én door zijn astma vereenzaamde, aan de be
trekkelijke zekerheid van zijn generatie geen deel meer had. Het is wel daaraan 
toe te schrijven dat zovelen der lateren, voor wie de onzekerheid een doem 
werd, hem zover boven zijn generatiegenoten zijn gaan plaatsen. Zijn kramp
achtig zoeken naar vastigheid, die hem alleen in zijn geheugen niet leek te 
ontglippen, zijn pogen om wat in feite zwevend was, als stemmingen en ziels-
en zenuwprocessen vast te leggen, zijn streven om de verloren tijd vast te 
houden, die hij dan tenslotte hervond, maar niet in de werkelijkheid doch in 
eigen werk, het kwam, die na hem kwamen, op de een of andere manier be
kend en vertrouwd voor. Zo gezien, kan men misschien, zij het niet zonder 
enige overdrijving, zeggen, dat de grote romankunst in de negentiende eeuw 
met Proust eindigde en de twintigste eeuwse roman met Proust begint: laatste 
symptomen tevens van Frankrijk's culturele hegemonie'.143 

De kritiek spreekt herhaaldelijk over de romantechnische vernieuwingen in 
Prousts werk. Deze vernieuwing van de roman, die door Proust in gang zou 
zijn gezet, beleeft haar climax in de 'nouveau roman'. De sporadische kritieken 
in de Nederlandse pers die aandacht besteden aan de relatie tussen Proust en 
deze nieuwe romanvorm bieden dan ook een soort staalkaart van de anti
ciperende esthetische elementen van Prousts werk. Met name in de jaren zestig 
en begin jaren zeventig wordt Proust door een aantal critici, hoofdzakelijk 

142 S. Dresden, 'Problemen der dagboekliteratuur'. In: Apollo, 1945/1946, pp. 34-35. 

J. Romein, 'De westerse mens in de twintigste-eeuwse roman'. In: De Nieuwe Stem, 1958, pp. 
22-23. 
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romanisten, in verband gebracht met de 'nouveaux romanciers'.144 Proust kan, 
in hun ogen, om verschillende redenen als voorloper van deze stroming gezien 
worden. Bregstein ziet in algemene zin de spanning tussen literatuur en werke
lijkheid als kenmerkend voor het proza sinds Proust en Joyce: 'Al ontwikkelt 
de romanliteratuur telkens nieuwe en vruchtbare wegen, het wordt steeds duide
lijker dat wat wij sinds Proust en Joyce aan romanliteratuur kennen, niet meer 
beantwoordt aan het basisidee van het aloude begrip roman. De theorieën van 
de "nouveau-roman"-school laten het begrip roman als uitdrukking van een 
totaalbeeld van het leven, zoals dat werd gerealiseerd in de werken van Balzac 
en Dostoievsky, vervallen als onbruikbaar en overleefd'.145 Jaffé-Freem onder
streept als vormtechnische kwaliteiten van Prousts werk die de 'nouveau 
roman' aankondigen, de doorbreking van de chronologie, de perspectivische 
benadering van de werkelijkheid, de doorbreking van de eenheid van handeling 
en het metadiscours, de reflectie over de roman in de roman. Ook Prousts op
vattingen over de betrekkelijkheid van ruimte en tijd zouden van invloed zijn 
geweest op bijvoorbeeld Butor.146 Hoewel hij Proust hoofdzakelijk ziet als late 
uiting van het symbolisme,147 beschouwt ook Dresden in zijn analyse van de 
twintigste-eeuwse roman uit 1965, Proust als een voorloper: 'Misschien is deze 
noodzaak nog de ongelukkigste niet: schrijvers als Robbe-Grillet, Butor, 
Beckett, Claude Simon en anderen hebben in de romankunst een soort van 
stroomversnelling veroorzaakt. Zij voeren, schijnt het, een serie experimenten 
uit die de romanlezer verbluffen en hem voor vragen stellen waaraan hij niet 
placht te denken of die hij voor definitief beantwoord hield. Alles wat voor 
normaal en gebruikelijk werd gehouden in de roman, is veranderd of zelfs ge
heel afwezig: de romanfiguren treden in heel andere gedaante op, de tijd heeft 
een geheel gewijzigde functie, de romanruimte is bijna onherkenbaar. [...] Geen 
wonder tenslotte, dat men er ook onmiddellijk op uit is geweest het nieuwe 

E. Jaffé-Freem legt in haar artikel 'André Gide, voorloper van de nouveau roman ' in Maatstaf 

1969, p . 371, een zelfde verband ten aanzien van Gide: 'Men kan André Gide, evenals Marcel 

Proust, beschouwen als voortzetter van een lange traditie, maar tevens als een vernieuwer, die 

denkbeelden en literaire vormen lanceerde, waarvoor zijn tijd nog niet rijp was'. 

P. Bregstein, 1967, p. 4. 

E. Jaffé-Freem, 1971. 

Zie S. Dresden, 1966, p. 26: 'De kunstenaar brengt wat elders sinds altijd bestaat in deze wereld 

en binnenin dit leven. Deze merkwaardige theorie vindt haar diepste wortels in het denken van 

Plato, maar vooral in het platonisme dat zich, dikwijls vrij eigenzinnig en soms recht tegen 

Plato in, vooral tijdens de Renaissance ontwikkeld heeft en tot grote bloei kwam. Sindsdien is 

het niet meer weg te denken uit de gang van de Europese cultuur en van de kunsttheorieën: het 

duikt op de meest onverwachte plaatsen op en kent een nieuwe glorie, soms ook al weer in 

bijna onherkenbare vorm, tijdens de Duitse Romantiek en vervolgens met het Franse symbolis

me. Proust als laatste en zeer grote vertegenwoordiger van dit symbolisme te beschouwen, is 

zeer wel mogelijk. Er is al eerder op gewezen, dat bij hem een vorm van surimpressionisme te 

ontdekken is'. Dresden komt later uitgebreid op deze gedachtengang terug in zijn boek Symbo

lisme, Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., Amsterdam, 1980. 
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minder nieuw te maken en voorgangers te zoeken. Zij waren gemakkelijk te 
vinden: Proust (als reactie), Kafka, Joyce, Faulkner, kortom alle namen die zich 
bij een ieder zullen opdringen'.148 Evenals Jaffé-Freem ziet ook Dresden het 
metadiscours, de autoreflectie, als belangrijk vernieuwend element: 'Daarmede 
heeft zich een wending in de romankunst voorgedaan, die in vele opzichten 
karakteristiek is te noemen. Van de werkelijkheid weg, richt de roman zich nu 
op zich zelf. Dit verschijnsel heeft een aantal consequenties waarvan ik er hier 
enkele wil noemen. In de eerste plaats treedt steeds meer op de voorgrond het 
feit dat de roman als echt literair genre niet het resultaat van een vinden is 
(bijvoorbeeld van een gevonden werkelijkheid), maar het ontdekken van en 
zoeken naar een wereld inhoudt. Het is opmerkelijk dat in de XXste eeuwse 
franse literatuur zich voortdurend het woord recherche voordoet: Proust geeft de 
toon aan met A la recherche du temps perdu, wat de hedendaagse kunst betreft 
spreekt Butor over Le Roman comme Recherche, en Robbe-Grillet postuleert 
voor de gehele kunst, dat deze een voortgezet en ononderbroken zoeken is: "Je 
ne crois pas qu'aucune oeuvre d'art, ni roman, ni tableau, ni morceau de mu
sique, puisse être une simple application d'une idée connue à l'avance. C'est une 
recherche qui se crée elle-même, une recherche qui sécrète elle-même ses propres 
questions". Dit heeft er al bij Proust toe geleid, dat de roman, ondanks alle 
onderwerpen die er in behandeld worden, wezenlijk toch alleen zichzelf tot 
enig onderwerp heeft'.149 Verder kondigt Prousts doorgecomponeerde stijl (het 
gebrek aan interpunctie en indelingen) de stijl van bepaalde 'nouveaux roman
ciers' aan: 'Neemt men bijvoorbeeld een deel van Proust ter hand, dan is er niet 
veel te merken van alinea's. De bladzijden zijn dicht bedrukt, de lezer kan niet 
uitrusten bij een stukje wit, hij wordt gedwongen dóór te gaan en van het één 
naar het ander gevoerd zo niet gedreven. Zelfs binnen één enkele zin is dit het 
geval, want al spoedig zal men zo hier en daar eens een zinnetje willen lezen en 
als het ware een snuifje nemen van wat later in volle omvang komen zal. Er is 
in Proust bijna geen zinnetje te vinden: geholpen en gesteund door leestekens 
zal de lezer, die een willekeurige bladzijde zo maar onder ogen heeft, zich een 
weg moeten banen door ellenlange zinnen die op hun beurt weer voeren naar 
andere die niet korter zijn. En zo ontdekt hij de lengte zelf en daarmede heeft 
hij dan ook direct iets wezenlijks en niet alleen een bijkomstige uiterlijkheid 
van Proust gevonden. De lengte der zinnen is bij hem overigens minder groot 
dan in de romans van Butor of Claude Simon het geval is. Blader ik in één van 
hun romans, dan tref ik wel degelijk een interpunctie aan, maar deze leestekens 
articuleren zulke enorme lange zinnen, dat zij hun functie als steunpunten voor 
de lezer dreigen te verliezen. Eigenlijk vind ik bij het doorbladeren maar zelden 
een punt, een aanduiding dat een nieuwe zin begonnen is, en val ik dus altijd 
midden in een zin. Bij Beckett is dat nog erger, en ik mag "erger" zeggen omdat 
ik weliswaar aan Proust gewend ben geraakt, Butor en Simon desnoods nog vol-

us S. Dresden, 1965, p. 17. 

149 o.e. pp. 132-133. 
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gen kan, maar nu zit met een boek waarin iedere interpunctie ontbreekt'.150 

Ook Insingel ziet in Proust een voorloper van de 'nouveau roman': 'In de 
"réminiscences" van Proust zou men reeds een aankondiging kunnen zien van 
deze objectiveringsmethode, die men overal in de nouveau roman en in de jong
ste romankunst terugvindt'.151 Hij spreekt met name over de relatie tussen 
Proust en Sarraute. In tegenstelling tot Jaffé-Freem en Dresden benadrukt 
Insingel voornamelijk het feit dat het werk van de 'nouveaux-romanciers' veel 
radicaler breekt met mimetische kunstopvattingen dan dat van Proust. Prousts 
personages zijn geen types meer zoals bij Balzac, maar ze zijn toch nog goed te 
onderscheiden persoonlijkheden. De personages in de 'nouveau roman' zijn nog 
meer ontdaan van individuele kenmerken, ze zijn abstracter dan de personages 
van Proust: 'Haar evolutie [van de moderne literatuur] kan bijgevolg ook op het 
psychologische vlak worden gevolgd. Ze gaat van de typering (Balzac) over de 
psychische analyse van nog duidelijk onderscheiden personages (Proust) naar 
een volledige abstractie (Sarraute)'.152 En wat voor de personages geldt, geldt 
volgens Insingel ook voor de intrige. Gilliams en Sarraute breken veel radicaler 
met het causale handelingsverloop dan Proust: 'Minder nog dan bij Proust (daar 
viel ze al uit elkaar in duizend krulletjes) kan men hier bijgevolg van intrige 
spreken: men kan ze alleen onderhuids in Elias zoeken en in het aan- en af
vloeien van de muzikale thema's. Sarraute tenslotte beperkt zich tot een vol
strekt abstract weefwerk van menselijke tropismen, in haar dialektiek bereikt ze 
een verregaande objectivering'.153 Op de kritiek die van de kant van de 'nou
veaux romanciers' op Proust in diverse geschriften is geuit gaat dus alleen 
Insingel enigszins in: het werk van de 'nouveaux romanciers' is veel radicaler 
anti-mimetisch dan dat van Proust. 

Gedurende deze tweede periode wordt Proust in de publieke media nog 
nauwelijks in verband gebracht met Nederlandse auteurs of prozastromingen. 
Alleen Drion gaat in 1963 in Tirade kort in op de relatie tussen Proust en de 
Tachtigers. Volgens Drion onderscheidt de literatuur van Proust zich duidelijk 
van die van de Tachtigers: Prousts natuurbeschrijvingen hebben altijd een duide
lijke functie binnen het verhaal en zijn woordgebruik is niet overdreven literair: 
'Wat dergelijke beschrijvende passages [de beschrijving van de tuin in Combray] 
onderscheidt van de natuurbeschrijvingen bij bijvoorbeeld de Tachtigers, is in 
de eerste plaats, dat die beschrijvingen er nooit zijn om zich zelf, dat zij altijd 
een essentiële functie vervullen in het geheel. Maar bovendien maakt Proust 
zich nergens schuldig aan litterair woordgebruik. Zijn taal is onlitterair, en dat 
niet door een opzettelijke keuze van "eenvoudige" woorden - vaak gebruikt 
Proust hoogst ongewone wetenschappelijke woorden - maar doordat hij zelf die 

bC o.e. p. 114. 

151 M. Insingel, 1969, p. 63. 

152 o.e. p. 62. 

,B o.e. p. 63. 
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waarde aan zijn woorden geeft die hij wil, niet een waarde tracht te winnen uit 
een vermeende intrinsieke kunstwaarde van het woord'.134 In de vakbladen 
wordt tot tweemaal toe de link tussen Proust en Van Deyssel gelegd.155 In 
principe vallen deze studies buiten het bestek van het onderzoek en ik beperk 
mij hier dan ook tot een korte opsomming van de belangrijkste conclusies. Jan 
Kamerbeek en Freerk Jansonius gaan niet uit van een mogelijke invloed van 
Proust op Van Deyssel maar van verwantschap. Het proza van Proust en Van 
Deyssel wortelt in de 'écriture artiste' van de gebroeders De Goncourt. Beide 
auteurs zijn beïnvloed door de impressionistisch-symbolistische tijdstijl hetgeen 
onder andere tot uitdrukking komt in het gebruik door beide auteurs van zeer 
persoonlijke en vaak synesthetische metaforen en vergelijkingen. Volgens 
Kamerbeek is het impressionisme van Van Deyssel echter puurder; bij Proust is 
ook altijd sprake van een intellectualiseringsproces: 'Men kan ook zeggen: 
Proust is een classicist die zich inschakelt in de grote traditie der "clarté 
française" en het impressionisme integreert daar waar hij het voor zijn doel
einden kan gebruiken'.156 Gemeenschappelijke thema's bij Proust en Van 
Deyssel zijn de moeder, de afwezigheid van de vader, de relatie van het kind tot 
de ouders, het aanhankelijke dienstmeisje en de natuur. Een andere overeen
komst tussen beide auteurs is dat zij zich ook met literaire kritiek hebben 
beziggehouden en daarbij beiden een preoccupatie hadden met de persoonlijke 
toon, het persoonlijk accent van een kunstwerk dat zij zagen als het merkteken 
van individualiteit. 

De verschillende stijlkenmerken van Prousts werk (lange zinnen, gebruik 
van de metafoor, globale compositie en vermenging roman en essay) worden 
doorgaans positief besproken. Slechts hier en daar klinkt een kritische noot. 
Kelk noemt Prousts lange zinnen 'moeilijk'157, Drion spreekt over 'onfrans 
lange zinnen'1'8 en Walser betreurt het 'ontbreken van een doorzichtige han-

H. Drion, 1963, p. 367. 

J. Kamerbeek jr, 'Lodewijk van Deyssel en Marcel Proust ' . In: Levende Talen, I960, pp. 631-653. 

F. Jansonius, 'Twee kunst-broeders: Karel Thijm en Marcel Proust ' . In: De Nieuwe Taalgids, 

1971, pp. 16-35. 

o.e. p. 637. 

C.J. Kelk, 1966: 'Wie herrinnert zich niet van zijn vroegere lectuur de lange, ingewikkelde maar 

feilloos geconstrueerde zinnen van Proust die soms een wereld van gedachten herbergen, 

beginnend met een eenvoudige notitie, overgaand in een uitgewerkte metafoor die ten slotte to t 

in de verfijnste vertakkingen van de verbeelding wordt voortgezet? Daar worden bovendien 

vaak nog zinnen tussen haakjes binnengesmokkeld, waarin nog weer een andere gedachte, 

evenwijdig aan de eerst gestelde, is overgebracht, zodat geen bladzijde van Proust de indruk 

wekt tot een gemakkelijk en vlot leesbaar boek te behoren'. 

H . Drion, 'Marcel Proust ' . In: Tirade, 1963, p. 361. 
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deling'.159 Zoals Schalekamp opmerkt zijn het met name Prousts lange zinnen 
die de potentiële lezer afschrikken: 'Het duurde jaren voor men ontdekte wat 
een enorme rijkdom er verborgen lag in het zo moeilijk leesbare werk van 
Proust, waarin "niets gebeurde". Want juist de stijl, de beroemde Proustiaanse 
stijl, is lange tijd, trouwens ook nu nog wel, voor velen de grootste barrière 
geweest, die zijn werk ontoegankelijk maakte. Het belangrijkste kenmerk van 
die stijl zijn de eindeloos lange zinnen, die zich als lange rivieren voort-
kronkelen in ontelbare bochten, soms over een lengte van een of twee pagina's. 
Zinnen, die men dikwijls twee- of driemaal moet overlezen voordat men de 
betekenis ervan begrijpt. [...] Gide heeft later zelfs de raad gegeven, het werk 
van Proust hardop te lezen, om de betekenis, en ook de schoonheid ervan, goed 
tot zich te laten doordringen'.160 Toch wordt Prousts langademige stijl over het 
algemeen positief beoordeeld. Reeds in 1947 verdedigt Lampo Prousts lange 
zinnen waarbij hij net als De Bruijn in de vorige periode, de klassieke helder
heid van Prousts stijl onderstreept: 'In moderne taal sprekend, zouden we 
kunnen zeggen dat Marcel Proust met behulp van één of andere alchemie het 
leven tot atomen versplinterde en daarna, door de afzonderlijke atomen in een 
nieuwe samenhang te plaatsen, een nieuwe wereld opbouwde, die ons beter en 
tevens grondiger de diepere zin van ons aards bestaan naar waarde leerde schat
ten. Toen Marcel Proust in zichzelf deze waarheid had ontdekt, lagen er voor 
hem op het gebied van de stijl twee wegen open. Ofwel kon hij iedere detail
waarneming als uitgangspunt tot een stilistische eenheid kiezen en dus in korte 
zinnetjes zijn afzonderlijke indrukken weergeven. Ofwel kon hij de details in 
lange, rijk geladen volzinnen opstapelen, volzinnen die een ganse reeks ideeën 
groeperen omheen één zelfde gedachteninhoud geschaard, vaak dan nog met 
verwijzingen naar vroegere toestanden en met toevoeging van soms vrij 
onverwachte gedachtenassociaties. Proust koos deze laatste methode en schreef 
lange, alle even meesterlijk gebouwde zinnen met trage perioden, die geduldig 
als een boor tot de kernen der dingen doordringen'.161 In de ogen van Schale
kamp getuigt '[...] deze wonderlijke stijl, die in het begin soms zo vermoeiend 
en irriterend kan werken' juist van 'een zeldzame taalbeheersing en een buiten-

M. Walser, 'Gewaarwordingen bij het lezen van Proust ' . In: Tirade, 1959, p. 305. 

J.A. Schalekamp, 1956. O o k H.A. ten Bruggencate, 'Een vriendschap in brieven. Corresponden

tie tussen Proust en Jacques Rivière'. In: Het Vaderland, 8 oktober 1960 komt tot deze zelfde 

constatering: 'Daarbij betoonde hij zich een uitstekend psycholoog en een meester der 

introspectie. Geen wonder dus, dat dit oeuvre een enorme invloed op de literatuur van die 

dagen uitoefende, al is 't dan ook bij het grote publiek nooit en te nimmer populair geworden. 

Dit kwam omdat Prousts manier van schrijven zeer ingewikkeld is en hij zijn gevoelens en ge

dachten tot uitdrukking brengt in zinnen, die zo lang zijn, dat een Duitse schrijver het hem 

niet verbeteren zou'. 

H. Lampo, 1947. 
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gewoon technisch meesterschap'.162 Tot een vergelijkbare conclusie komt ook 
J. van Doorne: 'Zelfs in het Nederlands valt het niet mee, Marcel Proust te 
lezen. Zijn lange, zorgvuldig tastende zinnen doen als lianen aan. In een
zaamheid en volstrekte stilte moet men dit proza lezen, wil men niet spoedig 
genoodzaakt zijn, terug te lezen. Toch is zijn taal allerminst verward. De op
bouw van zijn zinnen is strikt logisch; zij zijn echter lang'.163 

Een ander belangrijk stijlkenmerk van Proust, de vermenging van roman en 
essay, wordt uitgebreid door Vestdijk aan de orde gesteld in zijn artikelen 
'Roman en essay op eikaars hielen'164 en 'Proust en het algemene'.165 In het 
eerste artikel betoogt Vestdijk dat Proust, evenals bijvoorbeeld Aldous Huxley, 
een mengvorm hanteert: 'Van het hoofdwerk van Marcel Proust, die wel eens 
als de grootste "romancier" van de laatste halve eeuw is beschouwd, kan nie
mand zeggen, of het een grote roman is dan wel een groot essay'.166 In zijn 
tweede artikel 'Proust en het algemene', onderscheidt Vestdijk twee grond
krachten die het werk van Proust beheersen: het zoeken naar algemene wetten 
en het gericht zijn op het bijzondere detail. Ook Dresden, in zijn inleiding bij 
Een liefde van Swann, wijst op de vermenging van roman en essay bij Proust die 
hij kenmerkend acht voor de literatuur uit het begin van de twintigste eeuw: 
'In elk geval is daar, sinds Proust of in het algemeen met de literatuur van de 
twintigste eeuw, een verandering in gekomen. O p haar wijze doet de literatuur -
en niet alleen de roman, maar ook de poëzie (bijvoorbeeld het surrealisme) - een 
onderzoek, dat anders gericht en anders geordend is dan het wetenschappelijke, 
maar dat toch ook met in zekere zin verifieerbare en objectieve resultaten te 
voorschijn komt. Dit is althans de bedoeling of de pretentie geweest. Zijn werk 
onthult volgens hem algemeen geldende wetten en deze worden ontdekt naar 
een procédé, dat in andere delen van het werk uitvoeriger dan hier beschreven 
wordt. [...] Bovendien is het bekend, dat Proust aan deze "wetenschappelijke" 
hoedanigheden van zijn roman (die eigenlijk om deze en andere redenen nauwe-

162 O o k B. v.d. Velden, 1971 (c), is van mening dat de moeilijkheid van Prousts lange zinnen 

overbrugbaar is: 'Tot voor kort was deze Franse schrijver in Nederland nog in hoofdzaak 

bekend als "moeilijk", waar je met je eenvoudige schoolfrans niet aan behoefde te beginnen. [...] 

Wie Prousts tempo volgt, heeft geen moeite met lange zinnen. Want zo ingewikkeld zijn die 

zinnen niet'. 

I t ! J. van Doorne, 'Marcel Proust, "Een liefde van Swann"'. In: Trouw, 19 november 1966. 

1H S. Vestdijk, 1952. 

165 S. Vestdijk, 'Proust en het algemene'. In: Maatstaf, 1966, pp. 373-385. Vestdijk schreef een essay 

dat bestaat uit vier hoofdstukken waarvan het hierboven genoemde het eerste is. 

166 S. Vestdijk, 1952. 
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lijks meer een roman te noemen is) grote waarde hechtte en er zelfs een van de 
caracteristica van zijn kunst in zag'.167 

Het in de ogen van Proust zelf belangrijkste kenmerk van zijn stijl, het 
gebruik van de metafoor, krijgt nog niet veel aandacht in de kritiek. Vestdijk, 
Drion en Dresden wijzen in dit verband op het belang van de impressionisti
sche schilderkunst van Elstir.168 Naar aanleiding van diens werk onderkent de 
ik-figuur het belang van de metafoor. Kunst is een herschepping van de werke
lijkheid en de metafoor is een belangrijk hulpmiddel om deze getransformeerde 
werkelijkheid tot uitdrukking te brengen. Vestdijk, in zijn artikel 'Proust en de 
kunst', gaat kort in op het gebruik van de metafoor door Proust.169 Hoewel 
de metafoor dient ter accentuering van het bijzondere, ziet Vestdijk in het 
gebruik ervan een uiting van Prousts drang naar veralgemening: tussen twee 
dingen doen zich de overeenkomsten duidelijker voor dan de verschillen. Vest
dijk benadrukt verder met name het feit dat de beelden bij Proust vaak zeer 
vergezocht zijn: 'Deze beelden en vergelijkingen kunnen bij Proust in letterlijke 
zin uiterst "vergezocht" zijn, in zover hij in zijn metaforen graag zaken bij
eenbrengt, die ruimtelijk of tijdelijk maksimaal ver van elkaar afliggen'. Er is bij 
Proust vaak een enorme afstand tussen de beide leden van de vergelijking. De 
metafoor is bij Proust, in de ogen van Vestdijk, dan ook veeleer een middel om 
satire of ironie tot uitdrukking te brengen dan dat zij tot beeldende verhelde-

167 S. Dresden, 'Inleiding'. In: Een liefde van Swann, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, pp 16-17. In 

zijn latere inleiding bij De kant van Swann, komt Dresden hier op terug maar hij onderstreept 

dan met name de autoreflectie bij Proust; zijn roman is een roman over het schrijven van een 

roman: 'Er zou bijgevolg gesproken kunnen worden van een kritische roman: de Recherche is 

ook, misschien zelfs vooral op dit punt, overdadig rijk, omdat de roman als kunstwerk vele 

beschrijvingen van (dikwijls imaginaire) kunstwerken bevat. De muziek van Vinteuil, de 

schilderijen van Elstir, het toneelspel van La Berma, of de romankunst van Bergotte, alle dienen 

zij tot uitgangspunt van theoretische beschouwingen en in elk geval zijn zij zelf illustraties van 

wat volgens de verteller onder kunst verstaan moet worden. Daarmee is in vrij sterke mate de 

grens tussen roman en essay of kritische beschouwing uitgewist' (S. Dresden, 'Over Marcel 

Proust ' . In: De kant van Swann, De Bezige Bij, Amsterdam, 1986, pp. 11-12). Voor wat betreft 

de vermenging van roman en essay wordt Proust vaak vergeleken met Gide. Zie bijvoorbeeld S. 

Dresden, 'De roman als kunstwerk' . In: Criterium, 1945/1946, p. 325: 'Geen fraaier voorbeeld 

is er op dit gebied dan Les Faux Monnayeurs van Gide. Hier wordt namelijk het waagstuk 

bestaan dit spelen te verwerken en te versmelten met een klassieke ordening. Door middel van 

een ingenieus systeem [...] wordt een schrijver ingevoerd, die een tweelingbroer van Gide is en 

één van zijn werken, getiteld Les Faux-Monnayeurs, uiteenzet. Zo wordt de roman, die 

geschreven wordt, in werkelijkheid beschouwd en twee maal geschreven. De ingevoerde 

romanschrijver is één van die merkwaardige pseudoniemen, die zich voortdurend tussen den 

schrijver en het defintieve werk blijft plaatsen, zodat dit eigenlijk nooit zijn definitieve vorm 

bereikt. Gide is daarm nog verder gegaan door een Journal des Faux-Monnayeurs, waarin hij de 

gehele procedure nogmaals beschouwt. Zo wordt de afstand, die den schrijver van de roman 

scheidt, opgevuld en krijgt men dus de rijkste illustratie van het spel, dat zich tussen beide 

polen afspeelt'. 

'M S. Dresden, 1947 (a), p. 37. 

'('° S. Vestdijk, 'Proust en de kunst' . In: Maatstaf, 1966, pp. 601-621. 
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ring leidt. Soms is er volgens Vestdijk bij Proust zelfs sprake van een persiflage 
op de literaire vergelijking als serieus kunstmiddel. 

De belangrijkste thema's die in de kritieken aan de orde worden gesteld, 
onder andere door toedoen van de vertalingen van Un amour de Swann en van 
Combray, zijn het thema van de onwillekeurige herinnering en dat van de lief
de. 

Voor Lampo is de ervaring van de onwillekeurige herinnering de belangrijk
ste drijfveer om tot het lezen van Proust te komen: 'Als u ooit een soortgelijke 
intieme belevenis overkomen is - en ik ben er van overtuigd, dat elkeen reeds 
dergelijke innerlijke ervaringen opdeed - zijt ge rijp om Marcel Proust te lezen 
en te genieten'.170 Volgens hem was de onwillekeurige herinnering voor 
Proust zelf de beslissende ervaring om tot het schrijven van zijn roman te 
komen: 'Als we de schrijver mogen geloven [...] was de inspiratieve genster tot 
dit reusachtige litteraire monument geenszins meer, dan het zoeven door ons 
aangehaalde practische voorbeeld: op zekere dag dronk de schrijver een kop 
thee en at daarbij een koekje. Bij de smaak van het met thee doordrenkte 
gebakje, kwam plots en alomvattend de herinnering aan zijn kindertijd en zijn 
jeugd over hem. Toen hij de arbeid ondernam deze beelden uit "le temps 
perdu", de tijd waaraan de herinneringen teloor waren gegaan of althans hun 
diepere betekenis verloren hadden, zorgvuldig neer te schrijven, voorzien van 
duizenden en duizenden, onafgebroken toestromende details, bleek in hem de 
grote proza-kunstenaar voorgoed ontwaakt [...]'.171 Dresden verdedigt even
eens in 1947 de stelling dat er een onomstotelijk verband bestaat tussen de 
ervaring van de onwillekeurige herinnering en Prousts conceptie van kunst in 
het algemeen: 'Door deze herinneringen wordt de mens eerst recht "un de ces 
êtres amphibies qui sont simultanément plongés dans le passé et dans la réalité 
actuelle". Men zou zelfs kunnen zeggen, dat er geen sprake meer is van heden 
en verleden, want - en dit is het karakteristieke van Proust - deze merkwaardige 
herinneringen treden uitsluitend op, wanneer een beleving uit het verleden en 
een actuele ervaring identiek zijn en daardoor beide uit de tijd geheven worden. 
Dit is wat Proust dan ook extratemporalisation noemde. [...] Meer en meer zal 
hierop de nadruk vallen en ten slotte zal Proust beweren, dat de kunst geen 
andere taak kan hebben dan "intellectualiser dans une oeuvre d'art des réalités 
extratemporelles". Daardoor zal de in wezen onmededeelbare en absolute erva
ring in de kunst uitgebeeld kunnen worden'.172 

Naar aanleiding van de vertaling van Combray in 1970 treffen we een aantal 
analyses van de 'mémoire involontaire' aan die uitgaan van de beroemde Made-
leinescène. Jongma geeft een uitvoerige beschrijving van deze scène. Voor zijn 
interpretatie gaat hij te rade bij de medische wereld. In zijn optiek is er een 

H. Lampo, 1947. 

S. Dresden, 1947 (a), pp. 42-43. 
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mogelijk fysiologisch substraat voor het ontstaan van A la recherche du temps 
perdu: 'Voor een schrijver als Proust lijkt het limbisch systeem van doorslag
gevende betekenis geweest te zijn (zonder dat hij er het bestaan van kende) in 
de eerste plaats al door de nadruk die hij legt op de reuk- en smaakzin, twee 
zintuigen die rechtstreeks binnen het limbisch systeem projecteren. [...] Uit dit 
alles zou men kunnen concluderen, dat de beleving van het verleden primair 
verloopt via het limbisch systeem. Heel mooi brengt Proust dit onder woorden: 
"Zo is het ook met ons verleden. Vergeefs proberen wij het weer op te roepen, 
onze geest spant zich voor niets in. Het zit buiten zijn gebied en zijn reikwijdte 
verborgen in een of ander stoffelijk voorwerp (in het gevoel dat dit voorwerp in 
ons opwekt) en we hebben er geen vermoeden van in welk. En of wij voor 
onze dood op dit voorwerp stuiten of het nooit ontmoeten, hangt alleen van 
het toeval af". Hieruit valt, lijkt mij, ook de tamelijke geringschatting voor 
feiten die Proust aan de dag legt, te verklaren. Het gaat hem niet om een nauw
keurige copie van de uiterlijkheden uit zijn \erleden, maar om via deze uiterlijk
heden, en als dat nodig mocht zijn, via vergaande arrangementen van deze uiter
lijkheden, terug te keren naar de bijpassende emoties'of belevingen'.173 Ook 
Boks-Schoute gaat in 1971 in haar artikel, 'De roeping van Marcel Proust en de 
episode van de madeleine', uitgebreid in op de Madeleinescène. Ook zij ziet, 
evenals Lampo, de ervaring van de onwillekeurige herinnering als belangrijke 
aanstoot tot Prousts schrijversschap: 'Ik geloof namelijk, dat van hieruit de 
kracht en de vreugde stroomt, die de schrijver in staat heeft gesteld tot het 
scheppen van zijn geweldige "Comédie Humaine" [...]. Dit geluksgevoel is een 
essentieel element dat ontstaat, doordat een toevallige gebeurtenis plotseling 
doet denken aan een ander, identiek ogenblik in het verleden. Daardoor wordt 
er als het ware een remming losgemaakt en is de kunstenaar in staat te schep
pen: "une minute affranchie de l'ordre du temps", zoals hij in Le temps retrouvé 
zal zeggen'.174 Boks-Schoute ziet tevens een parallel tussen de ervaring van de 
onwillekeurige herinnering en het gebruik van de metafoor bij Proust. Het een 
legt een verband tussen twee momenten, het ander tussen twee zaken: 'Het 
leven is voor hem verborgen in symbolen en tekens; de essentie tracht hij te 
vinden, door de analogie van twee voorwerpen. Daarom is de metafoor bij 
Marcel Proust niet een versiering, maar een innerlijke noodzaak'.175 Voor de 
eigenlijke analyse van de Madeleinescène beroept Boks-Schoute zich op de 
Franse studie van Philippe Lejeune die verschenen was in het tijdschrift 
Europe}711 Net als Lejeune legt zij de nadruk op de religieuze en erotische con
notaties die de beschrijving van de scène beheersen: 'Hoewel het [de madeleine] 
dus heel gewoon is en bekend verondersteld mag worden, beschrijft Proust het 

' " E. Jongma, 1970. 

174 M. Boks-Schoute, 1971, p. 150 en p. 157. 

175 o.e. p. 161. 
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zeer uitvoerig; met adjectieven die meer bij mensen passen dan bij dingen (ge
drongen, mollig); de hoofdletters bij Kleine Madeleines vallen op: is het een 
toespeling op Magdalena, de berouwvolle zondares? Even later wordt de vorm 
van het koekje zelfs "vet en sensueel" genoemd; "onder zijn strenge, vrome 
plooitjes". Nu komt het beeld van een vrouw, een non, onder een geplooid 
kapje bij ons op. [...] Als na lange concentratie, die herinnering plotseling boven 
komt, is er geen sprake meer van de grootvader. Het is weer een vrouw, die 
hem de wonderbare gave geeft: een van de hoofdpersonen uit Combray, de altijd 
"zieke" tante Léonie. Deze heeft, horen we later, naast haar bed een tafel, die 
het midden houdt tussen een apothekersaanrecht en een hoogaltaar. Proust 
schrijft: "Plotseling stond de herinnering me voor de geest. Die smaak had het 
stukje, in lindenbloesemthee gedoopte madeleine, dat tante Léonie me aanbood, 
als ik haar in haar slaapkamer goedemorgen kwam zeggen, zondags in Com
bray, vóór de mis". Bijna zouden we tante Léonie verheffen tot priester, die de 
gelovige de ouwel in de vorm van de madeleine geeft, vergeving van zonden 
voor de berouwvolle zoon. Zeker is wel, dat we telkens bij Proust religieuze 
beelden vinden, en dat hij over het vinden van zijn roeping ook spreekt met 
woorden als bevrijding, opstanding'.177 

Een ander vaak terugkerend thema in de kritieken is dat van de liefde. In de 
eerste plaats zien we naar aanleiding van de vertaling van Un amour de Swann 
in 1966 meerdere interpretaties verschijnen die handelen over de liefde tussen 
Swann en Odette. Dresden gaat in zijn inleiding bij de vertaling uitgebreid in 
op deze verhouding tussen Swann, de burgerman van joodse afkomst die zich 
aan de top bevindt van de sociale hiërarchie, en de courtisane Odette. Volgens 
Dresden zijn er twee misverstanden die deze liefde beheersen. In de eerste plaats 
is er het feit dat Swann zijn liefde voor Odette geësthetiseerd heeft door in haar 
de Zephora van Botticelli te herkennen. Het is deze esthetisering die maakt dat 
Swann zijn onverschilligheid jegens haar verliest en haar gaat begeren: 'Van 
levende persoon (die zij blijft!) is Odette nu ook een kunstwerk geworden, dat 
Swann altijd bewonderd heeft en dat hij nu als het ware in levenden lijve naast 
zich, tegen zich aangeleund, vindt. Op deze manier en op deze manier alleen 
zet zich dan een zekere manier van beminnen in beweging, een manier die men 
nog het beste liefdesmechanisme kan noemen. [...] Swann gaat van Odette 
houden, omdat zij als een kunstwerk geworden is door zijn esthetiserend op
treden'.178 Het tweede misverstand is dat Odette, die veinst zich voor de 
kunsten te interesseren, daar in werkelijkheid geen enkel verstand van heeft: 'Is 
Odette, als courtisane, die voor Swann een onaantastbaar kunstvoorwerp wordt, 
een eerste oorzaak van het misverstand dat hun liefde zal beheersen, de kunst 
waaraan zij alleen maar in schijn gelijke waarde hechten, vormt een twee-

M. Boks-Schoute, 1971, pp. 160-161. 

S. Dresden, 1966, p. 12. 
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de'.179 Een laatste factor die van doorslaggevend belang is voor deze liefdes
relatie en voor de pessimistische kijk op de liefde bij Proust in het algemeen, is 
het principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Zo ook Swann in de loop 
van deze episode. Niet voor niets wordt deze liefde en ook de liefde in het 
algemeen als een ziekte gekenmerkt. Een ziekte, die het wezen - in dit geval het 
wezen van de geestelijke persoonlijkheid - tot in de diepste lagen aantast en 
verandert. Swann is voor zichzelf onherkenbaar geworden: in de periode van de 
ergste jaloezie emigreert hij (zo wordt het letterlijk gezegd) naar gebieden van 
zijn geest waar Odette niet bestaat, dat wil zeggen: naar momenten waarop hij 
haar nog niet kende. Dan merkt hij hoe zijn karakter veranderd is, hoe hij nu 
wil wat vroeger niet bij hem zou zijn opgekomen. Hij is als het ware een 
nieuwe persoon geworden. [...] De gevolgen hiervan zijn tweeërlei: voor ieder is 
de liefde in de allereerste plaats zo niet uitsluitend een schepping van de eigen 
geest die men op de andere persoon projecteert. En verder kan men deze andere 
persoon nooit of te nimmer bezitten. De liefde die naar wederzijds bezit streeft 
is daarmede onmogelijk'.180 Kelk, in zijn bespreking van de vertaling Een liefde 
van Swann voor De Groene Amsterdammer, beroept zich volledig op Dresdens 
inleiding: hij neemt hier hele stukken letterlijk uit over, zonder zijn bron te 
vermelden.181 

In 1963 en 1966 schrijven ook Vestdijk en Drion essays over het thema van 
de liefde bij Proust en zij spreken daarin met name over de homoseksuele liefde 
bij Proust.182 Het thema van de homoseksualiteit was tot dan toe nog nauwe
lijks door de kritiek belicht. Drion is in principe negatief over het feit dat bij 
Proust de homoseksuele liefdes een groot deel van het verhaal beheersen. Als 
meest kenmerkende element van Prousts verbeelding van de liefde ziet hij de 
heteroseksuele transcriptie van zijn liefdeservaringen. Drion gaat uitgebreid in 
op de vraag wat Proust er toe gebracht kan hebben zijn homoseksuele geaard
heid te verloochenen. Hij voert hiervoor drie redenen aan. Proust zou zijn 
lezers niet hebben willen afstoten en zijn moeder geen pijn hebben willen doen. 
Deze angst om zijn moeder pijn te doen, heeft Proust, naar de mening van 
Drion, verbeeld in de beroemde Montjouvainscène, waar de ik-figuur een les
bisch liefdesspel gadeslaat tussen de dochter van de componist Vinteuil en haar 
vriendin: 'Ik weet wel: toen hij de Albertine-geschiedenis schreef was zijn 
moeder overleden. Maar de gevoeligheid van Proust op dit punt, ook tegenover 
zijn overleden moeder, verraadt zich op een merkwaardige wijze in een episode 
uit Du côté de chez Swann, die nogal wat aanstoot heeft gegeven. Episode waar 
de dochter van de overleden componist Vinteuil in een neiging tot sadistisch 
melodrama - Proust spreekt hier zelf van sadisme - het portret van haar vader, 

o.e. p. 14. 

o.e. pp. 15-16. 

C. J. Kelk, 1966. 

H. Drion, 1963. S. Vestdijk, 'Proust en de liefde'. In: Maatstaf, 1966, pp. 657-675. 
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die haar had verafgood, laat toekijken op haar lesbisch liefdesspel. Het is niet 
uitgesloten dat Proust zelf een dergelijk "sadisme" jegens de nagedachtenis van 
zijn moeder heeft gepleegd, het lijkt waarschijnlijk dat hij er zich althans in de 
geest aan heeft schuldig gemaakt en dat de beschreven episode daarvan de lite
raire kristallisatie is. In beide gevallen bewijst het hoe belangrijk het voor de 
andere Proust kan zijn geweest zelfs de nagedachtenis van zijn moeder te sparen 
voor de openbaring van zijn abnormale neigingen'.183 Een laatste reden voor 
deze transpositie is volgens Drion het feit dat Proust, die altijd op zoek is naar 
algemene wetten, heeft willen aantonen wat er in de heteroseksuele en homo
seksuele liefde gemeenschappelijk is: 'Want het zien van verbanden, het ont
dekken van wetmatigheden in schijnbaar volstrekt onsamenhangende ervarings
feiten, is niet alleen het meest typerende voor zijn werk, maar het was ook wat 
door Proust zelf werd ervaren als de bron van het meest pure geluk, "ne re
prenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à 
plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie"'.184 Ook Vestdijk in zijn 
studie in Maatstaf gaat met name in op deze heteroseksuele transcriptie die hij 
in tegenstelling tot Drion zeer bewondert: 'Wie van deze metamorfose op de 
hoogte is kan niet anders dan de grootst mogelijke bewondering koesteren voor 
Proust's psychologisch inlevingsvermogen, want zoals zij in de roman beschre
ven is, en zoals Marcel op haar reageert, is Albertine op en top een meisje 
geworden [...]'.185 Dit artikel is een uitwerking van het hoofdstuk dat Vestdijk 
in Het wezen van de angst over Proust schreef.186 Evenals Drion vraagt Vest
dijk zich af waarom Proust zich van deze transpositie heeft bediend en komt 
daarbij, gedeeltelijk, tot dezelfde conclusies. Proust heeft zijn moeder een 
schandaal willen besparen en zijn lezers niet willen afschrikken: 'Terecht of ten 
onrechte is de gemiddelde lezer, ook de intelligente, ternauwernood in staat 
zich met een homofiele liefde te vereenzelvigen. Proust kan hier dus rekening 
mee hebben gehouden, al was hij het er zeker niet mee eens, want herhaaldelijk 
rept hij van de "lois générales de l'amour", die voor de verschillende soorten 
erotiek op dezelfde wijze zouden gelden, zodat deze gemakkelijk voor elkaar in 
de plaats kunnen treden, wat dan tevens de mogelijkheid inhoudt van de ver
wisseling van Albert en Albertine'.187 Een volgende reden voor Prousts trans-

H. Drion, 1963, p. 364. 

o.e. p. 365. 

S. Vestdijk, 1966 (d), p. 657. Zie ook S. Vestdijk, 1968 (a), p. 521: 'A la recherche du temps perdu 
is dan ook niet het boek van de angst, doch veeleer het boek van de liefde geworden: Prousts 
eigenlijke probleem, literair-technisch verzwaard door de noodzakelijkheid om zijn homosexua-
liteit in te kleden in heterosexuele verhoudingen: een verbluffend kunststuk, dat de lezer niet 
gemakkelijk doorziet, zolang hij door de biografen niet op de hoogte is gesteld'. 

S. Vestdijk, 1968 (a). 

S. Vestdijk, 1966 (d), p. 659. 
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positie die Vestdijk aanhaalt, is het feit dat Proust weliswaar homoseksueel was, 
maar alleen op het 'lage', zinnelijke niveau. De 'hogere' liefde werd hem alleen 
ingeboezemd door vrouwen. Een laatste reden die Vestdijk aanvoert is het feit 
dat Proust beïnvloed zou zijn door talloze boeken die hij gelezen had: 'Voor 
iemand, zo doordrenkt van de literaire traditie als hij kunnen ook de talrijke 
literaire prototypen van zulk een "normale" verliefdheid van betekenis zijn 
geweest'.188 Voor het wegwerken van zichzelf als homoseksueel heeft Proust 
zich, in de optiek van Vestdijk, gerevancheerd door de schildering van de Baron 
de Charlus. Proust heeft in hem niet alleen zijn homoseksualiteit, maar ook zijn 
sadisme geprojecteerd: 'Van Proust is bekend, dat hij niet vrij was van sadis
tische neigingen, en sadisme en masochisme liggen dicht bij elkaar'.189 In het 
begin van de romancyclus treffen we bij de Baron de Charlus dezelfde splitsing 
aan van 'hogere' en 'lagere' liefde; de Baron de Charlus is getrouwd geweest, hij 
gaat tekeer tegen alle vormen van verwijfdheid en gaat door voor een echte 
'vrouwenman' . Pas na de onthullende scène op de binnenplaats van de Guer-
mantes in Sodome et Gomorrhe, waar de Baron de Charlus Jupien voor het eerst 
ontmoet, vindt er een gedaantewisseling plaats: de Baron de Charlus krijgt 
vrouwelijke trekken en voelt een 'hogere' liefde voor een man, voor de violist 
Morel, waar hij, op grond van wat ons in de roman verteld wordt, waarschijn
lijk nooit een fysieke relatie mee heeft. In de uitgebreide beschouwingen die op 
deze scène volgen, zet Proust zijn theorie uiteen, dat een mannelijke homo
seksueel per se een 'vrouw' moet zijn en dat de liefde van de mannelijke homo
seksueel niet te bevredigen is, aangezien zij zich op een 'normale' man richt. 
Toch gaat deze theorie, zoals Vestdijk terecht opmerkt, niet altijd op; Jupien en 
Morel hebben geen uitgesproken vrouwelijke trekken. Zij zijn correcties op 
een, volgens Vestdijk vermoedelijk opzettelijk, foutief theoretisch uitgangspunt: 
'Een menselijk wezen, ook een homosexueel, is nooit dit óf dat, "man" of 
"vrouw", maar een mengsel van beiden, iets dat Proust, getuige zijn subtiele 
karakterportretten, beter wist dan wie ook. Maar in zijn theorie der homo-
sexualiteit vervalt hij in een simplisme, dat misschien te verklaren is met 
persoonlijke ervaringen die zich aan onze kontrôle onttrekken, misschien met 
de behoefte aan een eenvoudig schema, dat een duister en slecht gekend thema 
voor de lezer enigermate verduidelijken moet, misschien met de geboden ge
legenheid om van de baron de Charlus een boeiende karikatuur te maken, maar 
dat in de eerste plaats een uitvloeisel is van de op de voorgrond tredende 
polariteit in zijn denken'.190 

Polariteit beheerst volgens Vestdijk Prousts opvatting van de liefde in het 
algemeen: aantrekking en afstoting, lust en onlust. Zodra men liefheeft, sluit dit 

o.e. p. 662. 

o.e. p. 663. 

o.e. pp. 666-667. 
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wederliefde uit.191 Een goed voorbeeld hiervan is de liefdesgeschiedenis van 
Swann en Odette. Juist omdat Odette Swanns 'genre' niet is, is zij zo be-
gerenswaard: 'Elders heeft Proust trachten te analyseren waarom de vrouw, die 
iemands "genre" niet is, juist gevaarlijk voor hem kan worden. Door haar 
schijnbare ongevaarlijkheid ontwikkelen zich gemakkelijk bepaalde gewoonten, 
waarvan men zich niet meer bevrijden kan; de vrouw die ons "genre" wél is, 
stoot men af door een te veel aan ten toon gespreide begeerte, zodat zij zich op 
een afstand houdt, etc. etc.'192 Swann zocht een aanvulling van zichzelf maar 
hij is daarin wellicht te ver gegaan: 'Maar de kosten zijn hoog van een dergelijk 
spelen met alles en niets. Op Swann's hel der jaloezie volgt de koude hel van 
een banaal geworden huwelijk'.193 Angst bepaalt bij Proust de liefde, of zoals 
Vestdijk het in Het wezen van de angst verwoordde: de liefde is het 'expansie
effect' van de angst, aangezien de angst aan de liefde voorafgaat.194 Tussen 
Albertine en de verteller doet deze polariteit zich ook voor. Bij hen is weer 
sprake van een andere polariteit: die tussen één en velen. Marcel is op alle 
meisjes van de 'petite bande' op het strand van Balbec verliefd. Pas wanneer 
Albertine gevoelens van jaloezie bij hem oproept, gaat hij haar beminnen, hoe
wel hij tegelijkertijd blijft terug verlangen naar de andere meisjes: 'Maar uit de 
gehele toon blijkt wel, dat hij deze kleine en ongeobjektiveerde harem als een 
verloren paradijs blijft betreuren. Geen wonder: voor iemand met de veralgeme-

In Het wezen van de angst betoogt Vestdijk dat dit in versterkte mate voor homoseksuelen 

opgaat, p. 521: 'In de tweede plaats - en hier is Proust nog maar weinig tot spot of zelfspot 

geneigd - moet de homosexuele verhouding angst begunstigen in de vorm van angst voor het 

"liefdesverlies", - angst, samenhangend met jaloezie. Aangezien slechts 1 à 2 percent van de 

mensen min of meer volledig geïnverteerd schijnen te zijn, is de homosexueel te vaak 

aangewezen op heterosexuelen of bisexuelen, en dit betekent, dat het "slachtoffer" steeds de 

neiging zal vertonen de minnaar te ontvluchten ten einde zich aan normaler practijken te 

kunnen wijden'. 

S. Vestdijk, 1966 (d), p. 670. 

o.e. p. 671. 

Zie ook S. Vestdijk, 1968 (a), pp. 523-524: 'Het merkwaardige van de liefde van Swann voor 

Odette de Crécy is, dat zij met angst begint, - geen angst "voor" Odette [...] maar angst "om" 
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re", hij voelt zelfs een "répulsion physique", haar profiel is te scherp, haar ogen te groot. Een 

mensenkenner zou reeds de omstandigheid, dat Swann zo precies weet waarom deze vrouw 

hem afstoot, verdacht kunnen voorkomen; maar m elk geval is er geen sprake van, dat deze 

afkeer in begeerte omslaat, voordat hij door de "nauwe poort" van de angst is gegaan, n.l. 

wanneer op een avond bij de familie Verdurin onder de habituele bezoekers Odette niet aan

wezig blijkt te zijn: hij mist haar dan, voelt zich beklemd, - hij weet, dat hij van haar houdt, in 

de gewone betekenis, - maar niet buiten haar kan, haar ten koste van alles wil bezitten -, "un 

besoin anxieux, que les lois du monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir". [...] 

De jaloezie ging aan de liefde vooraf, en het bezitsinstinct (het "willen hebben") blijft ook later 

van veel meer importantie dan wat men gewoonlijk "liefde" noemt (tederheid, behagen schep

pen in het gezelschap van de ander, verrukking door uiterlijk schoon of innerlijke deugden, 

gevoel van saamhorigheid en wederkerigheid)'. 
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ning en het verlangen naar totaliteit in het bloed zijn vijf of zes meisjes altijd 
beter dan één'.195 Maar ook hier is het de angst die de liefde onderhoudt: de 
ik-figuur wordt pas werkelijk verliefd op Albertine op het moment dat deze 
hem vertelt dat zij de lesbische vriendin van de dochter van Vinteuil goed ge
kend heeft. 

In 1971 spreekt H. van Galen Last opnieuw over het thema van de liefde bij 
Proust.196 Hij vergelijkt Proust met Stendhal. Proust gelooft veel minder dan 
Stendhal in de exclusiviteit van de liefde: 'In tegenstelling tot die andere grote 
psycholoog van de liefde, Stendhal, kent Proust vooral in het eerste stadium 
van de verliefdheid veel minder betekenis toe aan de persoonlijke keuze dan aan 
de toevallige situatie - de invloed van een landschap - of aan de aantrekkings
kracht van een lichamelijk detail - de huid, de lijn van een wang - of een "mede
deling" van fysieke aard. [...] Het romantisch gevoel voor de ander geboren te 
zijn, zo kenmerkend voor de figuren van Stendhal, zou hij wel willen kennen, 
maar hij was er van overtuigd dat de wrede werkelijkheid zulke gevoelens niet 
toestond'. In de ogen van Van Galen Last heeft Proust een uiterst pessimistische 
kijk op de liefde. De liefde bij Proust wordt gedomineerd door jaloezie en pro
jectie: 'Waar geen jaloezie (meer) is, is geen liefde (meer), volgens Proust, maar 
geen liefde is ten slotte bestand tegen de jaloezie. Verliefd worden bij Proust is 
projectie - hij noemt het ook zo, al was hij onbekend met de ontdekkingen van 
de dieptepsychologen in het Wenen van zijn tijd. [...] Liefde is dus een on
mogelijke, zichzelf vernietigende zaak en ergens wordt daarom in de Recherche 
de conclusie getrokken dat het er op aankomt veel vrouwen te beminnen om 
een psychologisch afsterven, bij gebrek aan spiegels, te voorkomen'.197 De 
enige liefde bij Proust die intact blijft, is volgens Van Galen Last de liefde van 
de ik-figuur voor zijn moeder en grootmoeder. 

3.4 Enkele receptiedocumenten tweede periode 

De romanist en hoogleraar Dresden is één van de critici die zich gedurende zijn 
hele carrière uitvoerig met Proust heeft beziggehouden. In 1941 publiceerde hij 
zijn proefschrift L'artiste et l'absolu. Paul Valéry et Marcel Proust. Hij zou verder 
grote bekendheid krijgen onder het Proustlezend publiek door de inleidingen 
die hij schreef bij de vertalingen van Un amour de Swann en Du côté de chez 
Swann uit 1966 en 1979. 

In 1947 schrijft Dresden voor Criterium het artikel 'De rol der kunst bij 
Marcel Proust' waarin hij globaal de conlusies van zijn in 1941 verschenen 

"s o.e. p. 672. 
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proefschrift verwerkt.198 Dresden opent zijn artikel met de constatering dat, 
hoewel er ook in de 19e eeuw al binnen het kunstwerk werd gereflecteerd over 
kunst zoals in L'Oeuvre van Zola, Proust deze techniek tot het uiterste heeft 
gedreven: 'Nergens echter is de kunst zo zeer haar eigen onderwerp geworden, 
nergens is zij zo zuiver en zo systematisch doorlicht als in de grote roman van 
Marcel Proust: A la recherche du temps perdu. In een ontzagwekkende arbeid, 
met een zeer scherpe gevoeligheid en een indringend verstand, heeft Proust de 
vele aesthetische vraagstukken aan de orde gesteld. In een aantal kunstenaars
figuren heeft hij achtereenvolgens zijn opvattingen betreffende muziek, litera
tuur en schilderkunst belichaamd, om ten slotte in zijn eigen werk de volledig
ste concretisering te leveren van wat literatuur naar zijn mening diende te zijn. 
Wanneer men dan ook wil nagaan, welke rol de kunst kan spelen in het leven 
der kunstenaars, dan is Proust een van de duidelijkste illustraties'.199 Dresden 
gaat vervolgens globaal in op de rol die de diverse kunsten en met name de 
muziek en de schilderkunst in het werk van Proust spelen. De muziek is in zijn 
ogen voor Proust de kunst bij uitstek, de kunst, die ons in verbinding brengt 
met de absolute werkelijkheid, met de eeuwigheid. Dresden bepeurt hier een 
zeker neo-platonisme bij Proust: '[...] wij zouden ons echter willen bepalen tot 
de uiteenzetting van Proust zelf en er op wijzen hoe hij aan de muziek - en aan 
de kunst in het algemeen, zoals wij zullen zien - het vermogen toeschrijft om 
gegevens uit een andere wereld in deze wereld te laten doordringen. Deze ge
gevens kunnen niet door het verstand gevat worden; zij staan volledig op zich 
zelf en vormen, als zodanig, een hogere eenheid'.200 Neo-platonisme en het 

S. Dresden, 1947, pp. 34-44. Dit artikel werd later opgenomen in zijn bundel Bezonken 

Avonturen, Meulenhoff, Amsterdam, 1949, pp. 120-132. 

o.e. pp. 34-35. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 17: 'Het opmerkelijke bij beide schrijvers [Gide 

en Proust] is, dat de kunst zich zelf tot onderwerp heeft gekregen. In hun romans streven zij 

naar een rechtvaardiging van hun eigen kunst in het algemeen. H u n theoretische 

uiteenzettingen zijn, als het ware, met hun werken vergroeid'. Zie ook Dresdens inleiding bij 

De kant van Swann p. 11 en 12: 'Door de "feiten" te combineren met het zoeken naar die 

feiten komt nu binnen de roman ook een zekere spiegeling vàn de roman. Niet alleen 

reflecteert de roman dus zichzelf, wat ook door middel van andere kunsten zou kunnen 

gebeuren en hier ook (naar zal blijken) inderdaad geschiedt, maar bovendien is er zodoende een 

als het ware natuurlijke gelegenheid voor de verteller zijn opvattingen betreffende (roman)kunst 

te doen kennen en daarover te reflecteren. Wat hij van kunst vindt, blijkt tegelijkertijd uit de 

roman zoals hij is opgezet, maar komt bovendien bij herhaling te voorschijn in de roman zelf. 

[...] Daarmede is eens te meer aangetoond, dat creatie en critiek bij Proust nauwelijks of in het 

geheel niet te scheiden zijn'. 

S. Dresden, 1947 (a), p. 35. In zijn inleiding bij Een liefde van Swann op p. 25 benadrukt 

Dresden de rol die de sonate van Vinteuil speelt in de liefdesgeschiedenis tussen Swann en 

Odette waarbij hij ook ingaat op het idee dat de kunstenaar in zijn werk zijn 

hoogstpersoonlijke stukje werkelijkheid, zijn 'patrie perdue', onthult. Een idee dat Swann niet 

begrijpt; hij is slechts een dilettant en geen kunstenaar: 'Met deze beschrijving [van de soiree bij 

Mme de Sainte-Euverte] is dus niet meer alleen de indruk van de luisteraar aan de orde. Wat 

deze indruk veroorzaakt, is het wezen van de muziek (of in het algemeen van de kunst) zelf. En 

de kunst is afkomstig van een groot kunstenaar die een geheel andere wereld ontdekt en de 
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principe van de 'extratemporalisatie' bij Proust zullen in 1980 centraal staan in 
Dresdens beschouwing over de relatie tussen Proust en de symbolisten. De 
schilderkunst daarentegen leert ons iets over de verhouding tussen kunst en 
werkelijkheid. Proust gebruikt de werken van Elstir om zijn eigen opvattingen 
omtrent de relatie tussen kunst en werkelijkheid uiteen te zetten, waarbij het 
anti-mimetische aspect met name benadrukt dient te worden. Elstir brengt in 
zijn werk, evenals Proust, zijn hoogstpersoonlijke visie op de werkelijkheid tot 
uitdrukking: 'De schilder is geen afbeelder der werkelijkheid, hij schept een 
geheel nieuwe en oorspronkelijke wereld, die wezenlijk zijn eigen werkelijkheid 
genoemd kan worden en de volledigste uitdrukking voorstelt van zijn persoon
lijkheid. [...] Proust heeft immers zelf de werkelijkheid getransponeerd en 
bewerkt, zodat deze niet meer, gelijk een photographische afbeelding, in zijn 
werken te voorschijn komt [...]. Voor Proust geldt in sterke mate, wat hij zelf 
in het atelier van Elstir ondervond: zijn werk is een herschepping'.201 Om 
deze oorspronkelijke visie op de werkelijkheid te ervaren moet de ratio tijdelijk 
worden uitgeschakeld. De beschrijvingen van het fenomeen van de onvrijwillige 
herinnering en van de kunst van Elstir onderstrepen Prousts anti-intellectualis-
me: 'Elstir tracht een ongerepte visie te behouden op de werkelijkheid, hetgeen 
niets anders kan betekenen dan een visie, die ontdaan is van iedere nuttigheids
overweging, van iedere sociale belangstelling, kortom van iedere onzuivere bij
menging, waardoor zij vertroebeld zou kunnen worden'.202 

Vervolgens bespreekt Dresden de rol die de tijd in de roman van Proust 
speelt: 'Het werk van Proust, mag men zeggen, is een ononderbroken poging 
geweest om de tijd te vangen en te beschrijven, om de veranderingen in en door 

beschouwer doet zien of doet horen welk een rijkdom en verscheidenheid in deze nieuwe 

wereld geborgen liggen. De kunstenaar verkent een wereld, zijn wereld, en doet ons kennen 

wat wij zonder hem nooit of te n immer te weten zouden komen. Dit weten is te zelfder tijd 

een beleven: het beleven van muzikale motieven is tevens een kennen van ideeën. [...] Dankzij 

hem wordt dus wederom een nieuwe (artistieke) wereld toegevoegd. Een nieuwe 

verscheidenheid die elders onafhankelijk van ons en geheel zelfstandig lijkt te bestaan, is 

onthuld en geopenbaard'. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 16: 'In werkelijkheid heeft Proust 

een absolute zin weten te geven aan de verglijdende werkelijkheid en wel door deze in de kunst 

te vangen. Door de kunst hervinden wij het "patrie perdue". In de kunst zien wij de Ideeën van 

een andere en hogere wereld, die de mens slechts aanschouwen kan in ogenblikken van 

bevoorrechting en zuivere vreugde, in ogenblikken die wezenlijk buiten de tijd staan. Zo is de 

kunst een buitentijdelijk verschijnsel, waarvan de kern altijd een "extratemporalisation" is, gelijk 

Proust zegt'. 

S. Dresden, 1947 (a), pp. 36-37. Zie ook S. Dresden, 1978, pp. 31-32: 'Maar het bezoek aan 

Elstir doet ook uitkomen hóe een dergelijke schepping tot stand komt. Dat kan alleen gebeuren 

- om het kort te zeggen - door middel van de stijl waarvan de kunstenaar in zekere zin bezeten 

is, en door het gebruik van metaforen [...]. In dit feit (het gebruik van metaforen) ligt de ware 

visie van de kunstenaar, die zijn eigenlijke en diepste individualiteit vormt , besloten. [...] De 

echte kunst staat of valt met de metafoor, met de voor elke kunstenaar noodzakelijke en 

onvermijdelijke transformatie die in de zogenaamde werkelijkheid wordt aangebracht'. 

o.e. p. 36. 
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de tijd ontstaan, uit te beelden en op deze wijze duidelijk te maken'.203 Reeds 
in 1946 had Dresden in zijn artikel 'De roman als kunstwerk' voor hetzelfde 
tijdschrift Criterium, Prousts roman met Der Zauberberg van Thomas Mann 'de 
roman van het huidige tijdsbewustzijn' genoemd.204 Dresden gaat in dit ver
band ook kort in op het mogelijke verband tussen Bergson en Proust, waarbij 
hij met name op de verschillen wijst: 'Wij zagen reeds eerder hoe Bergson deze 
problemen van mathematische tijd en durée aan de orde heeft gesteld, hoe hij 
daarbij van de durée gezegd heeft, dat zij "création continuelle, jaillissement 
ininterrompu de nouveauté" is. Zo kon men dan ook van Proust verklaren, dat 
hij een romancier is, die de denkbeelden van Bergson aesthetisch bekleedt en 
verbeeldt. Hoe verleidelijk dit ook op zich zelf moge zijn, er spreken toch ook 
verschillende feiten tegen een dergelijke interpretatie. Allereerst is het nog altijd 
de vraag of Proust de werken van Bergson kende en dus een onmiddellijke 
beïnvloeding heeft ondergaan. Verder blijkt meer en meer, dat Bergson zelf de 
werken van Proust niet als een artistieke verbeelding van zijn denkbeelden heeft 
beschouwd. Ten slotte komen er in A la recherche du temps perdu verschijnselen 
voor, die voor Proust van fundamenteel belang zijn en bij Bergson in het geheel 
niet ter sprake komen. Wij bedoelen de extratemporalisatie. Proust geloofde dat 
de mens zich in de kunst kan vereeuwigen en hierin buitentij del ij ke waarheden 
tot uitdrukking kan brengen. Bergson was daarentegen van mening dat de "du
rée" niet te vatten is'. Een mysticus was Proust in de ogen van Dresden even
wel geenszins. 

In het verlengde van deze tijdsproblematiek, spreekt Dresden over het 
principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Ieder figuur van Proust's 
roman heeft, door het invoeren van deze tijdsdimensie, een vrije ontwikkeling, 
die niet te voorzien of te voorspellen is. [...] Zij staan ter beschikking en stellen 
slechts zeer voorlopige realisaties voor, die op een willekeurig ogenblik hervat 

S. Dresden, 1947 (a), p. 40. 

S. Dresden, 1945/46 (b), p. 326. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 14: 'Het werkelijke onderwerp 

van de roman is het wonderlijke verloop van de tijd; wonderlijk, wanneer men niet bij de 

alledaagse opvolging van dagen en uren blijft staan, maar het waagt af te dalen in de diepte van 

zijn persoon, waar verleden en heden, op mysterieuze wijze verstrengeld, nauwelijks meer 

onderscheiden kunnen worden. Zo stond Proust gebogen over zijn persoon, over zijn verleden, 

speurend naar de tijd, die hij verloren had. Maar wat vindt hij? Een verglijding der belevenissen 

in de tijd, een wankele bouw van zijn persoonlijkheid, een voortdurende verandering van zijn 

verleden'. Zie ook de inleiding bij De kant van Swann, pp. 17-18: 'Het zijn de ti|d en de 

aspecten van de tijdsbelevenis die het eigenlijke onderwerp van de Recherche uitmaken, en wel 

in onverbrekelijke samenhang met de functie der kunsten. [...] Het is inderdaad verleidelijk de 

"tijdsroman" van Proust te vergelijken met andere, van Thomas Mann bijvoorbeeld, die op hun 

wijze de tijd in veelvuldige betekenissen van dit woord verbeelden'. Dresden wijst hier 

bovendien op de verschillen tussen Proust en Bergson ten aanzien van het begrip tijd: 'Is voor 

Bergson het ware tijdsbeleven nauw samenhangend zo niet identiek met het ononderbroken en 

zichzelf verrijkende voortduren (la durée), bij Proust lijkt er nu juist een overdaad aanwezig te 

zijn aan "breuken". Is de één verdediger van een permanente continuïteit, de ander legt de 

nadruk op de discontinuïteit die door de tijd bewerkstelligd wordt ' . 
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kunnen worden en ook inderdaad worden'.205 Als voorbeeld hiervan haalt hij 
Odette, de vrouw van Swann, aan die door de roman heen zo verschillende 
aspecten toont: la dame en rose, de vrouw van Swann, de vrouw van Forche-
ville, de maîtresse van de Duc de Guermantes. In de ervaring van de ongewilde 
herinnering kan de mens evenwel zijn oorspronkelijke eenheid hervinden: 'Bin
nen deze angstaanjagende ervaringen echter ondergaat Proust één beleving, die, 
als het ware, het geheel der menselijke ziel terugvoert uit de dissociatie en alle 
aspecten verenigt in een hogere eenheid. Proust bezit namelijk een bepaald 
soort herinneringsbeelden, die, gelijk bovennatuurlijke gegevens, verleden en 
heden versmelten in een eeuwigheid, die binnen de tijd beleefd wordt'.206 Het 
zijn deze ongewilde herinneringservaringen die aan de basis staan van Prousts 
literaire creatie: 'De rol van de kunst is een absoluut equivalent te scheppen 
zelfs van de allerhoogste belevingen en zij moet dit doen, gelijk Proust beweer
de, door deze belevingen met het verstand te doorlichten. Naast de zwijgende 
mysticus, die het goddelijke in extase beleeft, staat de scheppende kunstenaar, 
die zelfs deze extase met menselijke middelen tracht weer te geven. Zo is de 
kunst een menselijke verwerking van eeuwige ogenblikken'.207 

In 1951 verschijnt in De Gids het artikel 'Op zoek naar zekerheid met Marcel 
Proust' van de criticus H. Meijer.208 Meijer bespreekt hierin de relatie tussen 
Proust en Maine de Biran (1766-1824), een filosoof uit het begin van de negen
tiende eeuw die wel eens de vader van het Franse spiritualisme is genoemd. 
Meijer beroept zich voor zijn analyse hoofdzakelijk op Birans Mémoire sur la dé
composition de la pensée. Beide auteurs zouden, in de ogen van Meijer, zich heb
ben bezig gehouden met het vraagstuk van de eenheid van het ik en getracht 
hebben zekerheid te verkrijgen omtrent het bestaan van een persoonlijk 'Ik': 

105 S. Dresden, 1947 (a), p . 38. Zie ook S. Dresden, 1966, p . 15: 'Hiermee is een essentieel punt in 

het denken van Proust geraakt. Een individu bezit volgens hem geen vaste identiteit en blijft 

niet in de tijd aan zichzelf gelijk [...]. Het is deze discontinuïteit, deze verbrokkeling der 

persoonlijkheid, die specifiek is voor het werk van Proust en de fundamentele oorzaak van alle 

misverstanden blijkt te zijn'. O o k in zijn inleiding bij De kant van Swann, p. 19, gaat Dresden 

uitgebreid in op dit principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Letterlijk gecompliceerd, 

omdat zijn figuren als het ware verschillende vouwen tegelijk vertonen, die successievelijk in de 

roman ontvouwd worden, zodat van een eenduidig en gefixeerd "zijn" nauwelijks sprake is. Het 

voorbeeld bij uitstek is Albertine, de geliefde van de verteller die hij niet voor niets aan zee 

ontmoet. Zij is de altijd beweeglijke, de ongrijpbare die zich achter leugens (of veronderstelde 

leugens) verbergt, die zich soms bloot geeft maar dan noch geestelijk noch lichamelijk naakt 

staat voor de verteller (of voor de lezer), zodat haar wezen, haar eigenlijke zijn, voortdurend 

ontglipt' . 

106 S. Dresden, 1947 (a), p. 41. 

107 o.e. p. 43. Zie ook inleiding bij Een liefde van Swann, p. 24: 'De gewaarwording, die de thee in 

het heden biedt, is identiek met wat in het verleden plaatsvond, zodat een sensatie van 

buitentijdelijkheid plaatsvindt'. 

!:s H . Meijer, 1951, pp. 344-360. 
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'Om Biran te bezien als achtergrond van het werk van Proust is het voldoende, 
als wij iets weten van zijn uitspraken over de zekerheid van het eigen ik. De 
grote ontdekking van Biran is, dat die zekerheid ervaren wordt juist voordat de 
heldere bewustheid van het verstand zich meester maakt van de gewaarwording, 
die wij opdoen in de "effort", wat het beste te vertalen is met "ontwakende wil 
om een weerstand te overwinnen"'.209 Meijer gaat vervolgens in op het anti-
intellectualisme van Proust: 'Wel stond voor de schrijver van Le temps retrouvé 
vast, dat een heel andere kenbron dan het ontledend verstand moet worden aan
geboord, om tot zelfkennis en mensenkennis te geraken, en wij zullen zien, dat 
hij zich langs die weg tevens zekerheid omtrent het zintuiglijk waarneembare 
wist te verschaffen'.210 Net als Dresden, benadrukt Meijer dat in de optiek van 
Proust de mens slechts in de buitentijdelijke ongewilde herinneringsmomenten 
zekerheid omtrent zichzelf en zijn omgeving kan verkrijgen: 'Marcel Proust ver
heft de herinnering tot de eigenlijke bron van zekerheid omtrent de realiteit 
van ons diepste innerlijk. Meer nog: omdat de herinnering ons bewust maakt, 
hoe wij innerlijk op de ons omringende wereld hebben gereageerd, put hij uit 
de herinnering tevens een waarborg voor de realiteit van de buitenwereld'.211 

Zoals reeds vermeld, is het deze ontsnapping aan de vergankelijkheid die de filo
sofie van Proust, in de ogen van Meijer, luchtig maakt in vergelijking met de 
existentiefilosofie van Sartre. 

In 1952 verschijnen er twee boekbesprekingen van Jean Santeuil van de hand 
van respectievelijk de dichter-critici Kool en Van Nijlen.212 Kool had Frans 
gestudeerd. Beide auteurs geven een uitvoerige biografische schets en benadruk
ken met name het feit dat ]ean Santeuil als voorloper van de Recherche gezien 
dient te worden: '"Jean Santeuil" is in de meest letterlijke zin een voorstudie 
van "A la Recherche du Temps Perdu"', schrijft Kool.213 Sommige passages 
zijn in de latere roman overgenomen, andere niet. Men name de passages waar
in maatschappelijke vraagstukken aan de orde komen, zijn weggelaten: 'Zo zijn 
bijvoorbeeld alle herinneringen die betrekking hebben op de Dreyfuszaak, die 
heel Frankrijk in rep en roer zette in de tijd dat Jean Santeuil werd geschreven 
en die een vrij grote plaats innemen in dit boek, in La Recherche tot een mini
mum herleid, terwijl andere hoofdstukken zoals de herinneringen uit de eerste 

m o.e. p. 345. 

210 o.e. p. 347. 

211 o.e. p. 350. 

212 H.C. Kool, 'Marcel Proust en zijn roman Jean Santeuil'. In: Boek van Nu, 1952-1953, pp. 8-9. J. 
van Nijlen, 1952, pp. 217-219. 

2,3 H.C. Kool, 1952/1953, p. 9. 
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kinderjaren om zo te zeggen geheel werden behouden'.214 Als belangrijkste 
onderscheid tussen beide werken wordt het feit aangedragen dat de werkelijk
heid in Jean Santeuil veel minder getransponeerd is: 'De ouders van Marcel, het 
Lycée Condorcet dat hij heeft bezocht, worden evenals de Ecole des Sciences 
Politiques, hier veel onmiddellijker getekend dan in het andere werk'.215 Van 
Nijlen is daarnaast van mening dat de structuur van Jean Santeuil nog niet de 
volwassenheid kent van die van de Recherche: 'De architectuur van Proust's 
definitieve roman die pas na de voltooiing van het werk goed zichtbaar werd, 
ontbreekt in Jean Santeuil geheel. Men kan hier niet spreken van een fresco, 
veeleer van kleine, soms zeer fraaie genrestukjes, die wel een zeer indruk
wekkende galerij vormen, maar nooit die eenheid van vorm en gevoel vertonen 
die zo treffend is in A la recherche'.nb Van Nijlen herneemt hier dus zijn 
opvatting uit 1920 toen hij de door Proust gehanteerde structuur 'gebrekkig' 
noemde. 

Stilistisch ziet Van Nijlen een zekere verwantschap tussen Jean Santeuil en 
het werk van de symbolisten: 'Bij een ontleding van de stijl, die in weerwil van 
vele tekortkomingen toch reeds een grote originaliteit vertoont, wordt men 
getroffen door een manier van uitdrukken waarvan men bij andere tijdgenoten 
tevergeefs een voorbeeld zou zoeken. Ook als men aanneemt dat de stijl van 
Proust zich aansluit bij het Symbolisme - wat zeer verdedigbaar is - vallen ons 
dadelijk de verschillen in het oog waardoor zijn manier van schrijven zich van 
die der karakteristieke symbolisten onderscheidt. Zijn verhouding tot het leven 
en de natuur is evenmin aan die der symbolistische school verwant. De liefde 
voor de natuur, de ontroering die hem bij het aanschouwen van een landschap 
bevangt, is voor hem geen uitsluitend esthetische gewaarwording. Zegt hij niet: 
"C'est que la nature serait une pauvre chose, si elle n'était qu'une suite de 
tableaux qu'on ferait preuve de goût en allant admirer"? Inderdaad, zijn talrijke 
beschrijvingen van landschappen, tuinen en bloeiende heesters - deze laatste 
vooral - zijn zeer typisch; zij zijn nooit schilderijen, maar gemoedsuitdruk
kingen en moeten gelezen worden als gedichten'.217 

In 1959 verschijnt in Tirade het artikel 'Gewaarwordingen bij het lezen van 
Proust' van de Duitse schrijver-criticus Martin Walser.218 Walser legt ons zijn 
hoogstpersoonlijke gewaarwordingen bij het lezen van Proust voor. In een 
interview voor hetzelfde blad Tirade in 1959 zegt Walser op bepaalde punten de 
invloed van Proust te hebben ondergaan, maar het door Dresden en Meijer aan-

' J. van Nijlen, 1952, p. 217. 

5 H.C. Kool, 1952/1953, p. 9. 

6 J. van Nijlen, 1952, p. 218. 

' I.e. 

s M. Walser, 1959, pp. 305-308 en 328-331. 
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gehaalde Proustiaanse principe dat de mens zich via de kunst kan verwezen
lijken, spreekt hem niet aan: 'In welk opzicht kon u van Proust iets leren? Van 
zijn kwaliteit als schrijver of van zijn levensbeschouwelijk standpunt? Nee, dat 
laatste niet. Van Proust als waarnemer bedoel ik. Niet van zijn philosophie, die 
zou ik niet willen overnemen. Ik bedoel dat ik kon leren van wat hij gemaakt 
heeft. Zijn standpunt, dat ieder boek een vergrootglas is, waarmee de lezer in 
zijn eigen leven kan lezen vind ik juist. Maar zijn philosophisch schema, zijn 
constructie zegt me niet veel. Dat men de dood door de kunst overwint, dat 
spreekt me niet aan [...]. Ik merkte bij Proust dat je de realiteit kunt beschrijven 
zonder het leven met een parabelvorm te overdekken'.219 

Walser legt in eerste instantie de nadruk op de zeer ondoorzichtige com
positie van de roman en het gebrek aan intrige: 'En van de tussen salons in 
rijtuigen heen en weer rijdende mensen van adel en snobs, die de wereld van de 
hertogin de Guermantes bevolkten, wat anders was er van blijven hangen dan 
een kluwen gewaarwordingen, die ongrijpbaar en niet te ontwarren waren en 
die ik met geen mogelijkheid overzichtelijk naar gedachten, inzichten en oor
delen gerangschikt over de daarvoor bestemde geheugenspoelen van mijn be
wustzijn kon verdelen? [...] En waarachtig, toen ik de zeven delen voor de 
tweede maal doorlas, gelukte het mij nog niet, zoiets als een handeling of ook 
maar de zin en de betekenis van de epische opeenvolging te ontdekken'.220 

Walser is dan ook van mening dat, om de invloed van Proust te ondergaan, 
men het logisch redenerend verstand een beetje moet laten rusten. Hij komt 
vervolgens op Prousts anti-realisme, waar hij, zoals hij ook al in het hierboven 
geciteerde intervieuw aangaf, grote bewondering voor had: 'En dat heeft Proust 
gedaan. Hij heeft ingezien dat de werkelijkheid niet in een samenvattende ver
korting en in objectief vertelde levens te beschrijven is, ja, dat ze eigenlijk hele
maal niet uit te beelden is. Men zou kunnen zeggen, dat Proust eerlijker en 
exacter te werk gaat, maar eerlijkheid en exactheid zijn twee woorden voor één 
enkele gave van een schrijver: bij Proust is dat het talent, de werkelijkheid niet 
voor iets objectief bestendigs te houden'.221 Deze eerlijkheid bij Proust uit 
zich in de eerste plaats in het belang dat hij de factor tijd toedicht: 'Dat alles 
aan de tijd ten prooi valt, dat is zeker de conditie van de werkelijkheid, waar
voor Proust het gevoeligst was [...]'. Een van de belangrijkste gevolgen van dit 
tijdsbegrip is ook volgens Walser de intermitterende persoonlijkheid: 'Het 
gevoel nu, dat ik deze zeven delen niet tot mijn bewuste geestelijk bezit kon 
maken, dat ik bij wijze van spreken er niet intellectueel over kon beschikken, 
dit gevoel ontstond niet alleen omdat er geen duidelijke lijnen van handeling 
waren, die hun betekenis in mijn geheugen prentten, maar ook, omdat ik me de 
figuren in deze roman niet meer goed voor de geest kon halen, nadat ik met 

H.L. Mulder, 'Literatuur van het jaar nul (III). Interview met Martin Walser'. In: Tirade, 1959, 
pp. 267-273. 

M. Walser, 1959, p. 305. 

o.e. p. 307. 
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lezen opgehouden was [...]. Maar wat de indruk wekt, dat men zich Prousts 
romanfiguren niet zonder meer kan herinneren, is waarschijnlijk het feit, dat hij 
nooit ophoudt, hen opnieuw te typeren. [...] Telkens als hij hen weer ontmoet, 
vertonen zij zich anders aan de verteller, want intussen is hij ook een ander 
mens geworden, en de personen zijn evenzeer aan de tijd onderworpen, dus 
wezens die zich voortdurend in een toestand van verandering bevinden'.222 

Proust onderscheidt zich in deze van Thomas Mann: 'In de meeste romans weet 
men precies hoe de hoofdpersonen er uitzien en hoe zij zijn, omdat ze door
gaans al meteen in het begin minutieus beschreven worden, van binnen en van 
buiten, omdat men ook weldra bemerkt, welk instrument zij in het concert van 
deze romans moeten bespelen. Een voorbeeld daarvan is altijd weer Thomas 
Mann met zijn onuitwisbare typeringen'.223 

Prousts werkelijkheidsweergave wordt, in de ogen van Walser, bepaald door 
de herinnering en de indruk: 'Nu zou eigenlijk duidelijk moeten worden, hoe 
Proust tot zijn exactheid komt: herinnering en indruk zijn zijn middelen, maar 
beide als krachten van het onderbewustzijn; hij roept niet de hulp in van het 
intellectuele geheugen, hij gebruikt niet het bewust waarnemende en voort
durend oordelende verstand bij zijn waarneming, hij vertrouwt veeleer volstrekt 
op zijn poreus bewustzijn, hij wacht op de vanzelf ontwakende herinnering en 
op de in zekere zin buiten zijn wil achtergebleven indruk'.224 Prousts kunst 
vertoont een graad van bewustzijn die in het werkelijke leven niet haalbaar is: 
'Wie Proust leest, zal het gevoel hebben dat hij maar een schamele vorm van 
menselijk leven leidt. Men heeft het gevoel, alsof men eigenlijk van de mogelijk
heden van het eigen bewustzijn nog maar nauwelijks gebruik heeft gemaakt! 
Proust bevrijdt de werkelijkheid uit de verstikking door doeleinden en 
gewoonten'.225 Proustlezers hebben dan ook volgens Walser een voorsprong. 
Toch leidt dit alles bij Proust niet tot expressionistische of surrealistische 
technieken. De indrukken worden bij Proust geïntellectualiseerd, veralgemeni
seerd: 'Het verschil met Proust is echter, dat Proust niet het onbewuste als 
zodanig eenvoudig de pen liet voeren, dat dit onbewuste niet zijn hand geleid 
heeft bij het schrijven. [...] Hij heeft het onbewuste, het instinctmatige zo 
fijnzinnig en streng mogelijk gecultiveerd en heeft daarvan een instrument tot 
waarneming van de werkelijkheid gemaakt. De wereld wordt niet herleid tot 
een reeks gevoelsuitbarstingen, maar zij wordt met behulp van de instrumenten 
herinnering en indruk onderzocht op haar wetmatigheid. Steeds weer stoot men 
bij hem op de wil, het algemene, de wetten te ontdekken, de fijnvertakte en 

o.e. p. 308. 

o.e. p. 328. 
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duistere verbanden tot klaarheid te brengen door middel van een volledig be
heerste (niet wild woekerende) taal'.226 

Tot slot gaat Walser uitgebreid in op Prousts opvattingen omtrent kunst en 
onvergankelijkheid: 'Proust beseft, dat deze korte overweldigende herinnerings
episoden, deze enkele, "aan de tijd onttrokken bestaansfragmenten" nog niet 
voldoende zijn, om de voortdurende bedreiging van de dood te ontkrachten en 
zo vindt Proust dan in het kunstwerk het middel, de verloren tijd voor altijd 
terug te vinden; de kunst zou dus volgens hem in staat zijn de tijdscategorie op 
te heffen en de gedachte aan de dood voor ons minder afschrikwekkend te 
maken, ja zelfs ons met die gedachte te verzoenen. Dat heb ik weliswaar met 
belangstelling gelezen, omdat er immers van de dood sprake is, maar het is voor 
mij noch begrijpelijk noch vanzelfsprekend geworden, hoe een teruggevonden 
tijd, in de herleving daarvan in het kunstwerk, de tijd zelf kan opheffen. [...] Ik 
beschouw de onopvallende situaties van elke dag, die de onverschilligen de 
alledaagse sleur noemen, als even belangwekkend als welke feestweek vol meta-
physica ook: dat is juist het wonder van precisie, dat Proust verrichtte, dat het 
verschil belangrijk-onbelangrijk niet bestaat'.227 

In 1963 bespreekt de jurist-criticus Drion het werk van Marcel Proust in Tira
de.21* Evenals Walser, geeft Drion een persoonlijke inleiding op het werk van 
Proust. Het artikel werd geschreven naar aanleiding van de door de redactie van 
Tirade gestelde vraag welk boek hem het meest gedaan had. Drion begint met 
het opsommen van die aspecten van Prousts werk die hem minder bevallen: de 
enorme omvang, de onfrans lange zinnen, de homoseksuele verhoudingen die 
een groot deel van het verhaal beheersen, de invloed van Bergson, Prousts 
cultus van het verdriet, van het lijden en zijn uitgesproken esthetische 
levenshouding. Drion is evenwel gefascineerd door het werk van Proust. De 
uniciteit van Proust wordt volgens hem bepaald door de vermenging van genres 
en door de overkoepelende eenheid die hij in zijn werk tot stand heeft weten te 
brengen: 'Waarin schuilt die uniciteit van Proust? Wat is het, dat hem een genre 
à part maakt, zodat men romans kan lezen, gedichten kan lezen, essays kan 
lezen en Proust kan lezen? Romans, gedichten en essays: er is van dat alles in de 
"Recherche du temps perdu", maar niet zó, dat stukjes roman worden afgewis
seld met stukjes poëzie of met stukjes essayistisch proza. Men kan het even 
goed - en even slecht - één grote roman noemen, als één groot gedicht, als één 
groot essay, één reuze collectie geniale aforismen. [...] Zelf hechtte hij [Proust] 
vooral grote waarde aan de constructie van zijn boek. Zeker is de constructieve 
eenheid groter dan bij eerste lezing lijkt: kleine episodes uit het begin blijken 

o.e. p. 331. 

I.e. 

H. Drion, 1963, pp. 361-372. Dit artikel zou later worden opgenomen m Literair Akkoord, 
1964, pp. 20-33. In 1966 neemt Drion de diverse artikelen die hij over Proust heeft geschreven 
op in zijn essaybundel Het conservatieve hart, Van Oorschot, Amsterdam, 1966. 
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essentieel voor belangrijke ontwikkelingen aan het eind [...]'.229 Een over
koepelende eenheid die versterkt wordt door de eenheid van Prousts taal, 'die 
in eindeloze zinnen, van beeld naar beeld, van nuancering naar nuancering, 
voortmeanderende taal'.230 De constructie van Prousts werk wordt in de ogen 
van Drion gekenmerkt door enkele gewilde dubbelzinnigheden waaronder de 
figuur van de verteller. De verteller die niet verward moet worden met de 
schrijver, Marcel Proust, alhoewel hij wel bepaalde trekken van hem heeft: 
zoon uit een intellectueel bourgeoismilieu, met een Joodse moeder, astmatisch, 
overgevoelig en snob die uiteindelijk zijn literaire roeping vindt. Deze af
splitsing van auteur en verteller heeft Proust de mogelijkheid gegeven zijn 
homoseksuele geaardheid verhuld weer te geven. Zoals we hierboven bij de 
bespreking van het thema van de liefde hebben gezien, gaat Drion hier uit
gebreid op in. Vervolgens behandelt hij het gebruik van de beeldspraak bij 
Proust en laat zich hier zeer enthousiast over uit: 'Typerend voor Prousts 
beelden en vergelijkingen is hun strekking verbanden te leggen, een "essence 
générale, commune à plusieurs choses" bloot te leggen, en dat niet ter be
vrediging van een zuiver intellectuele behoefte, maar omdat het ervaren van die 
verbanden hem een werkelijk esthetisch genot gaf'.231 Prousts beeldspraak is 
rijk en niet gericht op uiterlijke gelijkheden. Drion werkt deze gedachte niet 
verder uit. 

Als belangrijkste thema's in de Recherche ziet Drion het thema van de dis
continuïteit van het menselijk hart, dat van de onbestendigheid van de sociale 
indelingen, dat van de fundamentele eenzaamheid van de mens in zijn on
vermogen wezenlijk met anderen te communiceren en, daaraan verbonden, het 
thema van de jaloezie als essentieel en alles overheersend element van de 
erotische liefde. Verder bewondert hij bij Proust zijn magistrale portretten. De 
belangrijkste figuren van de Recherche zijn 'vierdimensionaal' gegeven door 
toevoeging van die voor Proust zo essentiële dimensie: de tijd. De personages, 
zoals bijvoorbeeld de Baron de Charlus, ontwikkelen zich voortdurend in de 
loop van de roman. In Le temps retrouvé, wanneer de ik-figuur hem op straat 
tegen komt, constateert hij dat van de impertinente, trotse, aristocratische 
Baron de Charlus zoals hij die bijvoorbeeld in Balbec gekend had, weinig meer 
is overgebleven. Zo mogelijk nog unieker dan de persoonsschilderingen zijn 
volgens Drion de groepsschilderingen. Het onverbiddelijke portret van de 'clan 
Verdurin' is ongeëvenaard. 

In 1965 schrijft Drion opnieuw voor Tirade het artikel 'Het snobisme van 
Proust'.232 Volgens Drion heeft Proust zijn eigen snobisme geprojecteerd op 

m H. Drion, 1963, pp. 362-363. 

230 o.e. p. 363. 

m o.e. p. 365. 

"'" H. Drion, 'Het snobisme van Proust'. In: Tirade, 1965, pp. 625-632. 



174 De receptie van Proust in Nederland 

de figuur van Bloch: '"Névropathe" en "snob" was Proust ook. Men kan zich 
dan ook voorstellen hoe hij geleden moet hebben, telkens als hij een werkelijke 
of vermeende zonde beging tegen de code van de "Côté de Guermantes", van de 
beau monde, die hem in zijn jonge jaren zo onweerstaanbaar aantrok. En het 
zijn die kwellingen van de snob, die doorklinken in de ergernis van de schrijver 
Proust over de gaffes van zijn schepping Bloch. Bloch heeft voor een deel de rol 
vervuld van zondebok voor de snob die Proust was. Op hèm zijn in verhevigde 
vorm de innerlijke en uiterlijke vernederingen geladen waaraan geen snob kan 
ontsnappen [...]. Men kan er zeker van zijn dat ook Proust heel wat malen wak
ker is gebleven van de blunders die hij in zijn society-leven heeft begaan of 
menen te begaan'.233 Een specifieke uiting van dit snobisme is het anti
semitisme dat Proust ook op Bloch zou hebben getransponeerd: 'Nauw ver
bonden met Blochs snobisme zijn zijn antisemitische uitlatingen over andere 
Joden in de badplaats, waar hij de verteller ontmoet. Men weet dat ook Proust 
zich aan dergelijke uitlatingen heeft schuldig gemaakt, en juist door de trans
ponering ervan op Bloch kan men raden hoe hij er onder geleden moet hebben. 
Toch is er niet alleen sprake van snobisme. De irritatie van de halfjood die 
Proust was, over het gebrek aan manieren, dat hij bij andere Joden aantrof, zal 
waarschijnlijk nog meer zijn voortgekomen uit een instinctieve genegenheid 
voor die mede-Joden, een genegenheid die bij hem onverbrekelijk was ver
bonden met de liefde voor zijn moeder'.234 Swann is ook een snob, maar van 
een heel ander kaliber dan Bloch: 'In de snobistische "theologie" van Prousts 
werk staat Swann tegenover Bloch'.235 Swann is lid van de Jockey-Club, hij 
behoort tot de beste vrienden van de Comte de Paris en de Prince of Wales, 
kortom de lieveling van de faubourg Saint-Germain. Ter ondersteuning van zijn 
theorie dat Proust zelf een snob was, verwijst Drion uitvoerig naar de biografie 
van Painter. Painter somt een aantal redenen op die de aantrekkingkracht van 
de Parijse society voor Proust kunnen verklaren. De 'poetic glamour of meeting 
the modern equivalents of characters in Balzac', de 'intellectual fascination of 
unravelling the mechanisms of a world in wich the interplay of human passions 
and conventions was so peculiarly intense and so exceptionally disguised', en 
tenslotte 'his need to prove that he was not a pariah, the anxious prompting of 
his inner guilt' in verband met zijn homoseksualiteit. In de ogen van Drion, 
wordt het werkelijke snobisme van Proust hier iets te veel weggepoetst: 'Het 
was immers juist dit snobisme, waardoor de "moderne equivalenten van de adel
lijke figuren in Balzac" meer "poetic glamour" voor hem bezaten, dan de 
moderne equivalenten van de talrijke vertegenwoordigers van lagere klassen uit 
de Comédie Humaine'.116 Tenslotte wijst Drion er nog op dat de kunstenaar 

o.e. p. 626. 

o.e. p. 627. 

I.e. 

o.e. p. 629. 
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Proust zijn eigen snobisme waarschijnlijk gecultiveerd heeft tot verheviging van 
zijn scheppingskracht: 'Juist in de pijn van de frustraties van zijn snobisme 
moet Proust een artistieke stimulans hebben gevoeld. Want pijn, voorzover 
deze van psychische aard was, is door Proust altijd als de meest waardevolle 
inspiratiebron van de menselijke geest gevoeld'.237 

Drion is van mening dat er bij Proust sprake is van een zeker 'dolorisme'. 
Proust exploiteert verschillende mogelijkheden tot lijden als stimulantia van 
geestelijke creativiteit: 'Zoals het lijden Proust - en anderen - tot schrijven heeft 
gebracht, drijft zijn schrijverschap hem ook weer naar het lijden toe. Het 
schrijven dat eerst een vorm is om het lijden te beheersen, gaat dan "uit eigen 
belang" de mogelijkheden tot lijden "exploiteren". En die mogelijkheden waren 
bij Proust velen: voor de oversensitieve persoonlijkheid die hij was, was er in de 
eerste plaats het lijden aan de onbeantwoorde liefde, de wetenschap van de 
solitude morale ook in de beantwoorde liefde, en de obsessie van de jalouzie. 
Voor de burgerzoon, opgegroeid in een solide, nog niet problematisch gestelde 
christelijke moraal, was er verder het lijden aan de zonde, vooral de christelijke 
zonde. En voor de snob was er het lijden aan de nooit volledig beantwoorde 
liefde voor de "grand monde" [...]'.2M 

In 1965 schrijft de criticus Bregstein eveneens voor Tirade het artikel 'Proust, 
een mens schrijft over zijn leven'.239 Evenals Walser en Drion, beschrijft 
Bregstein hierin zijn persoonlijke leeservaringen. Zoals ik reeds vermeld heb, 
vond Bregstein Prousts werk in essentie anti-modern. De moderne literatuur 
bouwt voort op de fenomenologie en is kort en functioneel. Vervolgens ver
wijst Bregstein naar de ophanden zijnde publicatie van de vertaling van Un 
amour de Swann door Veenis-Pieters. Hij acht deze vertaling van historische 
betekenis aangezien maar weinig Nederlanders in staat zijn Proust in het Frans 
te lezen. Het lezen van deze vertaling leidde bij Bregstein tot meer begrip: 'En 
nu ik deze vertaling las bloeide de volledige betekenis van de ontdekking van 
"Un amour de Swann" op. Ik zag nu dat zelfs de scherpste onthulling nooit 
cynisch werd, maar voortdurend weemoedig bleef, een herkenning. En dit, 
begreep ik, was de "Temps Retrouvé". Het bevrijdend bewustworden van eigen 
en andermans leven, de "temps perdu". Een onder ogen zien van de ware toe
dracht, van elke waan, blindheid, zinloosheid van elke daad, niet als destructie 
maar als hoogste bevrijding, als bewustzijn'.240 Na lezing van de vertaling, 
realiseert Bregstein zich dat de door Proust beschreven wereld, in tegenstelling 
tot wat hij eerst dacht, nog niet aan actualiteit heeft ingeboet: 'En ik herkende 
de wereld van Proust als universeel, niet historisch beperkt. In wat hij als het 

2,7 o.e. p. 630. 

m I.e. 

m P. Bregstein, 1965, pp. 688-695. 

M o.e. p. 691. 
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kliekje, het modesalonnetje uit het begin van deze eeuw beschreef, leven dezelf
de fundamentele gevoelens, rancunes, oogkleppen, en groepsmoraaltjes die zich 
ook vandaag - of het nu universitaire clubjes of leidsepleinvrienden betreft -
manifesteren'.241 Zoals we gezien hebben staat Proust, naar de mening van 
Bregstein, dicht bij Freud. 

Tenslotte beschrijft Bregstein uitgebreid een tentoonstelling over Proust in 
de Bibliothèque Nationale in Parijs. Naar aanleiding van deze expositie con
cludeert Bregstein dat Prousts onmogelijkheid zich in het leven zelf te realiseren 
hem evenals Kafka en Joyce, maar duidelijker, tot het schrijven heeft gebracht: 
'De Prousttentoonstelling maakte het duidelijk: een man leefde tot zijn vijf en 
dertigste als een weerloze, maar constant bewust van wat gebeurde en liet daar
na dit weerloos ondergane leven opbloeien in zijn totaalbeeld, zichzelf en gene
raties na hem hiermee bevrijdend. [...] Proust's speciale grootheid is geloof ik 
dat hij duidelijker nog dan Kafka of Joyce de weerloosheid t.o.v. het leven om 
hem compleet beleefde, Kafka isoleerde zich in abstractie, Joyce brak en explo
reerde de wereld en de taal opnieuw. Maar Proust onderging het, als een spons 
zoog hij het op. Hij is een van de zeldzame schrijvers uit deze tijd die het 
complete leven van zijn tijd heeft kunnen "doorgeven", waarin het besef van die 
tijd doorstroomt tot bewustwording van elk facet, elke samenhang'.242 

In 1966 schrijft Drion, opnieuw voor het blad Tirade, een uitgebreide bespre
king van de biografie van Painter.243 De ondertitel van dit artikel, 'kant
tekeningen bij een biografie', geeft al aan dat Drion nogal kritisch stond 
tegenover Painters interpretaties. Drion laat zich positief uit over het feit dat 
Painter het vermeende gebrek aan wilskracht bij Proust bestrijdt en over de 
nadruk die Painter legt op de heteroseksuele liefdes van Prousts jeugdperiode en 
het belang daarvan voor de verschillende liefdesaffaires van de verteller: 'Maar 
het is goed dat na het misselijke boek van Briand {Le secret de Marcel Proust) [...] 
nog eens gewezen is op de enorme wilskracht die er nodig is geweest om A la 
recherche du temps perdu tot stand te brengen'.244 Hoewel de biografie zeer 
goed gedocumenteerd is, wijst Drion Painters pretentie een definitieve biografie 
te hebben geschreven van de hand: 'Dat wil niet zeggen, dat het niet juist voor 
een schrijver als Proust, wiens literaire werk zo met zijn leven verweven is, de 
moeite waard zou zijn alle gegevens van buiten, die er over dat leven te vinden 
zijn, bijeen te zamelen en te ordenen, maar het getuigt van een merkwaardige 
naïviteit te menen, dat men op die manier een "definitieve biografie" krijgt'.243 

I.e. 

o.e. p. 695. 

H. Drion, 1966 (b). 

o.e. p. 43. 

o.e. p. 38. 
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Een volgend punt van kritiek is het feit dat Painter zich herhaaldelijk beroept 
op de theorieën van Freud: 'Symptomatisch voor Painters behoefte aan "defini-
tiviteit" is zijn neiging om Prousts leven te vangen in het netwerk van het 
Freudiaanse denken. Voor hem als voor zoveel anderen, is Freud vooral de 
schepper van zekerheden. Dat Proust een sterke liefde-haat-binding met zijn 
moeder heeft gehad kan moeilijk ontkend worden, maar in Painters boek wordt 
deze complexe verhouding met rustige zekerheid geanalyseerd, geëtiquetteerd en 
in de bijpassende laatjes voor de eeuwigheid opgeborgen. Het lijkt me dat deze 
biografie juist op het punt van het Freudiaans amateurisme nog het meeste kans 
loopt vrij spoedig te dateren'.246 Een laatste punt van kritiek is het feit dat 
Painter, in de ogen van Drion, wat al te enthousiast op zoek is gegaan naar de 
sleutels tot de figuren van de Recherche: 'Dit gevaar deed zich ook voor bij het 
zoeken naar modellen van de personages van de Recherche. Hier heeft hij zich, 
naar het mij voorkomt, nog vaker er toe laten verleiden, om op grond van een 
enkel punt van overeenstemming tussen iemand uit de ruime kennissenkring 
van Proust en een van zijn eigen scheppingen te concluderen tot een direct 
verband tussen deze beiden. Deze "modellenjacht" heeft aan de andere kant zijn 
biografie verrijkt met een grote reeks portretten en anecdotes van personen uit 
Prousts tijd en kring, die vooral het eerste deel tot een boeiende lectuur maken. 
Of het werkelijk voor een beter begrip van de Recherche zo essentieel is als 
Painter meent, betwijfel ik, maar ook wie die twijfels deelt zal genieten van het 
tijdsbeeld, dat aldus voor ons wordt opgeroepen [...]. Voor mij heeft Painters 
biografie weinig toegevoegd aan mijn begrijpen en aan mijn genieten van de 
Recherche' .U7 

In 1966 brengt het blad Maatstaf ten serie artikelen over Proust waaronder het 
grote essay, bestaande uit vier afzonderlijke hoofdstukken, dat Vestdijk aan 
Proust wijdde. Deze hoofdstukken werden later opgenomen in de bundel Galli
sche facetten™ Veel van wat Vestdijk twee jaar later, in 1968, aan De Vries 
over Proust zou toevertrouwen, komt in dit vierdelig essay aan de orde: de ver
menging van roman en essay, Prousts psychologie, zijn kunstopvatting en zijn 
liefdestheorie.249 Alleen Prousts stijl, die Vestdijk anti-modern vond maar waar 

o.e. p. 39. 

S. Vestdijk, Gallische Jacetten, Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1968. 

T. de Vries, 1968, p. 82: 'In zoverre, dat we nu kunnen zeggen dat na Proust een algemene 

neergang valt waar te nemen, een al grotere splitsing en specialisatie. Proust is nog steeds een 

universeel schrijver: stilist, psycholoog, essayist, hi| maakt gedichten in proza, hl] analvseert de 

mondaine kringen'. 
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hij grote bewondering voor had, wordt niet expliciet behandeld.250 Naast deze 
vier artikelen schreef Vestdijk zoals gezegd ook over Proust in zijn aanzet tot 
een proefschrift Het wezen van de angst en in zijn studie De zieke mens in de 
romanliteratuur.1^ Zijn grote belangstelling voor Proust is ook terug te 
vinden in zijn romans. In de laatste roman uit de Anton Wachter-cyclus, De 
laatste kans, leest Anton op aanraden van zijn vriend Bob Neumann een aantal 
delen van de Recherche. In Gestalten tegenover mij geeft Vestdijk aan dat het 
personage Bob Neumann is geïnspireerd op de joodse studiegenoot en 'literaire 
gids', Bob Hanf, hetgeen de keuze voor het werk van de half-joodse Proust 
waarschijnlijk mede verklaart.252 In het commentaar van Anton over Proust 
klinken veel van Vestdijks eigen opvattingen zoals hij die in zijn essays ver
woordde door, maar er zijn ook verschillen. Bob en Anton vinden Proust moei
lijk vanwege zijn lange zinnen maar 'verduiveld goed'.2'3 Ze komen samen tot 
de conclusie dat de Recherche 'een levensbeschrijving is van iemand die zich 
verzet tegen de verveling'. Anton is van mening dat Proust zich had moeten 

o.e. p. 79: 'Maar wat Proust zelf betreft: ik bewonder daarin niet alleen de psychologische 

kracht, maar ook het lyrische element, de hele stijl - en dan zie je toch weer wat een meester

lijke en geraffineerde stijl kan doen! Nee, nog altijd onovertroffen!'. 

S. Vestdijk, De zieke mens in de romanliteratuur, Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritus-

fabriek N V , Delft, 1964, p. 26. Vestdijk gaat hier in op de sterfbedscène van de grootmoeder 

van de verteller: 'De dood van grootmoeder beschouw ik als het "mooiste sterfbed" uit de 

romanliteratuur, en wel om de twee redenen, die hierbij beslissend zijn: de positivistische en de 

romantische, de juistheid der observaties en het ontroerende voor omstanders en lezers, hetgeen 

met vrijwel dezelfde middelen bereikt is. De slotalinea b.v., de metamorfose van de overledene 

tot het beeld van hoe zij was als jong meisje, een van de meest poëticale momenten bij Proust , 

is niet een fraai bedenksel van de literator, maar een werkelijkheid. [...] Het uitgangspunt is 

natuurlijk totaal anders dan bij Flaubert, maar men begrijpt in welke opzichten dit sterfbed een 

vooruitgang betekent op de dood van Madame Bovary, waarvan de loffelijke zakelijkheid mis

schien toch iets geforceerds heeft'. 

S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1992, p. 15. 

S. Vestdijk, De laatste kans, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, 1983, pp. 229-230: 'In het 

eerst begreep hij wel waarom Neumann niet verder was gekomen. Het was voortreffelijk, 

uiterst boeiend, al gebeurde er niets in [...] - maar deze lange, uiterst moeilijke, toch nooit 

vervelende volzinnen zogen de lezer dermate naar binnen, nog niet eens dadelijk in de wereld 

van Proust , maar in een gezellige hogere denkwereld, bevolkt met ironische bespiegelaars en 

romanschrijvende rois fainéants, dat men zelf wel bijzonder ironisch moest zijn om er niet 

reddeloos aan verslaafd te raken, - een vrij hopeloze verslaving dan nog, aangezien de vervolgen 

nog lang niet allemaal verschenen waren [...]. Omzichtig geworden, niet door literair, maar 

door menselijk, of medisch wantrouwen, bracht hij het tenslotte niet eens zover als Neumann . 

Maar hij wist zeker, dat hij alle deeltjes van de dode Proust later nog eens zou lezen, en 

wanneer hij in de volzinnen onderdook, voelde hij zich als een zwemmer aan het strand, die 

zich niet voorbereidt voor het overzwemmen van het Kanaal, maar die weet, dat in het leven 

het een tot het ander leidt, en dat het andere nooit is tegen te houden. Met een gerust geweten 

zou hij daarom Neumann kunnen berichten, dat hij verrukt was van Proust, en dat het hem te 

veel was, en dat Proust niet alleen een groot romancier was, maar de romancier. Neumann zou 

dat niet tegenspreken, want hij had het zelf gezegd'. 
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beperken tot de beschrijving van het levensverhaal van de ik-figuur. Het verhaal 
van Swann en Odette had hij moeten weglaten.254 Deze opvatting van Anton 
komen we in Vestdijks essay niet tegen, maar zijn Anton Wachterromans zijn 
inderdaad louter en alleen op de hoofdfiguur gericht. Naast deze bespiegelingen 
die direct Proust betreffen, vinden we ook andere ideeën die een rol spelen in 
Vestdijks visie op Proust in geromantiseerde vorm in zijn werk terug. Het idee 
van de niet-gefreudianiseerde psychologie bijvoorbeeld. In De laatste kans legt 
Anton omslachtig aan zuster Marie uit dat Freuds theorieën omtrent het Oedi
puscomplex niet voldoen om de erotische binding met zijn moeder te verkla
ren.255 

In zijn eerste hoofdstuk, 'Proust en het algemene'256 legt Vestdijk ons uit 
hoe Proust achter de subjectieve, persoonlijke belevenis altijd het algemenere 
ziet, zonder daarbij in de filosofie te vervallen: 'Het zal in romans niet vaak 
voorkomen, dat het algemene, in de vorm van een theoretisch inzicht, echte 
ontroering opwekt, en dat de persoon in kwestie - in dit geval tevens de 
schrijver - dit van zichzelf weet. Het laat intussen duidelijk zien, dat de 
beschouwingen over het algemene hier niet tot filosofie zijn geworden, tenzij in 
de slordige betekenis van "bespiegeling", zonder nadere specif ikatie'.257 

Vestdijk rekent het filosofisch-algemene dat in Prousts werk naar voren komt 
tot het essayistische aandeel in dat werk. Bij Proust staat het individuele in 
dienst van het algemene. Hij geeft als voorbeeld de liefde tussen Saint-Loup en 
Rachel die, volgens Vestdijk, de subjectiviteit die elke liefde kenmerkt, 
illustreert: 'Wanneer in Le Côté de Guermantes de hoofdpersoon en naamgenoot 
van de auteur, Marcel, de minnares van Robert de Saint-Loup, Rachel, een 
notoire snol, maar met toneelbegaafdheid, voor het eerst ontmoet, is hij ont
roerd, allerminst door de persoonlijkheid van Rachel, maar door het zich baan
brekend inzicht in de subjectiviteit van het liefdesfenomeen, die Robert de 
Saint-Loup toestaat de door hém geminachte jonge vrouw lief te. hebben en 
boven alles te vereren. "C'était la puissance de l'imagination humaine, l'illusion 

•̂ 4 o.e. p . 230: 'Wat hij Neumann ook duidelijk zou maken was dit. Proust was voor hem het 

interessantst, zolang hij zich uitsluitend met zichzelf bezighield. [...] Maar hier traden andere 

personages, van binnen bekeken, plotseling zo romanachtig op de voorgrond, dat men -

afgezien nog van de vraag: hoe weet hij dat allemaal? - de grote schrijver haast zou gaan 

beklagen, omdat hij het niet zelf had meegemaakt, niet zelf aan den lijve had ondervonden. [...] 

Och, Proust , een halve beginneling nog toentertijd, had misschien alleen maar een stukje 

"gewone roman" willen inlassen, om de zaak uitgegeven te krijgen. Een "intrige", met 

"spanning", of althans de aanloop tot een intrige; en dan prettig van binnen bekijken hoe de 

mensen zich op die intrige voorbereiden, steeds met knipoogjes naar de auteur, die dan 

terugknipoogde [...]. Wie zijn eigen leven beschreef moest zich bepalen tot zichzelf. Wat wist 

men van anderen af?'. 
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sur laquelle reposaient les douleurs de l 'amour que je trouvais grandes". Een 
algemeen verschijnsel derhalve, waar de liefde van Robert voor Rachel slechts 
een illustratie van is'.258 Proust heeft echter, naar de mening van Vestdijk, ook 
aandacht voor het bijzondere. Hij vertoont naast grote begaafdheid en affiniteit 
voor het algemene een even sterk vermogen om zich met details, de bijzonder
heden bezig te houden en is dus nooit in de vakfilosofie vervallen: 'In Proust's 
tijd, en ook in de onze ligt het niet voor de hand, dat een romancier "wetten" 
zoekt en formuleert; en in werkelijkheid heeft Proust dat dan ook nooit zo eks-
klusief gedaan, het is alleen maar één van de grondkrachten, die hem beheersen, 
en waarvan de andere onveranderlijk gericht is op het bijzondere detail, hoezeer 
getoetst aan het algemene'.259 Ondanks de hogere algemeenheid die de liefde 
tussen Saint-Loup en Rachel dient te illustreren, komt het individuele van deze 
twee personages ook tot zijn recht. De verteller is evengoed ontroerd door het 
bijzondere van Rachel. 

Deze dialektiek van het bijzondere en het algemene is, volgens Vestdijk, een 
uiting van Prousts streven naar een algemeenheid van hoger orde. Vestdijk ziet 
in dezen een zeker verband met de fenomenologie: 'Proust's methode heeft wel 
iets van de latere fenomenologie, waar het "wezen" óók algemeen is, zonder dat 
men het zal willen verwarren met een algemene natuurwet of met de algemene 
betekenis van een filosofische stelling'.260 Deze synthese van het algemene en 
het bijzondere heeft ook consequenties voor Prousts stijl: 'Iedere volzin - en er 
zijn er die een bladzij beslaan - beschrijft een curve tussen algemeen en bij
zonder, vice versa, die in het klein reeds een wereld omvat, en wordt daardoor 
tot een prototype van de gehele roman, die hetzelfde doet in het groot'.261 

Vestdijk onderstreept vervolgens de originaliteit van Prousts compositie, die zo 
sterk afwijkt van de negentiende-eeuwse intrigeroman: 'Kompositie hier stellig 
niet in de gebruikelijke betekenis, want een overzichtelijk schema der gebeurte
nissen laat zich bezwaarlijk opstellen, en er is vrijwel geen overeenkomst met 
de traditionele intrigeroman, - Proust's werkelijkheid is op zichzelf al intri
gerend genoeg, kan men zeggen - tenzij dan aan het slot, waar al die huwelijken 
en verbintenissen tussen de voorradige personages de lezer kunnen verbazen, als 
in strijd met zijn habituele aanpak. Dit alles neemt niet weg, dat er binnen de 
mogelijkheden van zulk een geweldige omvang genoeg "points de repère" zijn, 
die datgene vervangen wat in een kleinere roman kompositie heet'.262 O p het 
macro-niveau van de compositie bespeurt Vestdijk opnieuw de dialektiek van 
het bijzondere en het algemene. Als voorbeeld hiervan geeft hij de liefdesscène 

o.e. p. 374. 

o.e. p. 378. 

I.e. 

o.e. p. 379. 

o.e. p. 381. 
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tussen Mlle Vinteuil en haar vriendin in Montjouvain. In Combray heeft deze 
gebeurtenis slechts een anecdotische waarde. Honderden bladzijden later echter, 
wanneer de ik-figuur van Albertine verneemt dat zij de vriendin van Mlle Vin
teuil gekend heeft, wordt deze scène opnieuw van betekenis en plaatst zich op 
het niveau van het algemene: de lesbische liefde en de jaloezie die iedere liefdes
relatie bij Proust domineert. 

Prousts drang naar het algemene verklaart tevens het feit dat roman en essay 
bij hem samengaan.263 Deze essayistische uitweidingen, die wel een zekere 
wetenschappelijke inslag hebben, maken Proust, in de ogen van Vestdijk, even
wel niet tot een filosoof of intellektualist. Want zoals Proust zelf in zijn 
Recherche heeft gezegd: "'Une oeuvre où il y a des théories est comme un objet 
sur lequel on laisse la marque du prix"'. Proust verliest de concrete aanleiding 
tot zijn beschouwingen nooit uit het oog. Tenslotte brengt Vestdijk deze drang 
naar het algemene, zonder daarbij in abstractie te vervallen, bij Proust in ver
band met de Franse volksaard: 'Dit vermogen om zich door het redeneren niet 
in abstraktie te laten drijven zou men in verband kunnen brengen met het 
franse volkskarakter [...]. De franse geest heeft men wel "geïntegreerd" ge
noemd. Als rationalist veralgemeent de Fransman goed en graag, maar zijn zake
lijkheid houdt hem daarbij veelal verwijderd van het punt, waar het denken 
overgaat in het spekuleren, deze spécialité van de filosofisch aangelegde Duitser. 
"Grote filosofen", in de zin van Kant of Hegel, of zelfs maar van Schopenhauer 
of Nietzsche, telt Frankrijk dan ook nauwelijks. Wellicht hangt dit samen met 
de ouderdom van de Franse kuituur. Individueel gezien, is filosoferen in specu
latieve, transcendentale, niet-empirische trant typerend voor de jonge mens; niet 
dat de oudere er te nuchter of te gedesillusioneerd voor is, maar hij heeft leren 
inzien, dat filosofische (en ook religieuze) systemen geboren worden uit een 
soort misbruik van het denken, een geestelijke luxe'.264 

In het tweede hoofdstuk, 'De psychologie bij Proust'265 gaat Vestdijk in op 
de psychologische dimensie van Prousts werk die hij als een van de meest frap
pante dimensies beschouwt. Via het werk van Proust geeft Vestdijk zijn eigen 
visie op de mens. De mens is een polyvalent wezen en daarmee een raadsel voor 
de medemens: 'Een mens is niet alleen zichzelf, maar ook de jeugd van zichzelf, 
hij is zijn ouders, zijn vrienden, zijn minnaressen, zijn ondergeschikten - zijn 
provincie, zijn omgeving, zijn sociale klasse - hij is alles wat hij gezien, ervaren, 

263 Vestdijk had reeds in 1952 in zijn artikel 'Roman en essay op elkanders hielen' over deze 
vermenging van roman en essay bij Proust gesproken: 'Opmerkelijk is nu echter, dat op het 
romanterrein, waar het essay is of schijnt uitgegroeid, plotseling mengvormen kunnen 
opbloeien, die alles omvergooien, aan dogma, aan voorgeschreven vorm. Van het hoofdwerk 
van Marcel Proust, die wel eens als de grootste "romancier" van de laatste halve eeuw is 
beschouwd, kan niemand zeggen, of het een grote roman is dan wel een groot essay. Indachtig 
aan de voorrechten van het genie, eindigde men ermee Proust zijn "essayistische inslag" (maar 
het was veel erger dan dat) te vergeven'. 

'H S. Vestdijk, 1966 (a), pp. 384-385. 

2tó S. Vestdijk, 'De psychologie bij Proust'. In: Maatstaf, 1966, pp. 509-525. 
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geleden en genoten heeft; en tenslotte is hij ook nog wat hij niét is, want 
Proust's gewoonte om zijn personages banen naar hun eigen tegendeel te laten 
beschrijven, waarbij de meest verbazingwekkende surprises niet zijn uitgesloten, 
zijn minder een bewijs voor de neiging van de romancier tot opzichtige ver
rassingen, of voor zijn theoretische vertrouwdheid met de antithetische struk-
tuur van het karakter, dan voor zijn overtuiging, dat de mens, indien hij een 
totaliteit is, ook dit moet zijn: zijn eigen kontrast, zijn eigen ontkenning. De 
voorbeelden daarvan zijn niet te tellen. Zij kunnen verschillende vormen aan
nemen, al naar gelang de mens verandert in wat hij vroeger niet was, dan wel 
op één moment met zichzelf strijdig is of wordt, en door allerlei tegenstellingen 
en ambivalenties een raadsel voor zijn medemens is'.266 

Prousts psychologie wordt volgens Vestdijk in de eerste plaats bepaald door 
de tijd. Personages veranderen in de loop van de roman waarbij Proust er niet 
voor terugschrikt de lezer voor de nodige verrassingen te plaatsen: Saint-Loup 
blijkt homoseksueel, de snol Rachel wordt een begaafde actrice, de ik-figuur zelf 
ontwikkelt zich van een bedorven rijkeluiszoontje tot een hard werkende 
romanschrijver. Een ander kenmerk van Prousts psychologie is de identificatie. 
Belangrijke uitingen van deze identificatie zijn de imitatie en het opstellen van 
prototypen door de auteur: de Parijse grandes dames imiteren elkaar dat het een 
lust is, Marcels moeder gaat op zijn grootmoeder lijken, na de dood van Alber-
tine zou Marcel het liefst relaties hebben met vrouwen die Albertine heeft 
begeerd, Marcel imiteert eerst Bloch, later Bloch Marcel, de verhouding van 
Marcel en Albertine is tot op zekere hoogte een duplikaat van de liaison van 
Swann en Odette, de verhouding tussen Saint-Loup en Rachel vertoont sterke 
overeenkomsten met het Albertine-verhaal. Het belangrijkste kenmerk van 
Prousts psychologie is naar de mening van Vestdijk echter zijn machtspsycho-
logie: 'Proust, ik stipte het reeds aan, stond sterk onder de invloed van de oude 
franse moralisten en memorialisten; daarnaast is de nawerking van de 19-eeuwse 
associatiepyschologie bij hem merkbaar, en wat de rol van het onbewuste be
treft misschien van Bergson [...]. Wat zijn benadering veel meer dan deze 
figuren en stromingen kenmerkt is echter, dat het een machtspsychologie is'.2 '7 

Deze machtspsychologie laat zich met name illustreren aan de hand van de lief
desgeschiedenissen tussen de ik-figuur en Albertine en tussen Swann en Odette. 
Beide verhoudingen worden gekenmerkt door een afmattende reeks van poging
en om de wil van de ander te breken: 'Bij Proust evenwel worden deze ver
houdingen gefundeerd door zijn machtspsychologie, die van hem eist, dat dat
gene wat het bezit bedreigt voorop wordt gesteld - niet alleen maar in de 
bespiegeling, ook in feite, en er pas zijn waarde aan verleent'.268 De liefde kan 
alleen geboren worden uit de bedreiging van het bezit en de daarop berustende 
jaloezie: 'Maar met name in de geschiedenis met Albertine heeft Proust het 

S. Vestdijk, 1966 (b), pp. 509-510. 

o.e. p. 515. 

o.e. p. 520. 
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onderwerp dan ook wel volledig uitgeput: het onderwerp van een liefde, die niet 
gedijt ondanks een jaloezie, of gekruid door jaloezie [...], maar een liefde die 
niets zou zijn zonder de jaloezie, en die er praktisch geheel mee samenvalt'.269 

Zodra Swann en de verteller het gevoel hebben hun geliefden volledig te bezit
ten, vervelen zij hen. De machtspsychologie domineert overigens niet alleen de 
liefde maar ook het mondaine gebeuren. Ook het sociale leven wordt door 
macht bepaald en volgens Vestdijk voelt de ik-figuur zich daarom goed thuis in 
deze modaine kringen: 'Zijn medeplichtigheid aan het spel van macht en gel
dingsdrang moge dan het "bijzondere" doel van de latere romancier ten goede 
gekomen zijn, zij wordt in eerste instantie toch bepaald doordat hij zich als 
machtsmens in dit milieu als een vis in het water voelt'.270 

Het derde hoofdstuk van Vestdijk heeft als titel 'Proust en de kunst'.271 

Zoals reeds gezegd gaat Vestdijk hier eerst in op het specifieke gebruik van de 
metafoor bij Proust. Niet alleen de verteller, maar ook Prousts andere per
sonages staan in een intieme verhouding tot het metaforische. Bloch bedient zich 
vaak van een homerisch taaieigen, Swann toetst voortdurend de gezichten die hij 
om zich heen ziet aan de portretten van oude meesters en de Baron de Charlus 
is een 'metafoor in aktie': in Sodome et Gomorrhe bijvoorbeeld speelt hij een 
personage uit de memoires van Saint-Simon. Vervolgens komt hij op zijn eigen
lijke onderwerp, Proust en de kunst. Volgens Vestdijk was Proust een amateur 
op het terrein van de muziek en hij neemt daarmee een zeer afwijkend stand
punt in. Dit amateurisme blijkt bijvoorbeeld uit de weinig technische be
schrijvingen die Proust geeft van Vinteuils muziek. Vestdijk zet deze beschrij
vingen tegenover die van de composities van Adrian Leverkühn in Thomas 
Manns Doktor Faustus. Toch gelooft Vestdijk wel dat Proust in een zeer per
soonlijke verhouding tot de muziek heeft gestaan. Over de schilderijen van Elstir 
spreekt Proust wel als vakman. Vestdijk analyseert de ontdekking die de schilde
rijen van Elstir voor de verteller zijn, waarbij hij kort ingaat op het verband 
tussen deze schilderijen, waarvan Vestdijk overigens opvallend genoeg het 
impressionistische karakter ontkent272, en Prousts literatuur. De vermenging 
van elementen in de schilderijen van Elstir is, evenals de metafoor in de 
literatuur, een uiting van het samengaan van het bijzondere en het algemene: 
'Veralgemening alweer: twee verschillende elementen op één noemer gebracht. 
Maar ook en juist in de mate ervan, verbijzondering, want het is de visie van 
het individu Elstir, die bij het opdoen en verwerken der visuele impressies zijn 

o.e. p. 519. 

S. Vestdijk, 1966 (e), pp. 601-621. 

o.e. p. 607: 'Van de beschrijvingen van Elstir's doeken onthoudt men voornamelijk de 
nauwelijks nog "impressionistisch" te noemen - Proust zelf had niets van een impressionist, al 
heeft hl] de invloed van deze stroming ondergaan - notie van een vermenging van elementen 
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splitsend verstand heeft uitgeschakeld, waardoor deze synthese eerst tot stand is 
kunnen komen'.2 /3 

Ook de muziek van Vinteuil is van betekenis voor de verteller en andere 
personages in de roman. Swann associeert de 'petite phrase de Vinteuil' met zijn 
liefde voor Odette, voor de verteller symboliseert de muziek niet zijn liefde 
voor Albertine maar het geluk dat, zoals hij later zal ontdekken, in de kunst 
gevonden kan worden. De verteller is in staat de esthetische waarde ervan te 
onderkennen. Zoals Vestdijk, naar aanleiding van het beluisteren van het septet 
door de verteller opmerkt, geeft ieder kunstwerk uitdrukking aan wat Proust 
noemt een 'patrie inconnue', een 'patrie perdue'. Een flirt met het platonisme 
in de ogen van Vestdijk, maar men moet er beslist geen platonische beginsel
verklaring in lezen: 'Het valt niet te ontkennen, dat Proust hier merkbaar op 
weg is naar een platonisme, dat voor iemand zo gebonden aan het algemene en 
het veralgemenen als hij altijd wel de grote verleiding zal blijven. [...] Deze 
"patrie intérieure", die op de keper beschouwd niets anders is dan de Plato
nische Idee in haar esthetisch aspekt - de Idee der Schoonheid - Proust is waar
lijk niet van mening dat die ergens "is", ergens "bestaat", zoals Plato dit van de 
Ideeën geloofd moet hebben; en zijn bespiegelingen over deze "patrie" - waarbij 
de herinnering een functie vervult, vergelijkbaar met de "anamnesis" van Plato -
staan naar hun werkelijke bedoeling dan ook meer op één lijn met de fenome
nologische benadering van het "wezen" der dingen, waarvan óok niet wordt 
verondersteld, dat het ergens een transcendent, substantieel bestaan leidt'.274 

Vestdijk wijkt hier met zijn interpretatie dus duidelijk af van Dresdens 
opvattingen omtrent het neo-platonisme bij Proust en de eventuele verwant
schappen tussen Proust en de symbolisten. Een en dezelfde scène, het beluiste
ren van het septet van Vinteuil door de verteller, geeft aanleiding tot uiteen
lopende interpretaties. Volgens Vestdijk was Proust beslist geen platonisch 
denker: 'Wie mij nu zou willen vragen waarom Proust, voor zover als denker te 
rubriceren, dan geen platonisch denker mag zijn, zou ik kunnen antwoorden, 
dat zijn gehele geestesstructuur zich daartegen verzet. Bij al zijn verkleefdheid 
aan het algemene, aan het opsporen van "wetten" - wat hij trouwens maar zel
den in feite doet - blijft hij als persoonlijkheid de sceptikus en nominalist par 
excellence, de leerling van Montaigne, de man die uiterst behoedzaam tast en 
formuleert, nooit een verklaring verzint zonder er twee of drie andere verkla
ringen naast te stellen, en die aan de wereld der verschijningen, kritisch 
doorlicht, altijd het laatste woord laat [...]. Misschien mag men zeggen: had 
Proust zich tot filosoof ontwikkeld, hij had een behoorlijke kans gemaakt in 
platonisch vaarwater terecht te komen; maar eigenlijk mag men dat toch niet 
zeggen, want om een filosoof te worden had hij zich juist van deze binding aan 
de konkrete verschijningen moeten bevrijden, die het on-platonische van zijn 

o.e. p . 6Ü8. 
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wezen bepaalt'.275 Proust zocht geen ideeën die in zichzelf ergens bestaan, 
maar schiep het ideële. Tot slot gaat Vestdijk uitgebreid in op het belang van de 
onwillekeurige herinnering en de betekenisvolle impressies, als die van de 
muziek van Vinteuil, voor de ontdekking van de roeping van de ik-figuur. Zij 
wijzen hem de weg naar de artistieke verbeelding van zijn eigen leven. De 
onwillekeurige herinnering leert hem hoe het algemene tot onsterfelijkheid 
leidt; het geeft uitdrukking aan een bezielde algemeenheid: 'Maar sommen wij 
op in welke opzichten de waarheden van de "petite madeleine" etc. met het 
algemene in verband te brengen zijn. In de eerste plaats is natuurlijk iedere 
waarheid als zodanig reeds iets algemeens, omdat een waarheid geldt voor ieder
een. In de tweede plaats is de vergelijking tussen heden en verleden een treffend 
voorbeeld van die akkoladevorming, dat zien van overeenkomsten en analogie
ën, waarop iedere generalisering nu eenmaal berust. En in de derde plaats krijgt 
het hierop berustende verbeelden van het eigen leven een karakter van duur
zaamheid - dat weer met de waarheid samenhangt, en dat de waarde van het 
kunstwerk bepaalt [...]. In deze betekenis leidt het kontakt met de verstreken 
tijd niet alleen tot veralgemening, maar de tijd zelf wordt veralgemeend: zijn 
minuten worden aan elkaar gelijkgeschakeld door de onaantastbare geldigheid 
van het onsterfelijk kunstwerk'.276 Een samenspel van inspiratie en rationali
teit kenmerkt Prousts kunst in de ogen van Vestdijk. 

In het laatste hoofdstuk van zijn essay, 'Proust en de liefde'277 gaat Vest
dijk evenals Drion al voor hem had gedaan, uitgebreid in op de transpositie die 
Proust toepast: de historie met Albertine berust op een travestie. Ik heb dit 
reeds uitvoerig besproken in mijn beschrijving van de tendensen binnen de 
Proustreceptie tijdens deze periode. 

In 1967 schrijft Van den Bergh een vernietigend artikel in Vrij Nederland over 
de vertaling van Veenis-Pieters onder de veelzeggende titel, 'Proust verprutst'. 
Van den Bergh gaat zeer uitgebreid in op de door hem bespeurde tekortkoming
en van deze vertaling. Veenis-Pieters heeft de lange zinnen van Proust vaak niet 
goed in het Nederlands weten om te zetten: 'Een van de meest opvallende 
eigenaardigheden van Prousts taalgebruik is uiteraard zijn syntaxis met de vaak 
over lange alinea's uitgestrekte volzinnen. Nog merkwaardiger is dat deze zin
nen, ondanks hun uitvoerige tussen- en bijzinnen altijd volmaakt leesbaar en 
begrijpelijk blijven...in het origineel. In het Nederlands is die helderheid ver te 
zoeken. Vele zinnen moet men twee, drie keer overlezen om te begrijpen wat 
er staat en in andere gevallen was het opzoeken van de passage in het Frans de 
enige oplossing'.278 Verder permitteert Veenis-Pieters zich volgens Van den 

275 o.e. pp. 611-612. 

276 o.e. p. 617. 

277 S. Vestdijk, 1966 (d), pp. 657-675. 

278 H. v.d. Bergh, 1967. 
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Bergh enkele vrijheden die niet gepast zijn, zoals het laten tutoyeren van 
personages: '"Dat ben ik met je eens" zegt Swann bijvoorbeeld op pag. 206 
tegen de prinses (!) des Laumes. Wanneer men dit plotseling tutoyeren enigszins 
verbijsterd naslaat bij Proust, blijkt er alleen "je crois bien" te staan'.279 

Woordspelingen worden door Veenis-Pieters meestal onvertaald gelaten en ook 
niet met een noot toegelicht: 'b.v. wanneer dokter Cottard zegt dat hij even de 
hertog d'Aumale (Eau mâle) moet spreken, als hij naar de wc gaat'.280 Daar
naast heeft ze bepaalde idiomatische eigenaardigheden van het Frans over het 
hoofd gezien: ' O m de haverklap blijkt Swann van mannen te "houden", zelfs 
van de baron de Charlus (!), in plaats van op ze gesteld te zijn'.281 Tenslotte 
zijn er de 'gewone foute vertalingen': 'Dikwijls wordt het duidelijk dat de 
vertaalster zelf geen idee heeft wat er eigenlijk staat, wanneer ze b.v. "son" met 
"haar" vertaald als het "zijn" moet zijn, als ze "des grands valets" (opperlakeien) 
met "grote lakeien" weergeeft, als ze het heeft over "domheid, die overeenkomst 
vertoont met werkelijke intelligentie" i.p.v. "samen kan gaan met" en als ze de 
kringen in Dante's Hel, "cirkels" (cercles) noemt'.282 Volgens Van den Bergh 
had deze 'onvoldoende gecontroleerde vertaling van een niet ten volle voor dit 
werk gedisponeerde vertaalster [hij is van mening dat de uitgever een verwante 
ziel als Morriën voor deze klus had moeten vragen] nooit de Nederlandse 
boekenmarkt mogen bereiken'.283 

1971 is het jaar van de herdenking van de honderdste geboortedag van Proust. 
Maatstaf brengt in juli van dat jaar een speciaal nummer uit gewijd aan Proust. 
Van der Velden vertelt in zijn bijdrage 'Het meisje van Proust'284 hoe hij een 
bezoek bracht aan Céleste Albaret in de hoop dat hij haar zo ver zou krijgen 
mee te werken aan een boek over haar tijd met Proust. Albaret weigert: 'Ik ge
loof toch dat de redenen van haar weigering dieper liggen. Zij leefde in de Tijd 
die zij met Proust verloren heeft. En die Tijd wil zij niet publiek maken. Zij 
pot hem op, zij herhaalt hem onvermoeibaar in zichzelf. Zij spreekt erover 
tegen jou, tegen mij, tegen hen die haar komen opzoeken en die haar er naar 
vragen. Maar zij wil niet dat dat opgeschreven wordt. Het Boek is door Proust 
geschreven. Ieder op zijn plaats'.285 In 1973 vertrouwt Albaret haar herin-

l.c. 

B. van der Velden, 'Het meisje van Proust'. In: Maatstaf, 1971, pp. 162-165. 
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neringen toe aan Georges Bermont. Verder publiceert Maatstaf een fragment uit 
de vertaling van A l'ombre des jeunes filles en fleurs van de hand van Lijsen. Van 
Houten beschrijft in zijn artikel, 'Literair toerisme'286 op ironische wijze een 
bezoek dat hij bracht aan het dorpje Illiers. Ik heb dit reeds besproken in de 
inleiding van dit hoofdstuk. Boks-Schoute bespreekt in haar artikel 'De roeping 
van Marcel Proust en de episode van de madeleine'287 het belang van de on
willekeurige herinnering. Als eerste in de rij van critici gaat ze uitgebreid in op 
de ontwikkeling tussen de Proust van Contre Sainte-Beuve en de Proust van de 
Recherche: 'Dit fragment van de voorrede van Contre Sainte-Beuve is nog een vrij 
banaal, kinderlijk verhaal, in sprookjessfeer, het is als het ware een eerste staat 
van een ets: we zullen dadelijk lezen hoeveel mooier en diepzinniger hetzelfde 
in "Du côté de chez Swann" wordt weergegeven. Hier is de stijl nog wat houte
rig en omslachtig, al voelt men wel de vreugde over de ontdekking en over de 
gelukkige zomers in zijn jeugd'.288 Ze gaat vervolgens uitgebreid in op de 
Madeleinescène. Deze analyse is hierboven bij de tendensen (3.3) al besproken. 
Van der Velden bespreekt vervolgens de relatie tussen Proust, Vermeer en Rem
brandt.289 Hij beschrijft uitgebreid het verblijf van Proust in 1902 in Neder
land en het bezoek dat hij in mei 1921 bracht aan een tentoonstelling van Hol
landse meesters in het Jeu de Paume. Proust was gefascineerd door de Neder
landse schilderkunst. Vermeer was zijn favoriete schilder. Van der Velden voert 
verschillende redenen aan voor deze speciale bewondering voor Vermeer. Hij 
beroept zich daarbij op de studie van M.E. Chernowitz, Proust and Painting en 
op de uitlatingen van de Franse kunsthistoricus René Huyghe die hierin wor
den geciteerd. Vermeer was in een bepaalde elitekring in de mode. Men zag 
hem als een voorloper van de impressionisten omdat hij het probleem van het 
licht in de open lucht had aangepakt. Een tweede reden is dat Vermeer, evenals 
Proust, van het realisme afwijkt vanuit de overtuiging dat men de verbeelding 
door de gevoeligheid kan vervangen. Vermeer en Proust hebben beiden een 
werkelijkheidsvisie die anders is dan de collectieve visie waaruit het realisme 
merendeels bestaat. Voor Rembrandt had Proust volgens Van der Velden iets 
minder bewondering. Proust roemt vooral zijn lichteffecten. Proust heeft de 
door hem bewonderde schilderkunst in zijn werk verwerkt. Hij ontleent er be
paalde vergelijkingen aan en gebruikt het in zijn beschrijvingen. Swann werkt 
aan een studie over Vermeer en Bergotte realiseert zich als hij naar Gezicht op 
Delft kijkt dat zijn laatste werken te dor zijn. Tenslotte publiceert Maatstaf een 
interview met Luchino Visconti, overgenomen uit de Magazine Littéraire, over 
de film die hij van plan is te maken naar aanleiding van Prousts roman. Viscon
ti wil de geschiedenis van Swann en Odette weglaten en zich concentreren op 

2S6 B. van Houten, 1971, pp. 177-185. 

2S' M. Boks-Schoute, 1971, pp. 149-165. 

338 o.e. p. 157. 

B. v.d. Velden, 'Proust, Vermeer en Rembrandt'. In: Maatstaf, 1971, pp. 185-190. 
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de verteller. De sociale polemiek in Prousts werk interesseert Visconti meer dan 
de poëtische kant ervan. De belangrijkste thema's die Visconti in zijn film zou 
willen verwerken zijn die van de liefde en de jaloezie, maar het zou toch vooral 
een beschrijving van een samenleving moeten worden. De film zou nooit gerea
liseerd worden. 

Op 17 juli 1971 publiceert de romaniste Jaffé-Freem in De Groene Amsterdam
mer het artikel 'Marcel Proust: vernieuwer van de romankunst'. Jaffé-Freem 
gaat hierin uitgebreid in op de relatie tussen Proust en de 'nouveaux roman
ciers'. Op 27 april 1966 was Jaffré-Freem in Leiden, bij Dresden, gepromoveerd 
op het proefschrift Alain Robbe-Grillet et la peinture cubiste.290 Proust kan in 
haar ogen om verschillende redenen als voorloper van de nouveau-roman gezien 
worden. Prousts roman is een der eerste die niet chronologisch is opgebouwd: 
'Nu eens loopt de schrijver vooruit op latere gebeurtenissen, dan weer geeft hij 
in een flash-back een stuk uit het verleden weer. Hij heeft expres leemtes laten 
bestaan. Proust geeft vrijwel nooit de rechtlijnige evolutie van een persoon, die 
loopt van geboorte tot dood'.291 Prousts werkelijkheid is een verbrokkelde 
realiteit: 'Wij hebben geconstateerd dat de tijd verbrokkeld wordt en dat de 
romanfiguren - zelfs de "ik" - in fragmentarische delen uiteenvallen, die men 
niet zonder meer kan samenvoegen tot een eenheid. Evenmin lukt het de lezer 
de talrijke, onvolledige beschrijvingen die Robbe-Grillet in zijn boeken geeft 
van mensen, situaties en dingen tot een logisch, afgerond geheel aaneen te 
hechten. Ook de werkelijkheid is bij Proust geen homogeen geheel meer, maar 
is kaleidoscopisch geworden'.292 Daarnaast is Prousts werk metadiscursief: een 
roman over de roman: 'Onderwerp van de roman is het ontstaan ervan: ook dit 
thema vindt men terug in de meeste "nouveaux romans"'.293 Zo projecteert 
ook Claude Mauriac zichzelf in al zijn romans in de figuur van een roman
schrijver die nadenkt over zijn manier van schrijven. En Prousts opvattingen 
over de betrekkelijkheid van ruimte en tijd zijn van invloed geweest op een 
auteur als Butor: 'Wanneer men nagaat hoe Butor experimenteert met de coör
dinaten tijd en ruimte als kader van zijn boeken, herkent men de invloed van 
Proust. Proust reeds heeft de relativiteit en de rekbaarheid van de vaste 
begrippen tijd en ruimte onderkend'.294 Proust kondigt in de ogen van Jaffé-
Freem de moderne literatuur aan omdat zijn kunst de werkelijkheid onderzoekt 
in plaats van haar te beschrijven: 'Vóór Proust was de roman vooral beschrij
ving van de werkelijkheid, na hem (tot en met de nouveau roman) is de roman 

2.0 E. Jaffé-Freem, Alain Robbe-Grillet et la peinture cubiste, Meulenhoff, Amsterdam, 1966. 

2.1 E. Jaffé-Freem, 1971. 
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een middel geworden om de wereld te onderzoeken en te doorvorsen. Men kan 
gerust zeggen dat Proust een mijlpaal vormt in de geschiedenis van de roman
kunst'.295 

In Hollands Maandblad 1971/72 publiceert Drion opnieuw een artikel over 
Proust: 'Balzac, Proust en Nederland'.296 Drion heeft altijd een bijzondere 
voorkeur gehad voor deze twee, in zijn ogen zeer uiteenlopende, auteurs. Op 
basis van het aantal publicaties over Proust sinds zijn overlijden in 1922, gaat 
Drion uit van de stelling dat Proust meer gelezen wordt in Nederland dan 
Balzac. Deze Nederlandse bijdragen tot de Proustliteratuur houden zich volgens 
Drion vooral bezig met de filosofie van A la recherche du temps perdu, meer dan 
met de literaire aspecten ervan. Een typerend voorbeeld van deze filosoferende 
benadering is in de ogen van Drion het vierdelig essay van Vestdijk (1966) in 
Maatstaf. Hij gaat hier uitvoerig op in en hoewel hij van mening is dat het essay 
van Vestdijk behoort tot het beste wat in Nederland over Proust is geschreven, 
stelt Drion zich er zeer kritisch tegenover op. Vestdijks opvatting dat Prousts 
hang naar het algemene voornamelijk voortkomt uit een filosofische visie, wijst 
hij resoluut van de hand: 'Het leggen van deze verbanden was voor Proust veel
eer de bevrediging van een esthetische behoefte: "les belles généralités", die aan 
de daardoor onderling verbonden elementen van de werkelijkheid een schoon
heid verlenen, die de elementen ieder op zich zelf, niet bezaten'.297 Ook Vest
dijks interpretatie van de 'patrie intérieure' naar aanleiding van het septet van 
Vinteuil, is volgens Drion onjuist. Prousts 'patrie intérieure' dient niet gelijk 
gesteld te worden aan de platonische Idee: 'Leest men de passage bij Proust na, 
dan is de strekking bijna tegengesteld aan wat Vestdijk eruit haalt. Waar Proust 
over de "patrie intérieure" van de musicus spreekt, doelt hij op de eigen, per
soonlijke "patrie intérieure" van de individuele kunstenaar: "Quand il chante 
selon sa patrie". [...] Hoever zijn we hier af [...] van Vestdijks versie van een 
vaderland, waaraan alle kunstenaars deel zouden hebben, en van "de platonische 
Idee in haar esthetisch aspect"'.298 Zoals we gezien hebben ziet Vestdijk in de 
betreffende passage geenszins een platonische beginselverklaring. 

Vervolgens gaat Drion uitgebreid in op het eigenlijke onderwerp van zijn 
essay: de relatie Proust-Balzac. Balzac komt vaak voor in de Recherche en Proust 
heeft een uitvoerige studie aan hem gewijd in zijn Contre Sainte-Beuve. Maar het 
meeste verwantschap vertoont Prousts roman met de Comédie Humaine in de 
beschrijving van de salon van Mme Verdurin. Deze beschrijving doet sterk 
denken aan Balzacs beschrijving van het Pension Vauquer in Le Père Goriot: 
'Kenmerkend is dat zowel de clan van Mme Verdurin, als de kostgangers van 

H. Drion, 'Balzac, Proust en Nederland'. In: Hollands Maandblad, 1971/72, pp. 49-54. 

o.e. p. 52. 

I.e. 
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het Pension Vauquer, als groep een geheel eigen bestaan leven, een organisch 
geheel vormen, zó dat de leden van de groep tijdelijk hun individuele bestaan 
prijsgeven'.299 Belangrijke verschillen tussen Balzac en Proust zijn het feit dat 
Prousts werk de maatschappelijke dimensie mist die zo kenmerkend is voor de 
Comédie Humaine en de waardering bij beide auteurs van macht en machtswil. 
Bij Proust komt machtswil meestal voort uit angst en onzekerheid, bij Balzac 
niet: 'Vestdijk heeft in zijn studie over Proust diens psychologie gekenschetst 
als een machtspsychologie. De voorbeelden die hij daarvoor aanvoert zijn niet 
alle overtuigend. In ieder geval wijzen zij er niet op - daarom ging het Vestdijk 
ook niet - dat Proust zich voelde aangetrokken tot de "Wille zur Macht". De 
persoon in wie hij nog de meeste machtswil heeft geconcentreerd, is het on
sympathiekste personage van zijn werk: madame Verdurin. Wel zou men ook 
de neurotische jaloezie van de "verteller", die diens liefdesverhouding met 
Albertine zo volledig beheerst, kunnen zien als een machtsbehoefte, maar dat is 
dan toch de machtsbehoefte van de angst, van de onzekerheid. Alweer geeft de 
rol van Vautrins machtswil in de vergelijkbare verhouding tussen hem en 
Lucien de Rubempré duidelijk het verschil in betekenis en waardering aan van 
macht en machtswil bij Balzac en Proust. Aan Vautrins dominering van Lucien 
de Rubempré is iedere angst, iedere onzekerheid vreemd'.300 Een ander belang
rijk verschil is dat Proust het principe van de intermitterende persoonlijkheid 
veel verder dan Balzac heeft doorgevoerd: 'Natuurlijk, ook Balzacs personages 
kennen hun sociale ups en downs, hun "splendeurs et misères", maar dat is iets 
heel anders dan de veranderingen die Prousts tijd veroorzaakt in de persoonlijk
heden van Saint-Loup en Charlus'.301 

o.e. p. 53. 

o.e. p. 54. 



Hoofdstuk 4 

Periode 1972-1997 

4.1 Inleiding 

Ook tijdens deze derde periode, die vijftig jaar na Prousts dood aanvangt, gaat 
de publicatiegeschiedenis van zijn werk nog steeds door. In 1978 verschijnt L'In
différent, een novelle die in 1896 gepubliceerd werd in La vie contemporaine en 
werd teruggevonden door Philip Kolb.1 Deze publicatie wordt door Jongma be
sproken in Vrij Nederland, door Jaffé-Freem in Litterair Paspoort, door Hans 
Bronkhorst in De Tijd en door Van der Poel in NRC Handelsblad.1 Thematisch 
is deze novelle in de ogen van de critici een voorloper van de Recherche en met 
name van Un amour de Swann. In beide boeken gaat het 'om de niet geheel on
bekende variant dat onverschilligheid bij een van de partners de liefde bij de 
ander juist zal aanwakkeren'.3 Op het niveau van de stijl zijn er daarentegen, 
naar de mening van de critici, grote verschillen tussen beide boeken: 'Er blijkt 
nog geen sprake van de architectonische volzinnen die hem later zijn onmiddel
lijk herkenbare, unieke "geluid" zullen geven, terwijl toch al het introverte, 
vanuit de persoon komende psychologiseren aanwezig is. Door dit verschil in 
stijl bij verwante inhoud lijkt L'Indifférent plotseling meer op Benjamin 
Constant dan op Proust'4, aldus Jongma. Sinds 5 oktober 1987 zijn de werken 
van Proust rechtenvrij. Grasset komt met een onbekende versie van Albertine 
disparue, verzorgd door Nathalie Mauriac, de dochter van mevrouw Mante-

M. Proust, L'Indifférent, Gallimard, Parijs, 1978. 

E. Jongma, 'Liefde en onverschilligheid'. In: Vrij Nederland, 1 april 1978. E. Jaffé-Freem, 'Mar

cel Proust; L'Indifférent'. In: Litterair Paspoort, 1978, p. 59. I. van der Poel, 'Van en over 

Proust ' . In: NRC Handelsblad, 7 april 1978. H. Bronkhorst, 'Een verloren novelle van Proust ' . 

In: De Tijd, 4 augustus 1978. 

E. Jongma, 1978. Zie ook E. Jaffé-Freem, 1978: 'Van meer belang zijn innerlijke overeenkom

sten tussen de novelle en Prousts later oeuvre, zoals zijn opvattingen over de liefde. Madeleine 

wordt verliefd op Lepré, als hij zich onverschillig jegens haar betoont en ontvlamt, als zij hoort 

dat hij binnenkort op reis zal gaan en dus onbereikbaar wordt. Zij veinst koelheid, in de hoop 

hem daardoor aan te lokken. De mechanismen van dit spel van afstoten en aantrekken vindt 

men terug in de relaties van Swann of de verteller met vrouwen' . Zie ook H. Bronkhorst, 1979: 

'Interessant is dat het onderwerp van deze novelle overeenkomt met dat van de roman Un 

amour de Swann: een voorname dame wordt plotseling verliefd op een man die ze eerder 

nauwelijks had opgemerkt. Een liefde die wordt aangewakkerd door zijn aangekondigd vertrek 

voor een grote reis en door zijn overschilligheid'. 

E. Jongma, 1978. Zie ook I. van der Poel, 1978: 'Het thema buiten beschouwing gelaten, ont

breekt in het verhaal alles wat Proust zo uniek maakt: geen spoor van ironie, houterige zinnen 

en een vlak, mondain verhaal'. 
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Proust, een nicht van Proust.5 Flammarion brengt tien nieuwe delen Recherche 
op de markt onder redactie van Jean Milly. Laffont publiceert in zijn reeks 
'Bouquins' drie dikke delen met de hele Recherche. Tenslotte komt in 1987 het 
eerste deel van de nieuwe Pléiade-uitgave van A la recherche du temps perdu 
onder leiding van Tadié uit. Deze publicaties worden slechts oppervlakkig in de 
Nederlandse pers besproken.6 Ook verschijnen in de loop der jaren (tussen 
1970 en 1994) de verschillende delen van de door Kolb verzorgde Correspon
dance de Marcel Proust! In 1985 komt De Arbeiderspers met een Nederlandse 
bloemlezing uit de eerste zes delen (1885-1906) van deze correspondentie die 
werd samengesteld en vertaald door Geerten Meijsing.8 Deze Privé-Domein uit
gave wordt uitgebreid besproken in de Nederlandse media.9 De verschillende 
critici zien deze brieven in de eerste plaats als informatiebron over de persoon 
die Proust is geweest. Ik kom hier onder 4.3 op terug. Ook wijst men op het 
verband tussen de briefwisseling en de Recherche. Madame Straus zal voor een 
aspect van de Duchesse de Guermantes zorgen. Antoinette Faure is een van de 
Gilberte-modellen en het sterven van de moeder van Proust wordt het aangrij
pend beschreven overlijden van de grootmoeder in Le côté de Guermantes. Het 
terugvinden van thema's of incidenten die in de roman een belangrijke rol 
spelen, was een van de belangrijkste criteria voor Meijsing bij de selectie van de 
brieven: 'De stap van deze autobiografische collectie naar het meesterwerk lijkt 
voortdurend klein. Een groot deel van de correspondenten heeft met een of 
meer kanten van hun persoonlijkheid model gestaan voor karakters in het boek. 
De inhoud van de brieven levert aan de lopende band scènes, uitspraken, verha
len, situaties, persoonsbeschrijvingen op, die in veel gevallen letterlijk of bijna 

M. Proust, Albertine disparue, Grasset, Parijs, 1987. 

Zie P. van Dijk, 'Stroom Proust-publicaties na vervallen auteursrecht'. In: NRC Handelsblad, 31 
augustus 1987. M. Dijkgraaf, 'Jean-Yves Tadié, bezorger van Pléiade-uitgave van A la recherche 
du temps perdu: "Ik beschouw Proust als een literair Versailles'". In: NRC Handelsblad, 26 maart 
1986. H. Pröpper, 'Spreken als een jurk' [n.a.v. Albertme disparue]. In: NRC Handelsblad, 12 
februari 1988. R. Wester, 'Een kathedraal die nog wel even staat'. In: Vrij Nederland, 2 april 
1988. 

Zie H.G.M. Prick, 'Bij de voltooiing van de Correspondance de Marcel Proust'. In: Maatstaf, 
1994, pp. 44-49. Hij bespreekt hierin uitvoerig de uitgave van Kolb. 

M. Proust, Brieven 1885-1906, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985 (vertaling Joyce & Co). 

M. Ruyter, 'Briefschrijver Proust'. In: de Volkskrant, 25 september, 1985. M. Ruyter, 'De echo's 
van de Recherche'. In: de Volkskrant, 4 oktober 1985. H. Knopper, 'Brieven. Hij móest wel on
uitstaanbaar zijn. Marcel Proust als naarling en genie'. In: Elseviers Magazine, 7 december 1985. 
E. Jongma. 'Happend naar adem en snakkend naar frisse lucht'. In: Vrij Nederland, 1 maart 
1986. 
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letterlijk in de roman terecht zijn gekomen'.10 Evenals Greshoff voor de oor
log, is men ook nu van mening dat de literaire kwaliteit van Prousts correspon
dentie onder doet voor die van de Recherche: 'Hij schrijft geen literaire brieven. 
De stijl van zijn haastige correspondentie vertoont geen gelijkenis met de 
doorwrochte, met eindeloos geduld bijgeschaafde schrijfwijze van La Recherche. 
Als hij zich tot leden van de adel of academici richt, wemelen zijn missives van 
de platitudes"1, aldus Jos de Man. Michael Zeeman vindt Prousts brieven 'ver
bijsterend saai, heel anders dan die van bijvoorbeeld Flaubert. [...] Voor het 
merendeel zijn het mondaine plichtplegingen en tonen ze zijn côté courtisan'.u 

En Guus Vleugel denkt dat hij nooit aan de Recherche zou zijn begonnen als hij 
eerst het 'epistolaire gezanik' van Proust onder ogen zou hebben gehad.13 Meij-
sing merkt in zijn nawoord op dat Proust er ook niet naar heeft gestreefd zijn 
brieven een literaire kwaliteit mee te geven: 'Zo zijn ze ook niet bedoeld: het 
gaat hier uitdrukkelijk om persoonlijke brieven van gemengde aard en niet om 
brieven als een literair genre, of brieven die door hun literaire of filosofische 
inhoud en verrassende stijl tot een kunstwerk worden suo genere, zoals in het 
geval van de brieven van Flaubert'.14 

Belangrijk voor de receptie van Proust in Nederland tijdens deze laatste 
periode zijn de vertalingen die in de loop der jaren van A la recherche du temps 
perdu verschijnen.15 Het werk van Proust wordt toegankelijk voor een steeds 

M. Ruyter, 1985 (e). O o k E. Jongma, 1986, komt tot deze conclusie: 'Veel van de brieven zijn 

gericht aan vrienden die later in min of meer verhulde vorm onsterfelijk gemaakt zullen wor

den als de personages uit de Recherche . Zie ook R. Wester, 'Hoe leuk is het Proust te lezen?'. 

In: Trouw, 14 november 1985: 'De teleurstelling over het geringe literaire plezier in deze epis

tels wordt wat verzacht als je ze beschouwt - zoals de samensteller ook aanraadt - als een spel

letje om te ontdekken welke beschrijvingen van personen of omstandigheden terug komen in 

de roman' . 

J. de Man, 'De laatste brieven van Marcel Proust. Een beroemde zieke'. In: HP/De Tijd, 5 

november 1993. Zie ook M. van Montfrans, 'Selectie uit de brieven van Marcel Proust. Een on

schadelijke lente in een waterglas'. In: NRC Handelsblad, 10 januari 1986: 'Het is waar dat, zoals 

Meijsing in zijn nawoord opmerkt, Prousts brieven interessanter zijn voor de lezers van de Re

cherche dan voor liefhebbers van de brief als literair genre'. 

M. Zeeman, 'De verovering van een milieu'. In: de Volkskrant, 15 oktober 1993. 

G. Vleugel, 'Flemen & temen'. In: HP/De Tijd, 2 oktober 1992. Zie ook R. Wester, 1985: 

'Maar zelden blijkt uit de stijl of de filosofische inhoud van deze epistels dat we te maken 

hebben met iemand die tot de grootste schrijvers van de twintigste eeuw gerekend zal worden' . 

M. Proust, 1985 (a), p. 354. 

M. Proust, De kant van Swann. Plaatsnamen: de naam, De Bezige Bij, Amsterdam, 1976 (verta

ling T. Cornips). M. Proust, In de schaduw -can de bloeiende meisjes. Plaatsnamen: de plaats, De 

Bezige Bij, Amsterdam, 1976 (vertaling C.N. Lijsen). M. Proust, In de schaduw van de bloeiende 

meisjes. Plaatsnamen: de plaats (vervolg), De Bezige Bij, Amsterdam, 1978 (vertaling T. Cornips). 

M. Proust, De kant van Guermantes I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1980 (vertaling T. Cornips). 

M. Proust, De kant van Guermantes II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1983 (vertaling T. Cornips). 
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groter lezerspubliek. Ros bijvoorbeeld zou zonder de vertalingen nooit tot het 
lezen van Proust zijn gekomen: 'Op aanraden van Presser die vond dat ik door 
Proust te lezen pas begrip zou krijgen voor de typische Franse nuance van het 
antisemitisme [...] begon ik vrij vroeg aan Proust en slingerde hem in wanhoop 
in de verste hoek. Pas jaren later, met behulp van de Engelse en Duitse verta
lingen en de laatste jaren natuurlijk de Nederlandse vertaling bij De Bezige Bij, 
groeide ik er in'.16 De vertaling van het laatste deel van A la recherche du temps 
perdu, het tweede deel van Le temps retrouvé, verschijnt in februari 1999. Of 
daarmee een eind zal zijn gekomen aan de vertaling van Prousts werk is overi
gens onzeker. In een interview met Ruyter geeft Cornips aan dat ze de delen 
die Veenis-Pieters en Lijsen vertaald hebben, opnieuw zou willen vertalen.17 -
Ook zou ze graag, als de vertaling compleet is, het geheel nog eens herzien: 
'"Vertalen is heel ondankbaar, het kan altijd weer anders. Bij terugblik weet ik 
hoe ik iets heb vertaald, maar al vertalend weet je nooit dat duizend pagina's 
verder een echo komt in een andere context. Dus voor mij spreekt het vanzelf 
dat alles herzien moet worden. Zeker ook omdat ik sinds kort overgegaan ben 
op de nieuwe wetenschappelijke Pléiade editie". Ze slaat aan het rekenen. "Ik 
ben nu 65, ik ben zeventig als ik op z'n vroegst klaar ben. En als ik het dan 
allemaal zelf moet gaan herzien...ik weet niet of ik dat haal. 't Liefste zou ik 
een ploeg mensen van wetenschappelijk kaliber redactie laten voeren. Zodat er 
ook in noten meer uitgelegd kan worden. Maar daar zal wel geen geld voor 
zijn. Voor Holland is Proust per slot maar Proust"'.18 

Naast de Recherche, wordt ook ander werk van Proust vertaald. In 1979 ver
schijnt De onverschillige bij De Bezige Bij in een vertaling van Anton van der 
Niet en in 1985 verschijnt de vertaling door Ernst van Altena van La confession 
d'une jeune fille uit Les plaisirs et les jours}'' Aan beide vertalingen wordt, voor 
zover mij bekend, geen aandacht besteed in de media. In 1993 verschijnt tenslot

te. Proust, Sodom en Gomorra I, De Bezige Bij, Arasterdam, 1985 (vertaling T. Cornips). 
M. Proust, Sodom en Gomorra II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1988 (vertaling T. Cornips). 
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M. Proust, De gevangene I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1991 (vertaling T. Cornips). M. Proust, 
De gevangene II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993 (vertaling T. Cornips). M. Proust, De voort
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te een Nederlandse vertaling van 'Sur la lecture', de inleiding die Proust schreef 
bij zijn vertaling van Ruskins Sesame and the Lilies die in 1906 verscheen.20 

Deze vertaling is voor Kees Fens aanleiding om zijn gedachten over het lezen 
nog eens op een rijtje te zetten.21 Fens is met name geboeid door Prousts be
schrijving van de intensiteit van het kinderlijk lezen22 en door zijn gedachte 
dat literatuur het geestesleven van de lezer wekt. Proust relativeert in de ogen 
van Fens terecht het belang van het lezen en de literatuur in het algemeen: 'Het 
eindpunt van de schrijver is het beginpunt van de lezer. Het literaire werk is 
een verwekker, geen voltooier. De schrijver laat je op het beslissende moment 
in de steek. Dat tekort is een zegen, want de lezer moet zijn eigen geest gaan 
ontginnen. Wie het lezen overschatten, zien niet dat de lectuur niet meer dan 
een aanzet is, die nooit tot een leefregel kan worden gemaakt'.23 Ook voor 
Proust zelf was het lezen een aanzet tot het schrijven: 'Wie leest, blijft op de 
drempel van het geestesleven, het is niet dat leven zelf. Wat wij lezen is aan
leiding tot, vooral tot ons zelf. Het is opvallend hoezeer de handeling van het 
lezen met de beginactiviteit van het schrijven, als door Proust gezien en be
oefend, samenvalt'.24 Toni Volger werkt momenteel aan de vertaling van Con
tre Sainte-Beuve. 

Met het verschijnen van de vertalingen groeit er in Nederland ook een be
hoefte aan een gids bij het lezen van Proust. Aan deze behoefte wordt voldaan 
door zowel HJ . de Wijs als Jacques Kruithof. De Wijs geeft in zijn in 1984 
gepubliceerde boek Gelezen bij Proust een kort overzicht van Prousts leven 
en behandelt een aantal belangrijke thema's in zijn werk: het thema van de 
roeping, van de tijd, van de onmogelijke liefde en van dood en rouw en hij gaat 
in op Prousts visie op de relatie tussen schrijver en lezer. In de ogen van De 
Wijs is Proust verwant aan het symbolisme. Voor de onderbouwing van zijn 
argumentatie, beroept hij zich volledig op de analyse van Dresden die onder 4.3 
besproken zal worden. Hij benadrukt de absolute betekenis die door Proust aan 
de kunst wordt toegedicht, zijn neo-platonisme en het gebruik van de metafoor. 
Erik Lieshout spreekt in Het Parool over een 'schools handvat' met een irritante 

M. Proust, Over het lezen, Historische Uitgeverij Groningen, Groningen, 1993 (vertaling 
T. Volger). Zie ook: J. Brugman, 'Marcel Proust. On reading'. In: NRC Handelsblad, 6 april 
1973 naar aanleiding van de Engelse vertaling. 

K. Fens, 'Het geluid van een stotende lepel'. In: de Volkskrant, 18 oktober 1993. Zie ook: [Ano
nymus], 'Terug naar Proust'. In: Vrij Nederland, 30 oktober 1993. 

K. Fens, 1993: 'Ontegenzeggelijk zijn de bladzijden over de jeugdlectuur of juist niet daarover 
de mooiste van het voorwoord'. 

HJ . de Wijs, Gelezen bij Proust, Bosbespers, Oosterbeek, 1984. 
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'belerende toon'.26 In 1993 komt De Bezige Bij ook met een leesgids van de 
hand van Kruithof. Kruithof geeft in zijn boek Gezicht op Proust een inleiding 
op Marcel Proust en zijn Recherche.17 Hij behandelt chronologisch de diverse 
delen van de Recherche, geeft een korte inhoudsopgave van ieder deel, geeft 
typeringen en brengt verbanden aan tussen de diverse delen van de Recherche. 
Zo zijn in de ogen van Kruithof alle personages in de roman 'donorfiguren', dat 
wil zeggen figuren die de verteller iets leren. Kruithofs boek wordt zeer positief 
door de pers beoordeeld. Manet van Montfrans spreekt van een 'handzame in
leiding tot het werk en de figuur van Proust'.28 Willem Kuipers gelooft dat 
'het kan dienen om de Gooise dames die ik [Kuipers] in een lokale boekhandel 
eens om "Proe" hoorde vragen dagen en dagen lezen te besparen, terwijl ze er 
toch over mee kunnen praten'.29 

Opvallend voor deze periode is tevens dat de eerste uitgebreide Nederlandse 
studies over Proust verschijnen.30 Halberstadt-Freud en Van Krogten bespreken 
het thema van de liefde bij Proust, Kummer en Evers leveren een cultuur-
sociologische analyse van Prousts werk en Dresden en Fokkema en Ibsch pro
beren het werk van Proust te verbinden aan respectievelijk het symbolisme en 
het modernisme. Hoewel deze studies tot het academische circuit behoren, zal 
ik ze onder 4.3 wel behandelen omdat ze in meer of mindere mate besproken 
worden in de publieke media. 

De grote belangstelling voor Proust blijkt ook uit andere activiteiten. Zo 
wordt op 11 november 1972 de Nederlandse Marcel Proust Vereniging opge
richt.31 In 1986 beschrijft toenmalig bestuurslid Jan-Willem Aschenbrenner in 
Bzzlletin de doelstellingen van deze vereniging, die nog steeds bestaat en 
gemiddeld over de jaren zo'n 150 leden telt32: het onderhouden van nauwe 

E. Lieshout, 'Schools handvat voor Proust ' . In: Het Parool, 9 januari 1985. 

J. Kruithof, Gezicht op Proust. Inleiding op Marcel Proust en Op zoek naar de verloren tijd, De Be

zige Bij, Amsterdam, 1993. 

M. van Montfrans, 'Iedere dag hecht ik minder waarde aan intelligentie. Biografie en Brieven 

van Marcel Proust ' . In: NRC Handelsblad, 15 oktober, 1993: 'Voor lezers die altijd al het plan 

hadden om de vele delen van Prousts Terug naar de verloren tijd nu eindelijk eens te lezen, heeft 

Jacques Kruithof een ideale handleiding geschreven'. Zie ook [Anonymus], 1993. 

W. Kuipers; 'Kolossale biografie van Marcel Proust ' . In: de Volkskrant, 13 oktober 1993. 

H . C . Halberstadt-Freud, Het sadomasochisme: Proust en Freud, De Arbeiderspers, Amsterdam, 

1977. Em. Kummer, Literatuur en Ideologie. Proust en Ter Braak, Huis aan de Drie Grachten, 

Amsterdam, 1985. I .A.M.H. van Krogten, De Proustiaanse liefde, Swets & Zeitlinger, Amster

dam/Lisse, 1988. M. Evers, Proust en het fin de siècle. De decadentie overwonnen, Walburg Pers, 

Zutphen, 1997. D. Fokkema en E. Ibsch, 1984. S. Dresden, 1980. 

Deze vereniging heette oorspronkelijk de Vereniging van Vrienden van Marcel Proust. De Fran

se zusterbeweging, de Société des Amis de Marcel Proust, werd al in 1947 opgericht. 

J-W. Aschenbrenner, 'Marcel Proust Vereniging'. In: Bzzlletin, februari 1986, p. 28. 
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banden met de Société des Amis de Combray, het stimuleren van leeskringen, 
het onderhouden van contacten met Nederlandse studenten en letterkundigen, 
het maken van een Nederlandse bibliografie van het werk van Proust en het 
uitgeven van een jaarboek. De vereniging organiseert driemaal per jaar lezingen 
over Proust en brengt eens in de twee jaar een jaarboek uit waarin deze 
lezingen worden gepubliceerd en artikelen over Proust en de Nederlandse 
bibliografie van Proust van Kazus zijn opgenomen. In principe behoren de 
activiteiten van deze vereniging niet tot het publieke domein en vallen zij 
buiten het bereik van dit onderzoek. Wel is het zo dat de jaarboeken regelmatig 
worden besproken in de dagbladen33 en dat leden van deze vereniging als bij
voorbeeld Jacques Plessen, Wim Gelens, lerne van der Poel, Henk Pröpper, 
E.G.C. Adèr-Winkler en A. Meijer over Proust publiceren in de publieke 
media. Aschenbrenner wordt in 1988 door Doris Grootenboer geïnterviewd 
voor het Algemeen Dagblad.M Hij vertelt hoe hij in zekere zin door toeval lid 
werd van het bestuur. Hij zou zich vijfentwintig jaar voor de vereniging blijven 
inspannen. 

Ook de wereld van het toneel ontdekt Proust. In 1981 wordt in het Holland 
Festival het stuk A Waste of Time van Robert David MacDonald opgevoerd. In 
1982 komt de Nederlandse groep Globe eveneens met een toneelbewerking van 
Prousts roman: Verliefd Verleden. In 1987 brengt het Nederlandse gezelschap 
Centrum Lang ben ik vroeg gaan slapen van Ton Vorstenbosch. En in 1991 ten
slotte brengt theatergroep Bonheur in samenwerking met stichting Lantaarn/ 
Venster het stuk De sonate van Vinteuil. Deze toneelbewerkingen worden uit
gebreid door de pers besproken.35 Zoals Peter Liefhebber opmerkt zijn deze 
verschillende interpretaties alleen te genieten als men ze als autonome kunst-

33 I. van der Poel, 1978. R.J. Benders, 'Proust voor de stille genieter'. In: Het Parool, 21 december 

1979. M. Ruyter, ' O p zoek naar een levend servies uit de verloren tijd'. In: de Volkskrant, 11 ja

nuari 1986. L. Lichtenberg, 'Neigingen bij Proust ' . In: NRC Handelsblad, 21 juli 1987. M. Ruy

ter, 'Proust gerestaureerd'. In: de Volkskrant, 16 januari 1990. M. de Jong, 'Proust . Het heilige 

geloof in de eenheid van ervaringen'. In: Vrij Nederland, 2 mei 1992. 

34 D. Grootenboer, 'Bij toeval in de ban van Proust ' . In: Algemeen Dagblad, 16 april 1988. 

35 J. Spierdijk, '"A waste of t ime"' . In: De Telegraaf, 9 juni 1981. A. Rutten, 'Prousts beau monde 

ironisch uitgelicht'. In: Trouw, 9 juni 1981. J. Heijer, 'A Waste of Time ' . In: NRC Handelsblad, 

9 juni 1981. T. Olde Monnikhof, 'Miskleun Schots theater. Veel toeschouwers al na eerste be

drijf weg'. In: Algemeen Dagblad, 9 juni 1981. R. Heddema, '"A Waste of Time" is fraai maar 

saai'. In: de Volkskrant, 10 juni 1981. W.J. Otten, 'Proust in Glasgow. The Citizens' Theatre ' . 

In: Vrij Nederland, 13 juni 1981. A. Rutten, 'Gespeelde spanning tussen pose en passie'. In: 

Trouw, 29 april 1982. D. de Lange, 'Toneel naar Proust lijkt hik te hebben'. In: de Volkskrant, 

3 mei 1982. H . van der Harst, 'Vereenvoudigde Proust is niet dwingend genoeg'. In: Trouw, 3 

mei 1982. K. Freriks, 'Trefzeker spel in Verliefd verleden'. In: NRC Handelsblad, 3 mei 1982. 

P. Liefhebber, 'Waagstuk van Globe met "Verliefd verleden"'. In: De Telegraaf, 4 mei 1982. 

M. Buijs, 'Dosis Proust in Centrums finale'. In: de Volkskrant, 25 maart 1987. N . Hellmann, 

'Wrevelig gepraat van kunstminnende snobs'. In: NRC Handelsblad, 3 juni 1991. G. Snellers, 

'Luchtbellen uit een gescheurde piano-bodem'. In: de Volkskrant, 7 juni 1991. H . van den 

Bergh, 'Onzinnige onderneming'. In: Het Parool, 12 juni 1991. 
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uitingen ziet; met Prousts literaire werk hebben deze toneeladaptaties weinig of 
niets te maken. Zo begint het stuk A Waste of Time waar Proust eindigt, met de 
matinee van de prinses van Guermantes. Naarmate het stuk vordert, wordt 
iedereen steeds jonger. Willem-Jan Otten meent dat deze ommekeer Prousts 
perceptie van tijd en geheugen volledig onderuit haalt: 'Deze kreeftegang sug
gereert ontzaglijk veel, en wel vooral dat het geheugen lineair is en stap voor 
stap terugwaarts werkt. Dit is nu juist de primitieve, voorproustiaanse notie van 
geheugen. Wie althans iets in A la recherche gelezen heeft, weet dat het allemaal 
veel gelijktijdiger en bochtiger toegaat in het hoofd van Marcel'.36 Een ver
gelijking tussen Prousts roman en de toneelbewerkingen kan volgens de critici 
alleen tot een negatief oordeel leiden37: 'Wie ook maar in geringe mate ver
trouwd is met Proust, zal zich ergeren aan de eigenmachtige behandeling van 
thema's. [...] Je krijgt de indruk van een grammofoonplaat die op een totaal 
verkeerd toerental wordt afgedraaid', aldus De Lange naar aanleiding van Ver
liefd Verleden. De enige tamelijk positieve bespreking is die van Jo Spierdijk 
naar aanleiding van A Waste of Time in De Telegraaf'van 9 juni 1981: 'Het visua
liseren van Marcel Proust's semi-autobiografisch meesterwerk A la recherche du 
temps perdu is een hachelijke zaak, die door Robert David MacDonald en de 
meesterlijke toneelmaker Philip Prowse van "The Citizens' Company" uit Glas
gow soms bevredigend, soms boeiend is opgelost'.38 

De verfilming van Un amour de Swann door Volker Schlöndorff in 1986 
roept eveneens gemengde reacties op. Hans Kroon, Maarten van Buuren en 
Aschenbrenner zijn uiterst negatief over Schlöndorffs poging Prousts werk te 
verbeelden.39 Zo schrijft Van Buuren: 'Proust hanteert een stijl die zelfs aan 

W.J. Otten, 1981. 

D. de Lange, 1982. Zie ook bijvoorbeeld H. van den Bergh, 1991, naar aanleiding van De sonate 

van Vinteuil: 'Het resultaat is nog veel erger dan men al verwachten kon. De gebruikte ge-

spreksfragmenten zijn goeddeels ontleend aan de eerste delen van Prousts romanreeks, waar de 

vriendenkring van de heer en mevrouw Verdurin subtiel over de hekel wordt gehaald. In de 

adaptatie van mevrouw Sterringa is daaruit een viertal wanstaltige karikaturen gedestilleerd, drie 

dames en een heer die zich knettergek gedragen en een grove, zinloze parodie leveren op de 

magnifieke acquarelleerkunst van Marcel Proust ' . En T. Olde Monnikhof schrijft in Algemeen 

Dagblad, 9 juni 1981, naar aanleiding van A Waste of Time: 'Onder de weglopers na het eerste 

bedrijf moeten veel mensen zijn geweest die Proust hebben gelezen. Waar blijft de sfeer van A 

la recherche du temps perdu als Franse aristocraten worden neergezet als schmierende Engelse ac

teurs [...]. Voeg daar nog bij de onevenredige nadruk in het toneelstuk op seksuele uitspattingen 

terwijl het indertijd gebruikelijke antisemitisme maar heel even wordt aangestipt, en de Marcel 

Proust-fan zou kunnen uitroepen dat R.D. MacDonald er niets van heeft begrepen'. 

J. Spierdijk, 1981. 

H. Kroon, 'Is er een kenner van Proust in de zaal?'. In: Trouw, 9 januari 1986: 'Schlöndorffs 

"Un amour de Swann" heeft hierdoor niets meer met Proust te maken. Hij presteert het Proust 

te vulgariseren tot zoiets als erotiek op niveau; tot gekwelde geiligheid in overbeschaafde fin de 

siècle-salons, waar altijd wel een zijden robe, of, oh la la, een kanten onderbroek voorbij ruist. 

[...] O o k Schlöndorffs poging om Proust te verfilmen is dus op niets uitgelopen'. M. van Rooij-
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het meest afgezaagde gegeven onverwachte dimensies verleent. Bij Schlöndorff 
ligt dat anders. Hij neemt het verhaal als uitgangspunt en illustreert dat met 
mooie plaatjes. Die geven weliswaar een indruk van de belle époque, maar de 
stilistische dimensie ontbreekt. De adellijke salon van de hertogin van Guer-
mantes en de burgersalon van Mme Verdurin blijven een decor, de personages 
ontwikkelen zich niet, ze zijn "plat" en het liefdesverhaal zelf, ontdaan van de 
luister van Proust zijn stijl, valt terug tot het niveau van het melodrama'.40 

Aschenbrenner heeft problemen met de casting, met de behandeling van het 
thema van de liefde en met het feit dat er een verteller ten tonele wordt 
gevoerd: 'Wat vond Aschenbrenner van Volker Schlöndorffs verfilming van Een 
liefde van Swann} "Ach, dat was een mooie kostuumfilm. Schlöndorff verander
de veel om een groter publiek te bereiken. Het was een grove fout om Alain 
Delon de rol te geven van Baron de Charlus. Dat is een man met grote inner
lijke beschaving, die hij verbergt door bruut op te treden. Delon kon dat niet. 
En er zit te veel bloot in, daar lees je nooit over bij Proust. Ook loopt er een 
verteller in rond, wat helemaal niet kan, want de verteller in Swann was nog 
niet eens geboren. Proust geloofde niet in de liefde. Daar zie je niets van in de 
film, van de jaloezie weer wel. Voor mij had Schlöndorff moeten eindigen met 
het trouwen van Swann en Odette, als Swann ontdekt dat hij niet van haar 
houdt'.41 Andere recensenten zijn echter veel milder in hun oordeel. Zo 
spreekt Eric Koch in De Telegraaf over 'een moedige poging de literaire wereld 
van Marcel Proust in beelden om te zetten'.42 C.H. Boost vindt de film '[...] 
Een zeer akseptabele poging Prousts meesterwerk bij een groot publiek te 
introduceren'.43 En Joyce Roodnat vindt de verfilming zeer geslaagd: 'Schlön
dorff schrok er niet voor terug typische Proustiaanse gezwollen gevoelens weer 
te geven: de nadruk op een walmende kaars tijdens een muziekstuk waar Swann 
sterk ontroerd van raakt, etc. Evenmin zag hij ervan af de voor Proust zo ken
merkende associërende stijl om te zetten voor film: sommige personages hebben 
bijvoorbeeld hun eigen kleur (Odettes omgeving en kleding zijn altijd getekend 
met een licht oranje waas). [...] Afgezien van de soms abominabele ondertitel
vertaling [...] is Un amour de Swann een gevoelige, boeiende film, zeker voor 
wie een beetje bekend is met Prousts werk. De zwakte van de film is dat wie er 

en vraagt zich in het Algemeen Dagblad van 9 januari 1986, in algemene zin af of 'het werk van 
deze heilig verklaarde schrijver eigenlijk wel verfilmbaar is'. 

40 M. van Buuren, 'Een liefde van Swann, illustraties verzorgd door Volker Schlöndorff'. In: De 
Groene Amsterdammer, 19 maart 1986. 

41 D. Grootenboer, 1988. 

42 E. Koch, 'Stijlvolle Proust-verfilming zonder vonk'. In: De Telegraaf, 16 januari 1986. 

43 C.H. Boost, 'Proustianen in protest'. In: De Groene Amsterdammer, 15 januari 1986. 
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niet mee bekend is, bij momenten zal ontgaan wat er precies speelt tussen 
Odette en Swann, al trekt de epiloog [...] veel recht'.44 

Ook voor deze periode geldt dat specifieke evenementen de belangstelling 
voor Proust weer doen oplaaien. In 1991 wordt de Utrechtse binnenstad vol
gehangen met posters van beeldend kunstenaar Rob Bonhof. Bonhof wilde ter 
ere van de honderdtwintigste geboortedag van de schrijver een hommage aan 
hem brengen. Op de posters stond een afbeelding van een boom, de naam van 
de schrijver, diens geboortedatum (10 juli 1871) en het teken van oneindigheid 
(in de vorm van een omgevallen 8) dat de tijdloosheid van het werk van Proust 
moest accentueren.45 In 1996 schrijft Marjolein de Boer naar aanleiding van de 
grote Vermeer-tentoonstelling in Den Haag over Prousts bijzondere belangstel
ling voor deze schilder en over de rol die met name Gezicht op Delft in de 
Recherche speelt.46 Veel Fransen komen naar Den Haag om daar, in navolging 
van Proust, Gezicht op Delft te bewonderen.47 Van der Velden beschrijft hoe 
twee Franse toeristen die de tentoonstelling hebben bezocht onder de indruk 
zeggen te zijn van het befaamde gele muurtje dat in werkelijkheid een dak blijkt 
te zijn.48 Natuurlijk werd er ook los van deze Vermeer-tentoonstelling over 
Prousts bijzondere belangstelling voor deze schilder geschreven. Zo analyseert 
Hein Korte in 1994 in Bzzlletin uitvoerig de betekenis die de schilderkunst van 
Vermeer voor Proust heeft gehad.4' Volgens Korte is het thema Vermeer bij 
Proust nauw verbonden met het thema van de artistieke roeping en was het 
Gezicht op Delft een belangrijke inspiratiebron voor de beschrijving van de kerk 
van Combray in Prousts roman: 'Als Proust de klokketoren van Combray beel
dend met een "bladerig dak", "kleverige druppels" en een "kussen van bruin 
fluweel" beschrijft, dan lijkt het geschetste beeld goed te passen bij de zeer diepe 

44 J. Roodnat, 'Geslaagde verfilming Un amour de Swann van Marcel Proust ' . In: NRC Handels

blad, 10 januari 1986. 

45 Zie A. Haijtema, 'Kunstenaar eert Proust met tweeduizend posters'. In: de Volkskrant, 9 juli 

1991. 

46 M. de Boer, 'De liefde voor een stukje gele muur ' . In: Vrij Nederland, 24 februari 1996. 

47 B. v.d. Velden, 'In de marge. Het geel van Proust ' . In: NRC Handelsblad, 29 februari 1996: 'De 

Franse schrijver Marcel Proust zag in mei 1921 voor het laatst van zijn leven het Gezicht op 

Delft van Vermeer. Daarna ging hij doodziek naar huis en beschreef "een klein geel muurvlak 

met een puntdak" dat een overweldigende indruk op hem had gemaakt. Sindsdien is in Frank

rijk "le petit pan de mur jaune" een begrip. Er is dan ook geen Franse publicatie ter gelegenheid 

van de Haagse Vermeer-tentoonstelling denkbaar zonder dit citaat. Vraag een Fransman die het 

Gezicht op Delft heeft gezien wat de meeste indruk op hem heeft gemaakt en hij begint over het 

kleine gele muurvlak van Proust ' . 

48 B. v.d. Velden; 'Het gele muurtje is een dak. De vertekening van de toeristische blik'. In: NRC 

Handelsblad, 21 juni 1996. 

49 H . Korte, 'Het mooiste schilderij van de wereld. Marcel Proust en het Gezicht op Delft van Jo

hannes Vermeer'. In: Bzzlletin, maart 1994, pp. 31-47. 
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visuele indruk die de lange bestudering van het doek van Vermeer bij hem heeft 
achtergelaten'.50 

Naast deze culturele activiteiten rondom Proust, zijn er ook de verslagen 
van bedevaartstochten naar met name Illiers-Combray en de boulevard Hauss-
mann en zijn er andere curiosa.51 Toke van Helmond spreekt in het weekblad 
De Tijd over Prousts reizen naar Nederland en de weerslag hiervan in zijn 
werk.52 Ruyter bespreekt twee keer in de kookrubriek van de Volkskrant re
cepten uit Prousts Recherche waarbij natuurlijk de overbekende madeleine op 
het menu staat.53 

4.2 Algemene kenmerken receptiemateriaal 

De tijdschriften en dag- en weekbladen die voor deze periode die loopt tot en 
met 1997 zijn geraadpleegd zijn: Armada (1995-heden), Bzzlletin (1972-heden), 
Chrysallis (1978-1981), De Gids (1837-heden), Hollands Maandblad (1958-heden), 
Kentering (1964-1975), Literair Akkoord (1955-1983), Litterair Paspoort (1946-
1982), Maatstaf (1953-heden), Optima (1983-heden), Raster (1967-1973 en 1977-
heden), De Revisor (1974-heden), Tirade (1957-heden), De Groene Amsterdammer 
(1874-heden), Elsevier (1987-heden), Haagse Post (1969-1990), De Tijd (1974-1990), 
HP/De Tijd (1990-heden), Vrij Nederland (1940-heden), Algemeen Dagblad (1946-
heden), NRC Handelsblad (1970-heden), Het Parool (1945-heden), De Telegraaf 
(1893-heden), Trouw (1944-heden) en de Volkskrant (1921-heden). Voor wat be
treft de dag- en weekbladpers baseer ik mij volledig op de bibliografie van 
Kazus; de tijdschriften heb ik opnieuw onderzocht. 

De aandacht voor Proust in de Nederlandse publieke media is tot de jaren 
negentig onveranderd groot. In de tijdschriften neemt de aandacht in vergelij
king met voorgaande periodes iets af, in de dag- en weekbladpers iets toe. Voor 
de gehele publieke kritiek geldt dat in de jaren negentig de aandacht voor 
Proust tanende is. Vertalingen worden nog slechts aangekondigd en niet meer 
besproken en de belangrijke biografie van Tadié uit 1996 wordt helemaal niet 
behandeld. Of deze verminderde aandacht zal aanhouden betwijfel ik echter. Ik 

o.e. p. 37. 
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denk dat er rondom het verschijnen van de vertaling van het laatste deel van Le 
temps retrouvé wel weer een hausse aan belangstelling zal ontstaan. Recensies en 
boekbesprekingen treffen we tijdens deze periode nog uitsluitend aan in de dag
en weekbladen, analyses in de tijdschriften. Volgens Van Bork en Laan is dit 
onderscheid kenmerkend voor de hele literaire kritiek: 'In de literaire kritiek 
lijkt in de tweede helft van de jaren zeventig een verschuiving waarneembaar, in 
die zin dat de dag- en weekbladen een prominente rol gaan spelen wat betreft 
literair-historische indelingen. Wellicht mede onder druk van de in de loop der 
jaren steeds belangrijker wordende zucht naar literair nieuws van het lees
publiek ("nieuwe stromingen") en de commerciële belangen die uitgeverijen heb
ben bij een journalistieke begeleiding van hun (nieuwe) auteurs (interviews), 
raken de literaire tijdschriften hun positie van medium voor recensies en actuele 
beschouwingen grotendeels kwijt'.54 De meeste aandacht gaat in de media uit 
naar A la recherche du temps perdu, de vertalingen en de verschillende biogra
fieën die in de loop der jaren verschijnen. Slechts incidenteel wordt ander werk 
van Proust besproken. Zo gaat Brugman in 1991 uitgebreid in op Contre Sainte-
Beuve. Hij onderstreept daarbij met name de relatie tussen dit werk en de 
Recherche: 'A la recherche du temps perdu is voortgekomen uit wat was opgezet 
als een weerlegging van de literaire theorie van Sainte-Beuve'." 

Prousts werk wordt doorgaans zeer positief besproken, wat niet betekent dat 
er onder het leespubliek geen kritiek op bestaat. Herhaaldelijk wordt er in de 
pers op gewezen dat Proust lang niet door alle lezers wordt gewaardeerd en de 
aanbidding van zijn werk roept ook vaak ergernis op: 'Proust schijnt een heel 
duidelijke scheiding der geesten te weeg te brengen. Men ergert zich aan hem of 
men bewondert hem mateloos. Zij die zich ergeren interesseren mij op dit mo
ment niet maar zij die hem bewonderen ergeren mij vaak. In die bewondering 
is haast altijd een vorm van idolatrie gemengd, van haast schaapachtige aan
bidding', schrijft 't Hart in 1976.56 Ook Boudewijn Büch ergert zich mateloos 
aan fervente Proustlezers: 'Wellicht irriteert Proust mij niet eens zo doch vooral 
zijn lezers. Proustlezers zijn meestal van die on-originele mensen of lelijke zeur-
nichten. Ze hebben altijd iets van: "Ken jij Proust?". Ik antwoord dan: "Een 
beetje, een beetje". Dan branden ze los, de Proustianen. "Ken je de biografie 
van Painter?", vragen ze. "Een beetje", reageer ik. "Een prachtig boek", schreeu
wen ze me toe en tonen de zojuist aangeschafte pocketeditie. Dat irriteert me 
nu zo in die Proustianen: dat het van die goedkoopjes zijn'.57 

Zoals gezegd nam de belangstelling voor Proust in de literaire en algemeen-
culturele tijdschriften net als in de voorafgaande periode af. Dit geldt trouwens 
ook voor de aandacht voor de buitenlandse literatuur in het algemeen. De 

51 G. van Bork en N . Laan, 1986, p. 242. 

55 J. Brugman, 1991. 

56 M. 't Hart , 'De schoonheid van Marcel Proust ' . In: Hollands Diep, 18 december 1976, p. 14. 

57 B. Büch, Literair omreizen. Een idioticon, G. Bauer, Amsterdam, 1983, p. 92. 
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meeste aandacht voor de Franse literatuur komen we tegen in Armada, De Gids, 
Litterair Paspoort, Maatstaf, De Revisor, en met name Bzzlletin. Naast De Gids, is 
Bzzlletin het enige blad dat nog tot ver in de jaren tachtig een speciale rubriek 
voor Franse literatuur kent, de Franse kroniek van P.H. Dubois. De tijdschrif
ten behandelen met name Franse roman- en toneelschrijvers van de twintigste 
eeuw als Gide, Larbaud, Camus, Ionesco, Beckett, Céline, Simon, Yourcenar, 
Duras en Tournier. Proust wordt besproken in zeer uiteenlopende tijdschriften 
als Bzzlletin, De Gids, Hollands Maandblad, Maatstaf, Optima, Raster en De 
Revisor. Bzzlletin komt in 1986 met een speciaal nummer dat geheel aan Proust 
is gewijd. 

Ook voor deze periode geldt dat eventuele specifieke normen van deze tijd
schriften nauwelijks bepalend zijn geweest voor de receptie van Proust. Het 
programmatijdschrift heeft in deze periode vrijwel volledig afgedaan. Zo schrijft 
Joost Nijsen in het eerste nummer van het tijdschrift Optima: 'OPTIMA is 
geen voorpublikatie-orgaan, al zal er heus wel eens iets uit OPTIMA in defi
nitievere publikaties terechtkomen. OPTIMA is evenmin het platform van een 
nieuwe beweging. OPTIMA is niet meer of minder dan een serieus maar hope
lijk nooit saai tijdschrift waarin vooral jonge Nederlandse auteurs zullen 
publiceren. Misschien ontstaat er op den duur iets als een "gezicht"'.58 Dit 
neemt niet weg dat een aantal tijdschriften zich toch wel proberen te profileren. 
Neem bijvoorbeeld de vooruitstrevende tijdschriften Raster en De Revisor. Men 
zou verwachten dat we in deze tijdschriften, die hoofdzakelijk aandacht be
steden aan experimenteel proza in binnen- en buitenland, een modernistische 
interpretatie van Prousts werk zouden aantreffen. In principe past de literatuur 
van Proust bijvoorbeeld goed in de definitie van het 'andere proza' zoals die in 
het tweede nummer van Raster in 1977 werd gegeven: 'Het andere proza wei
gert zich te houden aan een aantal dwingende normen, waarvan enkele telkens 
terugkeren: de lineaire progressie in tijd; de narratieve struktuur die een begin, 
een midden en een einde veronderstelt; de illusie van de lezer die niet verstoord 
mag worden. Bijna altijd is er in ander proza een grote sprongmatigheid met 
veel tussenwit: konstanten van tijd en ruimte, en de eenheid van karakter 
worden doorbroken. [...] Het tegengaan van de illusie van harmonie houdt een 
gemeenschappelijk wantrouwen in tegen de mogelijkheid om iets adekwaat af te 
beelden, tegen een simpel soort realisme'.59 In de verschillende afleveringen 
besteedt Raster aandacht aan auteurs die de traditie van experimenten op 
prozagebied markeren: Jean Paul, Sterne, Flaubert, Valéry en Beckett. Proust 
wordt in dit verband niet behandeld. We treffen in Raster alleen een inter
pretatie van de onwillekeurige herinnering van Van Buuren aan, waarin ver
nieuwende vormtechnische kwesties niet worden benadrukt. Dit laat zich 
overigens ook verklaren door het feit dat het artikel van Van Buuren van 1985 
dateert; in de jaren tachtig zet Raster de speciale aandacht voor experimentele 

J. Ni|sen, 'Bij het eerste nummer'. In: Optima, 1983, p. 4. 

Raster 2, 1977, pp. 17-18. 
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literatuur overboord. Hier komt nog bij dat Raster wordt uitgegeven door De 
Bezige Bij, de Nederlandse uitgever van Proust. Ook in De Revisor komen we 
een vrij 'traditionele' interpretatie van Prousts werk tegen: het artikel van 
Willem Brakman uit 1993 dat opnieuw over de onwillekeurige herinnering gaat. 

Indelingen zoals die voor deze periode worden gemaakt door de literatuur
geschiedenissen lijken ook niet adequaat voor een beschrijving van de receptie 
van Proust. Alle benadrukken de opkomst van vooruitstrevende tijdschriften als 
Raster, Barbarber en De Revisor. Ruiter en Smulders bespreken daarnaast de 
opkomst van het postmodernisme. Schenkeveld-Van der Dussen behandelt een 
aantal afzonderlijke auteurs als Anja Meulenbelt, Sybren Polet, Ida Gerhardt en 
Adriaan van Dis en benadrukt de opkomst van het feminisme en de invloed 
van de media op het literaire bedrijf. Al deze tendensen zijn niet specifiek van 
invloed geweest op de receptie van Proust. Ook indelingen die we in de week
bladen tegenkomen, zoals die van Jan Brokken in de HP van 10 september 
1977, zijn niet bruikbaar.60 

Ook voor deze periode geldt dus dat in Nederland de receptie van Prousts 
werk hoofdzakelijk wordt bepaald door specifieke evenementen zoals de toneel
bewerkingen, de Vermeertentoonstelling, het verschijnen van de vertalingen en 
biografieën en door de bijzondere belangstelling van sommige critici en schrij
vers. Zo schrijft Pröpper, bestuurslid van de Nederlandse Proustvereniging, over 
Proust in Optima terwijl in dit tijdschrift nauwelijks aandacht is voor buiten
landse literatuur. Onder de critici die over Proust schrijven, zijn een groot aan
tal romanisten als Van der Poel, Van Montfrans, Gelens, Plessen, Kummer, Van 
Buuren en Hillenaar. Andere vaak terugkerende namen zijn Ruyter {de Volks
krant) Jongma {Vrij Nederland), Rutten {Trouw), Van 't Veer {Het Parool), Brug
man en Van der Velden {NRC Handelsblad). Schrijvers die zich in navolging van 
Vestdijk in meer of mindere mate voor Proust interesseren, zijn Brakman, 
Büch, 't Hart, Meijsing en Siebelink. Hermans, Vleugel en Hemmerechts be
spreken incidenteel studies over Proust. 

In 1986 verschijnt er in De Groene Amsterdammer een speciale bijlage over 
Proust. De aandacht voor de Franse literatuur in de dag- en weekbladen is nog 
even groot als in de voorafgaande periodes. Proust wordt in alle weekbladen en 
landelijke dagbladen besproken maar het aantal referenties loopt sterk uiteen: 
De Telegraaf5, Algemeen Dagblad 5, Trouw 6, Het Parool 11, NRC Handelsblad 
35, de Volkskrant 47, HP 2, Elseviers Magazine 2, HP/De Tijd 2, De Tijd 5, De 

J. Brokken, HP, 10 september 1977 stelt de volgende indeling voor: de "Tiradegroep" van voor
al critici; de auteurs van de "Decadentie" (Siebelink, Joyce & Co); de "feministische schrijvers" 
(Portnoy, Meinkema, Meulenbelt), de "Anekdotische schrijvers" ('t Hart, Biesheuvel, Oek de 
Jong) en "het Academisme" van de Revisorauteurs. Zie ook Vrij Nederland, 1 maart 1975 waar 
men de volgende indeling van het proza voorstelt: "politieke ideologie" (Vogelaar, Arion); "{Cul
turele ideologie" ('t Hart, Bea Vianen, Donkers), "Psychopathologie" (Ferron, Kooiman, Loes-
berg, Kars); "Psychologie van het individu" (Te Winkel, Luijters, Kuijer, Andriesse, Sytsma, 
Vervoort, Van Keulen); "Universele mythologie" (Plomp); "Roman-lyrisch proza" (Trolsky, 
Joyce & Co). 
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Groene Amsterdammer 8 en Vrij Nederland 19. Deze getallen zeggen niet alles 
over de aandacht voor Proust in de diverse bladen. Zo treft men in De Groene 
Amsterdammer met uitzondering van de bijlage uit 1986 nauwelijks artikelen 
over Proust aan. Niet alleen het aantal verwijzingen loopt sterk uiteen, ook de 
aard van de referenties is zeer verschillend. Zo worden in De Telegraaf, Alge
meen Dagblad en Trouw hoofdzakelijk de toneeladaptaties, de film van Schlön-
dorff en het boek van Albaret besproken terwijl in de Volkskrant en NRC Han
delsblad een veel breder scala aan onderwerpen ter sprake wordt gebracht. On
der het leespubliek van deze twee kwaliteitskranten bevinden zich relatief 
gezien waarschijnlijk de meeste Proustkenners. 

Franse studies worden, met uitzondering van de biografieën, niet of zelden 
besproken door de Nederlandse kritiek.61 Er is geen studie verricht naar de 
receptie van Proust in Frankrijk gedurende deze periode en ik zal mij in dit 
hoofdstuk dan ook hoofdzakelijk beperken tot de Nederlandse situatie. In 
Frankrijk zijn er de laatste jaren talloze studies over Proust verschenen en het 
lijkt mij niet zinvol deze hier de revue te laten passeren. Ik zal hier en daar 
verwijzen naar Franse bronnen. De enige duidelijke interferentie van de Franse 
kritiek die ik heb kunnen naspeuren is die van de psychoanalyse en van de 
structuralist Genette. Siebelink baseert zich voor zijn analyse van de Madeleine-
scène, evenals Boks-Schoute in 1971, duidelijk op het Franse artikel 'Ecriture et 
sexualité' van Lejeune en op de studie La place de la madeleine van Serge Dou-
brovsky. Van Buuren en Evers baseren hun analyses van de geheugenleer bij 
Proust op het artikel van Genette over de metonymie bij Proust. De romanis-
ten Siebelink en Van Buuren laten hun bronnen onvermeld; binnen de journa
listieke kritiek is het gebruik van noten niet gangbaar.62 

Net als in het vorige hoofdstuk zal ik hierna een analyse geven van de ten
densen die voor deze periode binnen de Proustreceptie kunnen worden onder
scheiden, waarbij ieder document zoveel mogelijk in de context van het werk 
van een bepaalde criticus of in de context van het tijdsgewricht zal worden 
geplaatst. 

4.3 Tendensen Proustreceptie 1972-1997 

Een terugkerend element in de receptie is de aandacht voor de vertalingen van 
de diverse delen. Men klaagt keer op keer over het feit dat de vertaling van 
Prousts werk zo langzaam vordert. Net als in de voorafgaande periode gaan de 

M. Engelen bespreekt in NRC Handelsblad van 27 oktober 1987 de specials van de Franse tijd

schriften Magazine Littéraire en Lire van oktober 1987. I. v.d. Poel behandelt in Vrij Nederland 

van 29 januari 1983 de studie Matinée ehez la princesse de Guermantes van H. Bonnet. Em. Kum

mer spreekt in De Groene Amsterdammer van 19 maart 1986 over Revels Sur Proust. En M. van 

Montfrans bespreekt op 17 juli 1987 in NRC Handelsblad de studie Le petit pan de mur jaune. 

Sur Proust van P. Boyer. 

P. Lejeune, 1971. G. Genette, 1972 (a). 
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besprekingen van deze vertalingen meestal meer over de inhoud van het vertaal
de werk dan over de vertaling zelf: het zijn veeleer boekbesprekingen. Dit heeft 
waarschijnlijk alles te maken met het feit dat er in Nederland brede consensus 
bestaat over de uitmuntende vertaalcapaciteiten van Cornips. Sonja Pos noemt 
de vertaling van De kant van Guermantes I 'voortreffelijk'63, Brugman vindt 
deze vertaling 'prachtig'64, Ruijter spreekt naar aanleiding van Sodom en 
Gomorra I over 'een bewonderenswaardige prestatie'65, Wester noemt Cornips' 
vertalingen 'een prestatie van de eerste orde die niet genoeg geprezen kan 
worden'66 en L. Oomens is van mening dat Cornips 'je het gevoel geeft dat je 
ook in de Nederlandse vertaling het taalgebruik van Proust te zien krijgt'.67 't 
Hart houdt op 23 maart 1979 in NRC Handelsblad een pleidooi voor Cornips. 
Zij is volgens hem de ideale vertaalster van Proust en ze zou dan ook subsidie 
moeten krijgen om haar werk voort te kunnen zetten: 'Zij vertaalt, zoals Karel 
van het Reve onlangs in zijn dankwoord bij de Nijhoff-prijs heeft geëist, precies 
wat er staat zonder één woord over te slaan. Maar bovendien weet zij er ook 
nog prachtig Nederlands van te maken, een Nederlands waarin de muzikale 
klank van Prousts taal gehandhaafd blijft, een Nederlands vol vloeiende, Proust-
iaanse volzinnen. Het is een vertaling die boven alle lof verheven is en het lijkt 
mij van het grootste belang dat Thérèse Cornips in staat wordt gesteld on
gestoord aan deze vertaling te werken zonder financiële moeilijkheden of de 
verplichting ook ander werk te doen om in leven te kunnen blijven'.68 Brug
man vraagt zich in 1992 af waarom Cornips de Martinus Nijhoff-prijs nog niet 
heeft gekregen: 'Het is dan ook vreemd dat de autoriteiten die beslissen over de 
toekenning van de Martinus Nijhoff-prijs voor vertalingen al de jaren dat Thérè
se Cornips aan deze vertaling werkt nooit aanleiding hebben gevonden haar 

ö S. Pos, 'Een aaneenschakeling van illusies. Proust omgetoverd tot vloeiend Nederlands'. In: de 

Volkskrant, 11 april 1981: 'Opnieuw is het haar [Cornips] gelukt de dichterlijke, filosofische en 

sterk analytische taal van Proust om te toveren tot vloeiend Nederlands dat het oorspronkelijk 

zeer dicht nadert'. 

H J. Brugman, 'Nieuw deel vertaald van A la recherche du temps perdu. Het onvindbare kasteel van 

de Guermantes ' . In: NRC Handelsblad, 1 mei 1981: 'De vertaling van Thérèse Cornips is prach

tig en een niet geringe prestatie bij een werk als dit, met zijn lange ingewikkelde zinnen, zijn 

talrijke nuances in de stijl en zijn precies, soms gemaniè'reerd precies woordgebruik' . 

65 M. Ruijter, 'Gezocht grootmoeder uit de betere kringen'. In: de Volkskrant, 13 september 1985. 

66 R. Wester, 1985. 

67 L. Oomens , 'Proust als verteller'. In: Algemeen Dagblad, 19 september 1991. 

68 M. 't Hart , 'Pleidooi voor Thérèse Cornips, de ideale vertaalster van Proust ' . In: NRC Handels

blad, 23 maart 1979. 
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voor toekenning in aanmerking te laten komen'.69 Kritiek op de vertalingen 
van Cornips ben ik nauwelijks tegengekomen. Cor de Groot verwijt haar naar 
aanleiding van de vertaling van A l'ombre des jeunes filles en fleurs hier en daar 
enkele anachronismen: 'De vertaling van Thérèse Cornips is over het algemeen 
uitstekend, al maakt zij nu en dan gebruik van woorden en termen, die in 
Prousts eigen tijd niet zo onomwonden zouden zijn gebezigd'.70 Ook Brugman 
signaleert in 1981 naar aanleiding van De kant van Guermantes I wel enkele 
problemen maar deze zijn naar zijn mening onoplosbaar: 'De vertaling van 
Thérèse Cornips is prachtig en een niet geringe prestatie bij een werk als dit, 
met zijn lange ingewikkelde zinnen, zijn talrijke nuances in de stijl en zijn 
precies, soms gemaniëreerd precies woordgebruik. De problemen waarvoor de 
vertaalster gesteld wordt, zijn soms onoplosbaar. Zo merkt de lezer tot zijn 
verbazing dat de verteller en zijn vriend Saint-Loup, die elkaar wel bij de 
voornaam noemen, elkaar toch bladzijden lang met "U" aanspreken [...]. Het is 
in het Frans niet ongebruikelijk om elkaar bij de voornaam te noemen en toch 
het "vous" te gebruiken. In het Nederlands zou zoiets niet kunnen, maar het is 
begrijpelijk dat de vertaalster juist met het oog op het voorstel om elkaar op 
een zeker ogenblik te gaan tutoyeren het "U" heeft gehandhaafd. Maar we zien 
ook dat de hertog en hertogin van Guermantes elkaar met "U" blijven aan
spreken, wat in bepaalde kringen in Frankrijk tussen echtgenoten wel voor
komt, maar in het Nederlands wel heel vreemd klinkt. Men kan zich ook af
vragen of de vertaalster wel altijd de societytoon heeft getroffen, met name in 
de vele bladzijden waar de ontvangst bij Mme de Villeparisis wordt beschreven. 
Ook dit probleem is waarschijnlijk onoplosbaar. In de Nederlandse society [...] 
wordt de echte kunst van de conversatie nauwelijks beoefend'.71 Cornips heeft 
grote moeite met de kritiek op haar werk zoals ze zelf in een interview met 
Kummer aangeeft: 'Ze [Cornips] oogst bewondering én kritiek, en zoals elke 
vertaler die zichzelf au sérieux neemt, lijdt ze aan een zekere paranoia. Ze 
verdeelt de wereld dan ook in voorstanders en tegenstanders van haar werk, de 
tegenstanders vormen een club die het op haar gemunt heeft'.72 Ze voelt zich 
dan ook regelmatig geroepen de kritiek te pareren. Zo zegt ze in 1997 naar 
aanleiding van het verschijnen van de vertaling van het eerste deel van Le temps 
retrouvé: 'Als er al kritiek is, is dat gevit op details, soms zelfs erg ongefun
deerd. Als ik ergens "blauwkop" vertaal in plaats van "pimpelmees", dan heeft 
dat een bedoeling. "Blauwkop" staat gewoon in Van Dale als gewestelijk woord 

J. Brugman, 'Ik hecht iedere dag minder belang aan intelligentie. Marcel Proust contra Charles 
Sainte-Beuve'. In: NRC Handelsblad, 19 november 1991. 

C. de Groot: 'Drie Franse klassieken. Andere tijden, andere gevoelens'. In: de Volkskrant, 14 
november 1978. 

71 J. Brugman, 1981. 

Em. Kummer, 'Zwoegen op 's werelds moeilijkste teksten. Het omstreden levenswerk van Thé
rèse Cornips'. In: De Groene Amsterdammer, 19 maart 1986. 
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voor pimpelmees. Mijn keuze voor dit woord werd ingegeven doordat ik in de 
context het woord blauw nodig had'.73 Cornips zou graag een deel van haar 
werk overdoen om zodoende de laatste schoonheidsfoutjes eruit te halen.74 Ze 
is in de loop der jaren een bekende Nederlander geworden, althans in literaire 
kringen. Ze wordt regelmatig door de pers geïnterviewd7', en eind 1992 vond 
er zelfs een tentoonstelling plaats van kunstwerken die op haar persoon waren 
geïnspireerd.76 Ook de vertaling van Lijsen van het laatste deel van A l'ombre 
des jeunes filles en fleurs wordt redelijk positief besproken in de pers: 'Mijn 
bewondering voor C.N. Lijsen, die het leeuwendeel van de vertaling voor zijn 
rekening heeft genomen en er meestal in slaagt uitstekend Nederlands voor 
schitterend Frans te vinden, is er deste groter om', aldus Van 't Veer.77 Cor de 
Groot vindt de vertaling van Lijsen te droog.78 

7 ' K. Frenks , 'Proust kun je niet zomaar verdietsen'. In: NRC Handelsblad, 19 december 1997. Zie 

ook R. Wester, 1988 (c): 'Ik [Thérèse Cornips] heb ook wel eens opmerkingen gekregen over 

het feit dat mensen die elkaar goed kennen in de roman, elkaar toch vouvoyeren. In Nederland 

zeg je dan geen V tegen elkaar. Maar het zijn ook geen Nederlanders die aan het woord zijn. 

Juist door het vervreemdende "u", verplaats je je in een andere cultuur. Daar heb ik niets op 

tegen. Je kunt zeggen: Proust is niet te vernederlandsen. In zekere zin is dat zo. Maar je moet 

roeien met de riemen die je hebt. Een vertaling is per definitie gebrekkig. Daar moet je vanuit 

gaan, in plaats van steeds te roepen dat hij volmaakt moet zijn. Ik heb er niets op tegen dat een 

vertaling klinkt als een vertaling'. 

74 K. Freriks, 1997: 'Met de publikatie van De tijd hervonden II zal Thérèse Cornips haar schrijven 

niet terzijde schuiven: "Als ik tijd van leven heb is het mijn ideaal met behulp van een laptop 

alle fouten te verbeteren, noten toe te voegen en in het geheel meer eenheid te krijgen, bijvoor

beeld wat betreft terugkerende uitdrukkingen of gezegdes. Enkele keren in de cyclus komt op 

wezenlijke momenten de uitdrukking la petite phrase voor, een muzikale zin in een stuk van 

Vinteuil, de grote componist wiens muziek een rol speelt in de Recherche. He t heeft een zeer 

pregnante betekenis, het staat voor de liefde tussen Swann en Odette, en voor de kunst als de 

Verteller het zich toeeigent. Ik vertaal het met het zinnetje, en zo zou het, als er ooit een her

ziene druk komt, ook in de eerste delen moeten heten, als het aan mij ligt, niet themaatje of 

motiefje. O o k dankzij de geannoteerde editie die er nu bestaat, kan ik problemen beter oplos

sen"'. 

75 U. den Tex, 'Thérèse Cornips: "Op de keper beschouwd heeft geen enkele schrijver wat te ver

tellen"'. In: Vrij Nederland, 13 oktober 1979. M. Ruyter, 1983 (e). Em. Kummer, 1986. R. Wes

ter, ' N u is het tenminste Proust ' . In: Trouw, 5 mei 1988. C. Spoor, 'Thérèse Cornips vertaalt 

literair Versailles. Zonder snobisme geen kunst en zeker geen Proust ' . In: De Tijd, 20 mei 1988. 

M.A. Undo , 1992. K. Freriks, 1997. 

76 T. Detiger, 'Schrijvers en schilders op bezoek bij Thérèse. Proust-vertaalster inspireerde tal van 

kunstenaars'. In: De Telegraaf, 5 januari 1993. 

77 P. van 't Veer, 'Vijf delen van serie - bewonderenswaardig vertaald - verschenen'. In: Het Parool, 

18 december 1976. 

78 C. de Groot , 'Rijp en groen vertaald, van Prévost tot Proust ' . In: de Volkskrant, 3 november 

1976. 
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Een ander terugkerend dement in de receptie is de aandacht voor Prousts 
biografie. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig wordt de discussie rondom 
Prousts persoon weer aangewakkerd door de publicatie van Van der Veldens in 
samenwerking met Jean Plumyène geschreven Céleste, het meisje van Proust79, 
Céleste Albarets Monsieur Proust™ en de Nederlandse vertaling hiervan.81 Het 
boek van Van der Velden wordt nauwelijks besproken in de media. Van der 
Velden vertelt hierin over zijn reis naar Frankrijk in 1971 om te proberen 
Albaret over te halen hem haar levensverhaal te vertellen. Celeste weigen. Ze 
spant zelfs een proces aan om publicatie van het boek te voorkomen. Wanneer 
Claude Mauriac in een televisie-interview Belmont verwijt Célestes taal teveel te 
hebben bijgeschaafd en de kijker aanraadt het boek van Van der Velden te 
lezen, krijgt Albaret een hartaanval. In Nederland verwijst alleen Jongma naar 
Van der Veldens boek. Het levert volgens hem hier en daar aardige informatie 
over Proust op. Zo zou deze volgens de auteurs meermalen de intentie hebben 
gehad te trouwen.82 Monsieur Proust van Albaret was daarentegen een groot 
kassucces en er is zelfs een film over Albaret gemaakt door de Duitser Percy 
Adlon.83 Het boek wordt uitvoerig besproken in de Nederlandse media. De 
critici84 zijn het erover eens dat Albarets werk in bepaalde opzichten een 
aanval is op Painters interpretaties. Zo bestrijdt Albaret Painters opvatting als 
zou Proust zich verlustigd hebben bij het zien van sadomasochistische scènes in 
mannenbordelen: 'Zelfs zijn veelbesproken homosexualiteit trekt Céleste Al
baret in twijfel. O zeker, van tijd tot tijd bezocht hij een bordeel, waar hij door 
een luikje gadesloeg hoe een heer, geheel naakt vastgeklonken aan een muur, 
zich een aframmeling met de zweep liet toedienen door een jongeman van 
slechte zeden, maar zulke uitstapjes maakte Proust alleen maar om materiaal te 

B. van der Velden, Céleste, het meisje van Proust, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1971. 

C. Albaret, Monsieur Proust, souvenirs recueillis par Georges Bermont, Roben Laffont Parijs 
1973. 

*' C. Albaret, Meneer Proust, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978. 

82 E. Jongma, 1972. 

J. Roodnat, 'Fraai beeld van Parijse decadentie'. In: NRC Handelsblad, 13 oktober 1981. Rood
nat bespreekt hierin de speelfilm Céleste van Percy Adlon. 

[Anonymus], 'Discussie over Proust'. In: NRC Handelsblad, 12 oktober 1973. E. Jongma, 'Het 
testament van Céleste Albaret'. In: Vrij Nederland, 9 februari 1974. A. Bijkaart (W.F. Hermans), 
'Als het een schrijver gemakkelijk wordt gemaakt'. In: Het Parool, 17 juli 1976. I. van der Poel! 
'De grote taak van Marcel Proust. De herinneringen van Céleste Albaret'. In: Vrij Nederland, 28 
april 1979. M. Kockelkoren, 'Mijnheer Proust: een meester op pantoffels'. In: De Tijd, 1 juni 
1979. M. Ruyter, 'Realiteit & Fictie'. In: de Volkskrant, 13 juli 1983. N. Nahmias-Radovici, 
'Wat ik te danken heb aan het boek van Céleste'. In: Bzzlletin, februari 1986, pp. 24-27. 
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verzamelen voor zijn roman'.85 Ook Painters visie op de relatie tussen Proust 
en zijn chauffeur Agostinelli zint Albaret niet: 'Over Prousts sexuele leven 
lopen de meningen van Albaret en Painter nogal uiteen. Dit blijkt vooral als de 
kwestie Agostinelli ter sprake komt, de chauffeur-secretaris met wie Proust, 
volgens Painter, een hartstochtelijke affaire had [...]. Céleste verwijst alle 
insinuaties naar het rijk der fabelen'.86 Het beeld dat Céleste van Proust 
schetst, is veel milder dan dat van Painter: 'Het boek van Céleste onthult ons, 
wat slechts ten dele bekend was: welk een uitzonderlijk mens Proust is geweest, 
door zijn verstand, fijngevoel en medeleven: "een vorst onder de mensen en een 
vorstelijke geest", zoals Céleste zegt, met roerende bewondering'.87 De meeste 
critici spreken geen oordeel uit over de hierboven geschetste controverse tussen 
Albaret en Painter. Een uitzondering hierop vormt het artikel van Matthieu 
Kockelkoren in De Tijd.n Kockelkoren is van mening dat de conclusies van 
Albaret met een korreltje zout dienen te worden genomen. Proust zou zich, 
volgens Kockelkoren, aan Celeste's beperkte bevattingsvermogen hebben aan
gepast en dus niet altijd de waarheid hebben verteld: 'Het is juist die blinde 
liefde voor de schrijver die haar uitlatingen hoogst aandoenlijk maar voor in de 
werkelijke persoon van Proust geïnteresseerden al even onbruikbaar maken. In 
beider verhouding is het uitsluitend Proust die aan de touwtjes trekt en veel van 
zijn verborgen leven houdt hij zorgvuldig geheim voor haar snel te choqueren 
natuur. Zijn aard was natuurlijk heel wat complexer dan Céleste kon ver
moeden. Over zijn homosexualiteit wil zij niets horen omdat dit een verdorven
heid is die zij zich bij een zo lieve man niet voor kan stellen [...]. Céleste werd 
hoogstens een blik vergund op enige huiselijke aspecten van Proust; wat hij 
buitenshuis uitspookte kwam haar niet ter ore of deed ze af als ordinaire roddel 
en wat er in het hoofd van de meester omging ontging haar uiteraard vol
komen. [...] Voor de literatuurhistorie waardevol is Céleste uitsluitend als ze 

8a A. Bijkaart [W.F. Hermans], 1976. Zie ook [Anonymus], 1973: 'De geschilpunten tussen Céleste 

Albaret en Prousts belangrijkste biograaf Painter zijn overigens in hoofdzaak een kwestie van 

interpretatie. Zo meent bijvoorbeeld Céleste dat Proust helemaal geen plezier had in het be

kijken van geselingen en andere sadistische taferelen in het mannenbordeel van Ie Cuziat. 

Proust vertelde haar dat hij het verschrikkelijk vond, maar net zoals alles wat hij voor zijn 

boek nodig had nauwkeurig wilde bestuderen'. Zie ook J. Brokken, 'Boeken: Céleste Albaret. 

Het slaafje van Proust ' . In: HP, 9 juni 1979: 'Het beeld dat Céleste van Proust schetst is dat van 

een bijzonder preutse man die maar één obsessie had: zijn boek'. 

s ' I. van der Poel, 1979. 

87 N . Nahmias-Radovici, 1986, p. 24. 

88 M. Kockelkoren, 1979. 
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zich houdt bij haar leest en dat betreft hoofdzakelijk haar beschrijving van het 
alledaagse, concrete detail'.89 

Ook de publicatie van de Nederlandse vertaling van een verzameling brieven 
van Proust in 1985 doet de discussie rondom zijn persoon weer oplaaien. Zoals 
we gezien hebben was de publicatie van delen van Prousts correspondentie in 
Frankrijk al in de jaren dertig voor sommige critici aanleiding om hun visie op 
Proust bij te stellen. In Nederland gebeurt dat pas in deze periode. Zoals Helen 
Knopper opmerkt, zijn de brieven aanleiding voor zowel positieve als negatieve 
uitspraken over Prousts persoon: 'Zeker is dat zowel de vijanden als de vrien
den van Proust aan de brieven hun gelijk zullen weten te behalen. De vijanden 
zullen aan de hand van Prousts vleitaal zeggen: zie je wel wat een hoveling en 
hypocriet hij was. [...] De vrienden van Proust zullen daarvoor evenmin blind 
zijn, maar tevens oog hebben voor zijn andere kanten: zijn hoffelijkheid en 
tolerantie die ook uit zijn brieven spreken'.90 Opvallend genoeg kan de samen
steller van deze bundel, Meijsing, in zekere zin tot de vijanden van Proust gere
kend worden; in zijn nawoord laat hij zich in zeer negatieve termen over hem 
uit: '[dan] Seledig ik de auteur Marcel Proust niet als ik de persoon een on
uitstaanbare, kleinzielige, over het paard getilde, egoïstische kwast vind, een 
naarling, etc. etc. etc. Hierin ben ik het niet eens met Kolb. Wie maakt zoveel 
kouwe drukte over het verliezen van een veiligheidsspeld uit zijn onderbroek, 
wie draagt zijn vrienden alle vervelende klusjes op waar hij zelf geen zin in 
heeft, wie treitert zijn omgeving zozeer dat zelfs bij het lezen daarvan je het 
bloed onder de nagels gehaald wordt, wie slijmt en kontlikt zo gedurig dat je er 
ziek van wordt [...]? Marcel Proust, de schrijver van dat meer dan sympathieke 
meesterwerk A la recherche du temps perdu. Ik moet bekennen dat ik bij het 
werken aan de vertaling meer dan eens happend naar adem en snakkend naar 
frisse lucht gegrepen heb naar deze magistrale roman om bevrijdend te kunnen 
lachen en de weldadige figuren en omstandigheden van een betere wereld te 
kunnen genieten'.91 Het beeld dat Meijsing van Proust geeft wordt door de 
kritiek zeer slecht ontvangen en is dus niet erg representatief voor de wijze 
waarop men doorgaans tegen Proust aankeek. Jongma heeft er geen goed woord 
voor over: 'Het klinkt theatraal genoeg, maar het geeft onbedoeld heel beeldend 
weer hoe het Marcel waarschijnlijk zélf vergaan is, als hij "happend naar adem 
en snakkend naar frisse lucht" naar de pen greep, om zich via zijn kunst te 

I.e. Zie ook H. Erwich, 'Mijnheer Proust'. In: de Volkskrant, 24 maart, 1979: 'Soms rijst even
wel de vraag in hoeverre Proust haar inderdaad totaal deelgenoot maakte van zijn leven. Zijn 
homosexuele gerichtheid wordt door Celeste ontkend. De secretaris Agostinelli was degelijk ge
trouwd en tussen Proust en hem was niets aan de hand. Het gluren van Proust in het mannen-
bordeel van Alben Ie Cuziat naar de rijke industrieel uit het Noorden (in het boek geworden 
tot de Baron de Charlus) die zich, vastgeketend aan de muur, door een ander met een zweep 
laat slaan, doet hij niet voor zijn plezier maar voor het grote werk'. 

H. Knopper, 1985. 

M. Proust, 1985 (a), p. 365. 
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bevrijden van een ziekte die voor hem het "werkelijke leven" welhaast onver
draaglijk maakte, en waar bovendien in die jaren nog geen medicatie tegen 
bestond. Dit verband wordt door Meijsing wonderlijk genoeg volledig miskend. 
Hij schrijft zelfs dat het veelvuldig refereren aan de ziekte "de correspondentie 
een constante toon van zelfbeklag en hypochondrie meegeeft, die in de roman 
godzijdank ontbreekt". Arme Marcel. Alle verontschuldigingen die hij keer op 
keer moet aandragen voor een ziekte die hem verhindert afspraken na te 
komen, uit te gaan, mensen te zien, worden nu nog eens geduid als hypochon
drie. Als daar werkelijk sprake van was geweest dan zou de Recherche er anders 
hebben uitgezien, dat zou Meijsing toch ook moeten begrijpen. De soort dub
bele persoonlijkheid die hij in Proust lijkt te zien, bestond natuurlijk niet'.92 

Ook Ruyter is uiterst kritisch over Meijsings analyse: 'Hij [Meijsing] maakt 
twee opmerkingen die verwondering wekken. Uit de hier opgenomen brieven 
blijkt volgens Meijsing dat Proust zijn broer Robert haatte en zijn schoonzuster 
Marthe nog meer. Als er iets niet uit deze brieven blijkt, is het dit wel. Proust 
probeert na de dood van zijn moeder weliswaar bepaalde zaken voor zijn broer 
en diens vrouw verborgen te houden, maar daarbij is van tegenstellingen geen 
sprake, laat staan van haat. [...] In de tweede plaats doet Meijsing uitgesproken 
neerbuigend over de "belezenheid" van Proust, die hij aan de hand van de 
brieven wilde toetsen, waarbij hij een "magere" oogst aantreft: D'Annunzio, 
Emerson, Madame de Sévigné, Balzac, Dumas, Shakespeare, Ruskin, Anatole 
France, Loti, Barres, Daudet, Madame de Noailles en Montesquiou. Proust 
noemt in de brieven echter als lectuur ook nog: Pascal, Baudelaire, Maeterlinck, 
Flaubert, Schiller, Goethe, George Eliot en Carlyle, om nog maar te zwijgen 
van de citaten die links en rechts uit de klassieke en de moderne literatuur 
worden geplukt. Proust, die in zijn vroege jeugd al niets liever deed dan zich 
terugtrekken met een boek in de tuin van het huis van zijn oom Jules Amiot in 
Illiers of onder een boom in het Pré Catalan, was een uitzonderlijk belezen 
man'.93 Knopper vindt het beeld dat Meijsing van Proust schetst ook veel te 
negatief: 'In zijn nawoord zegt de vertaler van de onderhavige brieven: [...] 
"Wie draagt zijn vrienden alle vervelende klusjes op waar hij zelf geen zin in 
heeft". Dat talloze mensen bereid waren die klusjes op te knappen bewijst dat 
er van de kant van Proust veel tegenover stond. Iemand die zijn brieven goed 
leest twijfelt daar trouwens niet aan. Voorts: als Proust werkelijk alleen maar 
een egoïstische kwast en naarling was geweest, dan rijst de vraag hoe een 
Céleste Albaret het tien jaar bij hem heeft kunnen uithouden'.94 Cornips ten
slotte heeft ook geen goed woord over voor Meijsings interpretaties: 'Natuurlijk 
had ik hem [Proust] graag gekend. Ik denk wel dat ik het goed met hem had 
kunnen vinden, ik zou hem niet onmogelijk hebben gevonden. Geerten Meij-

n E. Jongma, 1986. 

53 M. Ruyter, 1985 (e). 

94 H. Knopper, 1985. 
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sing, die voor Privé Domein een bloemlezing van zijn brieven heeft bezorgd, 
schrijft dat hij zoveel strijkages had. Hij vond hem gemaniëreerd. Die moest er 
dus niets van hebben. Ik kan niet begrijpen dat iemand zo'n indruk krijgt. Het 
was de toon van de tijd, een beetje pluimstrijkerij, die Franse ingekankerde 
hoofsheid'.93 

Volgens Jongma, Ruyter, Van Montfrans en W. Timmermans zijn de brie
ven met name onthullend voor wat betreft de relatie die Proust met zijn moe
der onderhield. Deze relatie kenmerkte zich naar hun mening door een neuro
tische wederzijdse afhankelijkheid96: 'Het leitmotiv van de correspondentie 
wordt gevormd door de brieven aan zijn "Lieve Mamaatje" en die over zijn 
ziekte, de astma. Waarschijnlijk hebben ze met elkaar te maken, want het beeld 
van de overbezorgde, dominante moeder en de afhankelijke maar onbewust re
bellerende zoon is overbekend uit de psychosomatische literatuur. Hij "ge
bruikt" de ziekte tegenover zijn moeder om de bezorgdheid in stand te houden, 
maar ook om bij haar schuldgevoelens te wekken die haar toegeeflijk maken ten 
aanzien van alle eisen van materiële aard die hij aan haar stelt. Het is een 
gecompliceerd sadomasochistisch spelletje dat onvermijdelijk leidt tot gevoelens 
van diepe wroeging bij Marcel na de dood van zijn moeder', aldus Jongma.97 

In 1993 krijgt de aandacht voor Prousts persoon weer een nieuwe impuls 
met het verschijnen van de biografie van Ghislain de Diesbach.98 Deze bio
grafie werd in het Nederlands vertaald99 en kreeg veel aandacht in de pers.100 

M.A. Lindo, 1992. 

G-M. Meijsing geeft in zijn nawoord op p. 358 aan dat deze relatie een belangrijke leidraad is 

geweest bij de keuze van de brieven: 'Het belangrijkste hiervan is wel de moederbinding van de 

verteller, of liever de double-bind-relatie die hij met haar onderhoudt, welke vanaf het incident 

van de geweigerde nachtkus in llliers-Combray [...] in alle brieven aan zijn moeder een rol 

speelt'. 

E. Jongma, 1986. Zie ook Ruyter, 1985 (e): '[...] £ n daar ontstaat de draad die door het hele 

boek loopt: de wederkerige, neurotische afhankelijkheid van de dienstbare Jeanne Proust-Weil 

en haar gevoelige, egocentrische, geniale zoon' . En Van Montfrans, 1986: 'Prousts brieven aan 

zijn moeder getuigen van een grote intimiteit, maar laten soms ook de keerzijde van deze ver

standhouding zien: een emotionele afhankelijkheid die hen beiden in een vicieuze cirkel van 

angst, chantage, schuldgevoel en verdriet opsloot'. En W. Timmermans, 'Marcel Proust. Brieven 

1885-1906'. In: Homologie, 1986, nr.3, p 36: 'Wat wel zonneklaar uit de brieven naar voren 

komt is hoe sterk Proust aan zijn "Lieve Mamaatje" zat vastgebakken. Zij van haar kant houdt 

hem klein en ziek, zodat hij na haar dood ontredderd achterblijft en als hij een nieuw apparte

ment moet betrekken een vriendin van zijn moeder onophoudelijk lastig valt over de keuze van 

meubels, gordijnen, wandtapijten en schilderijen'. 

G. de Diesbach, Proust, Pernn , Parijs, 1991. 

G. de Diesbach, Proust, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993 (vertaling Martine Vosmaer en Karina 

van Santen). 
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De critici zijn het er over eens dat het met name de nieuwe gegevens waarover 
Diesbach kon beschikken zijn, die deze biografie interessant maken. Diesbach 
kon gebruik maken van de volledige correspondentie en van memoires en dag
boeken van tijdgenoten zoals de souvenirs van Ferdinand Bac. In de ogen van 
Halberstadt-Freud blijkt uit Prousts correspondentie bijvoorbeeld onomstoten 
het perverse karakter van zijn persoonlijkheid: 'Diesbach gaat vele stappen 
verder dan zijn voorgangers in het uitvoerig demonstreren van Prousts conflic
tueuze en perverse persoonlijkheid. Zo citeert hij veelvuldig uit de paradoxale 
brieven die Proust schreef aan zijn financiële adviseur Lionel Hauser en aan zijn 
(uiteindelijke) uitgever Gaston Gallimard. Beide relaties werden door Proust tot 
de rand van de wanhoop gedreven door alle achterdochtige verwijten die hij op 
hen afvuurde. Bovendien zette Proust in zijn brieven alles zo op zijn kop en 
gebruikte dermate kronkelige argumenten om zijn argumenten achter te ver
stoppen, dat zijn bedoelingen vaak in hun tegendeel verkeerden en meestal ver
keerd begrepen werden. Deze perverse, want verdraaide manier van doen komt 
overeen met het gedrag van de verteller in A la recherche du temps perdu, die aan 
Albertine niet wil laten merken hoeveel hij van haar houdt en hoe bang hij is 
haar te verliezen. Integendeel, hij doet of hij verliefd is op haar vriendin'.101 

Het beeld dat Diesbach in zijn biografie van Proust geeft, is minder flatteus dan 
het beeld zoals dat naar voren komt in de biografieën van Maurois en Painter: 
'In de nieuwe Proustbiografie van Ghislain de Diesbach wordt de Franse schrij
ver afgeschilderd als een onverbeterlijke snob, een ingebeelde tirannieke zieke 
met een onevenwichtig, achterdochtig karakter'.102 De belangrijkste beweeg
reden van Diesbach om het bestaande beeld van Proust bij te stellen is waar
schijnlijk gelegen in een behoefte aan demystificatie: 'Waarschijnlijk had hij het 
verlangen om de vrome legende rondom de geniale schrijver, die zich als een 
martelaar voor de kunst opsluit in een met kurk geïsoleerde kamer waar hij 
overdag slaapt en 's nachts de schimmen van een verloren tijd oproept, voor
goed de wereld uit te helpen'.103 Ook Diesbach gaat uitgebreid in op de relatie 
van Proust met zijn moeder: '[...] £en samensmelting van twee door en door 
egoïstische zielen' volgens Ros.104 Een complexe, conflictueuze relatie in de 
ogen van Halbestadt-Freud: 'Hij is ook de eerste biograaf die erop wijst hoe 
ongelukkig mevrouw Proust in haar huwelijk was, wat mijns inziens heeft ge
maakt dat zij zich voor de bevrediging van haar emotionele behoeften geheel en 

W. Kuijpers, 1993. M. van Montfrans, 1993. M. Zeeman, 1993. H . C . Halberstadt-Freud, 1993. 

H . Wiigh, 1993. G. Luijters, 'Geen spoor van bewijs'. In: Het Parool, 12 november 1993. 

M. Ros, 1993. R. Kuethe, 'De tijd voor altijd betrapt ' . In: Elsevier, 15 januari 1994. 

H . C . Halberstadt-Freud, 1993. 

M. van Montfrans, 1993. 

M. Ros, 1993. 
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al op haar oudste en overgevoelige astmatische zoon stortte. Moeder en zoon 
smeedden samen een hecht pact, waarbij de zoon liefde van zijn moeder kreeg 
op voorwaarde dat hij afhankelijk van haar bleef, vaak ziek was en in ieder 
geval geen relaties met derden aanknoopte, waarop zij ziekelijk jaloers was'.105 

Ook legt Diesbach meer de nadruk op Prousts erotische excessen, zijn bordeel
bezoeken en zijn voyeuristische aard: 'De erotische excessen, die Proust in zijn 
roman onder meer aan de baron de Charlus toeschrijft, hebben, zo blijkt uit de 
biografieën, ook in het leven van de schrijver geenszins ontbroken', aldus 
Hermans.106 Halberstadt-Freud vindt Diesbach hier en daar nog te voorzichtig 
in zijn analyse: 'De preutse Diesbach besteedt aan masturbatie, hoewel van 
centraal belang bij Proust vanwege de eraan verbonden sadomasochistische fan
tasiewereld, geen speciale aandacht'.107 Volgens Brugman geeft Diesbach tevens 
een waardevolle aanvulling op zijn voorgangers in de bespreking van het belang 
van de High Society voor Proust: 'Diesbach - die als Comte de Diesbach in 
deze misschien beter dan de meeste biografen in staat is tot een afgewogen 
oordeel - wijst erop dat de "echte" Faubourg Saint-Germain niet het leven 
leidde dat in de society rubriek van Le Gaulois en in zekere zin ook in /1 la 
recherche du temps perdu werd beschreven, maar preuts, stijf en vroom was'.108 

Opvallend is dat de meest recente biografie, die van Tadié, niet in de Neder
landse pers is besproken.109 

Ondanks het verschijnen van een aantal biografieën zijn er tijdens deze 
periode nauwelijks biografische analyses van Prousts werk te vinden. Naar aan
leiding van de publicatie van de briefwisselingen en de biografieën wijst de 
kritiek zeer globaal op mogelijke verwantschappen tussen Prousts leven en zijn 
werk. De enige uitzondering hierop is het artikel van Pröpper in Optima over 
de relatie tussen Proust en zijn secretaris-chauffeur Agostinelli.110 Pröpper gaat 
uitgebreid in op de parallellen en verschillen tussen deze liefdesgeschiedenis en 
die tussen de verteller in de roman en Albertine. Ik kom hier onder 4.4 op 

terug. . . 
De aandacht voor Prousts persoon was, tot ergernis van sommigen, geduren

de deze periode dus zeer groot: 'Kan het zijn dat men grote schrijvers klein 
probeert te krijgen door zich niet op hun werk te concentreren, maar op een 
stortvloed aan anecdotes, biografische details, onnodige vergelijkingen tussen 

105 H.C. Halberstadt-Freud, 1993. 

104 W.F. Hermans, 1976. Zie ook M. Ros, 1993: 'Een groot minnaar was Proust met en zijn bezoe
ken aan bordelen vloeien vooral voort uit zijn voyeuristische aard'. 

107 H.C. Halberstadt-Freud, 1993. 

10! J. Brugman, 1991. 

1C" J-Y. Tadié, 1996. 

1,0 H. Pröpper, 'Marcel Proust en Alfred Agostinelli'. In: Optima, 1987, pp. 164-180. 
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boek en werkelijkheid? Geen schrijver met wie dat zozeer gebeurt als Marcel 
Proust. Excursies in autobussen naar de plekken waar zijn boeken zouden 
spelen. De herinneringen van zijn dienstmeisje aan de aanbeden meester. Z 'n 
brieven. Vraagspelletjes: wie is wie bij Proust? Een kultus. Meer dan bij enig 
schrijver lijkt er een geheim genootschap, een kring van Proustianen te zijn, die 
iedere zucht van de schrijver bestuderen', aldus Van Buuren.111 Stond Proust 
in de vorige periode nog hoofdzakelijk bekend als de ascetische kunstenaar die 
zich in zijn kamer opsloot om aan zijn roman te werken, in deze periode zien 
we naar aanleiding van de publicatie van onder andere de correspondentie en de 
diverse biografieën, dit beeld genuanceerd worden. Met name Prousts erotische 
leven en de rol die de relatie met zijn moeder daarin speelde, is nu belangrijk 
geworden: 'Bijna mythologisch is het beeld dat uit al zijn biografieën opstijgt, 
dat van een schrijvende graaf Dracula, eenzaam opgesloten in zijn met kurk 
geïsoleerde kamer, allergisch voor alle bacillen die het spaarzame bezoek met 
zich meebrengt, bezeten aan een stuk doorschrijvend, met witte handschoenen 
aan, lijdend aan slapeloosheid, hoofdpijn, astma, maagstoornissen, pijnlijke ogen 
en mysterieuze, hem in het spreken hinderende verlammingen aan het gezicht. 
[...] De anekdoten die over Prousts gedragingen de ronde doen, worden allengs 
fantastischer. Super-biograaf G.D. Painter verhaalt over Prousts ongebruikelijke 
methoden voor het stimuleren van een orgasme: hij zou alleen aan zijn gerief 
kunnen komen wanneer er in zijn slaapkamer ratten worden losgelaten die dan 
door enkele assistenten bij het bereiken der toppen van hun doodsnood met 
naalden worden doodgeprikt. Apocrief of niet, deze anecdote zegt iets over het 
heilige monster dat Proust in de ogen van zijn tijdgenoten was geworden'.112 

Toch blijft onder de critici die Proust bespreken het algemene beeld dat zij van 
hem hebben overwegend positief, hetgeen de merendeels afkeurende reacties op 
de interpretaties van Meijsing aantonen. 

Niet alleen Prousts leven stond veelvuldig in het centrum van de 
belangstelling van de critici, ook de mogelijke invloed van Proust op het leven 
van zijn lezers was soms object van studie. Harry G.M. Prick beschrijft in 1986 
hoe hij, wanneer hij dagelijks van Delft naar Den Haag reist, altijd aan Proust 
moet denken: 'Wat echter onderweg echt allure heeft, en heel wat meer dan die 
eeuwig uit het lood staande toren van de Oude Jan, dat zijn de openheden tus
sen Delft en Rijswijk en even later die tussen Rijswijk en Den Haag. De daar 
opdoemende vergezichten, ten dele reeds fors aangevreten door de naoorlogse 
hoogbouw, maar vooral toch de adembenemend mooie, met goud omrande, 
laaghangende wolkenformaties zijn nog precies zo als zij honderd jaar geleden 
waren. Het geeft je 'n kick wanneer je je realiseert dat anno 1986 op het net-

M. van Buuren, 'Homo's in de hemel, homo's in de hel'. In: De Groene Amsterdammer, 19 
maan 1986. 

R. Zwaap, 'De sleutelroman. Proust de vampier'. In: De Groene Amsterdammer, 31 mei 1995. 
Zie ook Halberstadt-Freud, 1993: 'Marcel Proust, de schrijver van die vele delen tellende roman 
A la recherche du temps perdu was een snob, een leugenaar, een ingebeelde zieke. Daarnaast was 
hij ook een genie en een ongenadig observator'. 
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vlies van jouw eigen ogen exact dezelfde landschaps- en wolkenbeelden ver
schijnen als, bij voorbeeld, in 1898 op het netvlies van Marcel Proust, onderweg 
naar Amsterdam om daar de grote Rembrandttentoonstelling te bezoeken, toen 
ingericht om luister bij te zetten aan de kroning van koningin Wilhelmina'.113 

Het meest uitgesproken voorbeeld van deze tendens binnen de receptie om 
Proust naar het hedendaagse leven te vertalen is het boek van de Engelse auteur 
Alain de Botton uit 1997, How Proust can change your life.lu Het boek was 
een enorm kassucces115, werd vrijwel direct in het Nederlands vertaald116 en 
kreeg ruimschoots de aandacht van de pers.117 De Nederlandse literaire kritiek 
loopt kennelijk meer warm voor deze vlotte zelfhulpgids dan voor degelijke 
studies als de biografie van Tadié. De Botton bekijkt in zijn boek aan de hand 
van een aantal levensvraagstukken welke lessen er nu nog uit Proust te trekken 
zijn. Het is bedoeld als een handboek over Prousts opvattingen met betrekking 
tot een aantal onderwerpen: hoe je vandaag van het leven kunt genieten, hoe je 
voor jezelf kunt lezen, hoe je de tijd kunt nemen, hoe je met succes kunt lijden, 
hoe je emoties kunt uitdrukken, hoe je een goede vriend kunt zijn, hoe je je 
ogen kunt openen, hoe je gelukkig wordt in de liefde en hoe je boeken weglegt. 
De Botton heeft met name oog voor de essayist die Proust was. In een inter
view met HP/De Tijd vertelt De Botton dat het vooral deze beschouwende kant 
van Prousts schrijverschap is die hem als intellectueel aanspreekt: '"Hij biedt 
een mengeling van analyse en fictie tegen een concrete achtergrond, daarom 
vind ik hem zo goed. Het zijn allemaal kleine beschouwingen die in een verhaal 
zijn ingebed. Er is bijna geen handeling, en dat is iets waar ik zelf ook moeite 
mee heb: hoe krijg je de held van je verhaal de deur uit? Daarom voel ik me 
meer essayist dan romancier"'.118 Hij beschouwt Proust als de laatste belang
rijke Franse schrijver: '"Na hem is er eigenlijk niets meer uit Frankrijk voort
gekomen van vergelijkbaar niveau. Er is iets heel erg misgegaan in dat land", 
zegt hij'.119 De Botton heeft niet de pretentie een streng wetenschappelijk 
verantwoord boek over Proust te schrijven maar ziet zijn werk eerder als een 

113 H.G.M. Prick, 'Zien wat Proust zag, dat geeft een kick'. In: de Volkskrant, 22 november 1986. 

"4 A. de Botton, How Proust can change your life, Picador, Londen, 1997. 

113 De Bottons Amerikaanse uitgever heeft zelfs een speciale website gecreëerd waarop lezers met 
hun vragen bij de schrijver terecht kunnen. 

116 A. de Botton, Hoe Proust je leven kan veranderen, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1997. 

117 H. Groen, 'Het papegaaitje van Proust'. In: De Groene Amsterdammer, 16 april 1997. K. Hem
merechts, 'Engelse literatuur. Lees Proust en leg hem dan weg'. In: Vrij Nederland, 26 april 
1997. B. Stigter, 'Proust helpt beter dan een aspirientje'. In: NRC Handelsblad, 30 mei 1997. 
L. Wytzes, 'Proust in hapklare brokken'. In: HP/De Tijd, 17 oktober 1997. 

"8 L. Wytzes, 1997. 
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mengsel van een zelfhulpboek en een academische verhandeling: '"In mijn boe
ken probeer ik om high en low culture door elkaar te mengen, want die combi
natie maakt het leven grappig"'.120 Zelf zegt hij vooral van Proust geleerd te 
hebben goed te kijken: '"Maar Proust spoort vooral aan tot aandacht voor het 
detail. Daar moet je niet te snel aan voorbijgaan. Daarom vind ik Proust zo 
amusant: hij doet niets liever dan naar mensen kijken, ze ontleden. Dat vind ik 
zelf ook erg leuk. Op elk partijtje gebeurt er wel iets dat rechtstreeks uit Proust 
had kunnen komen. In die zin heeft hij mijn leven veranderd, rijker gemaakt. 
Door hem ben ik beter gaan opletten"'.121 De lectuur van de Recherche heeft 
ook De Bottons eigen literaire producten verrijkt. In De Biograaf bijvoorbeeld 
beleeft de hoofdfiguur Isabel Jane Rogers een groot aantal Proustiaanse onvrij
willige herinneringservaringen en geeft zij antwoord op de beroemde Proust-
enquête. 'High and low culture' worden hier inderdaad door elkaar gemengd: 
'Mijn favoriete bezigheid. Proust: Beminnen. Isabel: In bad liggen komt ver 
voor beminnen - je weet van tevoren tenminste zeker dat het lekker is'.122 De 
beoordelingen van De Bottons studie lopen sterk uiteen. Kristien Hemmerechts 
is er redelijk positief over; het boek is geestig en intelligent maar ze vraagt zich 
af wat Proust, wiens leven weinig benijdenswaardig was, de hedendaagse lezer te 
leren heeft: 'Nochtans zal wie ook maar een beetje vertrouwd is met Prousts 
biografie bij het lezen van De Bottons titel de wenkbrauwen fronsen. [...] 
Proust bracht zoveel mogelijk tijd in zijn bed door [...]. Hij had het altijd koud, 
leed aan astma en constipatie [...]. Prousts liefdesleven was rampzalig en werd 
gekenmerkt door een heftig verlangen naar liefde én een tragikomisch onvermo
gen om die liefde te verwezenlijken [...]. Het is dan ook op zijn minst ironisch 
dat De Botton aan een van zijn hoofdstukjes in zijn boek de titel "How to be 
happy in love" meegeeft. Als er iemand geen tips voor een geslaagd liefdesleven 
kan geven, dan moet het Proust wel zijn'.123 De enige les die in de ogen van 
Hemmerechts bij Proust valt te halen is die over de kunst van het schrijven: 
'Levenskunst valt in dit boek nauwelijks te rapen, maar over de kunst van het 
schrijven hebben De Botton en/of Proust des te meer te vertellen. Literaire 
volgelingen van Proust dienen alvast de volgende vuistregels in acht te nemen: 
Observeer aandachtig. Leer kijken. Geef veel details. Sla niets over. Vermijd 
clichés. Lees andere auteurs, leer te zien wat zij tonen, maar leg dan het boek 
weg en volg je eigen oordeel. Besef dat schrijven de kern van je bestaan uit-

l.c. Zie ook B. Stigter, 1996: '"Ik heb net een boek over Proust geschreven. How Proust can 

change your life heet het. Het is geen roman, het is non-fictie. Een selfhelp guide. Ik speel weer 

met conventies, zoals Kiss & Tell een roman in de vorm van een biografie was, compleet met 

een fotokatern, en Proeven van liefde een roman in de vorm van een essay, met genummerde 

paragrafen"'. 

L. Wytzes, 1997. 

A. de Botton, De Biograaf Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994, p. 199. 

K. Hemmerechts , 1997. 
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maakt'.124 Ook Bianca Stigter is positief over het boek van De Botton. How 
Proust can change your life is in haar ogen 'onder het mom van ironie een char
mant, braaf, ernstig en dapper boek'.125 Met name Prousts opvattingen over 
de kunst worden, volgens Stigter, door De Botton op oorspronkelijke wijze 
nieuw leven ingeblazen: 'Een minder vaak gehoord argument haalt De Botton 
uit Prousts opvattingen over schilderkunst. Schilders kunnen het schone van 
het gewone laten zien en het schone van het nieuwe. Chardin bewees op zijn 
stillevens dat keukengerei net zo kan glanzen als goud en Monet dat een bad
plaats overvol mensen en boten niet onder hoeft te doen voor een leeg strand 
met krijsende meeuwen en een imposante ruïne, zoals de opvatting van een 
mooi strand voorschreef vóór de impressionisten gingen schilderen'.126 Hein 
Groen is in tegenstelling tot Hemmerechts en Stigter uitgesproken negatief over 
het boek van De Botton: 'De inhoudsopgave van How Proust can change your 
life doet je bijna besluiten er maar niet aan te beginnen. Elk hoofdstuk heeft een 
"how to"-titel. Wat in zijn vorige romans het meest stoorde, is hier nog dikker 
aangezet. In "How to suffer succesfully" bereikt dat een absoluut dieptepunt: 
De Botton voert Prousts personages op als patiënten en analyseert ze. De op
lossingen die hij aandraagt voor hun problemen, lijken wel uit Diekstra te zijn 
overgeschreven. Dit is de Proust voor Cosmopolitan-lezers. Een boekje dat nog 
net in een overvolle koffer op weg naar Barbados past. Of al in het vliegtuig 
kan worden uitgelezen. Voor deze Proust is elke vakantie lang genoeg'.127 

Een van de meest opvallende nieuwe tendensen binnen de Proustreceptie 
van deze laatste periode is de vergelijking die er her en der getrokken wordt 
tussen Proust en Nederlandse en buitenlandse auteurs. Soms is daarbij sprake 
van mogelijke beïnvloeding, soms beperkt men zich tot een oppervlakkige ver
gelijking. Zo vergelijkt Cornips, in een interview met Den Tex, Proust met Jan 
Hanlo: 'Eerst laat zij het woord "stukjesschrijver" vallen en mijmert dan wat 
over Jan Hanlo bij wie zij enige gelijkenis met Proust ontwaart. Ook Hanlo 
schrijft op wat hij denkt naar aanleiding van een voorval of een ontmoeting. 
Hanlo is een anecdotisch en tegelijk beschouwend schrijver. Zo ook Proust. 
Het is bij hem alleen wat uitgedijd'.128 Het is zeer onzeker of Hanlo Proust 
wel gelezen heeft; van invloed is waarschijnlijk geen sprake, hooguit van 
verwantschap. Zo schrijft Hanlo op 17 maart 1961 aan J. Bernlef: 'Wat een 
schrijfage hebben we. Op het probleem roman-figuur of figuur-roman ga ik nu 
maar niet in. Ik las nooit iets van Proust of Gide. Zijn er vertalingen van. Heb 

B. Stigter, 1997. 
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je iets voor me?'129 Van der Poel gaat kort in op de relatie Proust-Du Per
ron130 waarbij ze zich baseert op de studie over Het Land van Herkomst van 
Francis Bulhof: 'In zijn recente studie over Het Land van Herkomst trekt Fran
cis Bulhof een nogal voorzichtige vergelijking tussen Du Perron en Proust, die 
mij, gezien het bovenstaande alleszins gerechtvaardigd lijkt. Wat betreft intentie 
staat Du Perron dichter bij Stendhal dan bij Proust, die iedere autobiografische 
interpretatie van zijn werk nadrukkelijk verwerpt. Maar de wijze waarop Du 
Perron zijn speurtocht naar het verleden gestalte heeft gegeven, versterkt de 
verwantschap met Proust'.131 Maar Van der Poel ziet ook verschillen: 'Het 
Land van Herkomst mist de dwingende compositie van de Recherche. De ver
schillende thema's en de psychologie van de hoofdpersonen zijn veel minder 
uitgewerkt dan bij Proust'.132 Zoals we reeds bij Van der Starre zagen legt ook 
Vestdijk een verband tussen Proust en Het Land van Herkomst van Du Perron. 
Martin Evers ziet stilistische overeenkomsten tussen Proust en Van Deyssel en 
Gorter: 'De rijkdom en vermetelheid van zijn beeldspraak vinden slechts een 
parallel in het werk van de Duitse schrijver Jean Paul (Richter)(1763-1825). In 
de Nederlandse literatuur zou men Gorters Mei kunnen noemen en het proza 
van Lodewijk van Deyssel'.133 Ideologisch onderscheidt Proust zich van een 
decadent auteur als Couperus in de ogen van Evers: 'Proust, door sommigen 
nog steeds gezien als vertegenwoordiger van het fin de siècle, omdat zijn roman 
deze tijd verbeeldt, heeft niets van de kenmerken van een decadent auteur. 
Proust is radicaal anders. [...] Zijn uitgangspunt is totaal verschillend van dat 
van een D'Annunzio, van een Wilde, van een Couperus, drie voorbeelden van 
typische fin de siècle auteurs. Erfelijkheid, milieu, verleden: zij spelen bij Proust 
in het geheel geen fatale rol'.134 

J. Hanlo, Brieven 1931-1962, Van Oorschot, Amsterdam, 1989, p. 483. 

I. van der Poel, 'Du Perron tussen Henry Brulard en Marcel Proust ' . In: Vrij Nederland, 31 

januari 1981. 

I.e. In de ogen van Bulhof is het onderwerp van Het Land van Herkomst ook de overwinning 

van de herinnering op de tijd. Zie F. Bulhof, Over Het land van herkomst van E. du Perron, 
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Naast deze publicaties met losse opmerkingen zijn er een aantal artikelen 
gewijd aan de relatie tussen Proust en andere schrijvers. De romanist Van Praag 
spreekt in 1975 over de relatie tussen Proust en Kafka.135 Als jood was hij 
buitengewoon geboeid door deze twee schrijvers met een joodse achtergrond. 
Volgens Van Praag uiten de overeenkomsten tussen deze twee auteurs zich in 
hun lot, in de behoeften van hun gevoel, in de zonderlinge inwerking van ver
stand en gevoel op elkaar en in hun stijl. Bij beide auteurs is sprake van een 
zeker infantilisme; ze bleven beiden als kleine kinderen aan het ouderlijk huis 
verbonden. Kafka's relatie tot zijn vader was daarbinnen problematischer dan 
die tussen Proust en zijn vader. Beiden waren zij 'passieve tirannen'136 die een 
sterke band met de moeder hadden. Een andere overeenkomst die Van Praag op 
het niveau van de biografische gegevens signaleert, is het feit dat Proust en 
Kafka beiden gebukt gingen onder een ziekte aan de ademhalingsorganen: astma 
bij Proust en longtuberkulose bij Kafka. Voor wat betreft de overeenkomst op 
het niveau van het gevoelsleven, constateert Van Praag dat Proust en Kafka 
beiden 'liefdebehoeftigen' waren bij wie de kracht om zelf lief te hebben niet 
bijzonder groot was.137 Tenslotte kan er naar de mening van Van Praag ge
sproken worden van een zekere stijlovereenkomst tussen beide auteurs. Hoewel 
Kafka veel compactere werken heeft geschreven dan Proust, waren ze beiden 
zeer omzichtige schrijvers die hun eigen tekst voortdurend becommentarieerden 
en amendeerden in hun zoektocht naar de waarheid. Van Praag spreekt in dit 
verband over talmudisme: 'Zo ontstond wat men wel eens het talmudisme van 
deze auteurs genoemd heeft, de behoefte de konklusies, die uit een waarneming 
getrokken kunnen worden, van vele kanten te belichten, ook wanneer ze elkaar 
tegenspreken: het draaien en weer eens omdraaien van gedachten. Het is of het 
bekende "hoor en wederhoor" uit de Talmoed, die de mening van vele "wijzen" 
aanhaalt, in de geest van deze twee enkelingen gebeurt'.138 Maar er zijn ook 
verschillen in de ogen van Van Praag: Proust was in de eerste plaats een 
realistisch schrijver, Kafka was meer abstract en mystiek gericht. 

De meest voorkomende vergelijking die in de literaire kritiek getrokken 
wordt, is die tussen Vestdijk en Proust. Herhaaldelijk wordt aangehaald hoe 
Vestdijk zelf in zijn geschriften en in interviews als die met Gregoor en De 
Vries heeft aangegeven door Proust te zijn beïnvloed. Nieuw is in dit verband 
de brief die Vestdijk aan Plessen schreef op 10 juni 1952 en waaruit Van Hel
mond een fragment citeert: 'Proust is voor mijn stijl en visie van zeer veel 
betekenis geweest; maar dit bepaalt zich eigenlijk alleen tot Terug tot Ina 
Damman en in mindere mate tot de andere Anton-Wachter-romans. In de laatst 
geschrevene is de invloed vrijwel geheel uitgewerkt. Het was een diepgaande 

135 S.E. van Praag, 'Kafka en Proust'. In: Literama, 1975/76, pp. 158-164 en pp. 207-210. 
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schok, de lezing van Proust, ongetwijfeld door verwantschap, maar het kon 
geen durende invloed zijn, al wil ik altijd nog wel aannemen, dat de invloed 
ook in andere boeken opgevischt kan worden, wanneer men die eenmaal op het 
spoor is'.139 Plessen vertaalde De Koperen tuin van Vestdijk. Op de flaptekst 
van deze Franse vertaling, Le jardin de cuivre, leest men dan ook dat Vestdijk 
een nieuwe Proust is, een 'Proust brutal'.140 Vestdijk heeft toekomstige litera
tuurvorsers dus in zekere zin uitgenodigd zijn werk met Prousts magnum opus 
in verband te brengen. 

Jongma stelt in 1976 naar aanleiding van In de schaduw van de bloeiende 
meisjes dat met name de hypothetische werkelijkheidsbenadering van Proust 
voor Vestdijk een bron van inspiratie moet zijn geweest: 'Sprekend over Vest
dijk en lezend in Proust valt weer op hoe groot de schok der herkenning ge
weest moet zijn toen Vestdijk, nog vóór de Anton Wachterromans, kennis nam 
van het werk van Proust. Een passage uit het al aangehaalde essay (Proust en 
het algemene): "Niettemin hebben deze uitweidingen ontegenzeggelijk een 
wetenschappelijke inslag doordat hij [Proust] meestal niet met één verklaring 
genoegen neemt, maar er twee of meer tegelijk lanceert, waaruit de lezer dan 
een keuze kan doen, als uit hypotheses [...]". Dit voldoet ook uitstekend als 
weergave van Vestdijks eigen werkwijze'.141 

In de loop van de jaren zeventig en tachtig verschijnen er een aantal arti
kelen die de mogelijke invloed van Proust op Vestdijk en Vestdijks visie op 
Proust belichten. Deze studies verschijnen vrijwel allemaal in De Vestdijk
kroniek. Dit tijdschrift behoort niet tot het publieke domein maar ik heb 
besloten de artikelen wel te behandelen omdat ze hun weerslag hebben gehad 
op de publieke kritiek: in 1986 publiceert Bekkering een artikel over Proust en 
Vestdijk in De Groene Amsterdammer waarin hij in grote lijnen de bevindingen 
die eerder in De Vestdijkkroniek door anderen naar voren waren gebracht, her
neemt. 

In 1977 bespreekt de neerlandicus H.A. Wage de artikelen die Vestdijk over 
Proust schreef en gaat daarbij kort in op mogelijke verwantschappen tussen 
Proust en Vestdijk. Beide auteurs staan volgens hem onder invloed van het 
symbolisme: 'Ik meen dat Proust niet zonder de inwerking van het Symbolisme 
gewaardeerd kan worden en dat Vestdijk de artistiek voedende nawerking van 
datzelfde symbolisme vertoont. Dr. Evers heeft in zijn studie Het probleem der 
schoonheid de invloed van het symbolisme op Prousts werk zwak genoemd. Ik 
vermoed dat hij aan die term een veel strengere begrenzing geeft dan ik hier 
bedoel. Daarom is het misschien beter van symbolistische trekken te spreken 
zowel bij Proust als bij Vestdijk, bij de laatste uiteraard zwakker dan bij de 

T. van Helmond, 'Vestdijk en Proust: De doorwerking van A U recherche du temps perdu in De 
laatste kans'. In: Vestdijkkroniek 53, 1986, p. 1. 

'40 S. Vestdijk, Le jardin de cuivre, Phebus, Parijs, 1993 (vertaling J. Plessen en R. Sctrick). 
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Franse schrijver. Laat ik enkele van die trekken noemen: de eredienst van de 
schoonheid, de rangorde der kunsten die gradaties waren van dé kunst als rem
plaçant van de godsdienst, culminerend in de muziek, het opdrijven van de sen
satie tot zij de verbeelding ontstak bij welk licht een andere wereld werd ge
schouwd; in verband hiermee een herleefde waardering van Platonische en voor
al Neoplatonische idealiteiten'.142 

In Engelbewaarder Winterboek 1978 schrijft Van Helmond de eerste uitge
breide studie over de invloed van de lezing van Prousts Recherche op Vestdijks 
roman Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven en op de 
eerste Anton Wachterromans, met name op Terug tot Ina Damman.w Voor 
haar analyse baseert zij zich in grote lijnen op de uitspraken die Vestdijk over 
Proust deed in zijn gesprekken met Gregoor. Proust heeft in de eerste plaats de 
rol van artistiek katalysator voor Vestdijk vervuld. Het lezen van de Recherche 
was voor Vestdijk de impuls tot het schrijven van eigen werk. Verder nam 
Vestdijk van Proust de niet-gefreudianiseerde psychologie over. Het is ver
leidelijk de verhoudingen tussen de verteller en zijn moeder bij Proust en tussen 
Anton en zijn moeder bij Vestdijk vanuit de psychoanalyse te bekijken, maar 
dit kan, volgens Van Helmond, even goed vanuit een romantechnische kant. 
Vestdijk heeft zich niet voor niets altijd afgezet tegen een freudiaans uitleggen 
van Prousts psychologie: 'En voor Vestdijk als schrijver moet het de zaak 
aanmerkelijk vereenvoudigd hebben, waar het hem toch voornamelijk te doen 
was om de verhouding tussen de jonge Anton en zijn moeder gestalte te geven. 
Nee, ook al heeft Vestdijk zich een tijdlang intensief met Freud bezig ge
houden, dan nog is het een waanidee te denken dat een door Freud beïnvloed 
romancier de "psychoanalyse" toepast in zijn romans'.144 Ook ontleende Vest
dijk aan Proust het principe van de onvrijwillige herinnering, hoewel een 
dergelijke ervaring bij Vestdijk slechts éénmaal voorkomt: de koolzaadscène in 
Terug tot Ina Damman. Zowel bij Proust als bij Vestdijk verlopen deze 'mé-
moire-involontaire'-ervaringen steeds volgens hetzelfde patroon. Eerst is er 
overweldiging door een hevig geluksgevoel, dan volgen enkele bewuste poging
en om dit gevoel thuis te brengen, maar die mislukken. Pas als de verteller en 
Anton Wachter hun opzettelijke pogingen staken, flitsen de beelden uit het ver
leden over. De laatste fase verschilt echter bij Proust en Vestdijk. Bij Proust 
mondt de ervaring uit in het geloof in de overwinbaarheid van de tijd, bij Vest
dijk is hier geen sprake van: 'In de maanden die verstrijken tussen de voltooiing 
van het manuscript Kind tussen vier vrouwen en de herschrijving tot Terug tot 
Ina Damman, heeft hij zich op een essentieel punt van Proust verwijderd: het 
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geloof in de overwinbaarheid van de tijd door de "mémoire involontaire"'.145 

Een volgend verwantschap tussen Anton Wachter en Prousts verteller is volgens 
Van Helmond hun houding ten aanzien van de hen omringende wereld. Cen
traal staat de teleurstelling omtrent de werkelijkheid, die beiden steeds weer 
ondervinden. Deze teleurstelling is het hevigst als het de geliefde betreft. Toch 
is deze botsing met de werkelijkheid niet onaangenaam want zowel ten opzich
te van Albertine als ten opzichte van Ina geldt dat nabijheid ontluistert en bezit 
teleur stelt. Tenslotte merkt Van Helmond op dat Vestdijk en Proust allebei 
hun leven aan de literatuur hebben gewijd, Proust sloot zich op in zijn kamer, 
Vestdijk in de bossen van Doorn: '"Moralité", "sacrifier sa propre vie", "morele 
eigenschappen", "belangrijke aspecten van je persoonlijkheid opofferen", dat zijn 
trekken in hun "physionomie morale" die Proust en Vestdijk gemeen hebben. 
In deze gewetensvolle opvatting van het kunstenaarsschap ligt hun diepste ver
wantschap'.146 

In 1983 schrijft Van Helmond opnieuw een studie over Proust en Vestdijk 
voor de Vestdijkkroniek}" Zij spreekt hier over de mogelijke invloed van 
Prousts roman op de Anton Wachterromans en meer in het bijzonder op Kind 
tussen vier vrouwen, Terug tot Ina Damman en de in 1960 verschenen achtste 
roman De laatste kans. Zoals we gezien hebben, wordt in deze laatste roman A 
la recherche du temps perdu rechtstreeks aangehaald door Antons vriend Bob 
Neumann die Anton wijst op het werk van Proust. Hij leent Anton twee delen 
van deze roman. Vestdijk heeft in Terug tot Ina Damman een aantal Proustiaan-
se thema's opnieuw verwerkt. Van Helmond herneemt globaal haar analyse uit 
Engelbewaarder Winterhoek. In de eerste plaats het thema van de stomme ge
tuigen: omgevingen, gebouwen en voorwerpen die in relatie staan tot de gelief
de krijgen voor zowel Prousts verteller als voor Anton Wachter een nieuwe 
dimensie. De aanwezigheid van Albertine in het Grand-Hôtel van Balbec en van 
Ina Damman op de Lahringse h.b.s. veranderen de houding van de Proustiaanse 
verteller en van Anton Wachter ten aanzien van deze gebouwen. Ook bepaalde 
attributen die bij de geliefde horen als het rode haar van Gilberte en de 
vlechten en het witte mutsje van Ina, gaan delen in de liefde van de hoofd
persoon. Een tweede belangrijke parallel in de liefde van de beide hoofdfiguren 
is dat de geliefde haar eigen muzikale thema krijgt dat de werking van een 
herkenningsmelodie heeft: de 'petite phrase' uit de sonate van Vinteuil bij 
Proust en het menuet in d-majeur van Haydn bij Vestdijk. Zoals Ina Damman 
tenslotte haar pendante krijgt in de studente Anna Heldering, zo krijgt Gilberte 
haar pendante in Albertine. Ook deze Anna krijgt haar eigen herkennings
melodie: het tweede koor uit Bachs cantate Wachet auf. Een andere overeen
komst, die zij ook in haar vorige artikel al naar voren bracht, is het feit dat bij 
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beide auteurs de werkelijkheid tegenvalt: 'De ontoegankelijkheid van de werke
lijkheid, het onvermogen de werkelijkheid in bezit te nemen en teleurstelling 
over werkelijkheid, ze leiden ertoe dat zowel de narrateur van Prousts Recherche 
als Vestdijks Anton Wachter afstand doen van de werkelijkheid en tot de ont
dekking komen van een andere kracht in zichzelf, de kracht van de verbeelding, 
die hen in staat stelt de werkelijkheid op te roepen op ieder gewenst moment 
en daardoor de werkelijkheid op zichzelf in feite overbodig maakt'.148 Met 
name de werkelijkheid van de liefde stelt teleur: 'De werkelijkheid stoot af, 
noch Prousts narrateur noch Anton Wachter zijn in staat er greep op te krij
gen. Alleen met behulp van de bezielde "stomme getuigen", met behulp van het 
"muzikale thema", soms ook met behulp van levende getuigen, zijn de hoofd
personen in staat zich de geliefde voor de geest te halen'.149 Anna Heldering is 
voor Anton als geliefde net zo onbereikbaar als Ina Damman dat was: 'Zijn 
korte liefde voor Anna Heldering en de vrijwillige afstand die hij van haar doet, 
zijn de voltooiing van een proces dat reeds in de periode met Ina Damman had 
ingezet: te komen tot het besef dat hij afstand moet doen van een liefde in de 
werkelijkheid voor het vermogen de geliefde op ieder gewenst moment in zijn 
verbeelding op te kunnen roepen'.150 Ook het gegeven van de onopzettelijke 
herinnering zou Vestdijk van Proust hebben overgenomen. De Madeleinescène 
vindt haar pendant in de scène waar Anton samen met Marie van den Boogaard 
een schoolreisje maakt: de geur van het koolzaadveldje in combinatie met de 
muziek van Haydn die opklinkt uit de zoemende fietswielen doen hem terug
denken aan Ina. Een andere heel belangrijke overeenkomst tussen Prousts 
roman en de roman De laatste kans van Vestdijk vormt de structuur van beide, 
die retrospectief is. Beide romans eindigen met het plan om een roman te gaan 
schrijven. 

In 1986 wijdt J.H. de Ridder in de Vestdijkkroniek ook een artikel aan de 
relatie Proust-Vestdijk.151 De Ridder besteedt hierin aandacht aan de mogelijke 
raakvlakken tussen Prousts werk en Vestdijks roman De koperen tuin waarbij 
hij onderstreept dat de verschillen tussen de twee romans belangrijker zijn dan 
de overeenkomsten: 'Toch tasten al die gelijkenissen de eigenheid niet aan; De 
koperen tuin lijkt net zoveel op A la recherche du temps perdu als Leeuwarden 
lijkt op Parijs. Had ik het verschil tussen Vestdijk en Proust behandeld, dan 
was de stof langer geweest'.152 Een eerste motief dat bij beide auteurs te vin
den is, is dat van de meester-leerling. Swann is een leermeester voor de verteller 
zoals Cuperus dat is voor Nol Rieske. Beide leerlingen sloven zich uit om de 

l4S o.e. p. 6. 

149 o.e. p. 5. 

150 o.e. p. 9. 

1 J.H. de Ridder, 'Proust in de tuin'. In: Vestdijkkroniek 53, 1986, pp. 10-17. 

hl o.e. pp. 16-17. 



226 De receptie van Proust in Nederland 

meester na te doen en zelfs te overtreffen. Swann en Cuperus zijn kunstmin
naars en geen kunstenaars; hun ontbreekt de creativiteit. In beide romans 
sterven de leermeesters, wat nodig is voor de doorbraak, voor de zelfverwerke
lijking, van de leerling. De verteller en Nol worden beiden verliefd op de 
dochter van de leermeester, Gilberte en Trix en beide liefdes vangen aan in een 
tuin. Ze zijn beiden spieders: ze begluren de geliefde in de tuin. In beide 
gevallen speelt de muziek als liefdegeleider. Het thema van Vinteuil in de liefde 
tussen Swann en Odette, het tweede intermezzo uit Carmen van Bizet in de 
liefdesgeschiedenis tussen Nol en Trix. Ook het belangrijke Proustiaanse thema 
van de man-vrouwverwisseling vinden we in De koperen tuin terug. Nol wordt 
herhaaldelijk beschreven als was hij een jong meisje. Zo wordt hij door school
jongens bijvoorbeeld uitgescholden voor 'Nola' . Een laatste overeenkomst die 
door De Ridder wordt gesignaleerd is het feit dat Nol en de verteller beiden 
moederskindjes zijn; ze hebben een moedercomplex. Evenals Wage brengt De 
Ridder Proust en Vestdijk in algemene zin in verband met het symbolisme: 'Ed
mund Wilson in zijn klassiek geworden Axel's Castle en S. Dresden in zijn voor 
mij nog klassieker Symbolisme hebben uiteengezet, hoe symbolistisch Proust is 
en hoe hij ook nog net even anders is. Het gaat niet aan Vestdijk zonder meer 
in die stroming te plaatsen, maar wie overweegt dat de symbolist verliefd is op 
muziek en verslingerd aan Wagner, dat hij de vrouw graag in uitersten ziet van 
ijle, verre prinses of bloedzuigende vampier en dat hij een zwak heeft voor het 
dode meisje, kan in De koperen tuin toch heel wat van die gading vinden'.153 

In 1986 schrijft Bekkering in De Groene Amsterdammer een synthese over de 
relatie Proust-Vestdijk.b4 Bekkering verdedigt hierin de stelling dat de roman 
Kind tussen vier vrouwen van Vestdijk door toedoen van Ter Braak en Du Per
ron zou zijn geweigerd door Nijgh en Van Ditmar omdat de roman teveel op 
Proust zou lijken: 'Maar de gronden voor de afwijzing gaan mijns inziens nog 
verder. Kind tussen vier vrouwen lijkt teveel op Proust. Het curieuze is dat het 
bij dit oordeel eerder om de naam Proust lijkt te gaan dan om Ter Braaks en 
Du Perrons eigen leeservaring, want de eerste schrijft in 1933 het volgende: 
"Sommige stukken uit zijn roman zijn erg goed. Ik heb een idee dat het op 
Proust moet lijken, maar aangezien ik niets van P. gelezen heb, is het wel een 
vaag idee" [...]. Voor de Proust-kant van Vestdijks schrijverschap hadden de 
heren geen begrip. De oneindig genuanceerde introspectie waarin geen enkele 
betekenis vaststaat en alle mogelijkheden openblijven - wat nu toch hét ken
merk van Vestdijks oeuvre mag heten, of het nu gaat om proza, poëzie of be
schouwend werk - paste niet in de literatuurvisie van Vestdijks literaire men
toren'.155 Bekkering gaat vervolgens in op de mogelijke invloed van Proust op 
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Vestdijk. Hij herneemt hierbij globaal de verwantschappen die al door Van Hel
mond en De Ridder naar voren waren gebracht: het gebruik van de onwillekeu
rige herinnering, de teleurstelling ten aanzien van de werkelijkheid en de ge
boorte van een schrijverschap. 

Naast deze uitvoerige analyses over de relatie Proust-Vestdijk worden er in 
de literaire kritiek nog een aantal andere auteurs behandeld waarbij veeleer 
sprake is van intertekstualiteit of verwantschap dan van mogelijke beïnvloeding. 

In 1981 schrijft Aldert Walrecht over de 'madeleine' van Cees Noote
boom.156 Hij trekt hierin een parallel tussen de Madeleinescène bij Proust en 
een scène in de roman Rituelen waar Inni voor het eerst bij Arnold Taas op 
bezoek gaat en waarin Nooteboom direct verwijst naar de Madeleinescène bij 
Proust. Arnold Taas biedt Inni een whisky aan: 'Herinnering. De raadselachtige 
wegen van de. Want wat gebeurde er niet allemaal in de volgende vijf minuten? 
Ten eerste was daar, letterlijk, de allereerste materiële whisky, het glas whisky 
dat hij daarna nooit meer zou drinken. Ten tweede de man aan wie hij zo vaak 
later in zijn leven zou denken als hij whisky zag, dronk, proefde. Aan die man, 
en daardoor aan zijn tante, en dus aan zichzelf. Daarmee was de whisky zijn 
madeleine geworden, het handvat aan het luik dat opgetild moet worden voor 
de grote afdaling in de schimmenwereld'.157 Zoals Walrecht opmerkt is 'de 
madeleine voor iedereen die ook maar iets van Proust afweet het symbool ge
worden van een soort "startmotor" die het verleden in beweging zet en de 
"verloren tijd" weer levend maakt'.158 Walrecht had verder kunnen gaan in 
zijn analyse van de betekenis van Prousts werk voor Nooteboom. Nooteboom 
heeft, evenals zijn romanfiguur Inni, het werk van Proust gelezen. In het derde 
deel van de roman vergelijkt Inni zijn vriend Bernard Roozenboom met Lode-
wijk van Deyssel en de Baron de Charlus. Hij gebruikt deze twee figuren voor 
de karaktertekening van één van zijn personages: 'Tot Inni het portret van 
Lodewijk van Deyssel door Kees Verwey gezien had, had hij altijd gedacht dat 
Bernard Roozenboom eruit zag zoals hij zich de Baron de Charlus voorstelde, al 
zou die het waarschijnlijk niet aangenaam gevonden hebben om op, wat hij dan 
noemde "een Israëliet" te lijken. Maar hoe die er uitzagen wist, sinds de foto's 
van hoogblonde Israëlische vrouwelijke soldaten in de kranten verschenen 
waren, ook niemand meer. De hertogelijke allure van Bernards neus stamde van 
zijn eigen renaissancetekeningen, zijn weinige haar had die noordse rossigheid 
die zo goed bij tweed past, en zijn bleekblauwe ogen hadden niets van de fonke
lende morellen van de schrijver van A la recherche du temps perdu, of zoals 
Bernard met voorliefde zei "perdâ". Daarbij, niemand behalve Proust en zijn 
lezers hadden de baron ooit gezien, als het al mogelijk is om iemand van 
woorden te zien. Hoe dan ook, als er iemand werkelijk studeerde voor kwaad-
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aardige oude man, en dat waren Charlus en Van Deyssel toch elk op hun eigen 
wijze geweest, was het Bernard wel. Scepsis, arrogantie, afstand, alles spande in 
dat gezicht samen om de bijtende aforismen waarvan hij zich tegenover vriend 
en vijand bediende nog kwetsender te maken, een eigenschap die door financiële 
onafhankelijkheid, een messcherpe intelligentie, grote belezenheid en hardnek
kig vnjgezellendom nog versterkt werd'.159 Proust behoort tot het literaire 
referentiekader van Nooteboom maar of dat ook betekent dat er verwantschap
pen te ontdekken zijn tussen beider schrijverschap, is de vraag. In De ontvoering 
van Europa zegt Nooteboom zelf dat hij nooit als Proust zou kunnen schrijven 
omdat zijn oorlogservaringen de vroegste herinneringen aan zijn kindertijd uit 
zijn geheugen hebben weggevaagd: 'Aan de tijd voor die tiende mei heb ik, hoe 
onvoorstelbaar het ook klinkt, geen bewuste, precieze herinnering. Nooit zal ik 
een A la recherche du temps perdu kunnen schrijven omdat die eerste zes jaar, 
mijn kindertijd, werkelijk perdu zijn, verloren, weggewaaid, overstemd door het 
geluid van Heinkels en Stuka's die het vliegveld Ypenburg vlak bij Den Haag 
bombardeerden'.160 Dit neemt niet weg dat Nooteboom in zijn werk ook 
graag filosofeert over tijd, de duurzaamheid van onze persoonlijkheid, het 
geheugen en de herinnering en het zou goed mogelijk zijn Nootebooms opvat
tingen hieromtrent te vergelijken met die van Proust. In de roman Rituelen 
bijvoorbeeld treffen we een sterk associatieve en dus niet chronologische 
verteltrant aan die enigszins te vergelijken is met die van Proust. Bij Noote
boom zijn het evenwel niet in de eerste plaats ervaringen van onvrijwillige 
herinnering die de verteltrant domineren maar visioenen en gedachtenassocia-
ties. Een andere overeenkomst tussen Proust en Nooteboom is het feit dat 
beiden voortdurend aforismen formuleren en meer in het algemeen hun werk 
doorspekken met essayistische uitweidingen. Bij Proust worden de ideologieën 
van Dreyfusards en anti-Dreyfusards tegenover elkaar gesteld; in Nootebooms 
roman Rituelen worden katholicisme, existentialisme en Zen-boeddhisme met 
elkaar geconfronteerd. Voor de conceptie van Het volgende verhaal waren de 
Metamorfosen van Ovidius de belangrijkste inspiratiebron al was het alleen maar 
omdat de hoofdfiguur Herman Mussert docent klassieke talen is. Maar men zou 
de ontwakingsscène aan het begin van de roman wellicht ook als een moderne 
psychedelische variant kunnen zien op de openingsscène van Prousts roman 
wanneer de verteller nog even wakker wordt voordat hij definitief inslaapt en 
meer in het algemeen als een variant op de onwillekeurige herinnering. Men 
bevindt zich tijdelijk in een mentaal no-mans-land, heden en verleden zijn niet 
meer van elkaar te onderscheiden: 'Ik moest weten welke versie van mij hier in 
die kamer van toen aanwezig was, die van nu of die van toen', zegt Mussert als 
hij in een hotelkamer in Lissabon wakker wordt.161 En wie zo'n ervaring 
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heeft gehad, is zich natuurlijk bewust van het intermitterende karakter van zijn 
persoonlijkheid: '"Ga je mee wat drinken?" En zonder overgang, met haar 
vinger [van Maria Zeinstra] duwend tegen mijn borst: "En dat dan? Bestaat dat 
soms niet?" "Dat is mijn lichaam", zei ik [Herman Mussen]. Het klonk pedant. 
"Ja, dat zei Jezus Christus ook. Dus je geeft tenminste toe dat het bestaat". "Ja 
hoor". "En hoe noem je het dan. Mij, ik, "zoiets toch?" "Is jouw ik dan het
zelfde als tien jaar geleden? Of over vijftig jaar?" "Dan hoop ik er niet meer te 
zijn. Maar zeg nou eens precies wat je denkt dat we zijn". "Een bundel samen
gestelde, steeds veranderende omstandigheden en functies waar we ik tegen 
zeggen. We doen of het onveranderlijk is maar het verandert voortdurend, tot 
het opgeheven wordt"'.162 Proustiaans 'hineininterpretieren' zou 't Hart waar
schijnlijk zeggen. 

In januari 1987 verschijnt in Hollands Maandblad een artikel van Marcel 
Kurpershoek over Faulkner waarin hij onder andere diens visie op de tijd ver
gelijkt met die van Proust.163 De relatie Proust-Faulkner kwamen we ook al 
tegen bij Robbe-Grillet. Kurpershoek beroept zich echter bij deze vergelijking 
op de artikelen van Sartre over Faulkner in Situations I, die ik in mijn vorige 
hoofdstuk reeds behandeld heb, en op het boek Temps et roman van Jean 
Pouillon. Faulkner en Proust waren beiden, ieder op hun eigen manier, bezig 
met de tijd: 'Zoals de titel van Prousts roman fleuve al aangeeft, schrijft Sartre, 
is "het heil voor Proust gelegen in de tijd zelf, in de integrale wederverschijning 
van het verleden". Bij Faulkner, daarentegen, is het verleden altijd obsessief 
aanwezig. Waarom kiest Faulkner voor de directe weergave van deze obsessies 
door middel van de stream-of-consciousness techniek en krijgen we van Proust 
slechts een analystisch voorgekauwde versie van de wereld - wat Sartre elders 
hekelt als de Franse "Spinnegeest die de dingen in zijn web vangt, ze met witte 
kwijl overdekt, langzaam inslikt en tot z'n eigen substantie herleidt"? Sartre 
heeft zijn antwoord al klaar: "Faulkner is een intellectuele desperado en omdat 
hij zich verloren weet, is hij niet bevreesd de uiterste consequenties uit zijn 
levenshouding te trekken. Proust is een klassieke geest en een Fransman: Fran
sen raken soms even het spoor bijster, maar uiteindelijk komt bij hen alles weer 
op z'n pootjes terecht". Zo eenvoudig is dat!'.164 Er is dus, volgens Kurpers
hoek, een belangrijk verschil tussen Proust en Faulkner in hun beleving van het 
verleden. Bij Faulkner is sprake van een voortdurend geleefd verleden terwijl 
Proust, in zijn onwillekeurige herinneringsmomenten, transcendente ogenblik
ken beleeft: 'Bij Proust wordt deze mogelijkheid verwezenlijkt als een ervaring, 
bij voorbeeld de herinneringen die worden losgemaakt door de smaak van de 
madeleine, die van alle kanten wordt geanalyseerd en herleid tot zijn oorzaken. 
Daarmee verliest de sensatie zijn mysterie en bereikt de verteller wat Pouillon 
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noemt, een gevoel van "spinozistische bevrijding". Bij Faulkner daarentegen 
niets van het vreugdevolle voorgevoel van een transcendent ogenblik, waarin de 
geur van een meidoornhaag, het gezicht op de klokketorens van Martinville of 
de muziek van Vinteuil heden en verleden doen samenvloeien. De scheidslijn 
tussen heden en verleden bestaat niet voor Faulkners personages. Zij zijn ge
doemd hun verleden te leven zonder meer; de zwaarmoedige geur van kamper
foelie verlaat Quentin zelfs in Massachusetts niet'.165 

Paul Römer tenslotte spreekt in 1994 over de rol die Proust en zijn A la 
recherche du temps perdu spelen in de roman Gimmick1, van Joost Zwager
man.166 Zwagerman verwijst in zijn roman naar Proust. Volgens Römer is 
hier echter geen sprake van intertekstualiteit: 'Wat Zwagerman met het noemen 
van deze titels voor ogen staat, is het benadrukken van de onverschilligheid van 
Raam jegens genoemde schrijvers en literaire werken [...]. Zwagerman verwijst 
hier niet zozeer naar de inhoud van de literaire werken, alswel naar hun in
vloed op iemand die zo geïndoctrineerd is door de mediacultuur als Raam, naar 
hun rol in het leven van iemand wiens referentiekader voor een groot deel is 
gevormd door reclame-, film- en videoclipbeelden'.167 Sammie (Suzanne), de 
ex-vriendin van Raam (Walter), heeft Proust gelezen. Het feit dat Sammie 
Proust gelezen heeft, zegt veel over haar relatie met Raam. Zij stelt de hogere 
cultuur tegenover de mediacultuur van Raam: 'Sammie houdt afstand van Raam; 
de hogere cultuur verzet zich tegen integratie met de cultuur van de massa. Hun 
relatie is niet het enige domein waarbinnen de kloof tussen hoge en massa
cultuur blijft bestaan. Vandaar de mislukking van de liefde. En vandaar Raams 
ellendigheid'.168 Het is de vraag of Römer het hier bij het rechte eind heeft. 
Het is immers naar aanleiding van Sammie's lectuur van Proust dat de twee ge
liefden elkaar beginnen te liefkozen: 'Nou ja, roddel of niet, de tweede zomer 
begon ze tóch in een ander boek van hem, al ging de meeste tijd op aan drie 
delen van A la recherche du temps perdu van Proust. Niet om door te komen 
natuurlijk, maar Sam las het. Ik bedoel, in het Frans. "Echt mooi hoor, Proust. 
Van die belachelijk lange zinnen en zo. Het gaat haast altijd over liefde en 
weemoed, haast nooit over seks, en toch word ik er af en toe een beetje...hoe 
zal ik het zeggen, een beetje wazig van. Raar hè?" zei ze, en van de weeromstuit 
werd ik op mijn beurt een beetje "wazig"; ik legde de walkman op de badhand
doek, doofde mijn sigaret en begon te spinnen in haar oor'.169 Ik weet niet of 
Zwagerman Proust ook daadwerkelijk heeft gelezen. In geen van zijn geschrif
ten doet hij daar uitspraken over. 
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Nederlandse schrijvers die, in navolging van Vestdijk, zich tijdens deze 
periode als literaire critici uitvoerig over Proust hebben uitgelaten zijn Meijsing, 
Buch, Siebelink, 't Hart en Brakman. Hermans schreef daarnaast een stukje naar 
aanleiding van het boek van Albaret. 

Büch beschrijft in 1976 een bezoek dat hij bracht aan Illiers-Combray. Hij is 
goed bekend met het werk van Proust maar interesseert zich in de eerste plaats 
voor zijn persoon: 'Je ne suis pas proustien. Ik bedoel: ik houd wel van het 
oeuvre van Proust maar het is voor mij geen levenswerk. Zoals met meer schrij
vers ben ik ook bij Proust eigenlijk meer geïnteresseerd in het leven dan in het 
werk. Natuurlijk heb ik genoten van Swann, las ik met grote belangstelling Jean 
Santeuil maar meer ben ik geboeid door het feit dat Proust vanwege astmatische 
aandoeningen zijn dagen doorbracht in een met kurk bedekte kamer'.170 Een 
interpretatie van het werk van Proust komen we bij hem dan ook niet tegen. In 
een artikel over Proust in zijn boek Literair omreizen. Een idioticon, vertelt 
Büch dat hij Proust bij tijd en wijle graag mag lezen maar dat hij met name 
studies over Proust bestudeert: 'Mijn verhouding met Marcel Proust is een 
eigenaardige. Soms lees ik hem dagenlang en dan heb ik weer maanden afschuw 
van zijn proza. Studies over Proust die gaan er echter bij mij altijd in!'.'71 

Büch leest trouw het Bulletin d'Informations Proustiennes, de Cahiers Marcel 
Proust en de jaarboeken van de Marcel Proust Vereniging, die hij overigens 
'saai' en 'sukkelend' vindt. In de romans van Büch ben ik ook geen expliciete 
verwijzingen naar het werk van Proust tegengekomen. 

Eveneens in 1976 zet Siebelink zijn visie op Proust uiteen in het weekblad 
De Tijd.171 Als romanist was Siebelink goed bekend met het werk van Proust. 
Hoewel er in zijn romans veel Franse literatuur wordt gelezen, ben ik Prousts 
naam er niet in tegengekomen. Siebelink is evenals Proust een meester in de 
beschrijving van de fascinerende grensgebieden tussen realiteit en droom of 
verbeelding. Net als bij Proust zijn zijn verhalen volstrekt niet chronologisch 
van opzet en worden ze gedomineerd door gedachtenassociaties, flash-backs en 
déjà-vu ervaringen. Toch geloof ik niet dat Siebelink sterk beïnvloed is door 
Proust. Zijn staccatostijl staat bijvoorbeeld in schril contrast met de langademige 
stijl die Prousts werk kenmerkt. Huysmans, Giraudoux en Sartre behoren meer 
tot het literaire refentiekader van Siebelink. In zijn essay geeft Siebelink een 
korte levensbeschrijving van Proust maar concentreert zich verder op het feno
meen van de onvrijwillige herinnering en geeft een interpretatie van de Made-
leinescène. Deze interpretatie is, evenals de studie van Boks-Schoute uit 1971, 
overduidelijk ontleend aan de studies van Lejeune en Doubrovsky maar Siebe
link noemt deze bronnen niet. Volgens Siebelink associeert Proust dit koekje 
met de vrouwelijke naam Madeleine met het vrouwelijke geslachtsorgaan: 'Iets 

170 B. Büch, 1976. 

171 B. Büch, 1983, p. 91. 
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verderop beschrijft Proust opnieuw de madeleine: "[...] Zo zinnelijk en 
welgedaan onder haar strenge en vrome plooien [...]". Geen twijfel mogelijk. 
Zeker niet als we in La Prisonnière Prousts evocatie van Albertines buik lezen: 
"[...] Haar buik die zich sloot waar de dijen bij elkaar kwamen via twee schalen 
van een zo verflauwde, verkwikkende, kloosterlijke kromme lijn". Dezelfde reli
gieuze sfeer. En wie hoort niet vulva in valve? Dit koekje in de vorm van de 
vrouwelijke sekse heet madeleine'.173 Naast deze seksuele connotatie heeft 
volgens Siebelink de madeleine ook een religieuze. Zij verbeeldt Christus' 
wederopstanding: 'Madeleine, zondares bij uitstek in de middeleeuwse schil
derkunst waar Proust in zijn oeuvre steeds naar verwijst. Zij die als eerste de 
opgewekte Christus in de hof ziet. Zij die over de voeten van de messias haar 
kruik met parfum leeggiet'.174 Seksuele en religieuze connotatie komen in de 
madeleine samen: 'Altijd is ze [Madeleine] afgebeeld als de sensuele vrouw die 
berouw heeft. Heilige vrouw en hoer. Moeder en losbandige. Al die elementen: 
sensualiteit, berouw, tranen, parfum en tenslotte het wonder van de opwekking 
spelen een rol in de scène met de madeleine'.175 De christelijke symboliek gaat 
nog verder in de ogen van Siebelink: 'De tante doopt haar [de madeleine] in 
hete lindebloesemthee en als zij voldoende zacht is geworden, geeft ze er de 
jongen een stuk van. De religieuze ambiance houdt aan. Een stukje madeleine. 
De vrouw draagt de mis op, breekt het brood, reikt de hostie uit. De gelovige 
eet het lichaam van Christus op. De "ik" eet zijn moeder op die eerst voldoende 
zacht is gemaakt. Geforceerd psychoanalytisch redeneren? En toch...de analogie 
springt in het oog'.176 Het gebruik van dit soort gesublimeerde en gerituali
seerde uitdrukkingen maakt volgens Siebelink dat wij als lezers ons nooit 
werkelijk aan Prousts personages hechten. Deze vervreemding wordt bovendien 
versterkt door de veelzijdigheid van Prousts personages: 'Een andere oorzaak 
ligt ook in het feit dat de personen te complex, te veelvoudig, te paradoxaal, te 
rijk aan details zijn en dus vreemd en vervreemdend. Een mens hecht zich 
slechts aan wat redelijk simpel is'.177 De grote originaliteit van Proust is 
volgens Siebelink dat de momenten van onvrijwillige herinnering hem op het 
pad van de kunst hebben gebracht; alleen in de kunst kan de mens ontsnappen 
aan de tijd en zijn leven vereeuwigen: 'De verloren tijd kan werkelijk terug
gevonden worden. Een bloem, een geur krijgt eeuwigheid door de herinnering 
die er duur en diepte aan verleent! "De herinnering is de enige realiteit...ons 
werkelijk bestaan behoort fundamenteel tot het verleden". Dat is de originaliteit 
van Proust. In een volmaakte paradox zou je kunnen zeggen: Het is de Tijd die 

'7' J. Siebelink, 1976. 
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redt van de Tijd. Maar die indrukken uit het verleden zijn vluchtig; ze moeten 
duurzaam gefixeerd worden. Dat is de opdracht van de kunstenaar. Alleen door 
de Kunst is het mogelijk via de miraculeuze kracht van de herinnering aan de 
vernietigende, uiteenvallende kracht van de Tijd te ontkomen'.178 

Ook 't Hart is zeer goed bekend met het werk van Proust en in 
tegenstelling tot Büch heeft hij zich wel gewaagd aan interpretaties. In een 
interview met Jan Brokken vertelt 't Hart dat hij Proust, Faulkner en Joseph 
Conrad vooral leest om beelden die hem kwellen kwijt te raken: 'Vroeger, toen 
ik nog niet schreef, kreeg ik die beelden weg door veel te lezen, vooral Faulk
ner. Faulkner lezen is het beste middel om je eigen obsessies kwijt te raken. Je 
krijgt de zijne er wel voor in de plaats, maar je bent de jouwe in ieder geval 
kwijt. Joseph Conrad lezen is ook een goed hulpmiddel. Proust komt op een 
goede derde plaats'.179 Zoals we gezien hebben, schreef 't Hart een pleidooi 
voor het vertaalwerk van Cornips en besprak hij de vertaling De kant van Guer-
mantes II.180 In 1978 schreef 't Hart over het filmscenario dat Harold Pinter 
maakte naar aanleiding van A la recherche du temps perdu.m In de ogen van 't 
Hart laat de roman van Proust zich niet makkelijk verfilmen vanwege het ana
lytisch karakter ervan: 'Pinter stond natuurlijk voor een onmogelijke opgave. A 
la recherche du temps perdu is geen gewone roman, vertelt niet een doorlopend 
verhaal en bevat bijna op elke bladzijde onmisbaar, essayistisch gekleurd com
mentaar van de verteller, de ik-figuur. Dat commentaar is zo al niet in een film 
te verwerken en dat geldt evenzeer voor al die zo adembenemend precies be
schreven ziele-roerselen van de ik-figuur'.182 

In 1976 presenteert 't Hart in het tijdschrift Hollands Diep een uitvoerige 
analyse van Prousts Recherche.™ 't Hart spreekt eerst een globaal waarde
oordeel uit: Proust is moeilijk maar voor wie de moeite neemt zich in zijn 
wereld te verplaatsen, een ontdekking: 'Prousts roman is beslist ook niet erg 
leesbaar. Pas als je veel tijd hebt en een beetje ziek bent, kun je je langzaam in 
zijn wereld verdiepen. Als je dat doet kom je (of in ieder geval kom ik) hoe 
langer hoe meer tot de overtuiging dat A la recherche du temps perdu de mooiste 
roman is die er bestaat en dat vind ik dan beslist nog een understatement'.184 

,c. 

J. Brokken, Schrijven. Interviews met, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, pp. 61-62. 

M. 't Hart, 'Opnieuw een deel Proust vertaald. Het mooiste sterfbed'. In: NRC Handelsblad, 26 
augustus 1983. 

1 M. 't Hart, 'Proust van Pinter'. In: NRC Handelsblad, 7 oktober 1978. 

152 I.e. 

's' M. 't Hart, 1976, pp. 14-19. 

IS4 o.e. p. 14. 



234 De receptie van Proust in Nederland 

't Hart signaleert ook dat er onevenredig veel over de eerste delen van de Re
cherche wordt geschreven om de doodeenvoudige reden dat de rest niet of slecht 
gelezen wordt: 'En ik heb zelfs vaak de indruk dat vele bewonderaars nog 
steeds in die fase verkeren maar dat niet willen toegeven: ze verheerlijken 
Proust maar ze zijn nooit verder gekomen dan Du côté de chez Swann hetgeen 
op te maken valt uit het feit dat zij schrijven over het in slaap vallen van 
Proust en over de befaamde madeleine. Er is geen enkele andere roman in de 
wereldliteratuur te vinden waarbij zo onevenredig veel over de eerste paar 
honderd bladzijden geschreven is. Alsof de rest niet bestaat! Ze bestaat wel maar 
is niet of slecht gelezen'.185 't Hart begrijpt wel waarom velen tijdens het 
lezen van Proust afhaken: 'Proust is namelijk, als men voor de eerste maal 
begint te lezen, ronduit vervelend. Ellenlange zinnen die vergeefs naar hun slot 
zoeken, dichtbedrukte bladzijden zonder een sprankje dialoog, lange uitweiding
en, zo op het oog nietszeggend en vaak onbegrijpelijk, weinig feiten en veel 
stemming en nauwelijks een verhaal - hoe moet men dat verwerken?'.186 Toch 
is Proust voor 't Hart een openbaring geweest: 'Niet alleen schenkt het proza je 
werkelijk een heel lang blijvend en intens geluksgevoel, maar bovendien scherpt 
het in hoge mate je ontvankelijkheid voor indrukken. Na Proust zijn de ge
woonste dingen bijzonder geworden. Een ontbladerde boom is een belevenis; 
een zonnestraal in een glasruit een openbaring, het geluid van een kinderstem 
pure muziek'.187 

Volgens 't Hart is Proust de meest uitgesproken representant van wat hij 
noemt de 'idealistische' romanschrijver die hij stelt tegenover de 'realistische' 
romanschrijver. Proust staat heel ver af van het realisme, 't Hart gebruikt hier 
de term 'idealist' in zijn filosofische betekenis: de werkelijkheid die wij ervaren 
is slechts een onvolledige en gebrekkige afspiegeling van de ideale werkelijkheid 
die wij slechts in onze geest kunnen vinden, 't Hart somt vervolgens de ver
schillen op tussen de idealistische en realistische romanschrijver waarbij hij als 
voorbeeld van het laatste schrijverstype Roger Martin du Gard neemt. De idea
list zal vaak in de ik-stijl schrijven; de realist zelden of nooit. De idealist 
verwerkt veel minder dialoog in zijn werk en hij bezondigt zich vaak aan essay
istische uitweidingen of aan uitspraken die niet rechtstreeks in verband staan 
met het verhaal. De idealist is humoristischer dan de realist en hij is meer 
geneigd tot het gebruik van metaforen. Tenslotte is de betekenis van de kinder
tijd heel kenmerkend voor de idealist: 'In de romans van realisten spelen kin
deren nauwelijks of hoogstens een op de toekomst gerichte rol zoals in het slot 
van Les Thibault. Maar de idealist is uiteindelijk altijd op zoek naar die staat 
waarin men onbevangen reageerde op prikkels, ongestoord gelukkig was en zich 
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omgeven wist door de koesterende warmte van bescherming biedende ouders, 
kortom: de kindertijd'.188 

Als belangrijkste structurerend element ziet 't Hart de drievoud. In de 
Recherche zijn er drie hoofdthema's, namelijk het snobisme, de jaloezie en de 
betekenis van het schrijven als middel om het verleden te doen herleven. Deze 
drie thema's zijn verbonden met de drie plaatsen waar de roman speelt: Com-
bray, Parijs en Balbec. Behalve drie plaatsen spelen in de roman ook drie fami
lies een belangrijke rol: de familie van de ik-figuur, de familie Swann en de 
familie Guermantes. Drie vrouwen beheersen de jeugd van de ik-figuur: de moe
der, de grootmoeder en Françoise. Drie vrouwen zijn later belangrijk voor de 
ik-figuur: Odette, Gilberte en Albertine. Tenslotte worden in de roman drie 
kunstenaars opgevoerd: de componist Vinteuil, de schrijver Bergotte en de schil
der Elstir. Het is mede dankzij dit structurend principe, dat Prousts roman een 
eenheid vormt aldus 't Hart: 'Hoe langer je je met dit boek bezighoudt, des te 
duidelijker wordt het voor je dat alles met alles samenhangt, dat elke episode, 
elke uitweiding, elke gebeurtenis betrokken is op al het andere, het andere 
herhaalt en becommentarieert, op allerlei niveaus'.189 Een ander belangrijk 
structurend principe is volgens 't Hart dat van de onvrijwillige herinnering: 
'Die herinnering brengt de drie zijnswijzen van het bewustzijn - beleven, her
inneren en dromen - met elkaar in verband door de herinnering in de vorm van 
een droombeeld tot een unieke belevenis te maken'.190 't Hart verwerpt iedere 
psychoanalytische interpretatie van het verschijnsel zoals die bijvoorbeeld door 
Siebelink werd voorgestaan: 'Het is volstrekt onzinnig om in de madeleine die 
in de thee wordt gedoopt, zoals Siebelink doet, een seksueel symbool te zien. Je 
hoeft zo'n koekje maar te bekijken om dat idee volledig te verwerpen. Op deze 
wijze zou je ook de torens van Martinville als fallische symbolen kunnen zien, 
maar je komt geen stap verder met deze beschouwingswijze. Ik dacht dat we nu 
toch wel de tijd achter ons gelaten hadden waarin we ons nog zouden kunnen 
inlaten met dit soort goedkope psycho-analytische praatjes'.191 In de ogen van 
't Hart is de onvrijwillige herinnering in de eerste plaats een mystieke ervaring, 
zij leidt tot extratemporalisatie: 'Bij Proust heeft dit alles echter ook een zeer 
diepe, bijna mystieke lading: het betekent dat het ogenblik voor altijd kan wor
den vastgehouden, juist zoals Vermeer middels zijn penseel het ogenblik waarop 
zonlicht viel op een geel stukje muur voor altijd wist vast te houden. In allerlei 
vormen wordt de tegenstelling tussen het verstrijken van de tijd en het blijven 
bestaan van het ogenblik uitgebeeld'.192 Een laatste belangrijk kenmerk van 
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Proust zijn volgens 't Hart de bijzondere schoonheidservaringen die hij bij de 
lezer teweeg brengt: 'Proust maakt je zo ontvankelijk voor de schoonheid van 
zelfs de meest lelijke dingen dat je, hem lezend en daarna over hem nadenkend, 
alleen nog maar in staat bent te proberen dingen op dezelfde wijze te er
varen'.193 't Hart betreurt het dat de Nederlandse vertaling van Proust nog 
niet erg opschiet: 'want elke dag waarop men Proust nog niet gelezen heeft is te 
beschouwen als een verloren dag'.194 

't Hart heeft Proust dus uitvoerig bestudeerd, maar ik betwijfel of Prousts 
werk van grote invloed is geweest op zijn schrijverschap. Zijn werk voldoet 
nauwelijks aan de definitie van de 'idealistische' romanschrijver zoals hij die ten 
aanzien van Prousts werk formuleerde, 't Hart schrijft zijn boeken weliswaar 
vaak in de ik-stijl maar essayistische uitweidingen en metaforen komen we bij 
hem nauwelijks tegen en veel te lachen valt er in zijn boeken niet. Proust zou 't 
Harts beeldspraak zeker veel te rationalistisch hebben gevonden. Zo schrijft 't 
Hart in De Droomkoningin over een vroegere schoolliefde: 'Ze [Marian] was zo 
mooi dat ze net zo onbereikbaar leek als het beroep van piloot voor een jongen 
die een bril draagt, al wandelde ze dan in de gangen van onze school'.195 Syn-
esthetische beeldspraak komen we bij 't Hart niet tegen. Verder gebruikt 
't Hart veel dialogen en zijn zijn zinnen kort. Stilistisch zijn er dus grote ver
schillen tussen beide auteurs. Thematisch zijn er wel overeenkomsten tussen 
Proust en 't Hart aan te wijzen alhoewel de verschillen, zoals 't Harts religieuze 
preoccupatie, waarschijnlijk ook op dit punt groter zijn. Beiden besteden veel 
aandacht aan de kindertijd en leggen een bijzondere belangstelling voor kunst 
en meer in het bijzonder voor muziek aan de dag, waarbij ze het thema van de 
muziek voortdurend verbinden aan dat van de liefde. Het zou aardig zijn om de 
verbintenis tussen deze twee thema's bij Proust en 't Hart eens nader te onder
zoeken, alhoewel men er zich ook daarbij voor moet hoeden te spreken over 
beïnvloeding. De verbintenis tussen de muziek en de liefde komt men alom in 
de wereldliteratuur tegen. Expliciete verwijzingen naar het werk van Proust ben 
ik bij 't Hart niet tegengekomen, maar hier en daar treft men in zijn werk 
passages aan die aan Proust zouden kunnen zijn ontleend. Zo zou men voor 
wat betreft het begin van De Droomkoningin in zekere zin kunnen spreken van 
een Proustiaanse verteltechniek. De ik-figuur in deze roman is verdwaald in een 
tuinhuisjescomplex en beleeft daar een aantal ervaringen van onvrijwillige her
innering en déjà vu die hem aanzetten fragmenten uit zijn verleden te vertellen. 
Deze techniek gebruikt Proust in Combray waar de madeleine-ervaring het ver
haal van de zondagen in Combray oproept. Toch is er een groot verschil tussen 
Proust en 't Hart: voor Proust is de onvrijwillige herinnering een belangrijk 
principe binnen zijn gehele werk en filosofie, bij 't Hart niet. De scène in De 
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Aansprekers waar de ik-figuur een groep meisjes op de kade in Maassluis ont
moet, doet denken aan de confrontatie van Prousts verteller met de bloemen-
meisjes op de kade in Balbec: 'Nu wandelde ik dan toch weer in Maassluis en 
als vanzelf richtten mijn schreden zich naar de havenkade. Na mijn vijftiende 
had ik de gewoonte ontwikkeld om elke avond over de haven te wandelen. Op 
de havenkade liepen altijd groepen meisjes die halflachend naar je omkeken als 
je achter ze wandelde en die je hoop gaven op een avontuur dat op de kade 
begon en tussen ganzevoet en zuring aan de Maaskant eindigde. Voor veel 
jongens en meisjes begon het inderdaad zo en eindigde het, na een intermezzo 
aan de Maaskant, naast en in het kraambed, maar ik was te bedremmeld om 
ook maar één meisje aan te spreken. Ik liep daar maar, steeds opnieuw ver
langend naar iets dat nooit gebeurde, terwijl andere jongens moeiteloos een 
meisje wisten los te pellen uit zo'n rij en er dan schielijk mee verdwenen naar 
het Schanshoofd'.196 De ontwakingsscène in De Aansprekers tenslotte herinnert 
aan het begin van Combray, waar de ik-figuur zich in een soort 'no-mans-land' 
bevindt, maar 't Hart werkt deze ervaring veel minder diep uit dan Proust: 
'O nee, minstens twintig minuten lang was het alsof verleden en toekomst weg
vielen, alsof je ineens met geheel gereinigde zintuigen kon luisteren naar een 

1 • • î 197 
grote zanglijster . 

In 1976 schrijft W.F. Hermans een kort stukje over Proust onder het pseu
doniem Bijkaart.198 Hermans was in tegenstelling tot de andere hier behandel
de auteurs niet goed bekend met het werk van Proust: 'Het is wel meer dan 
dertig jaar geleden dat ik dertig bladzijden Proust gelezen heb (Du côté de chez 
Swann) waarna ik ermee opgehouden ben, om er nooit meer aan te beginnen'. 
Proust is zeker niet van invloed geweest op Hermans; deze was meer geporteerd 
voor Céline. Hermans bespreekt het boek van Céleste Albaret. Deze bespreking 
heb ik hiervoor al aan de orde gesteld. 

In 1993 wijdt Brakman een lang essay aan Proust in het tijdschrift De 
Revisor .m Hij spreekt daarin niet expliciet over zijn eigen werk naar aan
leiding van Proust. Hij heeft de Recherche gelezen en is er mee 'doordrenkt 
gelijk de genever doorsijpelt in een dronkaard: in dagelijkse porties, zegenend 
met visioenen en met een duidelijk element van verslaafdheid'.200 Het hoeft 
ons dan ook niet te verbazen dat we veel impliciete en expliciete verwijzingen 
naar Prousts werk in de romans van Brakman tegenkomen. Zo lijkt de scène in 
Die ene mens waar Akijn vanuit zijn bed naar de geluiden op straat ligt te luiste-
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ren geïnspireerd te zijn op de 'straatgeluiden-scène' in La Prisonnière: "s Och
tends vroeg, over zijn boeken, argwanend genietend van de stilte, tastte zijn oor 
de kim af als een radarscherm. Hij kende de stemmen en hun eigenaardigheden; 
er waren erbij van een brute kracht, blokken basalt die de lucht in vlogen, "el-
levis...levende schóhoe...", maar van een geringe draagwijdte, dit gold zelfs voor 
de schilleboer, die een elementair gebrul uitstootte waaruit duidelijk bleek dat 
hij die schillen zelf opvrat, maar er was ook een stem die hij boven alles haatte, 
een zacht weemoedig sluipend geluid, "ahoewe...", dat reeds een horizon ver te 
horen was en het duurde wel een uur voordat het klagend was gepasseerd en in 
de verte verdwenen'.201 De beschrijving van de sonate in G van Johannes 
Brahms in Van de in hoger kringen verliefde is een ware pastiche van Prousts 
beschrijvingen van de sonate en het septet van Vinteuil; een muzikaal thema 
wordt verbonden aan de liefde voor een vrouw en de synesthetische beeldspraak 
die Brakman gebruikt, kunnen we ronduit Proustiaans noemen: 'Alles bleek al 
overeengekomen, als enig stuk zou de sonate in G worden gespeeld van Johan
nes Brahms en dat kwam goed uit want ik ben de componist zeer toegedaan. 
Wie de sonate kent weet dat het een regenlied-thema bevat dat op allerlei 
plaatsen licht verwijtend en zachtjes hoofdschuddend naar voren treedt. Ik 
plaatste mij dan ook zo dat, indien Kee niet op 't laatste moment opsprong, ik 
bij alle avonturen van het thema ten volle zou kunnen genieten van haar hals, 
wang, hand en twee gestalten. Het is een groenig thema, vol bosgeur, grafaarde 
en geluk en ik bad dat de muze mij genadig zou zijn, mij Kee als door een 
mirakel zou doen toevallen voor alle tijden en ons deze zou laten doorbrengen 
in de wondere regio der sonate'.202 Ook de volgende passage uit Pop op de 
bank lijkt direct op Proust te zijn geïnspireerd; daar waar de impressionistische 
schilderkunst van Elstir de verteller leert dat persoonlijke associaties zoals 
bijvoorbeeld uitgedrukt in een metafoor, centraal dienen te staan in de kunst, is 
dat de schilderkunst van Tadema, Israels, Mauve en De Bock voor de ik-figuur 
in Brakmans roman: 'Mijn leermeesters waren niet altijd de beste schilders, 
maar wel zij die mij aan het vertellen brachten: Alma Tadema, Jozef Israels, 
Mauve, De Bock. Mij was iets opgegaan van het licht der metafoor, het ver
mogen ver uiteengelegen punten even intens als verrassend in verband te 
brengen. Een zo innig rapport bloot te leggen dat het iets liet schemeren van de 
eenheid der wereld, een samenhang achter alles. Maar ook van de taal die daar
bij paste, bij geruchte aanwezig als het brokkelwerk der dichters, maar als het 
meezit met hier en daar een "immortelle parole". Alles bij elkaar voldoende om 
de moed erin te houden'.203 Laten we Proust even aan het woord laten: 'Mais 
j ' y pouvais discerner que le charme de chacune [schilderijen van Elstir] con
sistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle 
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qu'en poésie on nomme métaphore, et que, si Dieu le Père avait créé les choses 
en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre, 
qu'Elstir les recréait' {Recherche 1: 835). De meeste expliciete verwijzingen naar 
Proust hebben evenwel betrekking op de herinnering. De verteller in Ante Dilu
vium bijvoorbeeld noemt zichzelf een Proustiaan; hij is een herinneraar. Via de 
herinnering kan hij de medogenloze tijd tot stilstand brengen: 'Of wij tijd heb
ben of geen tijd hebben, dat is alleen maar ons hoogstpersoonlijk probleem, een 
feit is dat hij er is en blijft hoewel hij vergaat. Tegenover deze onverbiddelijke 
grootte veroorloof ik mij een grote luxe, namelijk niet ouder te worden: ten 
eerste omdat ik niet wil, omdat de ouderdom naar de tijd wordt gemeten en 
verder omdat ik mijn herinneringen heb. Ik glimlach zoals Proust dat deed 
want in het verborgene ben ik een Proustiaan. Niemand kan mij daarvan af
houden, in mij knistert die superieure blik'.204 Het onderscheid tussen vrij
willige en onvrijwillige herinnering lijkt voor Brakman in tegenstelling tot 
Proust niet van doorslaggevende betekenis. Zo zegt de verteller van Pop op de 
bank: 'Niets lag er meer voor de hand dan dat, want ik ben een onbedaarlijk 
herinneraar. Ik ben alleen maar herinnering om dat zo maar eens uit te drukken 
en alleen in staat iets mee te maken door het mij te herinneren, erger nog, ik 
herinner mij al terwijl ik nog bezig ben iets mee te maken. [...] Ook in het 
vergeten ligt geen rust voor de rechtvaardige; sinds Proust weten we dat het 
tegenwoordige ons via het verleden wordt aangereikt, omgekeerd is er geen 
herinnering gevrijwaard tegen zijn eigen toekomst, het tegenwoordige. Het wil
lekeurig of onwillekeurig herinneren maakt hier geen wezenlijk verschil'.205 

Het hoeft ons niet te verbazen dat Brakman in zijn artikel voor De Revisor 
uitgebreid ingaat op de plaats die de herinnering in Prousts werk inneemt: 'Nu, 
Proust was een maniakaal herinneraar, dat wil zeggen dat hij zijn leven niet 
wilde beschrijven zoals het was, maar zoals hij zich dat herinnerde. [...] Het is 
buitengewoon moeilijk hier niet te zien hoe deze schrijver geslagen is door een 
ban; indien men deze niet als raadselachtig accepteert maar direct weg wil ver
klaren, ziet men aan het meest wezenlijke van Proust voorbij. Dat is het 
dwangmatige van dit herinneren, het pathologische, het abnormale verknopen 
en weven van een verloren en weer teruggehaald bestaan waarvan de dichtheid 
niet dicht genoeg kan zijn'.206 De onwillekeurige herinnering neemt in deze 
een centrale plaats in. Brakman noemt deze 'mémoire involontaire' epifanie: 
'Het is moeilijk er het juiste woord voor te bedenken, maar ik heb een voor
keur voor het woord epifanie, dat uit de bijbel afkomstig is in verband met de 
bruiloft te Kana, waar, in het gewone, de god verschijnt. Het opdoen van grote 
ervaringen aan kleinigheden, het is bijna de definitie van een schrijver, vooral 
ook om diens schrille tegenstelling tot de amusische mens, die immers kleine er-
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varingen opdoet aan grote gebeurtenissen'.207 De epifanie is kenmerkend voor 
Prousts interpretatie van de werkelijkheid; aan het begin staat altijd de hoogst
persoonlijke impressie, de oorspronkelijke ervaring. In de ogen van Brakman is 
deze houding van Proust te verklaren door het feit dat hij nooit een staat van 
volwassenheid heeft bereikt: 'Deze bewaarde, zuivere ervaringsstof wijst bij 
Proust naar het eigenzinnige, verwende, veeleisende, extreem egoïstische kind, 
waarin niet de normale en gezonde resignatie heeft plaatsgehad die de rijpe 
volwassene kenmerkt. In hem is een vreemde, sprookjesachtige trouw aan de 
onversneden ervaringen uit de kindertijd, de grote schokkende dimensies ervan, 
zelfs zo dat hij ondanks zijn enorm psychologisch inzicht en bewustzijnsniveau 
de wereld later nog zo onvervormd kon waarnemen als op de eerste dag. Onder 
zeer gunstige materiële omstandigheden ontwikkelde hij een techniek die hem 
in staat stelde weerstand te bieden aan de druk het denken te normaliseren, te 
mechaniseren en te automatiseren [...]. Het doorbreken van de normale opper-
vlaktesamenhang, waaronder zoveel verloren is gegaan, het weerkeren daarvan 
in een vreemde vertrouwdheid, het uitspelen van zijn diepste geheimen, die 
echter de geheimen zijn van iedereen, is zijn uitzonderlijkheid'.208 

Vervolgens gaat Brakman in op de liefdesgeschiedenis van Swann en Odette 
en van de verteller en Albertine waarbij hij evenals velen voor hem, de nadruk 
legt op het belang niet alleen van de jaloezie maar vooral van de tijd in deze 
geschiedenissen: 'Proust beschouwde de beide Albertine-delen als het hoogte
punt van zijn werk, het thema van de jaloersheid wordt er opnieuw ontvouwd 
in een universum van vermoedens, verdenkingen, blootstellen en wantrouwen. 
[...] Niets wat in de tijd verschijnt kan volkomen worden bezeten, de ondoor
dringbaarheid van het schepsel van onze bemoeienis is niet het waanbeeld van 
de jaloezie, maar wijst op de tijd als de waarlijk diabolische kwelgeest. Het 
wezen dat zo op het oog als geliefde naast ons gaat is niet langer een vrouw 
maar een reeks gebeurtenissen waar we geen vat op hebben. Proust definieert 
ergens de liefde als tijd en ruimte die waarneembaar zijn gemaakt. Wie dat 
ontkent, en wie wil dat niet, pleegt verraad aan de onherstelbare eenzaamheid 
waartoe ieder mens is veroordeeld'.209 Hoewel de liefde van de verteller en 
Albertine in zekere zin een duplikaat is van de liefde tussen Swann en Odette, 
ziet Brakman ook belangrijke verschillen tussen beide liefdesgeschiedenissen. De 
liefde van Swann voor Odette is esthetisch. Swann wil van Odette een kunst
werk maken: 'Swann blijft binnen de esthetiek, vertwijfelend tussen een idee en 
een ordinaire snol, wat niet gering is, maar Proust bespaart hem een dieper 
lijden [...]'.21° In de relatie tussen de verteller en Albertine is geen sprake van 
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een dergelijke esthetische idealisering en het lijden van de verteller is dan ook 
dieper. 

Brakman gaat ook uitvoerig in op Prousts anti-snobisme; hij schetst vaak 
een genadeloos portret van de mondaine kringen: '[...] Ik bepaal mij hier tot 
wat hij zag met mij aan de hand: een snobistisch milieu in de ban van snijdende 
bon-mots, een wereld van gezwets, een universum van vooroordelen. Zijn ar
beid was ondergravend, zijn formuleringen vernietigend, zijn aanklacht vaak in 
komische scènes gekleed. Hoewel deze aanklacht grotendeels een esthetische 
was en geen morele deed het toch in scherven vallen wat hij van huis uit zo 
waardeerde: persoonlijkheid, stand, fatsoen [...]. Zijn schildering bijvoorbeeld 
van "le petit clan" van Mme Verdurin is genadeloos'.211 Tenslotte bespreekt 
Brakman de zo belangrijke relatie van Proust met zijn moeder. Evenals Vestdijk 
en Drion is Brakman van mening dat Proust de liefdes in zijn roman heeft 
getransformeerd om zodoende zijn moeder te sparen. De homoseksuele liefde 
heeft hij verbeeld in de Baron de Charlus en de dochter van Vinteuil en niet in 
de ik-figuur. Tenslotte herneemt Brakman de stelling van Vestdijk dat aan de 
basis van Prousts werk de dialektiek van het bijzondere en het algemene staat. 
Belangrijker dan deze drang naar het algemene acht Brakman evenwel de epifa-
nie. Het opdoen van grote ervaringen aan kleinigheden als in de onvrijwillige 
herinnering staat centraal in Prousts schrijverschap: 'In het hele werk is er de 
beurtzang van het bijzondere en het algemene: het genadeloos aanwijzen maar 
ook het liefdevol aanraken, de ironie en de distantie enerzijds, de tederheid 
anderzijds, uiteindelijk culminerend in een geheel dat een verstaan mogelijk 
maakt. Bij Proust hier geen spoor van utopie, metafysiek of wat voor transcen
dentie ook. Wat het hele werk mogelijk maakte is eerder de epifanie, die zich 
pas in zijn oorsprong laat kennen als zij zich ontvouwt. Het hele werk van 
Proust ontstijgt aan een koekje bij de thee, en openbaart niet minder dan het 
geluk het gemis ervan, een samenzwering van lust, leven, last en zin'.212 

Voor wat betreft de plaats die Proust inneemt in de literatuurgeschiedenis 
zijn er een aantal tendensen te onderscheiden. Over de inhoud van Prousts 
werk lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen vinden de door Proust be
schreven wereld van het fin de siècle verouderd. Zo schrijft Liesbeth Korthals 
Altes in 1992: 'Onlangs herlas ik De gevangene in Nederlandse vertaling [...]. 
Wat lijkt die wereld in eerste instantie ver van ons af te staan, met zo'n eind-
negentiende eeuwse hypergevoelige, ziekelijke hoofdpersoon die niets anders 
doet dan af en toe een artikeltje voor Le Figaro te schrijven en op bezoek gaan 
bij de deftigen'.213 Kummer is van mening dat Prousts visie op homoseksuali
teit en op de salonkultuur niet meer van deze tijd is, maar zijn ideologieën over 
antisemitisme en klassenonderscheid zijn ook nu nog actueel: 'Door hem stui-
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ten we op ideologieën die ook nu nog werkzaam zijn. Het "vermengen" van 
uiteenlopende rassen en culturen, de conflicten die dat nu ten enen male met 
zich meebrengt, zal in Europa een van de belangrijkste problemen gaan 
vormen'.214 Zoals we gezien hebben, stellen De Botton en Prick op een wat 
luchtiger manier de relatie tussen Prousts wereld en de tegenwoordige tijd aan 
de orde. In de ogen van Zwaap hebben met name Prousts beschrijvingen van 
het mondaine leven niets aan actualiteit ingeboet: 'Op zoek naar de verloren tijd 
beschrijft de zeden en conventies in de verzinkende saloncultuur van een lang
zaam vervagende adelstand, en in het kielzog daarvan de opkomst van een 
nieuwe bourgeoisie, maar tegelijkertijd bracht Proust daarmee het hele scala van 
menselijke en al te menselijke gedragingen in kaart die ook nu nog van gelding 
zijn. De harteloze hertogin van Guermantes [...] leeft ook anno 1995 als type 
voort, evenals de domme en berekenende dokter Cottard en al die andere deel
nemers aan deze imponerende estafette van de menselijke comédie. Proust lezen 
is daarom ook in onze tijd altijd nog een ontdekking van de geheimen van het 
eigen gedrag van de lezer, hetgeen niet altijd een aangename, maar steeds een 
louterende ervaring is'.215 Pröpper is daarentegen van mening dat Prousts be
schrijvingen van het sociale leven gedateerd zijn juist omdat ze nog steeds deels 
actueel zijn. De filosofische, spirituele dimensie van Prousts werk is veel 
interessanter naar zijn mening: 'Het boek leest als een roman, denk ik weleens 
en de meest romaneske passages zijn ook de meest gedateerde, de passages met 
de hoogste satirische en maatschappijkritische waarde de meest overbodige. Niet 
alleen omdat de wereld is veranderd, vooral omdat die niet is veranderd. De 
adel van toen is de nouveau riche, het halfintellectuelendom van nu, de industri
eel die kunstboeken en een enkele roman op zijn salontafel heeft liggen. [...] En 
tenslotte is de spirituele reis die de Verteller onderneemt belangrijker dan de 
sociale, ook al vraagt de laatste om de meeste aandacht'.216 

Eind jaren tachtig verschijnen er twee wetenschappelijke studies over Proust 
vanuit een literair-sociologische en een cultuur-historische invalshoek. In 1985 
publiceert romanist en algemene-literatuurwetenschapper Emanuel Kummer zijn 
proefschrift Literatuur en Ideologie. Proust en Ter Braak.2" In deze studie on
derzoekt Kummer de ideologische onderbouwing van Prousts Recherche en Ter 
Braaks Hampton Court en Dr. Dumay verliest zonder ze te vergelijken. Voor 
wat betreft het werk van Proust, presenteert Kummer ons een kritische analyse 
van het literatuursociologische werk van P.V. Zima en meer in het bijzonder 
van zijn Proust-analyses zoals verwoord in zijn studie L'Ambivalence romanes-
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que. Proust, Kafka, Musil uit 1980. Kummer wil aantonen hoe speculatief de 
literatuuropvatting van Zima is en hoe sterk normatief zijn analyses van Prousts 
Recherche uitvallen. In de eerste plaats verwerpt Kummer Zima's sociolectuur 
van Prousts werk. Zima gaat voor wat betreft Proust uit van van de niets-
doende klasse die naar zijn mening een apart sociolect vormt dat gekenmerkt 
wordt door snobisme, narcisme en mondaine conversatie. Volgens Kummer le
vert Proust juist ook voortdurend kritiek op de taal van de mondaine causeur. 
Meer in het algemeen, ondermijnt Proust officiële en geïnstitutionaliseerde 
opvattingen. Kummer neemt als voorbeeld de Dreyfus-affaire en analyseert de 
reacties op deze affaire van de Baron de Charlus en van Bloch, twee ideologie-
dragende personages naar zijn opvatting. Kummer wijst erop dat er uit de 
meningen uitgesproken door bijvoorbeeld de Baron de Charlus omtrent de 
Dreyfus-affaire en meer in het algemeen omtrent het anti-semitisme, geen 
eenduidig oordeel is te destilleren. De Baron de Charlus is een uitgesproken 
tegenstrijdig personage. Hij wordt gekenmerkt door een ambivalentie van het 
hooghartige, serieuze en het groteske, het komische. Volgens Kummer moet 
men zijn opmerkingen dan ook niet altijd au sérieux nemen. Zima had geen 
oog voor de ironische kant van de Baron de Charlus: 'Wat doet Proust? Hij laat 
een baron die behoort tot een van de oudste geslachten in Frankrijk door zijn 
werk wandelen met al die aan joden toegedichte eigenschappen. Een baron die 
nota bene op een ironische manier anti-semitische leuzen belachelijk 
maakt!' De Baron de Charlus is in de ogen van Kummer een 'snijpunt van 
contrasterende ideologieën'.2'9 En wat voor de Baron de Charlus geldt, geldt 
voor de Recherche in het algemeen. Proust behandelt alle thema's, zoals dat van 
de Dreyfus-affaire, perspectivistisch. Een eenduidig oordeel over bijvoorbeeld 
het anti-semitisme komen we bij hem dan ook niet tegen: 'Proust speelt de ver
tellende ik, de verhaalde ik en de baron zo tegen elkaar uit dat de lezer zelfs 
met de kennis van het hele verhaal verward achterblijft'.220 Van een eenduidig 
sociolect, zoals Zima dat had geprobeerd te definiëren, is volgens Kummer bij 
Proust dus geen sprake. 

Ook Zima's analyse van de syntactische en narratologische structuren in het 
werk van Proust, is volgens Kummer niet houdbaar. In de ogen van Zima ken
merkt de romanarbeid van Proust, in tegenstelling tot die van Balzac, zich door 
het principe van de associatie. Prousts kritiek op Balzac is volgens Zima het 
gevolg van de crisis binnen de liberale markteconomie. Dit associatieve principe 
komen we op verschillende niveaus bij Proust tegen. Zo helt de zin bij Proust 
volgens Zima al duidelijk over naar de surrealistische techniek en naar de 
'stream of consciousness'. Zima geeft enkele voorbeelden van klankassociaties 
op zinsniveau die bepaalde betekenissen zouden connoteren. Kummer verwerpt 
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deze analyse door erop te wijzen dat er talloze zinnen bij Proust zijn waarin 
sprake is van klankassociaties die volstrekt betekenisloos zijn. Ook de klank- en 
kleurassociaties die eigennamen bij de verteller oproepen zijn volgens Zima 
illustratief voor de onbewust associatieve kant van Prousts schrijverschap. 
Kummer is het hier niet mee eens. Naar zijn mening is een causale uitleg voor 
de opgeroepen associaties wel degelijk mogelijk: 'Bij Pont-Aven geeft het 
woordbeeld en de geografische kennis van Normandie een causale uitleg voor 
de naam en de opgeroepen associaties, bij Parma is het de tekst zelf. Het is 
uiterst logisch, heel begrijpelijk, zeer communicatief en algemeen geldend. Ik 
vind het heel plausibel dat de verteller bij deze naam die associaties heeft; het 
doet me niet staren naar mezelf en ik krijg er geen directe relatie met mijn 
onbewuste door'.221 Kummer ziet Proust dan ook niet als voorloper van Bre
ton. Het associatieve principe leidt, volgens Zima, bij Proust ook tot een niet 
lineair-causale vertelstructuur. Als voorbeeld geeft hij de scène in A l'ombre des 
jeunes filles en fleurs waar de verteller in het hotel van Balbec iets aan de 
liftjongen vraagt maar geen antwoord krijgt. Proust geeft meerdere verklaringen 
voor dit zwijgen: 'Hetzij uit verbazing over mijn antwoorden, aandacht voor 
zijn werk, om redenen van etiquette, hardhorendheid, eerbied voor de plaats 
waar wij ons bevonden, vrees voor gevaar, traagheid van verstand, of omdat de 
directeur het verbood'. In de ogen van Zima worden deze verklaringen associa
tief opgeroepen. Hij ziet in de reeks een uiting van de ondoorzichtige realiteit 
die hij kenmerkend acht voor de moderne monokapitalistische maatschappij. 
Kummer is het niet eens met deze interpretatie. Proust presenteert ons in eerste 
instantie weliswaar geen eenduidige verklaring, maar in de loop van de roman 
wordt het raadsel opgelost. In Sodome et Gomorrhe, tijdens het tweede bezoek 
van de verteller aan Balbec, weet de verteller met zekerheid te stellen dat de 
liftboy uit respect heeft gezwegen: 'De verteller heeft in zijn consequente logica 
verteld wat hij bij zijn aankomst in het hotel meemaakte en kon toen nog niet 
weten wat het zwijgen van de liftboy veroorzaakte. Later begrijpt hij dat wel; 
hij kent de jongen beter en past een klassiek causaal-psychologische analyse toe 
zoals de meeste mensen dat doen in welke maatschappijformatie dan ook'.222 

Volgens Kummer wordt Prousts manier van schrijven niet uitsluitend geken
merkt door de associatieve vorm die gedicteerd wordt door het onbewuste zoals 
Zima beweerd had. Naar zijn mening werkt de verteller in de Recherche vanuit 
drie werkelijkheidsniveaus. Allereerst een preëxistentiële werkelijkheid. De 
platonische wereld, de ideeën die ingeboren zijn, wel of niet gelijk aan de 
hemelse gevoelens of paradijselijke indrukken die hij krijgt bij sommige asso
ciaties of kunstbelevingen. Kummer, die promoveerde onder Dresden, is evenals 
hij van mening dat Proust aansluit op een lange traditie in de kunst die terug
gaat op Plato. Ten tweede een authentieke werkelijkheid. Gevormd door zijn 
eigen leven, opgeslagen in het onbewuste, een verzameling van verwarde, on-
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doorzichtige beelden, die door de tijd aangesproken zijn. En tenslotte een 
sociale werkelijkheid. De wereld van beelden die kopieën zijn van de objecten, 
gebaseerd op zintuiglijke waarneming. Proust als tussenstation opvoeren tussen 
Balzac en Breton op grond van zijn poëtica, is volgens Kummer dan ook niet 
eenvoudig. 

Kummers studie wordt zeer negatief ontvangen in de media. Willem Kuipers 
is van mening dat Kummers boek volstrekt onleesbaar is en geen enkel nieuw 
inzicht biedt in Proust of Ter Braak. Interpretaties worden volledig over
schaduwd door een vaak onnavolgbare metataal: 'Maar wat heeft dit in gods
naam met Proust of Ter Braak te maken? De hogere fröbelschool waar men 
praecox ejaculeert. Als Kummer dan ook nog over het luciferdoosje van Ter 
Braak begint ("al starend gaat het luciferdoosje plotseling voor hem leven") deelt 
zich zo'n heftige afkeer van dit hulpeloze academische gezwets aan mij mee (een 
starend luciferdoosje?) dat ik ernstig betwijfel of de thuisblijvers [mensen die 
niet op vakantie gaan] niet altijd ongelijk hebben. Ik leg het boek weg. Ik wil 
eruit. Literatuur en Ideologie: après nous le déluge'.223 Aleid Truijens laat zich 
in NRC Handelsblad ook zeer negatief en met een flinke dosis ironie over Kum
mers studie uit: 'Als ik nu voorzichtig opmerk dat ik niet van mijn stoel geval
len ben van de conclusies die Kummers ideologische analyse van romans van 
Proust en Ter Braak heeft opgeleverd - bij voorbeeld dat bij Ter Braak de 
ideologie van de middenklasse-intellectuelen, die fatsoen gebruiken als wapen 
tegen het fascisme, de boventoon voert - dan zal Kummer briesend opveren en 
klagen dat dit geklets van leken "achteraf te horen is". Wanneer anders dan 
achteraf mag de leek zijn "onplezierige opmerkingen" plaatsen? Of is het de 
bedoeling dat de leek dit kolossale geschrift helemaal niet in handen krijgt? 
Bovendien ben ik omgekocht door een culturele institutie "die de sociale kloof 
diep wil houden", dus ik verbeeld me natuurlijk alleen maar dat ik iets vind 
(Lezer! Werp deze ogenschijnlijk onschuldige papieren vol walging van u af. 
Dat doet Kummer ook altijd met een boek dat hij geanalyseerd heeft. In een 
interview in Mare vertelt hij trots dat hij voordat hij aan zijn karwei begon, het 
werk van Proust en Ter Braak niet om door te komen vond. Maar dat geeft 
niets, vertelt hij jolig in zijn boek: "Van een leesbare tekst, maken wij een 
schrijfbare tekst, we manipuleren bij het leven [...], je tekst groeit alle kanten 
uit, het wordt een epicentrum van uitzaaisels van interpretatiemogelijkheden". 
En dat verschaft genot. Daarbij kom je klaar! Vervolgens keert hij het boek 
"onverschillig de rug toe". Kummer houdt niet van literatuur, hij misbruikt 
haar, voor één lange gruwelnacht! Genoeg over Kummer)'. 

W. Kuipers, 'Leidse wetenschapper Em. Kummer op zwerftocht door de literatuur. Watten, 
houtwol en papiersnippers rond een starend luciferdoosje van Ter Braak'. In: de Volkskrant, 16 
augustus 1985. 
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In 1997 publiceert Evers een uitgebreide studie over Proust vanuit cultuur
historisch perspectief: Proust en het fin de siècle.21' Evers beperkt zich niet tot 
een louter cultuur-historische analyse, maar gaat ook uitvoerig in op de thema
tiek van de Recherche en de esthetica van Proust. Zoals hij zelf aangeeft is zijn 
boek in de eerste plaats bedoeld als een handige inleiding voor lezers van 
Proust: 'Ik hoop dat mijn studie stimuleert tot de lectuur van Proust zelf, opdat 
met van hem wordt gezegd, wat Voltaire van Dante zei: "Een groot schrijver, 
niemand leest hem"'.226 Volgens Evers zet Proust zich af tegen de decadente,' 
pessimistische tijd van het fin de siècle en tegen de literatuur die hier uit
drukking aan gaf. Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray, Huysmans ' A Re
bours en Couperus' Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan zijn, in de 
ogen van Evers, literaire voorbeelden van decadentie. In een eerste hoofdstuk 
onderzoekt Evers de invloed die Angelsaksische denkers als Ralph Waldo Emer
son, Thomas Carlyle en John Ruskin op de vorming van Prousts optiek hebben 
uitgeoefend. Hun levenskrachtige filosofie bood in de ogen van Evers Proust 
een antidotum tegen de decadente fin de siècle-mentaliteit. Prousts mensvisie 
staat dicht bij het monisme van Emerson: de werkelijkheid wordt begrepen als 
een oneindig gevarieerd universum, als een bezielde eenheid. De wereld heeft 
een verborgen schoonheid en harmonie, die iedere keer opnieuw, door ieder in
dividu heen, wil zijn uitgedrukt. Ook Proust benadrukt voortdurend de unici
teit van het individu en de plicht en de vreugde zich te realiseren. Carlyle is 
verwant aan Emerson. Ook bij hem vindt men de gedachte dat de zintuiglijke 
wereld symbool is voor een hogere wereld. Belangrijker dan Emerson en Car
lyle is, in de ogen van Evers, de invloed van Ruskin op Proust geweest. Ruskin 
leerde Proust kijken. Proust deelt met hem een 'culte de la beauté', een ver
heerlijking van de schoonheid. Toch stond Proust niet kritiekloos 'tegenover 
Ruskin. Hij hekelt met name zijn 'idolâtrie', zijn estheticisme. Van Franse zijde « 
werd Proust beïnvloed door zijn leraar filosofie Alphonse Darlu en enigszins 
door het symbolisme van Mallarmé en Baudelaire, alhoewel die laatste invloed, 
in de ogen van Evers, vaak overschat wordt. Ik kom hier zo dadelijk op terug 
wanneer ik kom te spreken over Proust en het symbolisme. In het tweede 
hoofdstuk gaat Evers in op het thema van de roeping bij Proust. A la recherche 
du temps perdu is een ware 'Bildungsroman'. Het zijn met name de fictieve 
kunstenaars die de verteller de weg wijzen in zijn zoektocht naar het schrijver
schap. Zo is de impressionistische schilderkunst van Elstir voor de verteller 
aanleiding om na te denken over het vertelperspectief en over het gebruik van 
de metafoor. Elstir betekent voor de verteller de bevestiging van het primaat 
van de optische illusie die haar literair equivalent vindt in de metafoor. Het 
grootste gevaar dat de kunstenaar-in-wording bedreigt, is volgens Evers, het 
estheticisme. Proust heeft de verleiding van het estheticisme verbeeld in de 

M. Evers, 1997. Deze studie is een bewerking van zijn proefschrift dat in 1973 verscheen onder 
de titel: Het probleem der schoonheid, een studie over Marcel Proust. 

226 o.e. p. 10. 
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figuren van Swann en M. de Charlus. Zij vermengen kunst en werkelijkheid. 
Deze tendens om een kunstwerk te substitueren voor de werkelijkheid, wordt 
door Proust heftig en onafgebroken bestreden. Toch zijn bij Proust kunst en 
leven geen tegenstellingen. In deze onderscheidt hij zich van een auteur als 
Thomas Mann. Mann ziet kunst en kunstenaar steeds verbonden met verval, 
met 'décadence'. Zijn opvatting van kunst is, in de ogen van Evers, een 
ironisch-pessimistische. Proust stelt hier een volhardend idealisme tegenover, 
hetgeen de zeer uiteenlopende visies van beide auteurs op een componist als 
Wagner verklaart. Wagner betekent voor Mann doodsverlangen, pessimisme en 
erotiek. Proust geeft nergens de indruk dat Wagners muziek geassocieerd is met 
pessimisme en doodsverlangen. Voor wat betreft het probleem van de relatie 
tussen kunstenaar en maatschappij kenmerkt Proust zich door een zuiver esthe
tische kunstconceptie. Hij zet zich af tegen geëngageerde literatuur. Alleen stijl 
is het criterium van spiritualiteit; het onderwerp doet niet ter zake. Bij Proust 
heerst er altijd een spanning tussen de wereld van het mogelijke en de wereld 
van het werkelijke. Proust stelt zich overigens nooit tevreden met de zuivere 
fantasie, maar is altijd geobsedeerd door de realiteit. Hij onderscheidt zich, 
volgens Evers, dan ook wezenlijk van bijvoorbeeld de surrealisten. Als belang
rijkste streven bij Proust ziet Evers het zoeken naar schoonheid: 'voir poétique
ment' is hetgeen de verteller een gevoel van geluk bezorgt. De keren dat men 
poëtisch ziet, zijn evenwel zeldzaam. Meestal wordt onze eerste waarneming 
teniet gedaan door de gewoonte of door de ratio. Proust besteedt dan ook 
bijzondere aandacht aan al die verschijnselen die de normale dimensies ver
nietigen en de gewoonte uitschakelen: de onvrijwillige herinnering, de droom 
en het ontwaken en de moderne communicatiemiddelen als auto, vliegtuig en 
trein. Oude dimensies van ruimte en tijd worden vernietigd en nieuwe ge
schapen. In hoofdstuk vier gaat Evers uitvoerig in op twee van Prousts belang
rijkste stijlkenmerken: het perspectivisme en de metafoor. Door het hanteren 
van een perspectivische verteltrant, multipliceert Proust de werkelijkheid. Voor 
wat betreft de metafoor, volgt Evers, evenals Van Buuren, in grote lijnen de 
visie van Genette zoals hij die uiteen had gezet in zijn artikel 'Métonymie chez 
Proust': 'Ook Genette, die de laatste twee voorbeelden behandelt in een studie 
waarin hij de rol aantoont van de metonymie in de metafoor, benadrukt dat bij 
Proust de metafoor nooit willekeurig is gebruikt, maar behoedzaam en nauw
keurig wordt voorbereid, door de context zelf als het ware wordt opgeroe
pen'.227 Een gevolg van Prousts perspectivische verteltrant is volgens Evers de 
afwezigheid van cultuurkritiek in zijn werk. De Dreyfus-affaire, de Eerste 
Wereldoorlog, de homoseksualiteit, ze worden allemaal perspectivisch weer
gegeven; Proust spreekt geen eenduidig standpunt uit. In de ogen van Evers 
neemt Proust dan ook een uitzonderlijke positie in in de moderne tijd. Tegen 
de geest van zijn tijd verdedigt Proust het primaat van de kunst. 

o.e. p. 171. 
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De studie van Evers wordt besproken door Pröpper in de Volkskrant.721 

Zoals de titel van zijn artikel 'Proust voor beginners' al aangeeft, is Pröpper van 
mening dat Evers in zijn studie te weinig rekening heeft gehouden met alles wat 
er sinds het verschijnen van zijn proefschrift in 1973 over Proust is gepubli
ceerd. Degene die goed op de hoogte is van de Proustliteratuur zal volgens 
Pröpper bij Evers geen nieuwe feiten of interpretaties aantreffen: '[...] Op bijna 
elk deelgebied sjokt hij mijlenver achter recente onderzoekingen en inter
pretaties aan. Dat leidt tot beweringen die twintig jaar geleden misschien boud 
waren, maar waarvan niemand nu nog verbloost. Dat leidt tot inzichten die 
slechts als simplificatie kunnen worden aangemerkt. De Proust van Evers is een 
Proust voor beginners, en daarmee is tevens de functie van het boek aan
gegeven'.229 Proust is volgens Pröpper als decadent allang geleden ontmaskerd. 

Literair-historisch gezien zijn er, net als tijdens de vorige periodes, velen die 
in Prousts werk in algemene zin een reactie op de negentiende eeuw en een op
maat naar de twintigste eeuwse roman zien. Prousts psychologische opvattingen 
zijn, zoals we zojuist naar aanleiding van Het volgende verhaal van Nooteboom 
zagen, ondertussen zo'n gemeengoed geworden, dat men er in de kritiek minder 
dan in voorafgaande periodes over spreekt. Het is met name in studies die over 
het thema van de liefde bij Proust handelen, als die van Van Krogten en Hal-
berstadt-Freud, dat nog uitvoerig wordt ingegaan op Prousts pyschologie en op 
de mogelijke verwantschappen tussen Proust en Freud. Zo stelt Van Krogten 
dat Prousts werk een ware schatkamer is voor de psychologie: '[...] En dit geldt 
voor alle basisdisciplines, dus voor de functieleer (het waarnemen, het denken, 
het herinneren, het vergeten), voor de sociale psychologie (de geestdodende 
werking van het leven in coteries) voor de ontwikkelingsleer (de uitstraling van 
jeugdervaringen) maar bovenal voor de persoonlijkheidsleer'.230 Deze studies 
zullen bij de bespreking van het thema van de liefde aan de orde worden 
gesteld. 

De meeste critici wijzen ook gedurende deze periode op het feit dat Proust 
zich afzet tegen de negentiende eeuw. 't Hart stelt, zoals we gezien hebben, 
Proust als idealistisch schrijver tegenover de realistische romanschrijvers van de 
negentiende eeuw. Ook Wester benadrukt het feit dat Proust zich afzet tegen de 
negentiende eeuw en meer in het bijzonder tegen de romantische traditie: 'Als 
Valéry, de bekende Franse schrijver, heeft kunnen beweren dat het kunstwerk 
dat is wat niet samengevat kan worden, hoezeer geldt dat dan niet voor deze 
roman van Proust. Iemand noemde eens A la recherche een "onromantische 
roman", in de zin dat het de eerste roman zonder intrige is, in afwijking van 
wat gebruikelijk was in de grote romantische traditie van de negentiende 

H. Pröpper, 'Proust voor beginners'. In: de Volkskrant, 20 juni 1997. 
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I.A.H.M. van Krogten, 1988, p. 70. 
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eeuw'.231 Ook Jan Versteeg benadrukt in 1982 in zijn artikel 'De Franse 
roman in de jaren zeventig'232 het vernieuwende karakter van Prousts Recher
che waarbij ook hij met name Prousts antirealisme en de autoreflectie onder
streept: 'Maar 1913 is vooral belangrijk omdat Proust in dat jaar het eerste deel 
van zijn A la recherche du temps perdu publiceert. Met hem zal het aangezicht 
van de roman in de twintigste eeuw ingrijpend veranderen. De vernieuwingen 
van Proust liggen niet alleen op het vlak van de verteltechniek of de stijl, die bij 
hem een uiterst raffinement bereikt. Even belangrijk is de rol die hij toekent 
aan de intuïtie. De "monologue intérieur" zal later ook door Joyce knap word
en uitgebuit. Maar het meest opzienbarende is dat het zoeken bij Proust zich 
niet richt op de betekenis, maar op de middelen waarmee de betekenis kan wor
den overgebracht. Het komt erop neer dat de schrijver niet meer naar een weer
gave van de (een) realiteit streeft, maar eerder probeert aan te geven wat hem 
van die realiteit scheidt. Proust stelt niet de held in zijn relatie tot de wereld als 
probleem, maar het romanschrijven. Het is duidelijk dat hiermee de intrige, de 
lineaire structuur, het beschrijven van personages en hun avonturen, geen nood
zakelijke minimale randvoorwaarden meer zijn. De roman brengt een opvatting 
van het leven, van de kunst, van de literatuur naar buiten, maar is tegelijkertijd 
de geschiedenis van zijn eigen wording. In plaats van de ambitie te hebben naar 
een bestaande werkelijkheid te verwijzen, schept de roman voortaan zijn eigen, 
fictieve, werkelijkheid'.233 

Prousts antirealisme wordt dus keer op keer onderstreept. Maar wat stelt hij 
hier tegenover? Kenmerkend voor deze periode is tevens dat er meer dan voor
heen een behoefte bestaat om Proust te verbinden aan een door de kunst- of 
literatuurgeschiedenis onderscheiden stroming of beweging: impressionisme, 
symbolisme, nouveau roman en modernisme. 

Net als tijdens de vorige periode, wordt Prousts werk regelmatig in verband 
gebracht met het impressionisme. Studies naar de mogelijke invloed van het 
impressionisme op Proust, komt men overigens ook vaak in de Franse Proust-

R. Wester, 1985. 
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kritiek tegen.234 Van 't Veer bijvoorbeeld, in zijn besprekingen van de vertaling 
van A l'ombre des jeunes filles en fleurs, waarin de impressionistische schilder 
Elstir optreedt, verbindt Proust aan het impressionisme: 'Zo ergens, dan is het 
in deze delen duidelijk waarom Proust tot het impressionisme kan worden ge
rekend. De vage contouren en vervloeiende lijnen, de opdeling in kleine toetsen 
en kleuren, de voorkeur voor herfst en lente en voor bewegelijke natuur, zoals 
de zee - dit alles is in zijn boeken net zo goed te vinden als op de schilderijen 
van Degas en Monet en in de muziek van Debussy'.235 En: 'Dit deel van "Op 
zoek naar de verloren tijd" is beroemd doordat het de uitvoerige stukken bevat 
over Prousts kennismaking met de schilder Claude Monet die in het boek "El
stir" heet. Persoonlijk houd ik juist niet het meest van de stukken waarin de 
"impressionist" Proust in impressionistisch proza het werk van de impressionist 
Monet beschrijft. Het is impressionisme in het kwadraat dat mij wel iets te vaag 
wordt'.236 Ook Cornips, in een interview met Spoor, brengt Proust in ver
band met de impressionistische schilderkunst: 'Proust werd natuurlijk beïnvloed 
door de kunstenaars van zijn tijd, de impressionisten. Hij vond Monet niet voor 
niets de grootste schilder om die veelheid van lichttintelingen en kleur
schakeringen. Zo kenmerkt Proust zich door een veelheid van woorden. Hij wil 
niet abstraheren, zoals dat bij ons onder de invloed van Plato en de kerk goed 
gebruik is, en wat vaak leidt tot het sjoemelen met de waarheid. Proust heeft 
veel woorden nodig, net zoals Monet ieder blaadje van een boom schilderde. 
Niet het gemak van de abstractie: een boom is een stam en een brug heeft een 
boog en een leuning....alsof er helemaal geen licht bestaat dat alles verandert. Er 
zijn zelfs mensen die zeggen: ja, die Monet, die had altijd een grote fles wijn 
naast zich staan. Die was altijd teut en kon het met meer goed zien en daarom 
maakte hij zo'n gek schilderij. Net zoals er mensen zijn die van Proust zeggen: 
ja, die is zo langdradig, die houdt maar niet op, die kletst maar een eind weg. In 
die zin kun je wel zeggen dat je daar dan doorheen moet bijten. Zoals je ook 
moet willen zien hoe prachtig dat laatste rozenlaantje van Monet is'.237 Evers 
daarentegen verzet zich tegen deze link die vaak gelegd wordt tussen Proust en 
de impressionistische schilderkunst. Naar zijn mening staat Proust met zijn 
belangstelling voor het moderne dichter bij de futuristen, fauvisten en kubisten: 
'Met de fascinatie door het moderne, de overtuiging dat de moderniteit schoon
heid bezit en de eis dat de moderne kunst haar poëzie moet uitdrukken, herin
nert Proust aan avant-gardistische bewegingen in schilderkunst en literatuur in 
het tweede decennium van de twintigste eeuw, waarbij opvalt dat de meeste van 
deze uitspraken voorkomen in La Prisonnière en La Fugitive, delen .die na 1913 

234 Zie bijvoorbeeld: J. Monnin-Hornung, Proust et U peinture, Nizet, Genève, 1951. En: H. Bon
net, Le progrès spirituel dans "La Recherche" de Marcel Proust, Nizet, Parijs, 1979. 
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zijn geschreven. Wij denken aan de kunst van futuristen, fauvisten en kubisten; 
men denke aan doeken van Robert Delaunay als Hommage à Blériot, L'Equipe 
de Cardiff, aan het motief van de Eiffeltoren, dat in tal van zijn schilderijen 
terugkeert [...]. Proust dient vooral niet geassocieerd te worden met zachte 
pastelkleuren, met postimpressionistische schilderkunst, met etherische klan
ken'.238 

Ook de relatie tussen Proust en de 'nouveau roman' die ik in mijn vorige 
hoofdstuk uitvoerig behandeld heb, wordt in deze periode incidenteel nog wel 
eens aan de orde gesteld. De romanist Van Buuren komt kort terug op de theo
rie dat Proust als de vader van de 'nouveau roman' kan worden beschouwd: 'A 
la recherche is in de eerste plaats een psychologische roman. Volgens Proust 
wordt de werkelijkheid gevormd door de indrukken die de wereld in de mense
lijke geest achterlaat. Werkelijk is dus niet de objectieve wereld buiten ons, 
maar de veranderlijke voorstelling die we ons er van maken. Terwijl de werke
lijkheid voor de naturalisten nog betrekkelijk stabiel was [...] krijgt ze bij Proust 
een instabiel, wisselvallig karakter'. Volgens Van Buuren zijn het de auteurs van 
de 'nouveau roman' geweest die Proust uiteindelijk de erkenning brachten die 
hij verdient. Hij verwijst hier duidelijk naar de Franse situatie: 'Marcel Proust 
geldt als een van de belangrijkste romanschrijvers van deze eeuw. Zijn roman
cyclus Op zoek naar de verloren tijd heeft vooral op moderne schrijvers grote 
invloed uitgeoefend. Claude Simon, onlangs bekroond met de Nobelprijs, heeft 
verklaard dat Proust zijn belangrijkste voorbeeld was en met die mening staat 
hij niet alleen. Ook Michel Butor en Nathalie Sarraute hebben zich in derge
lijke bewoordingen uitgelaten en Samuel Beckett wijdde zelfs een studie aan 
hem. Het is niet toevallig dat die schrijvers behoren tot de Nouveau Roman, 
want Proust dankt zijn huidige reputatie voor een aanzienlijk deel aan deze 
groep die in de jaren vijftig en zestig furore maakte. Voor die tijd telde Proust 
niet echt mee. Zijn werk werd niet belangrijk gevonden door de schrijvers en 
kritici van voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was de tijd waarin 
men behoefte had aan politiek en maatschappelijk geëngageerde literatuur en 
daaraan voldeed het werk van Proust niet. Kenmerkend is het vernietigende 
oordeel dat Jean-Paul Sartre over A la recherche velde. [...] Het werk heeft er 
met andere woorden een halve eeuw over gedaan om erkenning te krijgen'.239 

In de loop van de jaren tachtig verschijnen er twee wetenschappelijke studies 
die Proust verbinden aan respectievelijk het symbolisme en het modernisme. In 
principe vallen deze studies buiten het bestek van dit onderzoek maar aangezien 
ze veel reacties hebben opgeroepen in de publieke kritiek en theorieën verkon
digen die door anderen werden overgenomen, heb ik besloten ze wel te behan
delen. Dresden, die eerder inging op de relatie tussen Proust en de vertegen
woordigers van de 'nouveau roman', publiceert in 1980 een studie over het sym-

M. Evers, 1997, p. 182 en p . 208. 
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bolisme waarin hij Proust met deze stroming in verband brengt.240 Zoals we 
gezien hebben, hebben een aantal critici, Wage en De Ridder, in navolging van 
Dresden Proust gelieerd aan het symbolisme. Ook in de Franse Proustkritiek 
wordt regelmatig gesproken over mogelijke verwantschappen tussen Proust en 
de symbolisten.241 Dresden betoogt in zijn studie dat Proust het symbolisme 
heeft voortgezet maar ook gewijzigd. Een eerste overeenkomst tussen Proust en 
de symbolisten is de exclusieve taak die Proust toekent aan de kunst en het feit 
dat hij kunst boven het leven stelt: 'Waar het om gaat, is de zin tussen haakjes: 
het ware ik en de eigenlijke werkelijkheid, die de buitentijdelijkheid biedt, 
kunnen alleen en uitsluitend door middel van de kunst verwerkelijkt worden. 
Deze hoge en exclusieve taak van de kunst is in nauwkeurige overeenstemming 
met de eisen die symbolisten van een eerder periode stelden. En datzelfde geldt 
voor het negatieve gedeelte, namelijk het verwerpen van leven en realiteit'.242 

Een andere overeenkomst is de verwerping van het realisme: 'Elk realisme 
wordt definitief verworpen. Dat komt natuurlijk overeen met opvattingen die 
de symbolisten huldigden en die gemaakt hebben dat men hen later beschouwde 
als principieel antirealistisch en antinaturalistisch'.243 Voor Proust en de 
symbolisten is kunst magie en in die zin staan ze niet ver af van het platonisme: 
'Wederom zijn we niet ver van het platonisme af. Wat hier van een melodie 
wordt gezegd [de verteller spreekt over een 'patrie perdue' naar aanleiding van 
het septet van Vinteuil] geldt voor elke vorm van ware kunst: het kunstwerk 
komt voort uit een andere wereld, is wezenlijk en absoluut in die wereld en 
wordt door de kunstenaar vertaald voor aards gebruik'.244 Dresden zet zich dus 
af tegen de opvattingen van Drion en Vestdijk, die van mening waren dat er bij 
Proust geen sprake is van een platonische beginselverklaring. Een volgende 
overeenkomst tussen Proust en de symbolisten die Dresden naar voren brengt, 
is de doorwrochte compositie van zijn werk: 'Als dat eenmaal is vastgesteld, 
spreekt het vanzelf dat Proust altijd weer de nadruk heeft gelegd op de wel 
doordachte en zeer bewuste compositie van de Recherche, dat ook hij een 
"architectonisch" werkstuk wenst te leveren. Daarmee plaatst hij zich in de lijn 
van symbolistische kunstenaars die van Poe, via Baudelaire, Mallarmé en ande
ren tot ver in de twintigste eeuw is door te trekken. In vele opzichten gaat hij 
zelfs verder dan zij allen en is hem als romancier ook de mogelijkheid daartoe 
geboden. Heeft men oog voor de betekenis van wetten in zijn oeuvre, dan zal 
het treffen dat hij daarnaar bij voortduring zoekt en het vinden van wetmatig-
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heden in buitentijdelijkheid een van de meest wezenlijke doelstellingen van zijn 
werk is'.245 Maar, zoals gezegd, Proust zet het symbolisme niet alleen voort, 
maar wijzigt het ook. Voor Proust was de metafoor een wezenlijk stijlmiddel 
net als het symbool voor de symbolisten: 'Wat voor het symbolistische sym
bool geldt, is ook hier van toepassing: er is niet te denken aan uiterlijke, "poëti
sche" verfraaiing van een inhoud die ook in proza te zeggen zou zijn; in de 
metafoor ligt een zienswijze besloten die alleen op die manier verschijnen 
kan'.246 Metafoor en symbool drukken een ware werkelijkheid uit die buiten-
tijdelijk is: 'Het buitentijdelijke, de metafoor die eeuwigheid verleent aan de 
tekst, het symbool dat op het absolute is gericht, zij zijn alle van geestelijke 
aard of door de geest bewerkt en dus ideëel te noemen. Maar daaruit volgt niet 
dat zij nu ook abstract zijn en alleen in een platonische Ideeënwereld zouden 
bestaan. Integendeel, zij zijn ook doorleefde en bestaande ervaringen. Het ver
schil tussen concrete aanwezigheid en abstracte afwezigheid, dat door ieder van 
ons normaal wordt geacht, is opgeheven. Er openbaart zich een andere realiteit, 
de ware werkelijkheid die reëler is dan de dagelijkse maar niet meer actueel. Dat 
is de structuur, zo men wil, der buitentijdelijkheid, daarin ligt het bevreemden
de van metafoor en symbool'.247 De metafoor bij Proust dient echter onder
scheiden te worden van het symbool van de symbolisten. Zoals Proust zelf al 
eens had aangegeven in zijn artikel 'Contre l'obscurité' dat gepubliceerd werd in 
de bundel Chroniques, waarin hij ageert tegen de symbolistische duisterheid, zijn 
zijn metaforen niet abstract en 'duister' als de symbolen van de symbolis
ten.248 Het andere argument tegen de symbolisten dat Proust in dit artikel 
naar voren brengt, het feit dat de symbolisten hun ideaal niet in individuen be
lichamen, wordt door Dresden onschadelijk gemaakt door te zeggen dat Proust 
als romancier zijn kritiek richt aan het adres van dichters. Volgens Dresden gaat 
Proust dus in zekere zin symbolistisch te werk, maar moet hij niet tot het sym
bolisme in engere zin gerekend worden. 

Evers gaat verder in zijn conclusies. Naar zijn mening dient Proust über
haupt niet met de dichterlijke symbolistische beweging in verband te worden 
gebracht. Evers ontleent zijn argumentatie ook hoofdzakelijk aan het artikel 
'Contre l'obscurité'.249 Proust ziet als grote fout van de symbolisten dat zij de 
accidentia van tijd en ruimte hebben verwaarloosd. Zij willen het universele, 
het eeuwige realiseren, maar beseffen niet, dat dit slechts gerealiseerd kan 
worden in het bijzondere. Hun kunst is te abstract, hun symboliek zonder 
leven. Een ander punt van kritiek op de symbolistische beweging betrof haar 
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'obscurité', haar opzettelijke duisterheid. Wel ziet Evers verwantschappen tussen 
Proust en met name Baudelaire. Ook Baudelaire was een 'peintre de la vie mo
derne' en net als Proust reflecteerde Baudelaire over de kunst. 

Fokkema en Ibsch reageren in 1984 eveneens op de interpretaties van 
Dresden met hun boek Het Modernisme in de Europese letterkunde.,250 In een 
lezing voor de Marcel Proust Vereniging op 22 februari 1986 die later werd op
genomen in het jaarboek van deze vereniging, stellen zij expliciet dat zij 
Dresdens analyse verwerpen.251 Zij beschouwen Prousts roman als een discus
sie met en een reactie tegen zowel het realisme als het symbolisme. Prousts 
neiging tot extratemporalisatie en zijn gebruik van de metafoor zijn in hun 
ogen geen symbolistische principes maar juist modernistische literaire procédés: 
'De eis van een individualisering van de eeuwigheid of van het absolute die door 
Proust wordt gesteld, is ons inziens echter zo ingrijpend dat wij - wanneer wij 
dit voegen bij andere elementen uit Prousts denken en schrijven - sterke aarze
lingen hebben om Proust als voortzetter van het symbolisme te zien. [...] Nu is 
het echter heel goed mogelijk juist de metafoor als een bij uitstek Modernistisch 
literair procédé te beschouwen en in oppositie tot het symbool te zien in plaats 
van in overeenstemming ermee. Het onafhankelijk scheppen van waarheden, zo
als Plessen zegt, kan met behulp van de metafoor geschieden, waarvan dan 
weliswaar het kenmerk is dat zij zich tegen vaste verbintenissen keert. In de 
metafoor wordt hooguit een kortstondige en steeds weer herroepbare verbinte
nis aangegaan - anders dan in het symbool, dat tot vaste verbindingen en tot 
vaste waarheden neigt'.252 Fokkema en Ibsch drijven de 'modernistische inter
pretatie' van Prousts werk op de spits. Zij beperken het modernisme tot de 
grote prozaschrijvers van tussen de twee wereldoorlogen die zich hebben verzet 
tegen het determinisme van het realisme en het naturalisme en tegen de abso
lutistische waarheidspretenties van het symbolisme: Proust, Gide, Larbaud, 
Joyce, Woolf, Mann, Musil, Italo Svevo, Ter Braak en Du Perron. Zoals Fokke
ma en Ibsch in hun inleiding zelf aangeven, levert het gebruik van de term 
'modernisme' de nodige problemen op. In de literatuur wordt het modernisme 
ook wel gebruikt als alternatieve term voor de bewegingen van de historische 
avant-garde. In Brazilië bijvoorbeeld wordt de term gebruikt voor een stroming 
die zich als een voortzetting van het futurisme beschouwt. Fokkema en Ibsch 
baseren zich uitsluitend op bronnen uit de Angelsaksische literatuur voor de 
definitie van de term 'modernisme', waar ze overigens uiteindelijk hun eigen 
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invulling aan geven.253 Peter Faulkner richt zich bijvoorbeeld uitsluitend op 
de Angelsaksische literatuur en Malcolm Bradbury en James McFarlane be
perken zich niet uitsluitend tot de modernistische roman maar behandelen ook 
poëzie en toneel. Proust wordt in deze studies wel met het modernisme in 
verband gebracht, maar hij wordt niet als een belangrijke vertegenwoordiger 
ervan behandeld. De term 'modernisme' komt men in de Franse Proustlitera-
tuur nauwelijks tegen. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat 
de vernieuwende vormtechnische kwaliteiten van Prousts werk al uitvoerig 
waren besproken door de 'nouveaux romanciers' en de structuralisten. In 
Nederland zijn deze bewegingen nauwelijks van invloed geweest en was er dus 
nog ruimte voor een uitgebreide beschouwing omtrent de modernistische aspec
ten van Prousts schrijverschap. Michel Raimond bijvoorbeeld hanteert in zijn 
studie Proust romancier de term modernisme ten aanzien van Proust maar hij 
gaat daarbij met name uitvoerig in op de verbanden tussen Proust en de ver
tegenwoordigers van de 'nouveau roman': 'Le nouveau roman était utilise 
comme un instrument qui permettait de lire Proust de façon neuve et de déceler 
ce en quoi il regardait vers nous'.254 De enige Franse criticus die, voor zover 
mij bekend, de verwante term 'moderne' min of meer in de betekenis van Fok-
kema en Ibsch gebruikt is Vincent Descombes, maar dat hoeft ons niet te ver
bazen want Descombes is sinds jaren werkzaam in de VS. In zijn boek Proust, 
philosophie du roman, definieert hij het modernisme van Proust als volgt: 'Les 
critiques textualistes ont le mérite de souligner les aspects "typiquement 
modernes" de la Recherche. Sans doute leur interprétation de ces traits modernes 
n'est-elle pas très éclairante. Reste qu'il faut bien rendre compte de ces traits, à 
savoir: 1) la conscience d'un écart important entre le langage employé ordinaire
ment et le langage tel qu'il est utilisé dans l'oeuvre littéraire (de sorte que, 
même dans un roman, le souci du langage paraît l'emporter sur le souci du su
jet); 2) le fait que l'oeuvre comporte un essai "d'autocontemplation", la tentative 
de raconter ce qui l'a rendu possible; 3) la différence qu'il y a entre le livre dont 
l'écrivain nous parle (livre dont il n'est jamais question qu'au futur, comme 
livre à venir) et le livre que nous lisons. C'est en effet par des traits de ce genre 
que Proust nous paraît être le contemporain de Mallarmé, de Musil, de Joyce, 
etc.'.255 Dit zijn een paar van de dementen die Fokkema en Ibsch, zoals we 
zo dadelijk zullen zien, hanteren in hun definitie van het modernisme. 

In hun inleiding zetten Fokkema en Ibsch uiteen uit welke bestanddelen de 
modernistische code bestaat. Zij richten zich met name op de syntactische en 
semantische aspecten ervan. Voor de modernistische syntactische component 
achten zij vier punten kenmerkend. In de eerste plaats ontbeert de relatie tussen 

253 De verwijzingen zijn: P. Faulkner, Modernism, Methuen, Londen, 1977. H. Levin, What was 
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ism 1890-1930, Penguin, Harmondsworth, 1976. 
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de verteller en de personages in de modernistische teksten de vanzelfsprekend
heid die wel in realistische teksten wordt aangetroffen. De modernistische 
verteller twijfelt aan zichzelf, is bepaald niet als alwetend te beschouwen en is 
ook niet zeker van de door hem gecreëerde personages. In de tweede plaats 
wordt de bepalende functie van materiële en sociale omstandigheden die de 
realistische tekst kenmerkt, in de modernistische tekst in twijfel getrokken. In 
tegenstelling tot het realistische personage dat een type is, is het modernistische 
personage een persoonlijkheid. Een derde kenmerk is het gebrek aan ver
trouwen in de mogelijkheid om een volledige wereld te beschrijven, hetgeen in 
de modernistische romans gevolgen heeft ten aanzien van het conventionele 
begin en einde, en ten aanzien van de manier waarop de chronologie van de 
gebeurtenissen in de vertelstructuur wordt gerespecteerd. De vertelde structuur 
wordt als iets voorlopigs gepresenteerd, dat steeds gecorrigeerd kan worden. 
Tenslotte leidt de intellectualistische vertelwijze in de modernistische romans 
volgens Fokkema en Ibsch tot een vervaging van de grens tussen roman en 
essay en tevens tot een beschouwing in de vertelling van het vertelde. Wat 
betreft de semantische component zou gelden dat de modernist uiting geeft aan 
twijfel over de wetenschapsopvatting waarin het classificeren en determineren 
van mensen wordt verdedigd. Het modernisme wordt gekenmerkt door drie 
semantische velden: bewustzijn, onthechting en observatie. Voor Fokkema en 
Ibsch zijn metalinguale en epistemologische twijfel, dat wil zeggen de twijfel aan 
de kenbaarheid van de wereld en de mogelijkheid om de wereld te verklaren, de 
twee grondprincipes van het modernisme. Modernistische auteurs zijn in deze 
zin een reactie op het realisme en naturalisme: 'Uit het voorafgaande blijkt dat 
de Modernisten de conventies van de realistische roman op verscheidene punten 
met voeten hebben getreden: de gefixeerde relatie tussen personage en materiële 
omstandigheden, de verklarende kracht van psychologische wetten, de geijkte 
ontwikkeling van de fabel met een duidelijk begin en einde, en de volledigheid 
van de beschreven wereld worden in twijfel getrokken. In de plaats hiervan 
komt de argumentatie van de naar vrijheid strevende persoonlijkheid (verteller 
of personage), die vanuit zijn individuele bewustzijn zijn voortdurend ver
anderende standpunten als onherroepbare hypotheses lanceert. In vele gevallen 
neemt de intellectuele argumentatie de vorm van een dialoog aan. De vertelde 
wereld wordt als iets voorlopigs gepresenteerd, dat te allen tijde gecorrigeerd 
kan worden en in ieder geval voor nader commentaar in aanmerking komt. Het 
teksteinde wordt daarmee minder absoluut, en omdat het einde minder defini
tief is, wordt ook de eis van de interne coherentie minder duidelijk gesteld'.256 

De epistemologische twijfel is een belangrijk kenmerk van Prousts kunst en 
daarmee plaatst hij zich binnen het modernisme: 'Een van de dominante struc
turerende elementen van het werk van Proust is de spanning tussen de poging 
tot verklaren enerzijds en het besef van de nooit sluitende verklaring anderzijds. 
Twee factoren verzetten zich tegen een geldig verklaringsmodel: het individuele 
karakter van alle gevoelens en ervaringen dat zich aan generalisatie onttrekt, en 
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de tijd die alles verandert'.257 Deze epistemologische twijfel uit zich bij Proust 
bijvoorbeeld in het gebruik van modaliserende verba en adverbia als 'sembler' 
en 'peut-être' die het hypothetische element van de uitspraken onder woorden 
brengen: 'Het mechanistische verklaringS5c£eww wordt vervangen door het crea
tieve verklaringsorctwerp, dat een bundel van hypothesen voor een en dezelfde 
handelwijze kan voortbrengen, terwijl in het Realisme eerder een bundel van 
handelwijzen werd teruggebracht tot één verklaringsschema'.258 Verder laat 
Prousts werk zich kenmerken door de voor het modernisme typische semanti
sche oppositie materialiteit versus conceptualiteit. De modernist, in de ogen van 
Fokkema en Ibsch, ontkent de materialiteit en vervangt deze door conceptuali
teit. De realiteit is de confrontatie van verschillende bewustzijnsvormen. Bij 
Proust treffen we dan ook geen alwetende verteller aan; alles wordt vanuit ver
schillende perspectieven waargenomen. De werkelijkheid kan niet als een onaf
hankelijke constante in kaart worden gebracht maar wordt gefilterd door het 
bewustzijn van de personages: 'De eigenschappen van personen en dingen zijn 
niet inherent aan de objecten, maar afhankelijk van de betekenis creërende 
activiteit van het bewustzijn. [...] De bemiddelende functie van het bewustzijn is 
een intellectueel gegeven waarvan de Modernistische personage niet meer kan 
abstraheren'.259 Een ander modernistisch aspect van Proust is zijn verzet tegen 
cliché en conventionaliteit. De modernist is tegenover iedere vorm van deter
minatie de verkondiger van vrijheid en progressie: 'Het conceptuele ontwerp 
brengt niet alleen bevrijding ten opzichte van de materialiteit van objecten, 
maar bevrijdt ook van het clichéweten, dat wil zeggen de conventionele kennis
voorraad'.260 Dit wantrouwen tegen objectieve, materiële feitelijkheid, corre
leert met het wantrouwen tegen chronologie en Chronometrie: 'Wanneer de 
werkelijkheid alleen bestaat bij de gratie van het (her-)scheppende vermogen, 
dan is ook de werkelijkheid van de tijd, de chronologie, onderworpen aan deze 
relativerende kracht en heeft geen onafhankelijk bestaan'.261 Bij Proust wordt 
de chronologie ondergeschikt gemaakt aan de individuele tijdservaring van de 
verteller; de chronologie wordt structureel gerelativeerd: 'De klok gaat zijn 
regelmatige gang, terwijl de tijd elastisch is en vertraagd en versneld kan 
worden, al naar gelang het bewustzijn erover beschikt, - dat in dit opzicht vrij 
is van chronologische en causale restricties'.262 De onvrijwillige herinnerings
momenten zijn een uitstekend voorbeeld van deze relativering van de chronolo-
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gie: 'In de lineariteit van de chronologie is alles beweging en verandering, niets 
is blijvend. Alleen door het anachronisme kan een toestand van rust en identi
teit optreden'.263 En wat geldt voor de behandeling van de chronologie geldt 
ook voor de behandeling van de historische feiten; alles wordt gefilterd door 
het bewustzijn van de personages. Zo wordt bij Proust de Dreyfus-affaire vanuit 
verschillende perspectieven beschreven. Tenslotte krijgt in de modernistische 
visie van Proust de kunst een cognitieve functie toebedeeld. De kunst verschaft 
ons toegang tot een veelvoud van werelden: 'In de poëticale passages van Le 
temps retrouvé wordt aan het cognitieve aspect ruime aandacht geschonken. 
Tegenover de kunstopvatting van het Realisme met zijn vaste werkelijkheids-
begrip wordt de "véritable" kunst geplaatst die in staat wordt geacht "de nous 
faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous 
écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et 
d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons"'.264 

Het boek van Fokkema en Ibsch wordt door K.L. Poll in NRC Handelsblad 
en door Kuipers in de Volkskrant besproken.265 Poll is zeer negatief over de 
interpretaties van Fokkema en Ibsch. Hij vindt het gebruik van de term 
'modernisme' ongelukkig: 'Daarbij is de term nog extra verwarrend omdat hij 
al, binnen en buiten de literatuur, voor allerlei andere groepen en stromingen 
wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor de surrealisten in de jaren twintig. Du 
Perron zei over dat modernisme in 1929: "Ik heb dus zelf ook modern willen 
zijn. Nu nog beschouw ik het modernisme als een heilzame ziekte". Dat wil 
dus zeggen: een ziekte om achter de rug te hebben, als stadium in je ont
wikkeling'.266 Het belangrijkste bezwaar dat Poll tegen de studie naar voren 
brengt, is echter dat de behandelde auteurs zich niet in 'het klasje van het 
modernisme' thuis zouden hebben gevoeld. Hij verwijt de auteurs dat zij het 
persoonlijk karakter van iedere schrijver verloren hebben doen gaan in hun 
ijver de groepstaal te beschrijven: 'Het is een wonderlijk boek geworden. Ik 
geloof niet dat ook maar één van de tien besproken schrijvers zich thuis gevoeld 
zou hebben bij de soortnaam "modernistisch". Dat lijkt me eigenlijk al een 
afdoende bezwaar tegen de hele onderneming. "Modernistisch" doet denken 
aan: koste wat kost modern willen zijn, eigentijds, je afzetten tegen het verleden 
en de voorgangers in de literatuur. Dat was zeker niet de houding die het 
tiental van Fokkema en Ibsch over de hele linie kenmerkte. [...] Wat verloren 
gaat in de verregaande reductie tot één groepstaal is het persoonlijke karakter 
van iedere schrijver, dat wat bijvoorbeeld Ter Braak onderscheidt van Du Per
ron of Mann van Musil, of Proust van Larbaud. Zij komen er allemaal uit te 
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zien als vertegenwoordigers van een club, als schrijvers die hetzelfde uniform 
droegen, hetzelfde beoogden, hetzelfde verkondigden. [...] Waanneer Douwe 
Fokkema en Elrud Ibsch proberen te bewijzen dat de werken van tien belang
rijke vooroorlogse auteurs herleidbaar zijn tot één code, één systeem en één 
beduimelde soortnaam, schieten zij als tekstvergelijkers hun doel voorbij. Dan 
wordt het tijd dat zij, als gerenommeerde beoefenaars van de literatuurweten
schap, zich weer wat meer gaan oefenen in twee van die goede, oude, Modernis
tische deugden: scepsis tegenover de eigen taal en twijfel aan het eigen ge
lijk'.267 Kuipers is veel positiever. Hij vindt het boek zeker de moeite waard 
alhoewel hij problemen heeft met de stijl waarin het geschreven werd: 'Dan is 
het jammer dat het boek van Fokkema en Ibsch vaak in zulke onmogelijke be
woordingen gesteld is. Het jargon, waarvan ik niet weet uit welk soort weten-
schapsgeloof het voortspruit, zal menigeen de stuipen op het lijf jagen'.268 Hij 
neemt globaal de interpretaties van Fokkema en Ibsch over en vindt de vergelij
kende analyse die zij hebben gemaakt interessant: 'Het is de verdienste van 
Fokkema en Ibsch dat ze laten zien dat er met die monumenten nog wel wat 
meer te doen is: je kunt ze in hun onderlinge verband lezen waardoor een beter 
begrip ontstaat over een intellectualistische geestesgesteldheid die weliswaar was 
voorbehouden aan een kleine internationale elite tussen de beide wereldoor
logen, maar die in de naoorlogse jaren op veel meer terreinen tot uitdrukking 
kwam'.26' Het zijn verder met name vertegenwoordigers van het academische 
circuit als Plessen en Hillenaar die in hun artikelen, die overigens niet direct 
betrekking hebben op het boek, de visie van Fokkema en Ibsch deels uitdragen. 
Zo schrijft Plessen in 1986: 'In dit licht gezien kan Proust gezien worden als 
vertegenwoordiger van het modernisme, waar de lectuur, d.w.z. de scheppende 
interpretatie van tekens, gezien als een actieve procedure, tot "stijl" wordt, dat 
is: de totale factuur van zijn roman, zowel op macro- als op microniveau'.270 

Ook Hillenaar wijst op het feit dat Proust de roman ingrijpend vernieuwd heeft 
en dat hij daarin niet alleen stond: 'Evenals befaamde tijdgenoten als Joyce, 
Mann, Musil en Svevo heeft Proust voor dit genre geheel nieuwe paden be
treden'.271 Hillenaar benadrukt in dit verband, evenals Fokkema en Ibsch, het 
gebruik van de collage-techniek en de afwezigheid bij Proust van maatschap
pelijk engagement: 'Met dit laatste is tevens een van de meest opvallende 
inhoudelijke verschillen aangegeven tussen A la recherche du temps perdu en de 
romans van Balzac, Stendhal, Zola en tot op zekere hoogte ook Flaubert: de 
geschiedenis, de politiek en de maatschappelijke problematiek van eigen tijd, die 
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in realistische en naturalistische werken centraal staan, ontbreken hier naeenoee 
geheel'.272 B & 

Met het postmodernisme wordt Proust in de Nederlandse literaire kritiek en 
in de vakliteratuur niet in verband gebracht. Het zijn, voor wat betreft de 
Franse literatuur, de auteurs van de 'nouveau roman' die als voorlopers273 van 
deze stroming worden gezien. Soms wordt hun werk zelfs tot het postmodernis
me gerekend.274 Dit is in grote lijnen conform de internationale vakliteratuur 
over het postmodernisme. Hans Bertens bijvoorbeeld brengt Proust in zijn boek 
The Idea of the Postmodern. A History, ook niet in verband met het post
modernisme. Een uitzondering hierop vormen de studie Postmodern Proust van 
M.E. Gray en het artikel 'Instantanés' van Mieke Bal.275 Proust speelt in de 
discussie rondom het postmodernisme geen rol van betekenis. De enige Neder
landse auteur, die wel met het postmodernisme in verband wordt gebracht en 
die in Proust een belangrijke inspiratiebron zag, is, zoals we gezien hebben, 
Brakman. Brakman is evenals Proust een herinneraar. Het werk van Proust ver
schilt evenwel naar mijn mening wezenlijk van dat van Brakman. Brakman ver
mengt veel meer dan Proust herinnering en fantasie in zijn beschrijving van het 
verleden. Brakman voert de techniek van het herinneren veel verder door dan 
Proust. Hij breekt bijvoorbeeld veel radicaler dan Proust met het lineaire 
handelingsverloop. Proust kan hooguit gezien worden als een voorloper van 
Brakmans 'postmoderne' technieken. Zo biedt Brakman talrijke pastiches van 
Proust, die de Proustreceptie in een postmoderne context plaatsen. 

Over Prousts stijl wordt ook gedurende deze periode niet uitvoerig 
gesproken. In het algemeen wijst de kritiek op het feit dat Prousts werk 
moeilijk is en dat komt hoofdzakelijk door de lengte van zijn zinnen. Luijters 
gelooft dat veel lezers afhaken vanwege de wijdlopigheid van Prousts stijl: 'Ik 
heb de bewuste passage voor de gelegenheid opgezocht en het viel me weer eens 
op dat het lezen van Proust geen lolletje is. Al die wijdlopige en oneindig trage 
zinnen! Het is geen wonder dat je altijd over madeleine en nachtzoen hoort, die 
alletwee helemaal in het begin zitten. De meeste mensen zullen niet verder zijn 

o.e. p. 24. 

Zie bijvoorbeeld K. Beekman, 'De vooruitgang volgens experimentelen en postmodernisten'. In: 
Literatuur, 1990, pp. 260-264. 

Zie bijvoorbeeld H. Mulder, 'De anti-detective als postmodernistisch verschijnsel, Over Les 
Gommes van Alain Robbe-Grillet, Cherokee van Jean Echenoz en Maurits en de feiten van Gerrit 
Krol'. In: Forum der Letteren, 1989, pp. 241-254. 

M.E. Gray, Postmodern Proust, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992. M. Bal, 
'Instantanés'. In: S. Bertho (red.), Proust contemporain, Rodopi, Amsterdam, 1994, pp. 117-130. 
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gekomen'.276 Toch oordeelt men doorgaans niet negatief over Prousts stijl. 
Jongma is van mening dat zijn wijdlopige stijl toch een klassieke helderheid 
vertoont. Hij denkt dat deze stijl een compensatie is voor Prousts kortademig
heid: 'Naast deze "moeilijke" inhoud kan ook de vorm wat problemen geven. 
De monumentaal gebeeldhouwde, paginalange zinnen lijken door de eindeloze 
tussen- en bijzinnen moeilijk toegankelijk, maar het schrijverschap van Proust 
staat er borg voor dat steeds de beroemde Franse "clarté" gehandhaafd blijft. Ik 
heb in dit verband al eens gesuggereerd dat Proust met deze lange zinnen (on
bewust) wraak neemt in geschrifte voor zijn fysieke kortademigheid'.277 

't Hart wijst erop dat Prousts stijl niet altijd wijdlopig is. In 1983 schrijft hij 
naar aanleiding van Prousts beschrijving van de dood van de grootmoeder in De 
kant van Guermantes: 'Deze veertig bladzijden zou ik ieder willen aanbevelen 
die meent dat Proust wijdlopig is [...]. Wat Proust in deze bijna veertig 
bladzijden presteert is weinig minder dan een mirakel. Op een haast zakelijke, 
sobere, schijnbaar onaandoenlijke wijze vertelt hij over de ziekte en de dood 
van de grootmoeder. Van wijdlopigheid is geen sprake. [...] Het lijkt of hij 
alleen maar wilde demonstreren dat hij, van nature wel geneigd om bloemrijk te 
schrijven, ook een strak zakelijke stijl beheerste en als hij die beoefende ook 
iedereen kon overtreffen'.278 Natuurlijk deed ook Cornips naar aanleiding van 
haar vertaalwerkzaamheden uitspraken over Prousts stijl. Zoals we gezien 
hebben, brengt ze Prousts overdadig woordgebruik in verband met de 
impressionistische schilderkunst. Prousts stijl is volgens haar soms heel poëtisch: 
'Maar op momenten dat hij zijn impressies opschrijft, als hij noteert wat hij 
ziet, het reilen en zeilen in de aristocratische salons, een zonsopgang, het 
portaal van een kerk, dan kan hij heel poëtisch schrijven'.279 Maar Proust 
schreef op wat hij dacht en zijn gedachtengang was complex. Zijn vaak 
ingewikkelde zinsconstructies zijn de belangrijkste uitdaging bij het vertalen: 'In 
alle opzichten stelt Proust hoge eisen. Hij schreef voor een Frans intellectueel 
publiek dat alle verwijzingen, zowel literaire als maatschappelijke, her
kende'.280 Kummer is de enige die een uitgesproken negatief oordeel uitspreekt 
over Prousts stijl. In zijn artikel 'Wat moeten we met Proust' uit 1996, 
behandelt hij kort de twee studies van Curtius en Revel die beiden beweren dat 
Proust een stijl hanteert die weliswaar slordig aandoet, maar toch een nieuwe 

G. Luijters, 1993. Zie ook Wester, 1985: 'Thérèse Cornips is al ruim tien jaar bezig de eindeloos 
vertakte zinnen, die soms bijna een pagina lang zijn en waarbinnen vaak associatief naar het 
verleden of de toekomst gegrepen wordt, en de bijna onvertaalbare woordspelingen in een 
prachtig Proustiaans Nederlands om te zetten'. 

E. Jongma, 1976. 

M. 't Hart, 1983. 

M. Ruyter, 1983 (e). 

K. Freriks, 1997. 
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harmonie vertoont. Er is volgens hen geen sprake van improvisatie. Kummer is 
het met eens met deze interpretaties. Hij hekelt Prousts lange zinnen en vindt 
zijn metaforen vaak afschuwelijk: 'Stilistisch is Proust vaak een ramp. Je kunt 
wel, als Curtius, beweren dat Proust een persoonlijk zinsritme heeft voort
gebracht waarbij gebrek aan harmonie juist nieuwe harmonie voortbrengt, waar
aan je moet wennen om de charme ervan te kunnen aanvoelen, maar dat is toch 
spreken om niets te zeggen, je overtuigt daar niemand mee. En nu kun je ook, 
zoals Revel, proberen zijn stijl een beetje goed te praten door te stellen dat er 
ondanks de slordigheid toch geen sprake van improvisatie is, maar dat maakt 
het getob met die eindeloze zinnen er niet lichter op. Vooral als Proust op de 
lyrische toer gaat. Op gruwelijke metaforen trakteert hij ons, zoals "Wanneer 
op zomeravonden de schijnbare vredige hemel gromt als een wild dier". En de 
idiote vergelijkingen bij de namen van Normandische en Bretonse plaatsen: 
"Bayeux, zo hoog verheven in zijn voorname, rossige kantwerk, de top verlicht 
door het goud van zijn tweede syllabe". Of: "Coutances, Normandische kathe
draal, gekroond door zijn vette vergelende eindklank met een toren van 
boter"'.281 

Voor wat betreft de belangrijkste thema's die in de receptiedocumenten aan 
de orde worden gesteld, zijn het net als in de voorafgaande periode opnieuw de 
thema's van de liefde en van de onwillekeurige herinnering die de meeste aan
dacht krijgen. Keer op keer, en met name naar aanleiding van het verschijnen 
van de vertaling van De gevangene, onderstreept men Prousts negatieve kijk op 
intermenselijke verhoudingen in het algemeen en meer in het bijzonder op de 
liefde. Zo schrijft 't Hart in 1976: 'Want wat is de "conclusie" van dit boek: 
vriendschap noch liefde noch enige andere menselijke betrekking of verhouding 
heeft waarde. Elke betekenis die daaraan toegekend wordt is een illusie; de mens 
is volstrekt eenzaam en volstrekt onbereikbaar voor anderen. De enige "verlos
sing" die mogelijk is uit dit isolement is in het individu zelf, in de geest zelf te 
vinden en het enige dat verlossing kan veroorzaken is schoonheid, gemateriali
seerd in de vorm van kunst'.282 In april 1981 publiceert Maatstaf een interview 
met Emmanuel Berl waarin diens eigen persoon en zijn relatie tot Proust cen
traal staan.283 Berl heeft Proust persoonlijk gekend en was zelfs verre familie 
van hem. Hij heeft hem in 1917 een aantal keren ontmoet. In 1918 kregen ze 
ruzie. Berl beschrijft in dit interview twee van deze bezoeken aan de boulevard 
Haussmann. Centraal onderwerp van de discussies die hij met Proust had, was 

Em. Kummer, 1996. 

M. 't Hart, 1976. Zie ook M. de Jong, 1992: 'De gevangene heeft als overheersend thema de ja
loezie [...]. Door de gevangenschap verliest Albertine voor een groot deel haar aantrekkelijkheid 
die er nu juist uit bestond dat zij begeerte opwekte bij anderen, een ingrediënt dat kennelijk de 
spanning leverde voor het ontstaan van verliefdheid bij de verteller. [...] Wat evenwel niet ver
dwenen is, hoe paradoxaal dat ook lijkt, zijn de gevoelens van jaloezie, bij Proust de welhaast 
onvermijdelijke begeleiders van de liefde'. 

E. Berl, 'Over Marcel Proust'. In: Maatstaf, 1981, pp. 20-30. 
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de liefde. Berl wijst op het belang van de jaloezie in Prousts conceptie van de 
liefde. Alleen de jaloezie brengt de mens ertoe zich werkelijk voor de ander te 
interesseren. Maar deze jaloezie werkt ook verblindend; de waarheid ontgaat ja
loerse mensen vaak. Swann bijvoorbeeld komt er nooit achter welke minnaars 
Odette vroeger heeft gehad. Berl gelooft dat Proust zelf de liefde die hij be
schrijft gevoeld heeft. Hij is het niet eens met Prousts opvattingen en heeft daar 
felle discussies met hem over gevoerd: 'Ik heb tegen Proust gezegd: "Dus u 
maakt eigenlijk geen enkel onderscheid tussen onanie en de liefde". Hij werd 
kwaad, maar ik geloof dat ik gelijk had'.284 Liefde is projectie. Pröpper legt in 
dezen in een artikel voor Optima een verband tussen Prousts opvattingen en de 
kristallisatietheorie van Stendhal.285 De verteller van de Recherche is een 
idealist, hij probeert voortdurend door middel van de verbeelding de werkelijk
heid en dus ook de liefde consistentie te geven: 'Een verliefde sluit zijn liefde op 
in zijn verbeelding, hij verdicht haar; dat wil zeggen hij omhelst haar met zijn 
ideeën, ketent haar met zijn verlangens, verstikt haar met een schoonheid die 
hij rond haar weeft'.286 Tegenover deze drang van de verteller om de geliefde 
te ketenen, vast te leggen, staat de realiteit van de ander die vluchtig is: 'De 
enige momenten dat hij werkelijk alles met haar [met Albertine] kan doen, is 
als zij slaapt. Dan ligt ze geheel invulbaar naast hem en kan hij haar plooien 
naar zijn wensen, haar omsmeden tot de wellustige vrouw bijvoorbeeld die ze 
bij hem nooit is'.287 Tegenover de utopie van de consistentie, het verlangen 
naar homogeniteit en compactheid, die in de Recherche steeds terugkeert, staat 
het vlees dat vluchtig is. De meisjes die de verteller liefheeft vertonen zich 
steeds in andere aspecten, zijn trouweloos en tot op grote hoogte onbenader
baar. De paradox nu bij Proust is, volgens Pröpper, dat juist het feit dat men de 
ander nooit helemaal kan bezitten, deze persoon aantrekkelijk maakt: 'In deze 
beeldspraak staat de steen voor een absolute ontoegankelijkheid, zelfs voor de 
verbeelding en dit leidt de Verteller tot het inzicht dat hij Albertine ver
moedelijk alleen maar wil bezitten omdat hij niet in haar kan doordringen. Het 
zijn haar vluchtigheid en haar ondoordringbaarheid die haar aantrekkelijk 
maken en zijn verlangen in stand houden'.288 Bij Proust is dus voortdurend 
sprake van een polariteit tussen de drang naar consistentie enerzijds en de 
vluchtige realiteit anderzijds: 'Dit stollen en vloeibaar worden, deze voort
durende verandering, geeft de Verteller een extreem gevoel van genot. Het is de 
ultieme vorm van kristallisatie waarin twee verschillende vormen van consisten-

254 o.e. p. 29. 

285 H. Pröpper, 1992/1993, pp. 29-51. 
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tie samengaan en waarin de polariteit tussen het vloeibare en het vaste, het on
beweeglijke en het stromende wordt opgelost'.289 

Natuurlijk was de vertaling van Sodome et Gomorrhe aanleiding om met 
name Prousts visie op homoseksualiteit uiteen te zetten. De meeste critici zijn 
van mening dat Prousts opvattingen niet meer van deze tijd zijn. In de ogen 
van Van Buuren benadert Proust de homoseksualiteit sociologisch of sociopsy-
chologisch: 'Proust beschrijft homo's als een soort geheim genootschap waarvan 
de leden elkaar herkennen door onderling overeengekomen, voor buitenstaan
ders onbegrijpelijke tekens'.290 Om dit idee kracht bij te zetten ontleent 
Proust voor de beschrijving van homofilie vaak zijn metaforen aan de planten
wereld, de ziekteleer en de rechtspraak. Homo's worden bij Proust vaak voor
gesteld als zieken en als aangeklaagden waarbij de verteller optreedt als behande
lend arts en als rechter. Van Buuren is met name verbaasd over het feit dat 
Proust homo's ook vergelijkt met joden: '[...] Joden, zegt Proust, draaien zich in 
alle bochten om hun joodzijn te verloochenen, ze zijn in staat andere joden er
van te beschuldigen dat ze jood zijn, ze zijn bereid om alle vernederingen te 
slikken als ze er maar bij mogen horen. Daarom, zegt Proust, lijken homo's 
zoveel op joden. Proust, die zowel homo als jood was! Er is weinig psycho
logisch inzicht voor nodig om uit dergelijke passages op te maken hoe streng 
Proust zijn eigen liefde voor mannen veroordeelde, hoe medogenloos hij zich
zelf bespotte, hoe zwaar hij zichzelf strafte'.291 Ook Anneke Brassinga onder
streept dat bij Proust homoseksuelen een gemarginaliseerde groep vertegen
woordigen: 'Een maatschappelijk verworpen groep, die, net als de zeldzame or
chidee die maagdelijk blijft tot een zeer schaars insekt haar komt bestuiven, net 
als alle levende wezens gedreven wordt door selectieve paringsdrift, en niet door 
enigerlei (im)morele, perverse of wat voor fictieve inborst dan ook'.292 En 
Gelens komt tot vergelijkbare conclusies: Proust stelt ons homoseksuelen voor 
als een vervloekt ras dat tot eenzaamheid is gedoemd. Net als joden en negers 
vormen zij een minderheidsgroep. Maar uiteindelijk behandelt Proust de homo
seksuele liefde op dezelfde manier als de heteroseksuele liefde: beide worden 
omschreven als een ziekte.293 Prousts behandeling van de homoseksualiteit is 
dus gedateerd: 'Homosexualiteit is geen "vice" meer en voor "perversies" is 
godzijdank eindeloos begrip in ons vlakke land, 't scoort in ieder geval prima, 

o.e. p. 51. 

M. van Buuren, 1986 (c). 
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de tolerantie heeft de schrijver vleugellam gemaakt', aldus Kummer.294 Hille-
naar tenslotte is van mening dat voor Proust het schrijverschap een manier is 
om zijn homoseksualiteit te "repareren": 'Hier ligt uiteraard de nodige stof voor 
psychologen, temeer omdat Proust de homosexualiteit en daarmee ook zichzelf 
geen warm hart toedraagt. Dat het schrijverschap voor hem meer dan voor 
menig ander als "redding" fungeert, als sublimatie én als reparatie, lijkt 
waarschijnlijk'.295 

Naast deze tamelijk 'traditionele' interpretaties van Prousts liefdesopvat
tingen zien we in deze periode ook een bijzondere belangstelling voor Proust 
vanuit psychoanalytische hoek. De jaren zeventig worden in de internationale 
Proustkritiek gekenmerkt door een stroom van analyses gebaseerd op de psy
choanalyse.296 In 1977 verschijnt in Nederland de eerste297 uitgebreide studie 
op basis van de psychoanalyse. Halberstadt-Freud baseert zich in haar studie op 
de interpretaties van M. Robert, D. Fernandez en E. Jones. Ze analyseert in 
haar boek Het sadomasochisme. Proust en Freud29* de overeenkomsten en ver
schillen tussen Proust en Freud in hun behandeling van het sadomasochisme. 
Ze spreekt van verwantschap, niet over beïnvloeding. Later doet ze verslag van 
dit onderzoek in een artikel voor Bzzlletin in 1986.299 In haar boek onder
scheidt Halberstadt-Freud een aantal vormen van sadomasochisme zoals die in 
Prousts gehele werk, dus niet alleen in de Recherche, naar voren komen: het 
gekweld, vernederd, beschaamd gemaakt worden door de ouders; het kwellen of 
profaneren van de ouders zoals in de beroemde Montjouvainscène; de publieke 
'executies' zoals die bijvoorbeeld plaatsvinden in de salon van Mme Verdurin en 
de sadomasochistische relatie tussen partners waarvan de perversie onderdeel 
uitmaakt. De relatie tussen de verteller en Albertine is van dit laatste een goed 
voorbeeld. Proust deelt met Freud de interesse voor het onderbewuste, het 
irrationele zoals dat bijvoorbeeld naar voren komt in de droom. Ook Prousts 

m Em. Kummer, 1996, pp. 29-30. 

2,5 H. Hillenaar, 1993, p. 25. 
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globale liefdestheorie sluit in de ogen van Halberstadt-Freud aan bij Freud: 
onvervulbaarheid van verlangens en overschatting van het object staan bij 
beiden centraal. Jaloezie en angst de geliefde te verliezen, zijn de voorwaarden 
voor het optreden van verliefdheid. In haar conclusie stelt Halberstadt-Freud 
belangrijke overeenkomsten tussen Proust en Freud in hun behandeling van het 
sadomasochisme. Ze gaan beiden uit van een genetisch gezichtspunt: 'Zowel bij 
Freud als bij Proust speelt het ontwikkelingsstandpunt een grote rol: jong ge
leerd is oud gedaan. De latere vorm van liefhebben wordt sterk door de eerste 
ervaringen met relaties, meestal ouder-kind-relaties, bepaald'.300 Verder spelen 
afweermechanismen en gelaagdheid van de afweer een belangrijke rol: 'Het idee 
van afweer van gevoelens, vaak door het tegendeel, en de gelaagdheid van de 
afweer, vinden we bij Proust én Freud. Bij Proust vinden we dit beschreven, 
onder andere bij Mademoiselle Vinteuil: het overgevoelige, ruw en onstuimig 
doende meisje wordt door een strenge opvoeding tot ingetogenheid gebracht, 
wat op zijn beurt weer ongedaan gemaakt wordt door sadisme. [...] Proust en 
Freud beschrijven beiden het omkeren van tederheid en de behoefte daaraan tot 
het toebrengen en ondergaan van wreedheid'.301 Ook kennen zij beiden een 
centrale plaats toe aan de gefrustreerde oedipale en pre-oedipale liefde: 'Het 
Oedipus-complex neemt bij Freud als "kerncomplex" van de neurose een centra
le plaats in; die universaliteit kent Proust, die het ook niet zo noemt, er niet 
aan toe. Desondanks vonden we bij Mademoiselle Vinteuil en bij de verteller 
net als bij de patiënten die Freud beschreef in Ein Kind wird geschlagen, het 
thema van de teleurgestelde liefde van het kind voor de ouder van het andere 
geslacht als de aanleiding die de vorm van de latere liefde zal bepalen en de 
sadomasochistische fantasiewereld op gang brengt'.302 Tenslotte spelen agressie
problemen, het strenge geweten en de angst voor liefdesverlies bij beiden een 
belangrijke rol: 'Kwaadheid moet uit angst voor liefdesverlies onderdrukt wor
den en de daaruit voortkomende schuldgevoelens moeten geëlimineerd worden: 
bij Mademoiselle Vinteuil meer door hen te overschrijden, bij Freuds masochis
ten en dwangneurotici meer door te boeten'.303 De theorieën van Freud kun
nen dus helpen Proust beter te begrijpen: 'Een voorbeeld hoe Freud kan helpen 
Proust te begrijpen is het begrip dekherinnering. Geen van Prousts biografen 
schijnt deze term te kennen. Toch lijkt mij dit concept onmisbaar om bij
voorbeeld de "nachtkus-episode" - die door iedereen genoemd wordt als centraal 
paradigma bij Proust - op haar psychologische waarde te kunnen schatten. Een 
dekherinnering is representatief voor betekenisvolle en geladen voorvallen uit 
het verleden die erin verdicht zijn, zoals in een droom. Dekherinneringen 
kunnen spontaan ontstaan uit een aantal voorvallen of gecomponeerd worden, 

300 Halberstadt-Freud, 1977, p. 332. 
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zoals bij Proust. Sinds de nachtkus die zijn moeder hem aanvankelijk weigerde, 
voelde de verteller zich ongelukkig. Na veel marchanderen kreeg hij weliswaar 
zijn zin, maar de door middel van chantage verkregen liefde had zijn waarde 
verloren. In de plaats van vrijwilligheid en spontaneïteit was iets pervers 
ontstaan. Moeder en kind zouden elkaar in het vervolg voor de gek houden en 
zichzelf geweld aandoen, met grote onzekerheid als gevolg. Een patroon dat de 
verteller en Albertine later zouden herhalen'.304 Maar Halberstadt-Freud ziet 
ook verschillen. Proust bespreekt uitvoeriger de ouder-kind-relaties in het 
sadomasochisme, affecten krijgen bij hem een belangrijke betekenis en hij geeft 
een preciezere omschrijving van de perversie: 'Anderzijds kan Proust ook 
dienen om Freuds gebrekkige theorie over de perversies aan te vullen. Proust 
heeft hierbij het voordeel ervaringsdeskundige te zijn, terwijl Freud over 
patiënten schrijft. Proust is ook veel gevoeliger ten aanzien van de betrekkingen 
tussen moeder en zoon dan Freud, die de vader-zoonrelatie centraal stelt en de 
moeder meestal uit zijn werk weglaat [...]. Proust en Freud, ongetwijfeld de 
twee grootste psychologen van de twintigste eeuw, kunnen elkaar dus uit
stekend aanvullen'.305 En: 'De gevoelens en gevoelsrelaties worden de essentie 
van de roman A la recherche du temps perdu. Freud vindt daarentegen dat de be
spreking der affecten niet tot het terrein van de psychologie als wetenschap 
behoort'.306 Maar het belangrijkste verschil tussen beiden is dat de één 
schrijver is en de ander arts en wetenschapsman. Freud heeft zich, in tegen
stelling tot Proust, uitvoerig bezig gehouden met de behandelbaarheid van het 
sadomasochisme. 

Mieke Taat bespreekt de studie van Halberstadt-Freud in Vrij Nederland?07 

Ze geeft een lange samenvatting van het boek en spreekt een tamelijk positief 
oordeel uit. Taat betreurt het vooral dat Halberstadt-Freud eigenlijk niets anders 
doet dan Proust parafraseren: 'Zo wekt dit lange, aan Proust gewijde deel van 
haar boek meer de indruk van een (overigens zeer bruikbare) inventaris dan van 
een wetenschappelijke studie. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de 
auteur, hoewel zij zelf psychologisch geschoold is, nauwelijks kritisch com
mentaar geeft op de psychologische analyses die men in Prousts teksten tegen
komt [...]. Het is in elk geval nogal frustrerend om na een passage van Proust 
over diverse vormen van wreedheid als enig commentaar van de kant van Hal
berstadt-Freud te lezen: "Hier wordt een poging gedaan om wreedheid te onder
scheiden naar het motief, waarin Proust niet geheel slaagt". Waarom slaagt 
Proust (of liever de verteller) hier niet in? Is het mogelijk om wreedheden op 

H . C . Halberstadt-Freud, 1993. 

I.e. 

H . C . Halberstadt-Freud, 1977, p. 334. 

M. Taat, 'Het sadomasochisme bij Proust en Freud'. In: Vrij Nederland, 5 november 1977. 
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een acceptabele manier te hiërarchiseren? Wat zijn Halberstadt-Freuds eigen 
ideeën omtrent deze materie?'.308 

Ook Van Helmond haalt de studie van Halberstadt-Freud aan. Over het feit 
dat Vestdijk van Proust de niet-gefreudianiseerde psychologie zou hebben over
genomen schrijft ze: 'Deze gedachte vindt ondersteuning in het vorig jaar ver
schenen proefschrift van H.C. Halberstadt-Freud dat speciaal over de psycho
logie van Proust en Freud gaat. Zij vat het zo samen: "Het werk van Proust en 
Freud kan als complementair worden beschouwd. Als Freud nodig is om Proust 
te lezen dan geldt het omgekeerde evenzeer. Samengevoegd vertellen zij ons 
meer over de menselijke motivatie dan ieder afzonderlijk ons duidelijk kan 
maken"'.309 Een andere, meer indirecte, bespreking van het boek van Halber
stadt-Freud komen we tegen bij Meijsing. Meijsing verwijst naar de studie van 
Halberstadt-Freud in zijn nawoord bij de brieven bij Proust, wanneer hij het 
heeft over het belang van de moeder-kind relatie in deze correspondentie. Hij 
ziet in de studie van Halberstadt-Freud een bevestiging van zijn eigen opvat
tingen omtrent deze relatie: 'Het meest duidelijk wordt deze dubbelzinnige 
relatie, waarin deze twee slechts met elkaar kunnen leven en hun liefde van 
elkaar slechts kunnen opeisen middels wederzijdse kwellingen, blootgelegd in 
een brief van 6 december 1902. Het mechanisme van dit sado-masochisme avant 
la lettre kan men Proust geleidelijk zien ontdekken in zijn zeer intensieve 
verhouding met zijn moeder, zonder wie hij dacht niet te kunnen leven, en die 
hij haar liefde voor de figuur van zijn veel idealer vader bijna kwalijk nam. De 
moeder is van de andere kant ook niet helemaal vrij te pleiten van deze on
gelukkige doule-bind-re\ax\e: door haar oneindige zorg houdt zij haar oudste 
zoon in een afhankelijke positie [...] en Prousts verwijt dat zij alleen van hem 
kan houden als hij ziek is, waardoor hij er wel voor moet zorgen om ziek te 
zijn, wil hij haar liefde winnen, lijkt niet helemaal uit de lucht gegrepen. (Voor 
wie in de uitdieping van deze psychologische thema's bij Proust meer geïnteres
seerd is, zij het verhelderende boek van mevrouw Halberstadt-Freud, Het sado
masochisme bij Proust en Freud, van harte aanbevolen)'.310 

In 1988 komt de psycholoog Van Krogten met zijn boek De Proustiaanse 
liefde?u In het eerste deel van deze studie zet hij de verschillende psycho
logische theorieën over de liefde op een rij en constateert daarbij dat deze 
allemaal te beperkt en te eenzijdig zijn. Van Krogten vindt het dan ook alles
zins verdedigbaar om bij de bellettrie te rade te gaan. De keuze voor Prousts 
roman heeft alles te maken met het feit dat hierin een groot aantal liefdes
relaties uitvoerig worden besproken en geanalyseerd: 'Ook al verwierp Proust 
het idee dat zijn magnum opus theorieën zou uitdragen, niet te ontkennen valt 

308 M. Taat, 1977. 

309 T. van Helmond, 1978, p. 121. 

310 M. Proust, 1985 (a), pp. 358-359. 

3,1 I.A.H.M. van Krogten, 1988. 
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dat dit werk alle kenmerken van een wetenschappelijk stelsel bezit'.312 Van 
Krogten destilleert vervolgens de basispatronen die ten grondslag liggen aan 
Prousts liefdestheorie. Hij ordent de opvattingen van Proust aan de hand van 
een zevental vragen. Hoe ontstaat de liefde? Hoe komt een liefdesgeschiedenis 
tot stand? Hoe verloopt een liefdesverhouding? Hoe loopt een liefdesverhouding 
af? Wat gebeurt er na afloop? Ontstaan er nieuwe relaties na afloop? Vergaat 
het anderssoortige liefdes net zo? De liefde bij Proust is volgens Van Krogten 
een neurotisch spel van misverstanden. De beelden die twee geliefden van elkaar 
hebben, blijken vaak slecht op elkaar aan te sluiten. Verder speelt het verleden, 
de kindertijd een belangrijke rol in de liefde: 'Welke zijn de onderdelen van de 
motor die de liefde draaiende houden? Met betrekking tot het voorbestemde 
type vrouw zorgt allereerst de erotische tegenstelling tussen haar en de man 
ervoor, dat hij zich meteen tot haar aangetrokken voelt en blijft voelen. Hierna 
en hiernaast ontwaakt een diepe behoefte aan genegenheid, veiligheid en zeker
heid, aan tederheid en onbaatzuchtigheid. Deze hunkering gaat terug naar de 
geïdealiseerde moeder-kind relatie, welke de minnaar met de geliefde opnieuw 
tracht te beleven. Bij het onaantrekkelijke type vrouw komt deze mengeling 
van krachtige en tegenstrijdige drijfveren in omgekeerde volgorde tot stand. 
Juist omdat de man aanvankelijk onverschillig tegenover haar staat en zij zich 
aan hem blijft opdringen, gaat hij allerlei redenen aanvoeren om zijn sympathie 
te stimuleren. Een probaat middel bestaat erin, haar de gewaardeerde eigen
schappen van zijn ouders toe te schrijven, zoals eerlijkheid, verdraagzaamheid, 
goedheid en betrouwbaarheid'.313 Dat Van Krogten bij zijn analyses hoofd
zakelijk van de verteller uitgaat, blijkt uit het volgende citaat waar hij spreekt 
over de liefdesstrategieën die men toepast om liefde te veroveren. Bij Proust 
vindt men in de ogen van Van Krogten nooit een openlijke bekentenis: 'Deze 
angst om de liefde vrijelijk te uiten stamt uit de vroege jeugd, toen de minnaar 
als kind ondervond door een dergelijke spontaniteit de genegenheid van zijn 
ouders eerder te verspelen dan te verovereren'.314 De Baron de Charlus en 
Mlle Vinteuil verklaren hun partners wel degelijk openlijk de liefde. Net als 
velen vóór hem is Van Krogten van mening dat jaloezie en leed een essentiële 
rol in de liefde van Proust spelen: 'Zolang hij liefheeft kan de minnaar niet 
anders dan intens lijden en zolang hij lijdt kan hij niet anders dan liefhebben. 
De liefde bestaat met andere woorden bij de gratie van het leed, hem door de 
liefde aangedaan'.315 Op korte termijn komt de jaloezie de liefde ten goede: 'In 
perioden van rust en kalmte welke al snel plaatsmaken voor ogenblikken van 
verveling en landerigheid, zorgt de jaloezie ervoor dat de doodgewone vrouw 

o.e. p. 57. 
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weer de door anderen begeerde wordt'.316 Maar op de lange termijn vernietigt 
de jaloezie de liefde: 'De rol van ontrouwe vrouw die hij de geliefde onuit
gesproken opgedrongen heeft en zijn hieruit voortvloeiende heerszuchtige ge
drag maken het haar steeds moeilijker de relatie voort te zetten'.317 Verder 
bespreekt Van Krogten in zijn boek de mogelijke overeenkomsten en verschil
len tussen Proust en Freud. Net als Halberstadt-Freud gaat hij daarbij niet uit 
van een mogelijke beïnvloeding van Proust door Freud. Proust had nooit iets 
van Freud gelezen. Wel constateert ook Van Krogten belangrijke overeenkom
sten tussen Proust en Freud. Beiden kennen een belangrijke rol toe aan het 
onderbewuste in de liefde en beiden onderstrepen de continuïteit tussen het 
verleden en het heden, dat wil zeggen tussen de kindertijd en de volwassenheid: 
'Vanuit zijn kwetsbare positie gaat het kind de ouderfiguur idealiseren en dit is 
een extra reden waarom de volwassene in de liefde altijd teleurgesteld wordt, 
aldus Proust en Freud'.318 Maar Van Krogten ziet ook grote verschillen tussen 
Proust en Freud. Bij Freud is de geslachtsdrift van cardinale betekenis terwijl 
Proust aan de seksualiteit in de liefde nooit zo'n gewicht hecht. Freud be
nadrukt de vader-zoon relatie in zijn Oedipuscomplex terwijl Proust de moeder
zoon relatie centraal stelt. Verder analyseert Proust het emotioneel-motivatio-
nele leven als spil van het liefdesleven terwijl Freud van mening was dat affec
ten niet te bestuderen zijn en derhalve niet in de psychologie thuishoren. Het 
belangrijkste verschil tussen beiden is echter dat Freud een man van de weten
schap was en dus geloofde in de mogelijkheid van behandeling terwijl Proust als 
schrijver deze ambitie geenszins had. Prousts roman moet dan ook in de ogen 
van Van Krogten niet gezien worden als een psychoanalytisch document. Naast 
deze analyse van de relatie Proust-Freud besteedt Van Krogten nog een lang 
hoofdstuk aan een vergelijking tussen de ideeën van Proust en die van 
Nietzsche, Musil, Dostojewski, Euripides en Racine. 

De studie van Van Krogten wordt door Karel Soudijn in Vrij NederlancP19, 
door Mels de Jong in NRC Handelsblad*20 en door Guus Vleugel in de HP11 

besproken. Zij zijn niet erg positief. Soudijn heeft met name kritiek op het feit 
dat Van Krogten de mening is toegedaan dat de theorie van Proust universele 
waarde heeft: 'Van Krogten hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant preten

ce , p. 127. 

Ï.C. 

o.e. p. 152. 

K. Soudijn, 'Het neurotische spel van misverstanden. Prousts liefdesscenario's tot theorie ver
heven'. In: Vrij Nederland, 2 april 1988. 

M. de Jong, 'Proust als bron van psychologische studie. Liefde tussen geliefden bestaat niet'. In: 
NRC Handelsblad, 15 april 1988. 

G. Vleugel, 'Fun met Proust'. In: HP, 26 maart 1988. 



Periode 1972-1997 271 

deert hij slechts een correcte weergave van de opvattingen van Proust te geven. 
Hij legt omstandig uit, dat hij getracht heeft zo eerlijk mogelijk de roman van 
Proust te interpreteren. Aan de andere kant, echter, suggereert Van Krogten dat 
de theorie van Proust universele geldigheid heeft. Argumenten voor deze laatste 
stelling worden aangedragen als Proust vergeleken wordt met andere schrijvers. 
De stelling van universele geldigheid blijkt dan echter direct onhoudbaar, of 
beter nog: Van Krogten gebruikt nu de verkeerde argumenten om zijn stelling 
kracht bij te zetten. Sommige ideeën van Proust vindt Van Krogten bij andere 
auteurs terug, maar de door hem naar voren gehaalde schrijvers formuleerden 
hun liefdesscenario's vaak ook weer anders dan Proust. Pleiten die verschillen 
nu voor of tegen de theorie van Proust?'322 Vleugel verwijt Van Krogten dat 
hij de komische, karikaturale aard van Prousts visie op de liefde niet heeft 
ingezien: '[...] De homosexuele baron die op kerels valt maar haast ten gronde 
gaat aan een mietje, de cocotte die haar minnaar voor een huwelijk strikt zodra 
hij niet meer verliefd op haar is. Alle zijn ze uitvergrotingen van stukjes 
psychologische realiteit, althans zoals Proust die zag, in dit geval de liefde 
betreffende, maar perfect passend in zijn totaalvisie op het leven als een hel van 
even smartelijke als komische paradoxen en verraderlijkheden, alleen te redden 
door de kunst. Dit hyperbolische en fijnzinnige karikaturale karakter van 
Prousts werk is niet opgevallen aan I.A.M.H. van Krogten die, in zijn De 
Proustiaanse liefde, bij een weergave van Prousts ideeën aardig to the point begint 
met Swanns boven geciteerde gedachte, maar er dan als volgt interpreterend 
tegenaan gaat: "Globaal gesproken bestaan er voor de man twee soorten 
vrouwen waar hij van kan houden, namelijk het aantrekkelijke en het onaan
trekkelijke type". Het misverstand is hier gigantisch, maar misschien ken
merkend voor de wijze waarop in de Nederlandse Proust-traditie, voorzover 
existent, de komische aard van Prousts visie op onbegrip is gestuit, indien half 
beseft, genegeerd en overgeslagen'.323 Vleugel verwijt Van Krogten eveneens 
dat hij als wetenschapper op zoek is gegaan naar wetten en generalisaties; deze 
zijn vaak niet door het werk ingegeven: '"Pas wanneer de vrouw weerstand 
biedt en de man eraan twijfelt of hij haar genegenheid ooit verwerven zal, gaat 
zij hem interesseren". Deze stelling, die overigens afstamt van het kristallisatie-
concept in Stendhals De l'Amour is een van de honderden generalisaties, door 
de Amsterdammer en zijn petite bande vlijtig op een rijtje gezet. Wie de Franse 
traditie enigszins kent zal de neiging voelen zulke clichés nu recalcitrant te gaan 
tegenspreken, en in elk geval blijken ze, uit hun context gelicht en als brok 
waarheid gepresenteerd, nogal wat trekken te vertonen van het gesloten systeem 
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Op 29 september 1989 reageert Van Krogten in het weekblad De Tijd op de 
kritiek.325 Hij herhaalt hierin zijn belangrijkste stellingnames. De psychologie 
als wetenschap heeft weinig opzienbarends te vertellen over het fenomeen van 
de liefde: 'De psychologie heeft aangaande mijn onderwerp weinig interessants 
opgeleverd, niet veel meer dan dat mensen die verliefd zijn graag bij elkaar 
willen zijn en zich erotisch meer tot elkaar aangetrokken voelen dan mensen 
die bevriend zijn. Dan moet je Jan Blokker c.s. wel gelijk geven als zij zeggen 
dat sociale wetenschappers schrijven wat iedereen al sinds mensenheugenis 
weet'.326 Hij verdedigt zijn stelling dat Prousts opvattingen ten aanzien van de 
liefde zich laten herleiden tot een algemeen geldende theorie: 'Je probeert dat
gene wat Proust in zijn werk over de liefde heeft gezegd er met een minimale 
eigen interpretatie uit te krijgen. Het gaat er om de kunst in de terminologie 
van de wetenschap te brengen, van Prousts ideeën over de liefde als het ware 
een wetenschappelijke theorie te maken. [...] Of ik het goed heb gedaan moeten 
anderen maar beoordelen. Proust heeft net als Freud iets universeels willen 
zeggen; beiden waren dan ook allerminst bescheiden. Hij had de grote motoren 
van het menselijk gedrag op het oog'.327 Van Krogten komt in dit interview 
ook nog terug op de relatie Proust-Freud waarbij hij opnieuw onderstreept dat 
Freud veel meer waarde hechtte aan het seksuele aspect van de liefde dan 
Proust: 'Proust vond bijvoorbeeld seksualiteit, erotiek wel aardig, maar nooit 
voldoende om liefde te doen ontstaan. Dat wordt eigenlijk pas belangrijk als de 
liefde er al is. Dan wordt seksualiteit, de geslachtsdaad, heel belangrijk als het 
bewijs dat men triomfeen over rivalen. [...] In tegenstelling tot Freud heeft 
Proust nooit zoveel waarde toegekend aan het seksuele aspect van de liefde. 
Liefde gaat bij hem vooral om de behoefte aan veiligheid, zekerheid, geborgen
heid. Freud heeft altijd de hele ontwikkeling van de liefde sterk gekoppeld aan 
de psychoseksuele ontwikkeling, hij hangt alles op aan seksualiteit en agressie. 
Bij hem is het liefdesleven een en al schuld, kommer en kwel. Proust heeft veel 
beter dan Freud begrepen dat de menselijke psyche gecompliceerder is'.328 Dat 
de wijze waarop een studie wordt besproken niets of weinig zegt over het 
succes van een dergelijke studie bij het grote publiek bewijst het boek van Van 
Krogten; het werd een verkoopsucces en er kwam een Engelstalige editie van 

M. Belderink en R. van Hees, 'Don Quichotterie in de wetenschap. De vrolijke psychologit 
van Igor van Krogten'. In: De Tijd, 29 september 1989. 

I.e. 

!.. 

I.A.H.M. van Krogten, Proustian Love, Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 1992 (vertaling 
M. Polderman). 



Periode 1972-1997 273 

Ook het fenomeen van de onvrijwillige herinnering heeft tijdens deze perio
de weer veel pennen in beweging gebracht. We zagen reeds dat Van Helmond 
het gebruik van de onvrijwillige herinnering door Proust en Vestdijk vergelijkt, 
dat Siebelink in de madeleine het vrouwelijke geslachtsorgaan meende te her
kennen tot grote ergernis van 't Hart die het vooral als een mystieke ervaring 
ziet en dat Brakman over epifanie spreekt naar aanleiding van de onvrijwillige 
herinnering. Cyril Offermans beschrijft globaal de visie van Walter Benjamin op 
het gebruik van de onvrijwillige herinnering door Proust.330 Het absoluut 
nieuwe van Prousts roman is volgens Benjamin niet de verfijnde psychologische 
analyse, niet de maatschappijkritiek, niet het waarnemingstalent, maar de plaats 
en de functie die de herinnering in Prousts werk inneemt. In de optiek van 
Benjamin, zoals verwoord door Offermans, was de onvrijwillige herinnering het 
uitgangspunt van Prousts associatieve schrijfwerk: 'In de roman van Proust 
komt alles in en door woorden tot leven. Dóór woorden, zeer letterlijk: de 
roman mag dan geen aaneenschakeling van onwillekeurige herinneringen zijn, 
in de associatieve techniek heeft Proust wel het principe daarvan toegepast. De 
woorden roepen, zonder vooraf geplande ingrepen van de schrijver, elkaar op. 
Van een lineair, geschematiseerd verloop is geen sprake: elke zin kan het 
startpunt zijn van nieuwe omtrekkende bewegingen. Benjamin herinnert eraan 
dat Proust door de manier waarop hij de drukproeven behandelde de zetters 
van de drukkerij tot wanhoop bracht: zetfouten liet hij ongecorrigeerd, alle 
aandacht richtte hij daarentegen op het uitbreiden, het nog verder versplinteren 
van de tekst'.331 In 1985 publiceert Van Buuren in Raster een artikel over de 
rol van het geheugen bij Proust in het algemeen.332 Van Buuren beroept zich 
op de geheugenleer van Plato zoals die naar voren komt in diens dialogen. Plato 
maakt een onderscheid tussen contact (contiguïteit) - we herinneren ons iets 
omdat we iets waarnemen dat ermee in contact staat - en gelijkenis (analogie) -
we herinneren ons iets omdat we iets waarnemen dat erop lijkt. A la recherche 
du temps perdu is in de ogen van Van Buuren een beschouwing over het geheu
gen zelf. Centraal in Prousts geheugenleer staat de onwillekeurige herinnering. 
Het geheugen ontplooit zich alleen volledig als de mens zich overgeeft aan het 
vrije spel van de zintuiglijke associaties. Opvallend hierbij is volgens Van 
Buuren dat Proust alleen de analogie als principe van het geheugen erkent. De 
onwillekeurige herinnering is volgens Proust een metaforisch principe. Toch 
speelt de wet van contact volgens hem wel degelijk een belangrijke rol bij 
Proust. Als voorbeeld hiervan geeft Van Buuren de rol die de orchidee speelt in 
het liefdesspel tussen Swann en Odette. De bloemen, de cattleya's roepen de 
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gedachte aan vrijen op omdat ze zich in de buurt bevonden van het gebeuren. 
Swanns eerste toenadering tot Odette vindt plaats wanneer hij de orchidee die 
in haar décolleté zit op zijn plaats brengt. 'Faire cattleya' wordt voortaan 
geassocieerd met het fysieke bezit van Odette. Volgens Van Buuren spreekt 
Proust ten onrechte in dit verband van een metafoor. Er is namelijk geen 
enkele sprake van analogie, de bloemen lijken niet op vrijen: 'Het beslissende 
criterium is voor Proust blijkbaar of een associatie (welke dan ook) een 
onwillekeurig geheugenproces op gang brengt. Is dat het geval dan maakt de 
geest een soort sprong in de tijd en hebben we volgens hem te maken met een 
metafoor. Dat dat ook hier zijn bedoeling is blijkt uit het slot van het citaat. 
De verteller merkt daar op dat het gedachtenloos gebruik van de uitdrukking de 
onbewuste herinnering bevat aan een in onbruik geraakte gewoonte. Als we af
zien van Prousts eigenzinnige metafoordefinitie en vasthouden aan het traditio
nele onderscheid tussen de beide vormen van associatie, dan blijkt een belang
rijk deel van Prousts geheugenwerking op metonymische associatie te be
rusten'.3" Van Buuren volgt hier globaal de conclusies die al eerder door 
Genette in zijn artikel 'Métonymie chez Proust' waren getrokken; veel van 
Prousts metaforen berusten op metonymische associatie. Een heel netwerk van 
metonymische associaties omgeeft Odette. Zo doet de naam van de ontdek
kingsreiziger La Pérouse Swann direct aan Odette denken die in de straat met 
dezelfde naam woont. Ook de sonate van Vinteuil is volgens van Buuren (en 
Genette) een voorbeeld van metonymische associatie. Als Swann, die de melodie 
van de 'petite phrase' aan zijn liefde voor Odette had verbonden, de sonate 
opnieuw hoort bij Mme de St. Euverte komt de herinnering aan de tijd dat hij 
gelukkig was met Odette in alle hevigheid terug. Naast deze voorbeelden van 
metonymisch geheugen, vindt men bij Proust ook wel degelijk voorbeelden van 
metaforisch geheugen. De overeenkomst die Swann bespeurt tussen de Zippora 
van Boticelli en Odette is hier een beroemd voorbeeld van. De diverse fasen in 
zijn liefde voor Odette worden gedicteerd door associaties van Odette met een 
kunstwerk, bijvoorbeeld een schets van Watteau en een verschijning van Gusta
ve Moreau. Al deze picturale metamorfoses van Odette berusten volgens Van 
Buuren op associatie volgens analogie. Een belangrijk kenmerk van deze ana
logieën bij Proust is dat niet Odette maar de artistieke afbeeldingen het feitelijk 
object van verlangen vormen: 'De conclusie dringt zich op dat die artistieke 
afbeeldingen het feitelijke object van verlangen vormen. Eenvoudig gezegd: 
Swann houdt niet van Odette, maar van de afbeeldingen die hij met haar asso
cieert; die beelden zijn het "verdichtingspunt" van zijn droom, de affectieve 
kern van zijn bewustzijn'.334 Het leven wordt bij Proust gesublimeerd door de 
kunst: 'De overwegingen over het geheugen maken de hoofdzaak van Prousts 
esthetica zichtbaar. Misschien kan ik beter zeggen estheticisme, want het wezen 
ervan schuilt in de overweging dat alles wat we in het leven meemaken, tot en 
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met de diepste gevoelens, liefde en angst voor de dood, de status van werkelijk
heid krijgt als ze in een kunstwerk gestalte hebben gekregen. Pas dan dringen 
ze werkelijk tot ons bewustzijn door'.335 

4.4 Enkele receptiedocumenten derde periode 

Een groot aantal receptiedocumenten zijn in de voorafgaande bladzijden al uit
voerig besproken. Hier volgen er nog enkele waaraan ik minder aandacht heb 
geschonken. 

In 1983 schrijft de dichter-criticus G.J. Resink in De Gids een artikel over de 
sonate van Vinteuil.336 Hij is één van de weinige Nederlandse commentatoren 
die zich bezig houdt met het vinden van de ware identiteit van Prousts perso
nages, de 'recherche des clefs'. Resink ziet de Franse componist Debussy als de 
sleutel tot Vinteuil. Hij beroept zich daarbij onder andere op de biografie De
bussy: His Life and Mind van Edward Lockspeiser. Met name de verwijzing die 
Proust maakt naar het impressionisme in verband met het septet, brengt Resink 
op het spoor van Debussy: 'Maar Debussy is op de volgende bladzijde compleet 
aanwezig waar Prousts deelincarnatie schrijft: "Dat, wat nu onmiddellijk voor 
ons ligt, het impressionisme, de voorkeur voor de dissonant, het gebruik van 
het vijftoonsysteem [...] op een ongekende manier van alles wat eraan vooraf
gegaan is". Nu was het in die tijd gebruikelijk om Debussy's muziek als impres
sionisme te karakteriseren, zoals men toen in vele van zijn composities ook 
"dissonanten" hoorde die tegenwoordig niet meer "bestaan"'.337 Wanneer 
Swann de sonate associeert met maanlicht, de zee en het Bois de Boulogne, 
moeten we volgens Resink denken aan Debussy's composities 'Claire de lune' 
voor zang en piano, de 'Suite bergamasque', het symfonische 'La mer' en de 
beroemde pianoprelude 'La cathédrale engloutie'. Verder staat de sonate van 
Vinteuil in fis, een toonsoort die Debussy gebruikte in zijn suite in twee delen 
voor vocaliserende vrouwenstemmen en orkest 'Printemps'. Het septet van Vin
teuil is volgens Resink geïnspireerd op het 'Quatuor pour instruments à cordes' 
van Debussy. Resink ziet ook biografische overeenkomsten tussen beide kunste
naars. Debussy heeft net als Vinteuil één kind aan wie hij zijn 'Children's 
Corner' opdroeg en hij was net als Vinteuil ernstig ziek. Hij leed sinds 1909 en 
stierf in 1918 aan kanker. Tenslotte zegt Swann op een gegeven moment dat 
Vinteuil indruk heeft gemaakt op een artistieke school die zeer vooruitstrevende 
opvattingen had. Volgens Resink kan deze school niet anders zijn geweest dan 
de Schola Cantorum van Vincent d'Indy. 

"b G.J. Resink, 'Het melodietje van Vinteuil'. In: De Gids, 1983, pp. 314-316. 
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In 1986 brengt het tijdschrift Bzzlletin een themanummer uit over Proust. De 
auteurs van de artikelen zijn allen lid van de Nederlandse Marcel Proust Ver
eniging. De romanist en voormalig hoogleraar Franse Letterkunde Plessen opent 
dit nummer met een artikel over de actualiteit van Proust.338 Volgens Plessen 
kan Prousts roman zeker als een spannend historisch-sociologisch monument 
gezien worden, maar dan één dat slechts een klein deel van de samenleving be
licht: de aristocratie en de rijke bourgeoisie. In tegenstelling tot een auteur als 
Balzac laat Proust ons deze mensen niet zien in hun werk; wij ontmoeten hen 
praktisch alleen tijdens hun vakanties en in hun vrijetijdsbesteding. Een uit
zondering hierop vormen de kunstenaars die we wel aan het werk zien en deze 
uitzondering is veelzeggend: 'De les die hieruit getrokken kan worden en die de 
ik-verteller, aanvankelijk door dit mondaine leven gefascineerd, aan het eind van 
het boek verwoordt, luidt: deze "vrijetijdsbesteding van de beau monde is bij 
uitstek een verloren tijd", vooral voor de ik-verteller zelf, die zich afvraagt hoe 
hij deze verknoeide tijd kan inhalen voor het te laat is, ten gunste van zijn 
eigenlijke levensdoel: het noeste werken aan zijn kunstwerk, aan zijn ro
man'.339 Verder is A la recherche du temps perdu, zoals de titel in zekere zin al 
aangeeft, een 'Bildungsroman' waarin de ontwikkeling van kind tot volwassene 
van de ik-figuur wordt beschreven. In deze ontwikkeling spelen leermeesters 
een belangrijke rol. Swann en Charlus zijn voor de ik-figuur modellen en leer
meesters. Swann bijvoorbeeld initieert de ik-figuur in het domein van de kunst 
en de liefdesgeschiedenis tussen hem en Odette kan als een generale repetitie 
gezien worden van de ongelukkige liefde van de ik-verteller voor Albertine. De 
echte waardevolle lessen krijgt de ik-figuur echter niet van deze twee dilettanten 
maar van scheppende kunstenaars als de schilder Elstir en de schrijver Bergotte. 
In de ogen van Plessen kan Prousts roman ook gezien worden als een uitgedijde 
detective-roman. Hij beroept zich in dezen op de Franse studie Proust et les 
signes van Gilles Deleuze. Deleuze geeft hierin een analyse van de proustiaanse 
semiotiek. De ik-figuur in de roman is als een detective die allerlei tekens moet 
interpreteren. Plessen geeft een korte samenvatting van deze studie. Deleuze 
onderscheidt een aantal klassen van tekens: de wereldse tekens, die welke 
betrekking hebben op de liefde, de materiële tekens die in zintuiglijke waar
nemingen tot ons komen en de tekens waaruit het kunstwerk is opgebouwd. 
De wereldse tekens zijn loos, ze verwijzen wel steeds, maar ze verwijzen naar 
niets: 'Het duidelijkst zien we dat in het snobisme, een streven, zo zegt Proust, 
om "er bij te horen"; helaas is dit "er" zo ongrijpbaar en wisselend dat de snob 
per definitie een onophoudelijk gefrustreerd iemand is'.340 De liefdestekens 
zijn leugenachtig. De liefde bij Proust wordt gekenmerkt door ontrouw, bedrog 
en verwarring omtrent de ware seksuele identiteit van de partner. Deze twee 
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eerste tekenklassen zijn dus uitermate negatief bij Proust. De materiële tekens, 
als die van de onwillekeurige herinnering, verwijzen in Prousts ogen naar iets 
essentieels: zij leiden tot extratemporalisatie. Toch zijn deze tekens slechts 
aansporingen voor een verdere stap: de kunst. De klasse van tekens afgegeven of 
geschapen in het kunstwerk neemt bij Proust de hoogste rangorde in. De ik
figuur zal zich tenslotte wijden aan de kunst, Swann is blijven steken in het 
stadium van de 'sensations' en bovendien vermengt hij het domein van de liefde 
en dat van de kunst: Odette lijkt op een schilderij van Botticelli. Een andere 
overeenkomst tussen de Recherche en de detectiveroman is het gebruik van sus
pense. Proust zet zijn lezer vaak op een verkeerd spoor. Maar de Recherche is 
volgens Plessen wel een bijzonder detectiveverhaal omdat het geen voor de lezer 
bevredigend slot heeft: het boek eindigt met een gelouterde ik-figuur die besluit 
een boek te gaan schrijven: 'Een open eind, maar tevens een cirkel, want de 
lezer kan gaan vermoeden dat het boek dat hem in het vooruitzicht wordt ge
steld wel eens de dikke roman zou kunnen zijn die hij juist ten einde heeft 
gelezen. Dit is een uitnodiging tot herlezen en herinterpreteren - anders dan bij 
een. gewone detective, die men na het pleziertje van de gevonden oplossing 
gevoeglijk kan weggooien'.341 Deze romantruc, een modernistisch narratief 
procédé in de ogen van Plessen, werd later ook toegepast door Sartre in zijn La 
Nausée en door Michel Butor in zijn La Modification. Een andere reden waarom 
Proust volgens Plessen tot het modernisme kan worden gerekend is de toepas
sing van het perspectivisme: 'Het is dit subjectief perspectivisme dat Op zoek 
naar de verloren tijd binnen de modernistische stroming plaatst: hier is geen 
sprake meer van een totaalbeeld van het leven, geschilderd door een alwetende 
auteur; het moeizame zoeken naar waarheid wordt eigenlijke inhoud van de 
roman'.342 Ook Prousts opvattingen over lezen plaatsen hem binnen het 
modernisme volgens Plessen. Lezen is voor Proust niet een passief in zich 
opnemen maar een scheppingsdaad. De lezer moet de tekst actualiseren: 'In dit 
licht kan Proust worden gezien als vertegenwoordiger van het modernisme 
(sommigen zeggen zelfs van het postmodernisme), waar de lectuur, d.w.z. de 
scheppende interpretatie van tekens, gezien als een actieve procedure, tot "stijl" 
wordt, dat is: de totale factuur van zijn roman, zowel op macro- als op micro
niveau'.343 Volgens Plessen heeft de aandacht van de literaire kritiek voor 
Proust zich verplaatst. Werd omstreeks 1930 de onwillekeurige herinnering als 
de essentiële boodschap van Prousts roman gezien, tegenwoordig heeft men met 
name oog voor het open karakter en de overkoepelende eenheid van deze ro
man. Een eenheid niet alleen in tijd, zoals in de onwillekeurige herinnering, 
naar ook in ruimte: zo vloeien de twee kanten, de kant van Swann en de kant 
van Guermantes, tenslotte samen. Dit geldt wellicht voor de Franse literaire 
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kritiek, maar zoals we gezien hebben, had de kritiek in Nederland rond 1930 
weinig belangstelling voor de onvrijwillige herinnering; de overkoepelende 
eenheid van Prousts roman werd daarentegen ook in die tijd al door velen 
onderkend. O p het niveau van de stijl, is de metafoor, naar de mening van 
Plessen, het uitdrukkingsmiddel dat uiting geeft aan deze versmelting van tijd en 
ruimte. 

Het volgende artikel in deze speciale bijlage van Bzzlletin werd geschreven door 
de romanist Gelens en handelt over Sodome et Gomorrhe:^ Gelens gaat eerst 
in op de plaats die dit deel inneemt binnen het geheel van de roman. Hoewel 
Sodome et Gomorrhe geen volkomen geheel vormt met de rest, is het toch 
duidelijk hiermee verbonden. Zo loopt de verteller wanneer hij de eerste ont
moeting tussen de Baron de Charlus en Jupien beschrijft, vooruit op de sadis
tische praktijken van deze baron zoals die beschreven worden in Le temps re
trouvé: 'Met de tegenstelling, die in Sodome et Gomorrhe I nog eens wordt be
nadrukt, tussen een mannelijk ideaal en een vrouwelijk temperament kondigt de 
verteller zijn uitleg aan van de geselingsscène, waarin Charlus zich met de 
zweep laat slaan om zijn heldhaftigheid te bewijzen'.345 Vervolgens gaat 
Gelens in op de rol van de verteller. Deze is naar zijn mening niet alleen waar
nemer maar ook pleitbezorger. De verteller interpreteert de beschreven scènes 
en beperkt zich niet tot een strikte getuigenis. Zo wijdt hij naar aanleiding van 
de ontmoeting Charlus-Jupien een algemene studie aan de homoseksualiteit. Dit 
betoog heeft in de ogen van Gelens de stijl van een pleitrede en valt zo buiten 
de normale verhaaltrant van de Recherche. Gelens beschrijft vervolgens de scènes 
met de Baron de Charlus die aan deze ontmoetingsscène voorafgingen. De 
baron wordt ons in deze scènes voorgesteld enerzijds als een intelligent en 
fijnzinnig man maar anderzijds benadrukt de verteller ook zijn sadistische 
wreedheid en zijn hooghartigheid. Hij is een man met fundamentele tegenstel
lingen: zijn ideaal van mannelijkheid wordt ontkracht door bijvoorbeeld zijn 
verwijfde stem. Door de hele roman heen ontdekken wij zo geleidelijk zijn 
ware aard: 'Het wordt zo wel duidelijk dat de verteller een grote consistentie 
aan zijn personages geeft. Net als in het leven van elke dag, wordt deze 
consistentie evenwel slechts geleidelijk zichtbaar. Wie niet oplet, merkt die 
niet'.346 In Prousts analyse van de homoseksualiteit, worden homoseksuelen 
ons voorgesteld als een vervloekt ras, dat tot eenzaamheid is gedoemd. Zij 
treffen elkaar in clubs. Proust maakt hierbij een vergelijking met andere minder
heidsgroepen als joden en negers. Om de onontkoombaarheid van de behoeften 
te illustreren ontleent de verteller zijn metaforen hoofdzakelijk aan de biologie: 
zo wordt de ontmoeting Charlus-Jupien vergeleken met de bestuiving van een 
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orchidee door de zeldzame hommel. Proust verbindt vaak beelden ontleend aan 
de biologie aan de liefde zoals bijvoorbeeld in de titel A l'ombre des jeunes filles 
en fleurs. Het gebruik van deze aan de plantkunde ontleende metaforen is vol
gens Gelens van fundamenteel belang. Het stelt de verteller in staat ons een 
voorstelling te laten vormen van de veranderingen die zich voltrekken zonder 
dat wij ze in de gaten hebben. Evenals de heteroseksuele liefde, wordt de homo
seksuele liefde een ziekte genoemd. Gelens beroept zich voor de beschrijving 
van dit verband tussen lijden en liefde op Vestdijks Het wezen van de angst waar 
ik het vorige hoofdstuk al op in ben gegaan: 'Door het lijden beseft men wat 
Vestdijk paradoxale verenkeling noemt (in: Het wezen van de angst). De mens 
kan zich richten op de hem omringende werkelijkheid zoveel hij wil, in feite 
leeft hij slechts in een verbeeldingswereld. Met echte wezens komt hij niet in 
aanraking; hij vervangt slechts de ene illusie door de andere al naar gelang zijn 

> 347 

ervaringen 

Halberstadt-Freud schrijft vervolgens naar aanleiding van haar proefschrift over 
Proust en de perversie.348 In haar optiek zijn bij Proust liefde en perversie 
onverbrekelijk verbonden. In Prousts visie op perversie is van een Freudiaanse 
oedipale driehoek geen sprake. Proust beschrijft vooral de relatie tussen de 
verteller en zijn moeder; de vader komt er nauwelijks aan te pas. Deze relatie 
met de moeder is bepalend voor het verdere verloop van het liefdesleven van de 
verteller: 'De volwassen man draagt dan een innerlijk beeld van zijn moeder 
mee dat zijn voelen en handelen in intieme relaties bepaalt'.349 Halberstadt-
Freud gaat kort in op de voorbeelden van een aantal punten die in de perversie 
een rol spelen in Prousts jeugdwerken. Het punt van profanatie bijvoorbeeld, 
dat al duidelijk naar voren komt in La confession d'une jeune fille uit Les plaisirs 
et les jours. In dit verhaal bedrijft een jong meisje de liefde terwijl haar moeder 
vanaf het balkon toekijkt. De moeder valt flauw en sterft. Het meisje voelt zich 
schuldig aan de dood van haar moeder en probeert zelfmoord te plegen. Dit 
perverse scenario, de profanatie, is terug te vinden in de Montjouvainscène waar 
de dochter van Vinteuil het portret van haar vader laat toekijken bij haar lief
desspel. Ook de verteller kijkt bij deze scène toe. Halberstadt-Freud is van 
mening dat het hier om een masturbatiefantasie gaat. Alle relaties bij Proust zijn 
volgens haar in essentie pervers. De verteller en zijn moeder en de verteller en 
Albertine bijvoorbeeld hebben een perverse relatie omdat ze alles wat ze voor 
elkaar voelen, verdraaien en verbergen. Beide relaties worden volgens Halber
stadt-Freud gedomineerd door verlatingsangst en door angst voor intimiteit. 

347 o.e. p. 11. 
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Adèr-Winkler, toenmalig bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, beschrijft 
vervolgens de ontvangst van Prousts werk in Nederland en Vlaanderen.350 Zij 
bespreekt kort, in chronologische volgorde, een aantal kritieken die in de loop 
der jaren zijn verschenen waaronder de artikelen van Tielrooy, De Bruijn, De 
Graaf, Vestdijk, Dresden en Geyl. Kenmerkend voor de eerste receptie in 
Nederland en Vlaanderen is volgens haar dat er weinig aandacht was voor de 
biografie van de auteur. Zoals we gezien hebben klopt dit niet; ook tijdens de 
eerste periode was er al veel aandacht voor de biografische gegevens. Pas met 
het verschijnen van de eerste biografie van Maurois in 1949 worden de bio
grafische gegevens volgens Adèr-Winkler belangrijk. Er is vanaf dat moment 
sprake van een ware mythevorming rondom Prousts persoon, die verder gevoed 
wordt door de publicatie van de biografie van Painter en de memoires van 
Céleste Albaret. Naast deze biografische benadering verschijnen er ook publi
caties die alleen op het werk betrekking hebben. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de studies van Dresden die alle sleutels afwijst: 'Zo zien wij thans bij de 
Proust-beoordeling in Nederland als het ware twee gesloten kringen, die geen 
van beide de mogelijkheid bieden of vergroten om het werk van Proust een
voudigweg te lezen, en persoonlijk te verwerken. Aan de ene kant de letter
kundige benadering, die nu het werk een afgerond geheel is, definitieve con
clusies wil trekken omtrent ideeën, gevoelens en kwaliteiten ervan [...]. Aan de 
andere kant komen we te land bij de impasse van het schier eindeloos "sleu
telen"'.3 '1 Zoals we gezien hebben wordt er door de Nederlandse kritiek niet 
veel 'gesleuteld'. Naast deze twee interpretatie-invalshoeken blijft er volgens 
Adèr-Winkler ruimte voor een interpretatie van de onbevangen lezer. Deze in
tuïtieve interpretatie is zelfs wenselijk naar haar mening: 'Maar me dunkt, dat 
alles wat op het gebied van intermenselijke verhoudingen ligt welhaast een ieder 
aan moet kunnen spreken. Mensen die worstelen met problemen op homo
seksueel gebied moeten wel geraakt worden door de analyse van vele van hun 
eigen gevoelens. Dan zijn er de "signalen", die we steeds vinden. Signalen van 
wanhoop, hunkering, die onbeantwoord blijven. In een tijd van communicatie
stoornissen moeten deze stukken zeker velen aanspreken. In de moderne psy
chologie, groepstherapie, sensitivity-training vinden we voortdurend dit soort 
"signalen". [...] Voor de intuïtieve lezer zullen zeker heel andere accenten naar 
voren komen. Als bespiegelingen over Rembrandt of Vermeer hem niets te zeg
gen hebben, zal hij zeker wèl geboeid worden door de poëtische analyse van de 
geluiden op straat. Zijn manier van lezen zou ten zeerste beantwoorden aan de 
wensen van Proust, die voorspelde: "Ils ne seraient pas mes lecteurs, mais les 
propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces verres 
grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray". We 
zouden dan Prousts werk kunnen lezen zonder verraad aan zijn bedoelingen te 
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plegen, integendeel, in harmonie met hem samen kunnen werken bij de lectuur 
van ons eigen 'i\ ik'.352 

Meijer, eveneens toenmalig bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, be
spreekt de relatie tussen Proust en zijn broer Robert.353 In dit artikel probeert 
Meijer een verklaring te geven voor de volstrekte afwezigheid van de figuur van 
Robert Proust in de Recherche. Ook in de biografieën en andere aan Proust ge
wijde artikelen is zeer weinig over Robert te vinden. Het was deze Robert die 
na de dood van zijn broer Marcel de drukproeven heeft gereedgemaakt voor de 
nog te publiceren delen van de Recherche. Een eerste, volgens Meijer niet bevre
digende verklaring, voor de afwezigheid van Robert in de Recherche is diens 
karakter: Robert was een hardwerkend begaafd medicus en kwam dus niet in 
aanmerking om model te staan voor de lichtelijk geridiculiseerde figuren uit de 
medische wereld die de Recherche bevolken. Overtuigender verklaringen zijn af te 
leiden uit de tekstfragmenten in de voorstudies tot Contre Sainte-Beuve die 
Bernard de Fallois samenstelde. Deze fragmenten onthullen de gevoelens die 
Marcel bevangen moeten hebben bij de geboorte van zijn broertje. Een van deze 
fragmenten verhaalt een afscheid. Robert en de moeder vertrekken. Net als later 
in de Recherche, kan Marcel geen afscheid nemen van zijn moeder. Hij kan zijn 
moeder niet loslaten. Deze bezitsdrang berust volgens Meijer wellicht op de 
onzekerheid in de kinderjaren of de moeder wel helemaal van hem was: 'Waar
schijnlijk is dit gevoel van nauwe verbondenheid met de moeder, van het exclu
sieve recht op haar bij eerstgeboren kinderen sterker ontwikkeld dan bij latere 
kinderen uit een gezin, omdat zij een tijdlang de moeder met geen concurrent 
hoefden te delen, terwijl de latere kinderen niet beter weten [...]. Van het lijden 
tengevolge van het verlies van de moeder als exclusief bezit veroorzaakt door de 
komst van het broertje, heeft Proust nooit kunnen genezen'.354 Proust heeft 
deze verklaring voor de gehechtheid aan zijn moeder door zijn hele werk heen 
verborgen gehouden: alle kinderen van Jean Santeuil tot Gilberte Swann zijn 
enige kinderen. Als reactie op dit verlies van het exclusieve recht op de moeder, 
probeert de ik-figuur in de Recherche door macht uit te oefenen haar weer geheel 
voor zich te bezitten. Dit komt duidelijk naar voren in de nachtkusscène in 
Combray. Eenzelfde bezitsdrang zal hij later ook ten toon spreiden ten aanzien 
van zijn geliefden. En ook hier geldt dat wanneer de verteller dreigt zijn geliefde 
te moeten delen met anderen, hij alles in het werk stelt weer zijn exclusieve 
recht terug te veroveren. Albertine wordt door hem opgesloten. De aanwezig
heid van de verzwegen Robert is dus in de ogen van Meijer essentieel geweest 
voor de ontwikkeling van Marcel Proust en dus voor zijn geesteskinderen. 
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In 1987 schrijft Pröpper een artikel over de relatie tussen Proust en Alfred 
Agostinelli in het tijdschrift Optima. Hij beschrijft uitvoerig de verhouding van 
beiden en vraagt zich vervolgens af in hoeverre deze Prousts roman heeft be
ïnvloed. Volgens Pröpper zijn er onmiskenbaar parallellen aan te wijzen tussen 
de liefdesgeschiedenis van Proust en Agostinelli en die tussen de verteller en 
Albertine: 'Er is een hele reeks overeenkomsten te noemen. Ik volsta hier met 
het noemen van enkele zeer opvallende. Proust beleeft met Agostinelli onver
getelijke momenten in Normandie in de omgeving van Cabourg; de Verteller 
heeft soortgelijke ervaringen met Albertine in Balbec. Proust houdt Agostinelli 
gevangen in zijn huis; de Verteller geeft Albertine huisarrest. Zowel Agostinelli 
als Albertine vluchten uit die gevangenschap. Geeft Proust Agostinelli een vlieg
tuig ten geschenke; de Verteller geeft Albertine een cadeau van gelijke orde: een 
jacht en een Rolls Royce'.355 Pröpper baseert zich voor zijn analyse op de bio
grafieën van Maurois en Painter en op de correspondentie van Proust en de in
leidingen daarbij van Kolb, waarbij hij ook kritiek levert op de voorgestelde 
interpretaties. Zo wordt in de ogen van Pröpper doorgaans het verband tussen 
de briefwisseling van Proust en Agostinelli en die tussen de verteller en 
Albertine te simpel gelegd. In de Recherche krijgen Prousts opvattingen over 
bijvoorbeeld de liefde een filosofische dimensie; het zijn niet louter auto
biografische schetsen. Proust laat altijd zijn verbeelding los op zijn personages. 
De wereld van het boek is niet dezelfde als de realiteit daarbuiten: 'Waar 
Agostinelli voor Proust het onmiddellijke object van zijn (concrete) liefde is, 
daar is de figuur van Albertine voor Proust een middel om te komen tot een 
filosofie van de liefde, zij is zelfs onderdeel van die filosofie'.356 

In 1992 publiceert Pröpper opnieuw in Optima een artikel over Proust en wat 
hij noemt de 'materie van het geluk'.357 Zoals we gezien hebben, brengt Pröp
per het werk van Proust in verband met de kristallisatietheorie van Stendhal. 
De verteller bij Proust probeert voortdurend datgene wat niet consistent is 
(eigennamen, persoonlijkheden, de dood) te verdichten door middel van zijn 
verbeelding. Hij is een idealist die de werkelijkheid vervormt door de ver
beelding358: 'Aan zowel plaatsen als personen wordt (volgens het principe van 
de kristallisatie zoals Stendhal die beschrijft) louter op grond van de associaties 
die hun naam oproept, een waarde toegedicht die mogelijk in geen verhouding 
staat tot de realiteit. [...] Dat is het totale idealisme, hij niet in de wereld, maar 

H. Pröpper, 1987, p. 176. 

o.e. p. 178. 

H. Pröpper, 1992/1993. 

In 1984 had Pröpper reeds een artikel geschreven over het idealisme bij Proust voor de bundel 
Staalkaart, opstellen over letterkunde. In dit artikel, 'Omgangsvormen van de Guermantes-kring', 
pp. 112-122, onderzoekt Pröpper hoe de verteller de omgangsvormen van de Guermantes-kring 
percipieert voor en na het moment dat hij m die kring is toegelaten. 



Periode 1972-1997 283 

de wereld in hem, veilig opgeborgen. Zo ziet de Verteller geen landschappen: 
landschappen koesteren hem. En Oriane, de hertogin van Guermantes, mag dan 
een glansrol spelen in de Parijse society, als persoonlijke creatie van de Verteller 
is zij ongeëvenaard. [...] De Verteller is dus vooral een denkbeeldig middelpunt 
waar waarheden omheen cirkelen die maar zelden raken aan de werkelijk
heid'.359 Het is deze drang naar consistentie die verklaart waarom Proust een 
grote voorkeur aan de dag legt voor versteende beelden. Proust vergelijkt vaak 
mensen met kunstwerken. En de dood heeft de grootmoeder op haar sterfbed 
neergevlijd in de gedaante van een jong meisje 'als de beeldhouwer van de 
middeleeuwen'.360 De verteller eist dus enerzijds voortdurend de vrijheid van 
de verbeelding op. Maar anderzijds moet hij ook constateren dat deze door de 
verbeelding tot stand gebrachte consistentie vaak slechts een utopie is: 'De 
wereld houdt zich met andere woorden niet altijd aan de regels en wetten die 
door de Verteller zijn opgesteld'.361 Illusies worden bij Proust voortdurend 
doorbroken en, zoals Pröpper vermeldt, 'het vlees is vluchtig'. Daarom gebruikt 
Proust ook vaak vloeibare beelden voor de beschrijving van bijvoorbeeld de 
vrouw: 'De Verteller ziet de geheimzinnige kracht van vrouwen vooral in ver
band met water, het water van de zee: beweeglijk, altijd anders, plastisch, 
telkens vernieuwend, sensueel'.362 Het is deze ongrijpbaarheid die de vrouw 
aantrekkelijk maakt. Het is volgens Pröpper de polariteit van het streven naar 
consistentie en de vloeibare realiteit die de Recherche domineert: 'A la recherche 
du temps perdu is te lezen als een onderneming om los te komen van de voor
geschreven vormen. De Verteller schept zich telkens opnieuw gesloten werel
den, maar gaandeweg worden veel daarvan ook weer vrijgelaten uit de dwang
buis van de blik en de verbeelding'.363 Dit proces van stollen en vloeibaar 
worden vindt zijn hoogtepunt bij Proust in de onvrijwillige herinnering: de 
materie van het geluk. In de onvrijwillige herinnering wordt de stroom van de 
tijd even tot stilstand gebracht: 'Dan wordt de constante stroom van indrukken 
voor even stilgezet. Er vindt kristallisatie plaats, twee of meer delen uit een 
onafzienbare stroom gaan over in vaste stof. Dit zich samenballen van indruk
ken buiten de tijd, buiten het verstandelijk vermogen - een pure onderbreking 

359 H. Pröpper, 1992/1993, pp. 34, 36 en 37. 

o.e. p. 40. 

o.e. p. 34. 

o.e. p. 49. 

o.e. p. 47. Zie ook H. Pröpper, 1984, p. 115: 'Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vertel

ler zich uit angst voor het Lijden en de Verveling voortdurend idealen blijft scheppen. De ma

nier waarop hij zich een beeld vormt van de Guermantes-kring, verhevener en grootser naar

mate het verlangen om erin te worden toegelaten heviger wordt, is daarvoor exemplarisch. Als 

hij zijdelings kennismaakt met enkele figuren uit de coterie en hij hun uiterst verfijnde om

gangsvormen opmerkt wordt zijn belangstelling alleen nog maar groter. De ontgoocheling volgt 

onvermijdelijk'. 
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van de dingen alsof de adem van de tijd stokt -, schept iets onnavolgbaar indivi
dueels. Het geeft een gevoel van waarachtig bezit, van geluk'.364 

In oktober 1993 publiceert Bzzlletin een serie artikelen over de doorbraak van 
enkele grote twintigste-eeuwse schrijvers als Heinrich Mann, D.H. Lawrence, 
Virginia Woolf, Bertold Brecht en Federico Garcia Lorca. Hillenaar, hoogleraar 
Romaanse Letterkunde aan de Universiteit Groningen, wijdt een artikel aan 
Proust.365 Hij opent met de constatering dat Prousts levenswerk, dat hij 
moeizaam tot stand bracht, het genre van de roman diepgaand heeft vernieuwd 
en volgt daarbij zoals we gezien hebben globaal de modernistische interpretatie 
van Fokkema en Ibsch. Het artikel handelt verder over de wijze waarop Prousts 
werk in de literaire wereld is doorgebroken. In Frankrijk heeft Prousts reputatie 
als dandy de receptie van zijn werk zeker geen goed gedaan maar volgens Hille
naar kan men toch spreken van een drietal doorbraken. De Recherche was een 
doorbraak binnen Prousts eigen zoekende schrijverschap, het bewerkstelligde 
een doorbraak bij het toenmalige lezerspubliek en, achteraf bekeken, bracht het 
ook een doorbraak binnen de wereld van de toenmalige roman teweeg. Naar 
aanleiding van de eerste doorbraak schetst Hillenaar in grote lijnen de geschiede
nis van Prousts schrijverschap. Van Les plaisirs et les jours naar Jean Santeuil, de 
Ruskinvertalingen en uiteindelijk Contre Sainte-Beuve. Het zijn alle voorstudies, 
experimenten die uiteidelijk leiden tot het meesterwerk A la recherche du temps 
perdu. Vervolgens bespreekt Hillenaar kort de bekende gegevens omtrent de pu
blicatiegeschiedenis van het eerste deel van de roman. De publicatie van enkele 
fragmenten in Le Figaro in 1912, de afwijzing door Gide en de Nouvelle Revue 
Française, en de uiteindelijke publicatie in 1913 van Du côté de chez Swann bij 
Bernard Grasset. Hillenaar noemt enkele besprekingen van dit werk in de pers 
zoals de lovende recensie van Jean Cocteau en een analyse van Jacques Rivière, 
die hij overigens niet nader specificeert. Wanneer de Nouvelle Revue Française in 
1914 twee voorpublicaties van het tweede deel verzorgt, is, volgens Hillenaar, 
de doorbraak van Proust in literaire kringen een feit. De doorbraak naar het 
grote publiek echter zal nog enige jaren op zich laten wachten. Tijdens de oor
logsjaren breidt Proust zijn roman aanzienlijk uit met name door de toevoeging 
van de Albertinecyclus die, in de ogen van Hillenaar, geïnspireerd is op de rela
tie tussen Proust en zijn chauffeur Agostinelli. In 1919, wanneer Proust de Prix 
Goncourt ontvangt voor A l'ombre des jeunes filles en fleurs, vindt de echte 

H. Pröpper, 1992/1993, p. 48. Zie ook H. Pröpper, 1984, p. 113: 'Dit wordt het onwillekeurig 
of onvrijwillig geheugen genoemd. Een dergelijke herinnering is een moment van totale bevredi
ging, van het samenvallen van de feiten met de gevoelens: er onstaat voor even een bezitsrelatie 
met de dingen. [...] Dit soort van synchroniteit wordt bij Proust een evocatie genoemd. Je zou 
het ook "kristal" kunnen noemen, identificatie van een concrete waarneming in het heden en 
een voorbije uit het verleden. Een aardige parallel zie ik bij Stendhal. Zijn ideeën over kristal-
lisatie in de liefde, beschreven in De l'Amour, met name over bevliegingen doen sterk denken 
aan de manier waarop Prousts idealisme werkt'. 

H. Hillenaar, 1993, pp. 17-27. 
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doorbraak van Proust bij het grote publiek plaats, althans in Frankrijk. De 
derde doorbraak, de onderkenning van het innoverende karakter van Prousts 
roman, vindt volgens Hillenaar pas in onze tijd echt plaats: 'Proust heeft, drie 
jaar na zijn dood, zijn doel bereikt: hij is een algemeen bekend en bewonderd 
auteur. Iedereen koopt zijn roman en spreekt erover, hetgeen uiteraard niet wil 
zeggen dat hij ook door iedereen gelezen wordt, en nog minder dat hij door 
zijn lezers begrepen wordt. Die doorbraak is van een andere orde, en het lijkt 
erop dat deze pas in onze tijd echt heeft plaats gevonden'.366 In tegenstelling 
tot generatiegenoten als France, Martin du Gard en Gide, die, in de ogen van 
Hillenaar, allen min of meer in het voetspoor treden van hun grote negen-
tiende-eeuwse modellen, schrijft Proust een zeer vernieuwende roman. Een van 
de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen Proust en auteurs uit de 
negentiende eeuw is het feit dat hij zich niet engageerde. Een gebrek aan 
engagement dat hem, zoals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, verweten 
werd door een auteur als Sartre. Hillenaar gaat vluchtig op dit verwijt in: 'Met 
dit laatste is tevens een van de meest opvallende inhoudelijke verschillen aan
gegeven tussen A la recherche du temps perdu en de romans van Balzac, Stendhal, 
Zola en tot op zekere hoogte ook Flaubert: de geschiedenis, de politiek en de 
maatschappelijke problematiek van eigen tijd, die in realistische en naturalis
tische werken centraal staan, ontbreken hier nagenoeg geheel. Op een enkele 
verwijzing na, beperkt Proust zich tot het dagelijks bestaan van een reeks per
sonages uit de Parijse elite, naar wier geheimen de verteller op zoek is. Uiter
aard moest een dergelijke onderwerpkeuze bij menig meer geëngageerd auteur in 
slechte aarde vallen. Sartre bijvoorbeeld zal een pleidooi houden tegen de roman 
van Proust, die volgens hem het revolutionaire geweten van zijn lezers slechts 
in verwarring brengt. Sartre heeft echter weinig oog voor het revolutionaire dat 
schuilgaat in Prousts stijl, voor diens opvattingen over kunst, en voor de thema
tiek van A la recherche du temps perdu ?" Een ander vooruitstrevend kenmerk 
van Prousts schrijverschap is volgens Hillenaar diens hantering van de zo
genaamde collage-techniek. Proust schreef in fragmenten. Wat wij lezen zijn de 
subjectieve impressies van een ik-figuur: 'Belangrijker waarschijnlijk is het feit 
dat Proust binnen dat kader ook de vastgeroeste technieken van beschrijven en 
vertellen uit de realistische roman kan loslaten. De ik-figuur ontneemt ons de 
illusie dat wij de wereld zouden zien zoals die is. Het is Proust begonnen om -
subjectieve - indrukken en ervaringen, en niet om zogenaamd objectieve be
schrijvingen'.368 Met de invoering van het perspectivistische principe zijn bij 
Proust ook de interpretaties van de gebeurtenissen niet meer op naturalistische 
leest van oorzaak en gevolg geschoeid. Hiermee is ook de taak van de lezer ver
anderd: 'De vele interpretaties die zo mogelijk worden - de bekende hetzij-hetzij 

o.e. p. 23. 

o.e. p. 24. 

o.e. p. 25. 
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zinnen waaraan A la recherche du temps perdu zo rijk is - leiden tot een open 
horizon, en tot een nieuw soort betrokkenheid van de lezer. Deze laatste heeft 
niet meer te maken met een onontkoombare werkelijkheid die hem opgedrong
en wordt, maar met de scheppende blik van de kunstenaar die hem uitnodigt de 
wereld ook met andere ogen te bekijken'.369 Het zijn in de ogen van Hillenaar 
niet de onwillekeurige herinnering en de metaforiek die een doorbraak hebben 
bewerkstelligd. Daarvoor vonden deze twee aspecten van zijn schrijverschap te 
weinig navolging. 

In 1996 schrijft Kummer in Maatstaf een artikel over mogelijke hedendaagse 
interpretaties van Prousts werk.370 Kummer is van mening dat de wetenschap 
in deze niets nieuws meer te brengen heeft. Alleen de onbevangen leeservaring 
van de lezer telt. Kummer presenteert ons vervolgens zijn eigen ervaring bij het 
lezen van Proust. Stilistisch vindt hij Proust zoals we gezien hebben vaak een 
ramp. Hij hekelt Prousts lange zinnen en vindt zijn metaforen afschuwelijk. 
Kummer vindt Proust ook als filosoof en estheticus niet erg overtuigend: 'Zijn 
theorie over de verschillende soorten realiteiten, zijn Platonisme, zijn stelling 
over de activiteit van de geheugens die uiteindelijk op een soort van associatie-
psychologie berust, de bewering dat het scheppen een belangrijkere rol speelt 
dan observatie, ach, 't is flauwekul, 't zijn vage algemeenheden in mooie 
woorden verpakt of banaliteiten'.371 Ook Prousts behandeling van de homo
seksualiteit is niet meer van deze tijd: 'Maar sterker nog, hoe moeten we ons 
een Charlus in deze postmoderne tijden voorstellen? Een in strak leer verpakte 
SM'er, aan de ketting van een meester met zweep en al, geïnterviewd door 
Catherine Keyl [...]. Want dat is ook zo iets, homosexualiteit is geen "vice" 
meer en voor "perversies" is godzijdank eindeloos begrip in ons vlakke land 
[...]'.372 Ook Prousts beschrijvingen van het mondaine leven zijn gedateerd in 
de ogen van Kummer: 'Onze huidige saloncultuur wordt alleen nog maar be
paald door platpratende projectontwikkelaars, bankdirecteuren, uitgevers-
tyconen; met een beetje geluk, als de gastheer wat modieus is, loop je daar 
Cruyff of Van Hanegem tegen het lijf, waardoor je avond niet helemaal verpest 
wordt'.373 Maar ondanks dit alles is Proust voor Kummer 'de grootste onder 
de allergrootsten'. Hij spreekt zo treffend over liefde, haat, trouw of ontrouw, 
voert mensen en situaties op die je belangstelling opwekken en heeft vooral veel 
oog voor het frappante detail. Bovendien is de Recherche vaak uitermate geestig: 

369 o.e. p. 26. 

370 Em. Kummer, 1996, pp. 28-47. Dit artikel is een bewerking van zijn proefschrift Literatuur en 
Ideologie, Proust en Ter Braak dat hiervoor al besproken is. 

371 o.e. p. 29. 

372 o.e. pp. 29-30. 

373 o.e. p. 30. 
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'Want laten we vooral niet vergeten: in de Recherche valt veel te lachen, en dat 
is iets dat in literaire en vooral universitaire kringen slecht begrepen wordt. [...] 
Hiermee doorbreekt Proust l'esprit de sérieux dat de literatuur zo teistert, het 
idee dat een roman alleen maar groot is als die door en door geconstipeerd is en 
serieus en diep'.374 Vervolgens gaat Kummer uitgebreid in op de ideologische 
onderbouwing van de Recherche naar aanleiding van de Dreyfus-affaire en meer 
in het bijzonder naar aanleiding van de rol die de Baron de Charlus en Bloch, 
twee ideologiedragende personages in de ogen van Kummer, hierin spelen. Hij 
herneemt in grote lijnen de conclusies van zijn proefschrift. Proust bespreekt 
volgens Kummer ideologieën over antisemitisme, klassenonderscheid en salon-
cultuur die ook nu nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Het feit dat 
Proust dat doet binnen de literatuur maakt hem uniek: 'Door hem stuiten we 
op ideologieën die ook nu nog werkzaam zijn. Het "vermengen" van uiteen
lopende rassen en culturen, de conflicten die dat nu ten enen male met zich 
meebrengt, zal in Europa een van de belangrijkste problemen gaan vormen. [...] 
Wat ik probeer te verdedigen is dat Proust in de Recherche deze bekende the
ma's op een bijzondere wijze heeft gebracht, op een wijze die alleen in litera
tuur mogelijk is, waar stijl oppermachtig is. De vreemdste tegenstrijdigheden, 
onopgeloste problemen, ironie over zaken waartegen we ons in de eerste plaats 
schrap zetten, krijgen we heel apart opgediend. Misschien worden we juist daar
door aan het denken gebracht en krijgen we een beetje zicht in onszelf waar 't 
van binnen niet allemaal zo brandschoon is als we het wel zouden wensen'.375 

o.e. p. 31. 

o.e. p. 47. 





Hoofdstuk 5 

Conclusie 

5.1 Evaluatie afbakening probleemstelling 

Alvorens een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen die ten grondslag 
liggen aan deze studie, lijkt het mij zinvol eerst de grenzen die ik aan mijn 
onderzoek heb gesteld te evalueren. De afbakeningen die ik in de inleiding ten 
aanzien van mijn probleemstelling heb voorgesteld, zijn naar mijn mening goed 
werkbaar gebleken, maar enige kanttekeningen zijn nodig. 

In de eerste plaats had ik er voor gekozen alleen de receptie van Proust in 
de publieke kritiek te bestuderen en de academische kritiek buiten beschouwing 
te laten. Er bleken voldoende receptiedocumenten in de publieke media aan
wezig. Toch heb ik regelmatig receptiegegevens van de academische kritiek in 
mijn analyses betrokken. Dit bleek noodzakelijk, enerzijds omdat veel academi
ci zich met Proust in de publieke media hebben beziggehouden en anderzijds 
omdat wetenschappelijke publicaties hier en daar van invloed waren op be
schouwingen in de publieke media of hierin werden besproken. Met name lite
rair-historische en literair-technische interpretaties van het werk van Proust 
worden door academici geleverd. Zo waren het de romanisten Dresden (1965) 
en zijn promovenda Jaffé-Freem (1971) die reeds in de jaren zestig en zeventig 
de modernistische aspecten van Prousts schrijverschap in de publieke media 
naar voren brachten door te wijzen op het feit dat zijn werk gezien kan worden 
als een voorloper van de Franse 'nouveau roman'. Ook de interpretaties van 
Fokkema en Ibsch (1984), die Proust in verband brachten met het modernisme, 
zijn tot op zekere hoogte van invloed geweest op de publieke media; hun studie 
werd uitvoerig besproken en romanisten als Plessen (1986) en Hillenaar (1995) 
verwerkten de belangrijkste conclusies in hun geschriften voor diverse tijd
schriften. Het principe van de onwillekeurige herinnering krijgt algemene 
aandacht in de publieke media, maar de enige uitvoerige analyse van Prousts 
geheugenleer is opnieuw van de hand van een romanist. Van Buuren geeft in 
1985 op basis van de interpretaties van de Franse structuralist Genette een uit
voerige analyse van het metonymisch en metaforisch geheugen bij Proust. Van 
Krogten (1988) en Halberstadt-Freud (1977) zijn de enigen die de mogelijke 
raakvlakken tussen de liefdestheorieën van Freud en Proust diepgravend hebben 
onderzocht en Evers (1997) en Kummer (1995) presenteren de enige cultuur-
sociologische analyses van Prousts werk die we in de Nederlandse receptie 
tegenkomen. 

De academische wereld en meer in het bijzonder de actieve romanistiek heb
ben dus een belangrijke bijdrage proberen te leveren aan de ontwikkeling van 
het betekenispotentieel van Prousts werk in Nederland, maar de eerlijkheid ge
biedt te zeggen dat zij daar slechts tot op zekere hoogte in zijn geslaagd. On
danks de pogingen van bijvoorbeeld Dresden en Fokkema en Ibsch is Prousts 
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wezenlijke bijdrage aan de vernieuwingen in de romankunst van de twintigste 
eeuw toch maar in beperkte mate tot de publieke kritiek doorgedrongen. De 
moderniteit van Proust is nauwelijks van invloed geweest op de algemene pu
blieke opinie. 

Hoewel er zeker sprake is van een grote wisselwerking tussen academici en 
literaire critici moet de invloed van de wetenschappelijke Proustkritiek in het 
algemeen niet overschat worden. Mijn onderzoek toont namelijk tegelijkertijd 
aan dat er ook een duidelijk verschil tussen beide lezersgroepen bestaat, omdat 
de meeste wetenschappelijke publicaties niet in de publieke media worden be
sproken en omdat academici die in de publieke media over Proust schrijven 
vaak ook deel uitmaken van dit circuit en aan hun artikelen meestal een niet-. 
wetenschappelijk karakter meegeven. Strikt wetenschappelijke publicaties die 
wel worden besproken, zoals de reeds genoemde studies van Evers, Van Krog-
ten, Kummer en Fokkema en Ibsch, worden over het algemeen zeer negatief 
door de publieke kritiek ontvangen. Men vindt de voorgestelde interpretaties 
doorgaans te pretentieus. Beide circuits, het academische en het publieke, gaan 
er kennelijk van uit dat ze uiteindelijk toch ieder een aparte, zeer specifieke 
doelgroep bedienen. Van de wetenschapper wordt verwacht dat hij zich met 
zijn interpretaties begeeft op het niveau van de internationale Proustkritiek ter
wijl de publieke criticus, die overigens doorgaans academisch geschoold is, zich 
op de doorsnee Proustlezer zonder wetenschappelijke ambities meent te moeten 
richten. Dat dit beeld dat men heeft van de eigen doelgroep wellicht niet hele
maal juist is, bewijzen de verkoopcijfers van het boek van Van Krogten. On
danks (of misschien wel dankzij) de afwijzende kritiek in de media, was het 
boek een enorm succes bij het grote publiek. Proustlezers zijn doorgaans hoog
opgeleide mensen die door de Recherche te lezen gewend zijn op hun analytische 
vermogens te worden aangesproken; een diepgravende benadering zal ze juist 
misschien wel aanspreken. 

Vervolgens heb ik om pragmatische redenen in principe de productieve en 
passieve receptie buiten het onderzoek gelaten; het onderwerp zou anders te 
breed worden. Natuurlijk zegt de kwantiteit van het aantal receptiedocumenten 
in de publieke media iets over de belangstelling in het algemeen voor Proust in 
Nederland, maar de mening van de literaire kritiek is niet zomaar gelijk te 
stellen aan de mening van een groter publiek. Keer op keer wordt er in de 
receptiedocumenten op gewezen dat Proust, als hij al wordt gelezen, slecht 
wordt gelezen. Nader literatuursociologisch en empirisch receptie-onderzoek 
naar oplagen, aanschafbeleid, leen- en leesgedrag en boekenbezit, is nodig om 
iets te kunnen zeggen over de receptie van Proust door de anonieme Nederland
se lezers. Ik vermoed evenwel dat een dergelijk onderzoek geen spectaculaire 
conclusies zal opleveren; Proust geniet grote bekendheid in Nederland, zeker 
onder hoog opgeleiden, maar hij wordt niet veel gelezen. De Nederlandse verta
lingen van Prousts Recherche hebben gemiddeld een oplage van minder dan 5000 
exemplaren, hetgeen beduidend lager is dan de oplages van de vertalingen van 
bijvoorbeeld Joyce's Dubliners of Manns Der Zauberberg. 

De produktieve receptie is deels toch in dit onderzoek aan de orde gekomen 
omdat er aandacht voor bestond in de publieke media en omdat ik het niet heb 
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kunnen nalaten om het werk van Nederlandse romanschrijvers die een rol heb
ben gespeeld in de receptie van Proust op impliciete of expliciete verwijzingen 
te onderzoeken. Een invloedstudie heb ik evenwel niet nagestreefd. Ook voor 
de produktieve receptie geldt dat nader onderzoek naar eventuele verwantschap
pen tussen Proust en Nederlandse auteurs of naar mogelijke beïnvloeding nog 
goed mogelijk is, alhoewel ik ook ten aanzien van deze probleemstelling denk 
dat de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn. Zoals ik heb aange
toond zijn expliciete verwijzingen naar Proust in Nederlandse literaire uitingen 
zeldzaam. Met uitzondering van Hiegentlich, Vestdijk, Brakman en in mindere 
mate Nooteboom en Vleugel, was Proust geen belangrijk referentiepunt voor 
Nederlandse auteurs. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat, 
voor zover mij bekend, relatief weinig Nederlandse schrijvers goed thuis zijn of 
waren in Prousts werk. Onderzoek naar de produktieve receptie zal zich in de 
eerste plaats op die auteurs moeten richten die Proust gelezen hebben en zich in 
min of meer positieve zin over hem hebben uitgelaten zoals Lodewijk van 
Deyssel, Simon Vestdijk, Maarten 't Hart, Jan Siebelink, Boudewijn Büch, 
Willem Brakman1, Hella Haasse2, Marga Minco3, Hans Warren4, Theun de 
Vries5, Miep Diekman6, Jef Geeraerts7, A. van Kampen8, Annie Romein-Ver-

M. Ros en R. Ferdinandusse, 1971, p. 35. De laatste vraag in hun enquête luidde: Hebt U ooit 

iets van Proust gelezen? En wat dacht u toen? Het antwoord van Brakman was: 'Ik dacht dat 

het vreemd genoeg veel boeiender is om over Proust te lezen dan om hem zelf te lezen. Het 

doet me een beetje godslasterlijk aan maar ik dacht het wel'. 

o.e. p. 75: 'Ik denk nog altijd, wat ik (ongeveer) dacht in 1938, toen ik voor het eerst een werk 

van Proust las, en wel Le côté de Guermantes: Dit is letterlijk onbeschrijflijk proza, waar ik 

nooit in uitgelezen raak, zelfs als het soms onleesbaar mocht lijken door ragfijn uitspinnen en 

nuanceren, en door de dichtheid van het associatieve materiaal. Alle kritiek is van een lachwek

kende kneuterigheid, vergeleken bij de kwaliteit van dit oeuvre'. 

o.e. p. 125: 'Ja. Ik dacht er het mijne van'. 

o.e. p. 186: 'In allerlei periodes van mijn leven heb ik geprobeerd Proust te lezen. Ik meen zelfs: 

alle delen. N o g nooit ben ik er helemaal door een heen gekomen. Zijn langdradigheid is van 

een soort waar ik geen geduld voor heb en zijn sfeer ligt me niet. Prousts werk vervult me met 

een geïrriteerde bewondering'. Zie ook H. Warren, Geheim Dagboek 1952-1953, Bert Bakker, 

Amsterdam, 1958, p. 48, 21 april 1952: 'Ik lees nu het ene deel na het andere van Prousts A la 

recherche du temps perdu. Na aanvankelijk verzet met buitengewoon genoegen. Ik ben nu in So-

dome et Gomorrhe'. 

o.e. p. 174: 'De Recherche in haar geheel. Ik dacht: Magistraal. En met voor imitatie vatbaar'. 

o.e. p. 53: 'A la recherche du temps perdu. Dat Proust op eenzelfde manier de enge realiteit pro

beerde te doorbreken zoals je als kind probeert je je "verleden", een magische vóórwereld, te 

herinneren, ontdaan van de gekleurde informaties van volwassenen'. 

o.e. p. 65: 'Ik las A la recherche du temps perdu. Ik dacht: "Nou, die kan wat"'. 
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schoor', F. Bordewijk10, Th. Sontrop11, F.C. Terborgh12, A. van de Werf
horst13, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Guus Vleugel en Godfried Bo-
mans14. Ook Annie M.G. Schmidt13 heeft Proust gelezen, maar het lijkt me 
onwaarschijnlijk dat men iets van zijn geest in Jip en Janneke terug zal vinden. 
De Vlaamse Proustfanaat Lampo zouden we nog aan deze lijst kunnen toe
voegen.16 Alleen Vestdijk, Vleugel en Brakman geven expliciet aan door Proust 
te zijn beïnvloed. Alle andere schrijvers ontkennen Proust op enigerlei wijze te 
hebben willen imiteren hetgeen wellicht ook te maken heeft met het feit dat er 

o.e. p. 105: 'Ja. En ik dacht daarbij steeds: hoe is het in godsnaam mogelijk dat zó goed, zó bril

jant schrijven, zó simpel, zó eenvoudig is. Ik ga 't direct ook zo doen. Maar als ik dan begon, 

verdorden en verbleekten - in tot wanhoop stemmende machteloosheid - de woorden onder 

mijn pen'. 

o.e. p. 136: 'Ja. Boeiend, maar moeilijk'. 

Volgens de enquête van Brachin heeft hij de eerste twee delen van de Recherche gelezen. In zijn 

Verzameld Werk komen we een aantal verwijzingen naar Proust tegen. Hij verwijt Proust tot 

tweemaal toe leestekens verkeerd te gebruiken. Zie bijvoorbeeld F. Bordewijk, 'Over de lees

tekens' . In: Verzameld Werk 13, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1991, p. 299: 'Laat ik thans 

van de grapjes afstappen. Het weglaten of verkeerd plaatsen van leestekens is, ook zonder de 

aangehaalde extreme voorbeelden, en evenzeer als de overdaad daarvan, een zaak die de letter

kunde ter harte gaat. Marcel Proust is berucht om de grillige en zelden rake uitstrooiing daar

van over zijn geschriften, maar wat deze beroemdheid en zijn uitgever, die zijn interpunctie 

precies volgde, zich konden veroorloven levert toch geen voorbeeld op dat navolging verdient'. 

In zijn artikel 'Stand van het huidig proza' , op p. 104 van o.e. stelt Bordewijk dat Proust en 

Anatole France een literatuur hebben geschreven die bezeten is van 'de koorts der bezieling'. 

Deze bezieling treft men volgens hem in de literatuur die na hen kwam niet meer aan: 'Ik mis 

de eigen toon, de originaliteit. De tijd van Proust en France schijnt voorbij en we moeten ons 

tevreden stellen met Romains die, veelbelovend begonnen, niet aan het eind kan komen van 

zijn roman fleuve, welke steeds meer fleuve en steeds minder roman wordt ' . 

o.e. p. 151: 'Alles. Ik dacht toen wat Proust dacht'. 

o.e. p. 159: 'Vaak. Uiterst boeiend, maar wel wat uitvoerig. Le temps retrouvé was een verras

sing'. 

o.e. p . 191: 'Natuurlijk. Proust lezen is voor mij het binnengaan in een unieke, andere wereld, 

te vergelijken met dat wat bij het lezen van Kafka gebeurt. Het is fascinerend en neemt je ge

heel in beslag. Na afloop heb je dan nietszeggende commentaren als: prachtig, ongelofelijk! 

Maar ook: wat een ouwe zeur, wat een prietpraat over al zijn besognes. Dat zegt en betekent 

niets. Ik lees Proust steeds weer'. 

o.e. p. 29: 'Ja kort geleden in Florence. Ik dacht toen: wat laat'. 

o.e. p. 144: 'Wat schitterend! Kon ik er maar doorheen komen!'. 

Zie bijvoorbeeld H . Lampo, Hélène Défraye, Manteau, Brussel, 1974, p. 5: 'De lethargie waaruit 

jullie deze morgen onwillekeurig vrij laat ontwaakten, moet veeleer vereenzelvigd worden met 

de toestand van vóór onze geboorte. De slaap is een terugkeer tot ons embryon, een recherche 

du temps perdu, zo jullie me de litteraire omschrijving veroorlooft'. 
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een groot taboe rust op literaire navolging: voor je het weet, word je van 
plagiaat of epigonisme beticht. De verwijzingen die ik in het werk van 't Hart , 
Vleugel, Brakman en Nooteboom ben tegengekomen, doen veronderstellen dat 
de doorwerking van Proust wellicht toch iets groter is dan men over het 
algemeen wil toegeven. Vestdijk kende weinig gêne op dit punt. In Gestalten 
tegenover tmj schrijft hij bijvoorbeeld naar aanleiding van de invloed die 
Slauerhoff en Du Perron op zijn dichtkunst hebben uitgeoefend: 'Ik wil mijzelf 
niet te kort doen; het ging hier alleen maar om nuances; maar ik zou zeker 
twee of drie sonnetten uit die tijd kunnen noemen, waarin Du Perron's toon 
vrijwel objectief aantoonbaar is; ik was mij dit ook bewust, al vergat ik het 
graag. Er waren trouwens andere voorbeelden; ik had nog steeds het gevoel het 
vak te moeten leren; ik vond ook niets schandelijks in het ondergaan van 
invloeden, die ik als gangmakers blijkbaar nodig had; maar het is duidelijk, dat 
ik niet bepaald de aangewezen persoon was om in een tijdschrift als Forum te 
worden ingehaald'.17 Zoals we gezien hebben was ook Proust voor Vestdijk 
een van de gangmakers. 

Op basis van mijn persoonlijke bevindingen zou ik voor wat betreft de pro-
duktieve receptie met name nader onderzoek willen voorstellen naar de relatie 
tussen Proust en Van Deyssel, Vestdijk, Vleugel, Brakman en Nooteboom. Ten 
aanzien van Van Deyssel zou nader onderzocht kunnen worden of er inderdaad 
sprake is van stilistische verwantschappen met Proust. Kamerbeek (1960) en Jan-
sonius (1971) hebben geconstateerd dat er op stilistisch niveau sprake is van een 
zekere tijdgeest, die zich uit in bijvoorbeeld de 'écriture artiste'. Proust en Van 
Deyssel zijn naar hun mening beiden beïnvloed door de impressionistische 
'tijdsstijl' hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het feit dat ze gebruik 
maken van zeer persoonlijke en vaak synesthetische metaforen. Ook Evers 
(1997) is deze mening toegedaan. Daarnaast zijn beide schrijvers sterk gericht op 
de innerlijke belevingswereld van hun personages. Het is een zeer introspectieve 
literatuur. Zonder hier een uitvoerige analyse te kunnen geven van de relatie 
Proust-Van Deyssel, wil ik toch duidelijk stellen dat er ook grote verschillen 
zijn tussen Proust en Van Deyssel die waarschijnlijk alles te maken hebben met 
het feit dat zij niet echt generatiegenoten zijn. De zinnen zijn bij Van Deyssel 
doorgaans veel korter, hij schrijft meestal in de derde persoon, essayistische 
uitweidingen komen we bij hem nauwelijks tegen, hij gebruikt veel meer dialo
gen en het huiskamerrealisme dat we bij hem bij herhaling tegenkomen, is bij 
Proust vrijwel geheel afwezig. Daarnaast hanteert Van Deyssel nog de techniek 
van afwisseling van scène en samenvatting die zo kenmerkend is voor de negen-
tiende-eeuwse roman en die Proust zo verafschuwde. Het is waar dat ook Van 
Deyssel voortdurend kleurnuances en lichtperspectieven in zijn beschrijvingen 
verwerkt, maar zijn metaforiek is toch veel minder structureel uitgewerkt dan 
bij Proust. De volgende scène uit Een liefde (1887), waarin Mathilde vanuit haar 
rijtuig de natuur om haar heen gadeslaat, laat zich goed vergelijken met de scène 
in Combray waarin de ik-figuur de hem zo geliefde meidoorn beschrijft: 'De on-

S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1992, p. 50. 
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bekende stukken natuur, die van weerszijden en van voren, door de vierkante 
glazen vakken van het rijtuig, in haar oogen drongen, telkens verdwijnend, zich 
telkens vernieuwend, met grijzig-blauwe, lila en goud-witte tinten, waartegen de 
lage en hooge boomen en struiken, met hun magere, kale, draayend-kronkelen-
de armen en talloze akelig-spichtige vingers, telkens dichter samengestoken, als 
de overgebleven geraamten van een daar plotseling verkoold soldatenleger, zich 
roerloos-dreigend verhieven, schenen haar in een gelukloze toekomst te voeren, 
op den maatgang van de trappelende paarden'.18 En bij Proust: 'La haie for
mait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs 
fleurs amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un qua
drillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière; leur parfum 
s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant 
l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait 
son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flam
boyant comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux 
du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche chair de fleur de fraisier. Combien 
naïves et paysannes en comparaison sembleraient les eglantines qui, dans quel
ques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, 
en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait' [Recherche 1: 138). 
Proust en Van Deyssel geven hier beiden een mooie variant op het romantische 
'paysage de l 'âme': de natuur is de spiegel van de ziel. In beide beschrijvingen 
treedt personificatie op, maar verder zijn er grote verschillen. Bij Proust staan 
de opgeroepen asssociaties (de vrouw, bloemen, religie) namelijk niet los. Een 
twintigtal pagina's eerder ziet de ik-figuur de meidoorn voor het eerst in de 
kerk van Combray en ook dan associeert hij de bloem met jonge meisjes (Re
cherche 1: 112). Meer in het algemeen speelt de associatiereeks vrouw-bloem-
religie een grote rol bij Proust. Denk bijvoorbeeld aan de orchidee in het 
décolleté van Odette die symbool wordt voor het liefdesspel tussen haar en 
Swann, aan de titel A l'ombre des jeunes filles en fleurs of aan het feit dat de 
verteller de Duchesse de Guermantes voor het eerst ontmoet in de kerk van 
Combray. Prousts metaforen zijn zoals ook Genette heeft betoogd vaak meto
nymisch bepaald en spelen veel meer dan bij Van Deyssel een structurende rol 
in de roman. Daarnaast is het zo dat synesthetische metaforen bij Van Deyssel 
veel zeldzamer zijn en vrijwel alleen worden geëvoceerd in natuurbeschrij
vingen. Bij Proust roepen ook bijvoorbeeld de muziek van Vinteuil of het bel
letje van het tuinhekje in Combray allerlei synesthetische metaforen op in de 
geest van de verteller: '[...] le double tintement timide, ovale et doré de la 
clochette pour les étrangers [...]' {Recherche 1: 14). En de psyche van Mathilde in 
Een liefde (en van May in de novelle Blank en Geel) doet meer denken aan de 
geestesgesteldheid van Emma Bovary dan aan die van Gilberte, Odette of Alber-
tine. 

Vleugel is daarentegen in zijn werk sterk beïnvloed door Proust. Zijn roman 
Een valse nicht is het verhaal van Luc Lewedorp, groot liefhebber van Proust en 

L. van Deyssel, Een liefde, Bert Bakker, Den Haag, 1975, p. 56. 
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ruige seks. Lewedorp is schrijver en beoordeelt de literatuur, dus ook zijn eigen 
werk, vanuit het referentiekader van Prousts magnum opus.19 Het resultaat 
daarvan is dat hij tenslotte moet constateren dat hij de grote meester nooit zal 
kunnen evenaren en de literatuur vaarwel moet zeggen; hij droomt dat hij 
Proust ontmoet en hem in het water gooit. Hij krijgt een uitnodiging om in een 
pornofilm op te treden; hij kan hooguit nog de Proust van de porno worden. 
Meer in het algemeen beroept Vleugel zich voor de uitbeelding van de homo
seksuele liefde in deze roman voortdurend op Proust. Ik kom hier onder 5.3.1 
op terug. 

De relatie Proust-Vestdijk is al uitgebreid bestudeerd20, maar het zou nog 
heel goed mogelijk zijn een vergelijkende studie te maken van bijvoorbeeld de 
receptie van deze twee psychologische romanschrijvers tijdens het Interbellum. 
Ook Vestdijks romans werden in de jaren dertig zowel op ethische gronden als 
esthetische afgewezen. Daarnaast zou het, hoe vreemd dat ook moge klinken, 
interessant zijn de verschillen tussen Proust en Vestdijk eens te belichten; Proust 
was voor Vestdijk immers niet meer dan een gangmaker. Vestdijk heeft zelf im
pliciet al aangegeven dat met name op het niveau van de stijl en de psychologie 
de roman na Proust nieuwe wegen is ingeslagen. Het onderzoek naar mogelijke 
raakvlakken tussen Proust en Brakman en Nooteboom zou zich kunnen richten 
op technische aspecten waarbij het principe van de (geheugen)associatie en de 
verteltechische consequenties hiervan (bijvoorbeeld collagetechniek, pastiche, 
vermenging droom en werkelijkheid) centraal zouden kunnen staan. Een derge-

G. Vleugel, Een valse nicht, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985, p . 47: 'Wat vrijwel iedere 

schrijver naast Proust in zijn ogen zo futiel maakte, was juist dat deze nooit beschrijft zonder 

onmiddellijk een gedachte, en zelfs de reflectie op die gedachte, en soms daarna de kritiek op de 

reflectie op die gedachte, aan het beschrevene te verbinden. Dit procédé, dat hij probeerde na te 

volgen in zijn eigen stijl, sluit iedere gemakzuchtige suggestie, flauwekul dus, uit; maar helaas 

had Lewedorp tot nog toe geen enkele interessante gedachtengang omtrent de door hem verhin

derde zelfmoord van de vrouw in de pyjama ontwikkeld'. 

Dit neemt niet weg dat er nog mogelijkheden zijn voor nader onderzoek. Zo werkt E. van der 

Starre, 1998, pp. 141-142 de gedachte nog eens nader uit dat zowel bij Proust als bij Vestdijk de 

romanfiguren hoge verwachtingen koesteren omtrent het te schrijven boek: 'In deze traditie [de 

idealistische] moeten we ook de Anton Wachterromans plaatsen. O p de laatste bladzijde van 

Kind tussen vier vrouwen wordt verhaald hoe Anton Wachter het verlies van Ina Damman in 

het werkelijke leven aanvaardt omdat hij haar op een geheel andere manier kan "bezitten": "Een 

overrompelend gevoel van liefde niet alleen, maar tevens machtsbesef en trots: zie, dit is Ina, 

mijn bezit, waarover ik beschik, dit is ze, daar, in me, - Ina, die ik steeds weer opnieuw op

roepen kan met alle hulpmiddelen, die haar jaar mij hebben [sic] geschonken!" Deze woorden 

zijn al vaker gezien als een aankondiging van het schrijverschap. Tot de "hulpmiddelen" die het 

mogelijk maken Ina "op te roepen" behoren zeker een aantal Proustiaans getinte herinneringen 

en andere tijdservaringen maar ook, zonder dat dit in alle duidelijkheid gezegd wordt, het 

schrijven. [...] Wie dit einde [het einde van Vestdijks roman] vergelijkt met dat van de Recherche 

merkt overeenkomsten en verschillen op. Enerzijds is de liefdeservaring gezuiverd van al het 

concrete dat de uiterlijke werkelijkheid kenmerkt: Ina Damman leeft voort in Anton Wachter, 

als een geïdealiseerd beeld van haar. Dit komt min of meer overeen met de verwachtingen die 

de aanstaande schrijvers in genoemde Franse boeken [de Recherche en La Nausée] koesteren. 

Anderzijds is de band met het schrijven zelf bij Vestdijk veel minder expliciet: we kunnen 

hoogstens vermoeden dat Anton Wachter zijn ervaringen te boek zal stellen'. 
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lijk onderzoek zou aanleiding kunnen zijn om Prousts modernistische aspecten 
en bijvoorbeeld zijn relatie tot het postmodernisme te bestuderen. Brakman 
biedt talrijke pastiches van Proust, die de Proustreceptie in een postmodernisti
sche context plaatsen. Ik heb hier al het een en ander over gezegd in het vierde 
hoofdstuk. 

Ook de geografische afbakening - alleen Nederland en niet het hele Neder
landse taalgebied - is werkbaar gebleken. Naast Groot Nederland, heeft alleen 
Forum tot 1933 een Nederlandse en een Vlaamse redactie, overigens niet omdat 
de redactie van mening was dat er veel interferentie was tussen beide litera
turen.21 De meeste Vlaamse periodieken worden, in tegenstelling tot de Franse, 
niet behandeld in de Nederlandse pers. De meest produktieve vergelijking is 
inderdaad die tussen de Franse en de Nederlandse receptie gebleken. Ik heb dan 
ook geprobeerd, deels op basis van bestaand onderzoek, een vergelijking te 
maken tussen de receptie van Proust in Frankrijk en in Nederland. Dit betekent 
niet dat mijn onderzoek ook maar bij benadering een volledig overzicht geeft 
van de receptie van Proust in Frankrijk. Zoals ik heb aangetoond heeft de 
Franse receptie slechts in beperkte mate doorgewerkt in de Nederlandse en het 
zijn uitsluitend die aspecten die van belang zijn voor mijn onderzoek. Ik kom 
hier onder 5.3.2 op terug. Een onderzoek naar de receptie van Proust in Frank
rijk is trouwens, ondanks de al bestaande deelstudies op dit terrein, nog een 
braakliggend terrein. 

De meest fundamentele afbakening die ik voor de uitvoering van mijn onder
zoek had gesteld, is het onderscheid dat ik gemaakt heb tussen receptie
geschiedenis en receptie-esthetica. Ik ben van mening dat mijn onderzoek aan
toont dat een samengaan van beide niet altijd goed haalbaar is, en wellicht ook 
met altijd wenselijk, en dat het noodzakelijk is publieke literaire receptie en 
interpretatie van elkaar af te bakenen. Interpretatie en receptie zijn geen synonie
men van elkaar. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb betoogd zijn receptie-
esthetische analyse of interpretatie en bijvoorbeeld dat wat er in een recensie 
gebeurt vaak twee zo verschillende grootheden dat vergelijking geen zin heeft. 
De voor dit onderzoek gebruikte receptiedocumenten zijn inderdaad vaak zo 
summier en oppervlakkig dat een confrontatie met een eigen receptie-esthetische 
analyse zinloos is. Dit geldt met name voor de behandeling van Proust in de 
dag- en weekbladpers. Bovendien bevatten veel receptiedocumenten nauwelijks 
informatie over de eigen leeservaring van de criticus. De recensent/criticus treedt 
vaak niet als exemplarische lezer op maar veeleer als voorlichter van zijn 
publiek. De katholieke kritiek van vóór de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld 
zag het als haar belangrijkste taak het katholieke volksdeel voor te lichten om
trent de morele waarde van de besproken literatuur. Slechts in enkele gevallen 
bleek sprake van een meer interpretatieve benadering, zoals in het vierdelig essay 
van Vestdijk uit 1966. Wel hebben we gezien dat de visie van Vestdijk op Proust 
sterk gekleurd is door zijn eigen preoccupaties ten aanzien van bijvoorbeeld 

Zie 'redactioneel'. In: Forum, 1933, p. 833: 'Wij schreven reeds ter inleiding van ons eerste 
nummer , dat de Nederlandsche en Vlaamsche letteren zich meer als parallelle dan als diep in 
elkaar grijpende verschijnselen ontwikkelen'. 



Conclusie 297 

angsten en door zijn eigen schrijversproblematiek. Van der Starre zegt in dit ver
band: 'Waar bij diens relatie [van Vestdijk] tot Proust en Valéry een haast na
tuurlijk accent lag op zijn poëticale opvattingen, daar zou een onderzoek naar 
zijn kijk op Simenon vooral moeten ingaan op weer andere aspecten, zijn mens
beeld bijvoorbeeld'.22 Had ik onderzoek gedaan naar de receptie van Proust 
door de academische kritiek, dan zou een confrontatie tussen de concrete acade
mische receptiedocumenten en een eigen receptie-esthetische analyse wel zeer 
wenselijk zijn geweest omdat de academische kritiek veel interpretatiever te werk 
gaat. 

Het gevolg van deze keuze voor een louter receptie-historische analyse was, 
dat ik niet waarde-oordelend mocht optreden. Ik heb dit niet als bijzonder hin
derlijk ervaren omdat er, om toch een waarde-oordeel te geven, weinig onzin 
over Proust wordt geschreven. Aantoonbaar foutieve interpretaties zijn zeld
zaam. Uit Prousts werk spreekt nergens een verheerlijking van het erfelijk 
koningschap zoals Hol in 1922 beweerde, Drions analyse (1971) van Vestdijks 
vierdelig essay doet niet op alle punten recht aan de intenties van de auteur en 
de ware doorbraak van Proust vond niet pas plaats in de jaren zestig toen de 
'nouveaux romanciers' zijn werk weer op de voorgrond plaatsten zoals Hillenaar 
(1993) en Kummer (1996) bijvoorbeeld beweerden. Integendeel, de visie op 
Proust van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' heeft nauwelijks 
doorgewerkt in de Nederlandse kritiek en Sée noemt A la recherche du temps 
perdu al in 1922 een 'literair monument dat voorbestemd is de tand des tijds te 
weerstaan'. De meeste besproken critici zijn zeer goed bekend met Prousts werk 
en proberen zijn opvattingen en intenties zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te 
geven. De Nederlandse Proustkritiek is buitengewoon serieus, wellicht iets te 
serieus. 

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de voorgestelde interpretaties soms 
aanvechtbaar lijken. In principe leent het werk van Proust zich goed voor een 
receptie-esthetische analyse. Zowel in zijn literaire geschriften als in zijn 
kritieken reflecteert hij voortdurend over een groot scala aan onderwerpen, 
waaronder de kunst en meer in het bijzonder de literatuur. Ik zal in deze con
clusie dan ook wel een paar contrastieve analyses geven waarbij ik in grote lijnen 
de juistheid van de voorgestelde interpretaties zal onderschrijven met mijn eigen 
receptie-esthetische analyse. Toch zal voor de beoordeling van vermeende foutie
ve interpretaties een confrontatie tussen mijn eigen receptie-esthetische analyse 
en de concrete receptiedocumenten niet altijd uitsluitsel kunnen bieden omdat 
Prousts ware bedoelingen zich nooit voor de volle honderd procent laten recon
strueren. 

Heeft Proust, toen hij naar aanleiding van het septet van Vinteuil de verteller 
liet filosoferen over de 'patrie inconnue dont chaque grand artiste est le citoyen' 
{Recherche 3: 257), een platonische of neo-platonische beginselverklaring willen 
afsteken, zoals Dresden en in zijn gevolg Kummer, Wage en J.H. de Ridder heb
ben beweerd? Of loopt Proust met deze gedachte vooruit op de fenomenologi
sche benadering van het 'wezen' der dingen waarvan niet verondersteld wordt 

E. v.d. Starre, 1998, p. 19. 
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dat het ergens een transcendent, substantieel bestaan leidt, zoals Vestdijk en 
Drion beweerden? Is Prousts relativisme en subjectivisme inderdaad niet juist in 
strijd met de platoonse richting die uitgaat van een niet-tijdgebonden en objectief 
bestaan van waarden? Proust zocht waarschijnlijk naar een weg tussen absolutis
me en relativisme. 

Heeft Proust via de nachtkusepisode een genetisch gezichtspunt ten aanzien 
van de liefde en de intermenselijke relaties tot uitdrukking willen brengen, zoals 
Halberstadt-Freud en Van Krogten beweerden? Jong geleerd is oud gedaan. Of 
levert hij in deze scène juist een parodie op een dergelijke Freudiaanse ge-
dachtengang? Wat leest de moeder immers de kleine Marcel voor wanneer ze ge
dwongen is de nacht op zijn kamertje door te brengen? François le Champi van 
Georges Sand. De weesjongen François wordt geadopteerd door de molenaars
vrouw Madeleine. Ze raken verliefd op elkaar en trouwen uiteindelijk: de 
'moeder ' trouwt met haar zoon. Een uitnodiging van Proust om een Freudiaanse 
'oedipale' interpretatie op zijn werk los te laten of een knipoog aan het adres 
van de lezer? Het boek wordt nauwlettend door Mamma gescreend. Ze slaat 
zorgvuldig alle liefdesscènes tijdens haar voordracht over. 

Is Proust wel zo'n uitgesproken exponent van de rationeel-explicatieve psy
chologie zoals Vestdijk en Rodenko in navolging van Sartre hebben beweerd? 
We kunnen het ons afvragen. Benadrukt Proust ten aanzien van de liefdes
geschiedenis van de verteller en Albertine niet juist het failliet van een dergelijke 
intellectualistische psychologie en is hij ook op dit punt niet veel moderner dan 
men doorgaans denkt? Schrijft Proust immers niet aan het begin van Albertine 
disparue naar aanleiding van het plotselinge vertrek van zijn geliefde: '"Made
moiselle Albertine est partie!" Comme la souffrance va plus loin en psychologie 
que la psychologie! Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette 
séparation sans s'être revus était justement ce que je désirais, et, comparant la 
médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle 
me privait de réaliser [...], je m'étais trouvé subtil, j'avais conclu que je ne 
voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots: "Mademoiselle 
Albertine est partie" venaient de produire dans mon coeur une souffrance telle 
que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps [...]. Oui, tout à 
l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine, 
j'avais cru ne rien laisser de côté, en exact analyste; j'avais cru bien connaître le 
fond de mon coeur. Mais notre intelligence, si lucide soit-elle, ne peut apercevoir 
les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés tant que, de l'état 
volatil où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler 
ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en 
croyant voir clair dans mon coeur. Mais cette connaissance, que ne m'auraient 
pas donnée les plus fines perceptions de l'esprit, venait de m'être apportée, dure, 
éclatante, étrange, comme un sel cristallisé, par la brusque réaction de la douleur' 
{Recherche 3: 419-420). 

Ieder literair werk leent zich tot op zekere hoogte voor uiteenlopende inter
pretaties. Geen receptie-esthetische analyse kan daar iets aan veranderen of zou 
daar iets aan moeten willen veranderen. Proust was zelf geen andere mening 
toegedaan: 'En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-
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même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il 
offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût 
peut-être pas vu en soi-même' (Recherche 3: 911). Ieder boek is een vergrootglas 
waarmee de lezer in zijn eigen leven kan lezen. Ik denk dat ik in mijn proef
schrift terecht ben uitgegaan van de polyvalentieconventie, dat wil zeggen van 
de opvatting dat interpretatieverschillen zonder meer moeten worden geaccep
teerd als behorend bij literariteit, maar, zoals gezegd, zal ik in deze conclusie 
toch een wat meer contrastieve benadering toepassen en de belangrijkste resul
taten van mijn onderzoek naar de receptie van Proust in Nederland confronte
ren met een eigen analyse van Prousts werk. 

5.2 Algemene bevindingen: globale waardering 

De geschiedenis van de receptie van Proust in Nederland overziend, constateer 
ik dat er nauwelijks sprake is van een waarderingscurve. De aandacht voor 
Proust in de publieke media komt pas laat op gang maar zij is over de hele be
studeerde tijdsperiode vrij constant geweest. Meteen vanaf de jaren twintig 
wordt Proust gezien als een belangrijk auteur en is er veel belangstelling voor 
zijn werk in de Nederlandse media. Het is dan ook opvallend dat de vertaling 
van zijn werk zo lang op zich heeft laten wachten. De redenen hiervoor zijn 
waarschijnlijk in de eerste plaats van praktische en economische aard: men zag 
er tegen op een werk van de omvang van A la recherche du temps perdu te laten 
vertalen en men voorzag een niet al te grote oplage. Daarnaast heeft het feit dat 
Proust door zijn vroegtijdig overlijden in 1922 al snel niet meer tot de literaire 
actualiteit behoorde, waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Werken van Gide wer
den in de jaren dertig wel vertaald. Alleen in de jaren dertig en begin jaren 
veertig zien we dat maatschappelijke en literaire ontwikkelingen, de politieke en 
economische crisis, de Tweede Wereldoorlog, de teruggelopen belangstelling 
voor Proust in Frankrijk, de drang naar literaire vernieuwing zoals die bijvoor
beeld tot uitdrukking kwam in de beweging van de Nieuwe Zakelijkheid en de 
gebrekkige aandacht voor Proust van de kant van leidinggevende Nederlandse 
critici als Du Perron en Ter Braak, een stagnerende invloed hebben gehad op de 
receptie van Proust in Nederland. Ook de laatste jaren lijkt de aandacht voor 
Proust in de publieke media iets terug te lopen, maar ik denk dat hier niet echt 
sprake is van een tendens die zich zal doorzetten. Ik vermoed dat bij het eerst 
volgende 'evenement', het verschijnen van het laatste deel van de vertaling, de 
aandacht voor Proust weer zal oplaaien. De redenen die bijvoorbeeld onlangs in 
HP/De Tijd naar voren werden gebracht voor de sterk teruggelopen belangstel
ling voor Vestdijk (een te beperkt lezerspubliek en een behoefte aan een 'snelle' 
literatuur bij het grote publiek), zijn in principe ook op Proust van toepassing, 
maar ik denk dat Proust uiteindelijk toch aan het lot dat Vestdijk ten deel is 
gevallen zal weten te ontsnappen ook al zien we ook in het geval van Vestdijk 
weer een kleine opleving in de belangstelling naar aanleiding van de viering van 
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zijn honderste geboortejaar op 17 oktober 1998.23 De Bezige Bij heeft Prousts 
werk nog niet verramsjt en ook nu kent Nederland nog een aantal pleitbezor
gers voor Prousts literatuur. De Nederlandse Marcel Proust Vereniging leidt, in 
tegenstelling tot het Vestdijkgenootschap, een bloeiend bestaan. 

Wel zien we in de loop van deze eeuw, en meer in het bijzonder vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig, een verschuiving van de aandacht voor Proust 
van de tijdschriften naar de dag- en weekbladpers. De Nederlandse tijdschriften 
besteden in het algemeen steeds minder aandacht aan de Franse literatuur. Het 
aantal uitvoerige beschouwingen over Proust is dan ook in de laatste decennia 
afgenomen. De dag- en weekbladpers richt zich hoofdzakelijk op de literaire 
actualiteit, hetgeen de nodige consequenties heeft voor aard en inhoud van de 
publicaties. In de dag- en weekbladpers reageert men hoofdzakelijk op literaire 
nieuwsfeiten en dat betekent dat de receptie van Proust sterk wordt bepaald 
door evenementen. We treffen er vooral recensies aan van toneel- en filmadapta-
ties, besprekingen van vertalingen, biografieën en studies en interviews met Cor-
nips. Men kan dus zeggen dat de receptie van Proust in de publieke media de 
laatste jaren oppervlakkiger is geworden, hetgeen vermoedelijk ook alles te 
maken heeft met het feit dat men ervan uitgaat dat alles wel zo'n beetje over 
Proust is gezegd. De recente zeer degelijke biografie van Tadié (1996) wordt 
waarschijnlijk niet besproken noch in het Nederlands vertaald omdat deze in 
vergelijking met de reeks voorafgaande biografieën te weinig nieuwe spectacu
laire feiten naar voren brengt. Alain de Bottons snelle, 'postmodernistische', 
behandeling van Prousts werk krijgt daarentegen volop de aandacht; zijn boek 
How Proust can change your life (1997), wordt onmiddellijk in het Nederlands 
vertaald. Originaliteit is dus een belangrijk criterium geworden al betekent dat 
niet dat alles wat origineel is ook goed wordt bevonden. Het boek van De 
Botton riep zeer gemengde reacties op. Deze afname van het aantal uitvoerige 
kritische beschouwingen over Prousts werk wordt deels gecompenseerd door 
het feit dat er in de laatste periode een aantal uitvoerige Nederlandstalige 
wetenschappelijke studies over Proust in Nederland is verschenen, zoals die van 
Van Krogten en van Fokkema en Ibsch. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse 
Proustkritiek zich de laatste tijd weer terugtrekt binnen de universitaire muren 
en dat is jammer. De wetenschappelijke wereld heeft altijd geprobeerd en zal 

M. Ros zegt over Vestdijks gedaalde populariteit: 'Het is voorbij. Hij [Vestdijk] wordt alleen 

nog gelezen door middelbare vrouwen in bloemetjesjurken of bestudeerd door kommaneukers 

aan de universiteit van Nijmegen'. En T. van Deel: 'De smaak voor Vestdijk wordt bedorven 

door de thans vigerende literatuur, waarin alles leuk, makkelijk, lekker en snel moet zijn'. 

(A. Fransen, 'Vestdijk en de levenden'. In: HP/De Tijd, 15 mei 1998, p. 63). Zie ook K. Fens, 

'De meester der meervoudigheid'. In: de Volkskrant, 16 oktober 1998: 'De meester der meer

voudigheid, hij [Vestdijk] vereist een andere literatuuropvatting dan nu gangbaar is. En dat is de 

opvatting van de enkelvoudigheid. Die resulteert in romans en verhalen die slechts de ene 

lezing verdragen, geen dubbele bodems kennen, geen werelden eronder of erachter zichtbaar 

maken of te vermoeden geven, waarin men zich eerder met dan in taal uitdrukt en die op de 

laatste bladzijde echt uit zijn. [...] Vestdijk vraagt een manier van lezen, een opvatting van lite

ratuur ook, die door de nieuwe literatuur geleidelijk ongedaan wordt gemaakt'. 
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ook in de toekomst moeten proberen via de publieke media Prousts werk grote
re bekendheid te geven in Nederland. 

De aandacht voor Proust is dus over het geheel genomen vrij constant en 
dat geldt ook voor de beoordeling van zijn werk. Ander werk van Proust dan 
A la recherche du temps perdu wordt doorgaans met veel reserve door de kritiek 
ontvangen. Er wordt niet veel aandacht aan besteed. Pastiches et Mélanges, Jean 
Santeuil, Contre Sainte-Beuve, Les plaisirs et les jours, L'Indifférent en Prousts 
correspondentie worden interessant bevonden voor hen die belangstelling heb
ben voor de ontstaansgeschiedenis van A la recherche du temps perdu, maar de 
literaire kwaliteit van deze werken wordt doorgaans zeer matig geacht. Greshoff 
(1932) en Zeeman (1993) spreken bijvoorbeeld hun teleurstelling uit over de 
geringe literaire kwaliteit van Prousts correspondentie. De Nederlandse kritiek 
besteedt vrijwel uitsluitend aandacht aan A la recherche du temps perdu. Dit werk 
wordt in literair opzicht als het belangrijkste beschouwd en wordt doorgaans 
zeer positief beoordeeld. Een uitgesproken negatieve beoordeling komt men 
tegen in de katholieke kritiek van voor de Tweede Wereldoorlog en in de 
publicaties van critici die zich in het verlengde begeven van bewegingen die zich 
afzetten tegen het genre van de psychologische roman: de Nieuwe Zakelijkheid 
in de jaren dertig en het existentialisme eind jaren veertig en begin jaren vijftig. 
Ook de Franse vertegenwoordigers van de beweging van de 'nouveau roman' in 
de jaren zestig en begin jaren zeventig zetten zich af tegen de psychologische 
roman, maar zij zien Proust toch in de eerste plaats als een voorloper. De 
katholieke kritiek hanteert bij haar afwijzing hoofdzakelijk ethische argumen
ten. Men verwijt Proust zijn atheïsme en intellectueel amoralisme en in samen
hang daarmee zijn zuiver esthetische kunstopvatting en zijn psychologisme. In 
plaats van de katholieke idee van de mens die zijn eenheid vindt in God, bena
drukt Proust dat de mens gekenmerkt wordt door een intermitterende persoon
lijkheid waarvan de diepere eenheid zich alleen openbaart tijdens de extra-
temporele momenten van de onwillekeurige herinnering en in de kunst: 'Mais 
qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendu ou respirée jadis, le soient de nouveau, 
à la fois dans le présent et dans le passé réels sans être actuels, idéaux sans être 
abstraits, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se 
trouve libérée, et notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, 
mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste 
nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a 
recréé en nous, pour la sentir, l 'homme affranchi de l'ordre du temps' {Recherche 
3: 873). Niet God maar de onvrijwillige herinnering voedt ons met hemels voed
sel. De kunst levert het laatste oordeel: '[...] A tout moment l'artiste doit écouter 
son instinct, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école 
de la vie, et le vrai Jugement dernier' (Recherche 3: 880). In de ogen van Proust 
herhaalt de kunstenaar Gods schepping, een idee dat door de katholieken als 
godslasterlijke zelfoverschatting werd gezien: 'Mais j ' y pouvais discerner que le 
charme de chacune [schilderijen van Elstir] consistait en une sorte de méta
morphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme méta
phore, et que, si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur 
ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre, qu'Elstir les recréait' (Recherche 



302 De receptie van Proust in Nederland 

1: 835). Critici die in navolging van de Nieuwe Zakelijkheid en het existentia
lisme Prousts literatuur afwezen, hanteren uitsluitend esthetische en psycholo
gische of filosofische argumenten: zij verzetten zich in hoofdzaak tegen de ratio
neel-analytische psychologie van Proust. Het existentialisme was daarnaast voor 
sommigen aanleiding om Prousts essentialistische werkelijkheidsbenadering en 
het gebrek aan engagement in zijn werk aan de kaak te stellen. 

Er bestond dus wel kritiek op Prousts werk, maar deze kritiek wordt door
gaans volledig geneutraliseerd en meer dan gecompenseerd door de talloze loven
de beoordelingen van prominente pleitbezorgers als bijvoorbeeld Vestdijk en 
Dresden. Zowel in de jaren dertig als eind jaren veertig stelt Vestdijk alles in het 
werk om aanvallen op Proust te pareren. Door de hele receptiegeschiedenis heen 
roemt men Prousts esthetische kunstopvatting, zijn vernieuwende psychologi
sche inzichten en in het verlengde daarvan zijn liefdes- en geheugenleer. Daar
naast wordt hij vaak gezien als wegbereider van de twintigste-eeuwse literatuur. 

Ik meen dus te mogen stellen dat de grootheid van Proust in Nederland in 
volle omvang is erkend. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de receptie 
van de Franse literatuur in Nederland, maar mijn indruk is dat Proust een van 
de weinige Franse auteurs is die definitief tot de Nederlandse canon is door
gedrongen en over zo'n lange periode de belangstelling van de Nederlandse lite
raire kritiek heeft weten vast te houden. Zola bijvoorbeeld is zeker van invloed 
geweest op de Nederlandse contemporaine literatuur maar hij heeft nooit een 
status vergelijkbaar met die van Proust bereikt. Het werk van Proust is een 
mijlpaal in de 'hogere' West-Europese cultuur, zoals Zwagerman in zijn roman 
Gimmick! laat zien door Proust te plaatsen tegenover de moderne mediacultuur. 
Proust is ook in Nederland een literair monument waar een bijna heilig ontzag 
voor bestaat, hetgeen blijkt uit de vele verontwaardige reacties op de toneel
adaptaties en de film van Schlöndorff. Met Prousts werk mag niet gespeeld wor
den. De recente uitspraak van Mona Ozouf dat binnen de huidige democratische 
samenleving de literatuur wordt gereduceerd tot iets banaals, lijkt mij dan ook 
ongegrond.24 Een goed (Frans) voorbeeld van het feit dat elke vrije interpretatie 
van Prousts magnum opus door de kritiek als heiligschennis wordt opgevat, zijn 
de afwijzende reacties op de onlangs gepubliceerde stripboek-interpretatie van 
Stephane Heuet: 'Tekst en tekeningen zijn gebaseerd op A la recherche du temps 

M. Dijkgraaf, 'Erasmusprijswinnares Mona Ozouf over Franse Revolutie en schrijftalent'. In: 

NRC Handelsblad, 19 september 1998: 'Ozouf is ook bijzonder onder de indruk van James' 

vooruitziende, waarschuwende blik op de desastreuze gevolgen die de democratie zou hebben 

op kunst en op de roman in het bijzonder. "Door zijn werk ageerde hij tegen de eenvormigheid 

en de platheid die het gevolg zijn van de democratie. Alles wordt door de publieke opinie, de 

mode en de consumptiemaatschappij gereduceerd tot iets banaals. Iedere vorm van evaluatie 

wordt er beschouwd als anti-democratisch, als elitair, dus ook de literatuur. De visie die James 

in The Bostonians gaf op de publiciteit, geldt nu nog. Er treedt een versneld verouderingsproces 

op, zowel voor kunstwerken als voor mensen. Een roman heeft tegenwoordig een levensduur 

van drie maanden. Het talent, het genie, alles wat boven het gemiddelde uitsteekt is verdacht in 

de ogen van de democratische publieke opinie. Daarom kent men in het huidige literatuur

onderwijs aan het stripboek hetzelfde statuut toe als aan het werk van Proust . Wie protesteert 

wordt uitgemaakt voor archaïsch, elitair en reactionair. Dat is dodelijk voor de literatuur"'. 
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perdu, waaraan Heuet een kolderieke draai probeert te geven. Die poging heeft 
in eerste instantie maar weinig bijval van de Franse literatuurcritici gekregen. 
Heuet, art director bij een reclamebureau en tot voor kort in kleine kring 
vooral bekend als verdienstelijk schilder van zeegezichten, is hier en daar al 
beschuldigd van karaktermoord'.25 De tekenaar zelf is van mening dat hij een 
missie heeft te volbrengen: '"Er gaan miljoenen mensen dood die de grootsheid 
van dit werk nooit hebben kunnen ervaren omdat ze de eerste vijftig bladzijden 
maar niet doorkomen. Dit is voor hen bedoeld. Ik hoop dat mijn werk mensen 
aanmoedigt verder te lezen"'.26 De verkoop van het eerste deel, Combray, ver
loopt buitengewoon voorspoedig. Een uiting van 'Ozoufiaanse' democratische 
platheid die maakt dat het oorspronkelijke werk ten dode is opgeschreven? Ik 
denk het niet. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een ordinair verzetje. 

5.3 Evaluatie doelstellingen en belangrijkste bevindingen 

5.3.1 Betekenispotentieel en beeldvorming 

De eerste doelstelling van dit proefschrift, het betekenispotentieel van Prousts 
werk blootleggen en de beeldvorming rondom zijn persoon vaststellen, is in de 
loop van dit onderzoek de belangrijkste gebleken. Receptie-historisch onder
zoek, zoals in deze studie uitgevoerd, biedt in de eerste plaats inzicht op deze 
punten. 

Zoals Greshoff reeds in 1932 opmerkte, is de aandacht voor Proust beslist 
niet alleen een literaire eredienst. Door de hele receptiegeschiedenis heen is de 
aandacht voor de biografische gegevens bijzonder groot. Het beeld dat vanaf de 
jaren twintig tot in de jaren vijftig en zestig van Prousts persoon naar voren 
wordt gebracht, is dat van de geniale ascetische kunstenaar die zijn leven in 
dienst van zijn werk stelde. Men had hoofdzakelijk oog voor de 'artistieke' kant 
van zijn persoonlijkheid. Keer op keer wordt verteld hoe Proust zich tijdens de 
laatste jaren van zijn leven opsloot in zijn met kurk beklede kamer om er zijn 
magistrale roman te schrijven. Men kan zeggen dat er sprake was van een 
zekere mythevorming rondom zijn persoon. Volgens Greshoff (1932) bijvoor
beeld was Proust 'een uitzonderingswezen tussen de confectiemenschen'. Alle 
kritiek, zoals Prousts vermeende snobisme, wordt resoluut van de hand ge
wezen. Proust heeft natuurlijk gedurende een bepaalde tijd een mondain leven 
geleid, maar als hij echt een snob was geweest dan zou hij nooit een werk als A 

[Anonymus], 'Lachen om Proust en zijn levenswerk'. In: de Volkskrant, 7 september 1998: '"Dit 

is een schokkende onderneming", schreef criticus Hervé de Saint-Hilaire in het dagblad Le Figa

ro. In zijn bespreking rept hij ook van de "enorme creatieve zinloosheid" die Heuets werk zou 

kenmerken. "Laten we het woord blasfemie maar niet gebruiken en voorbijgaan aan de opper

vlakkige behandeling van een van de grootste teksten uit onze literaire canon. Nee, dit is een 

gecombineerde vorm van wreedheid en catastrofe"'. 

I.e. 
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la recherche du temps perdu hebben kunnen schrijven, waarin immers genadeloos 
wordt afgerekend met het snobisme (Tielrooy 1924, Greshoff 1932): 'Le snob
isme est une maladie grave de l'âme, mais localisée et qui ne la gâte pas tout 
entière' (Recherche 2: 14). Volgens Drion (1963) zijn het juist de ontluisterende 
ervaringen in mondaine kringen geweest die Proust tot het schrijven van zijn 
boek hebben aangezet. Pas in de loop van de jaren zestig, na het verschijnen 
van de correspondentie, de biografieën van Painter en Diesbach en de onthul
lingen van Albaret, en met de opkomst van psychoanalytische interpretatie
methoden wordt het beeld dat men van Proust geeft meer genuanceerd. Vanaf 
dat moment brengt Prousts persoon tot op zekere hoogte een scheiding der 
geesten te weeg. Sommigen volgen bijvoorbeeld Diesbach (1991) en Meijsing 
(1985) in hun poging de vrome legende rondom Prousts persoon de wereld uit 
te helpen. Men krijgt meer oog voor de 'menselijke' kanten van Prousts per
soonlijkheid: zijn homoseksualiteit, zijn vermeende erotische preoccupaties en 
de bijzondere relatie die hij onderhield met zijn moeder. Drion (1963) gelooft 
dat de Montjouvainscène in Combray de literaire kristallisatie is van het sadisme 
dat Proust zelf jegens de nagedachtenis van zijn moeder heeft gepleegd. Volgens 
Teunisse (1971) was Proust een verwend kind dat door een overdaad aan moe
derliefde nooit volwassen is geworden. Hermans (1976) gelooft met Diesbach 
dat Proust een voyeur en een hoerenloper was. Van Praag (1975/1976) is van 
mening dat Proust evenals Kafka een liefdebehoeftige, een passieve tiran, was bij 
wie de kracht om zelf lief te hebben niet bijzonder groot was. Meijsing be
schrijft Proust in zijn nawoord bij de vertaling van de briefwisseling als een on
uitstaanbare, kleinzielige, over het paard getilde egoïstische kwast. Ros (1993) 
noemt hem 'een egoïstische ziel'. En Halberstadt-Freud (1993) is ervan over
tuigd dat Proust een onevenwichtig en achterdochtig karakter had. Proust had 
volgens haar in zijn persoonlijk leven een perverse manier van doen die over
eenkomt met het gedrag van de verteller in A la recherche du temps perdu die 
bijvoorbeeld niet aan Albertine wil laten merken hoeveel hij van haar houdt. 
De meeste critici houden evenwel vast aan het beeld van de bijzondere persoon
lijkheid die Proust moet zijn geweest, zoals de verontwaardigde reacties van 
Jongma (1986), Ruyter (1985 e), Knopper (1985) en Cornips (1992) op de inter
pretaties van Meijsing aangeven. Cornips denkt dat ze het goed met hem zou 
hebben kunnen vinden. Brakman (1993) ziet het feit dat Proust nooit volwassen 
is geworden juist als iets heel positiefs: het stelt hem in staat de wereld onver-
vormd waar te nemen en de druk het denken te normaliseren en te automatise
ren te weerstaan. Wel is het zo dat men doorgaans de voorkeur geeft aan de 
kunstenaar boven het individu dat Proust moet zijn geweest, hetgeen feilloos 
overeenkomt met Prousts eigen opvattingen omtrent het onderscheid dat ge
maakt dient te worden tussen het 'moi social' (de persoon) en het 'moi pro
fond' (de kunstenaar): '[...] cette méthode [die van Sainte-Beuve] méconnaît ce 
qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-même nous apprend: qu'un 
livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos 
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habitudes, dans la société, dans nos vices'.27 Proust heeft zich altijd afgezet 
tegen de historisch-biografische literatuurbenadering van bijvoorbeeld Sainte-
Beuve want het beeld dat wij ons van iemand maken is altijd sterk gekleurd 
door onze eigen preoccupaties: 'Mais même au point de vue des plus insignifi
antes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, 
identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connais
sance comme d'un cahier des charges ou d'un testament; notre personnalité 
sociale est une création de la pensée des autres' {Recherche 1: 19). 

Hoewel de aandacht voor Prousts biografie groot was in Nederland, heeft de 
'recherche des clefs', dat wil zeggen het naspeuren van de biografische achter
gronden van de Recherche, in de Nederlandse kritiek geen belangrijke rol ge
speeld. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat in Nederland 
niemand met Proust op de schoolbanken heeft gezeten, er geen Illiers-achtig 
bedevaartsoord is en de Faubourg St. Germain minder tot de verbeelding 
spreekt dan in Frankrijk. Naar aanleiding van de gepubliceerde biografieën, 
waarin bijvoorbeeld veel aandacht wordt besteed aan de mogelijke ware iden
titeit van Prousts personages, wijst men in de Nederlandse kritiek slechts zeer 
globaal op het verband tussen Prousts leven en zijn werk. Van een ware 'model-
lenjacht' zoals we die bijvoorbeeld in de biografie van Painter tegenkomen, is in 
de Nederlandse kritiek geen sprake. Greshoff onderzoekt in 1932 de ware iden
titeit van de Baron de Charlus, Resink ziet in 1983 de Franse componist De
bussy als de sleutel tot Vinteuil, Meijsing gaat in 1985 uitvoerig in op het 
verband tussen de briefwisseling en Prousts roman, Meijer verklaart in 1986 op 
basis van de biografische gegevens de afwezigheid van Prousts broer Robert in 
de Recherche en Pröpper onderzoekt in 1992 de parallellen tussen de liefdes
geschiedenis van Proust en zijn secretaris-chauffeur Agostinelli en die tussen de 
verteller en Albertine. Allen benadrukken overigens dat A la recherche du temps 
perdu geen sleutelroman is, hetgeen opnieuw geheel conform Prousts eigen op
vattingen is zoals hij die onder andere in Le temps retrouvé verwoordde: 'Dans 
ce livre où il n 'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, où il n 'y a pas un seul 
personnage "à clefs", où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma dé
monstration [...]' {Recherche 3: 846). Proust zelf verwerpt iedere autobiografische 
analyse van zijn roman. 

Wanneer we vervolgens kijken naar de globale ontwikkeling van het beteke
nispotentieel van Prousts werk, dan constateer ik in de eerste plaats een grote 
consensusvorming in de literaire kritiek. Er zitten veel herhalingen in de diverse 
beschouwingen. De buitensporige aandacht voor de Madeleinescène en voor de 
liefde tussen Swann en Odette, doet inderdaad soms vermoeden dat velen nooit 
verder zijn gekomen dan het eerste deel. Critici grijpen vaak terug op eerdere 
kritieken en verdisconteren de uitspraken van andere critici in hun eigen 
commentaren. In iedere periode zien we dezelfde aandachtspunten in de kritiek 
terugkeren. Belangrijk zijn Prousts antirealisme, zijn psychologische inzichten, 
zijn liefdes- en geheugenleer en zijn nieuwe behandeling van het begrip tijd. 

M. Proust, 1954 (a), p. 137. 
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Van een polemische toespitsing is in de Nederlandse kritiek naar aanleiding van 
Prousts werk nauwelijks sprake. Gedurende de hele receptiegeschiedenis heen 
steggelt men over de kwaliteit van Prousts stijl. Katholieken en niet-confessio-
nelen twisten tijdens het Interbellum over de waarde van met name Prousts 
psychologische inzichten waarvan het vernieuwend karakter overigens door 
beiden wordt onderkend, Vestdijk verdedigt het genre van de psychologische 
roman tegen aanvallen van in het verlengde van het existentialisme opererende 
critici als Rodenko, 't Hart verwerpt Siebelinks psychoanalytische interpretaties 
van de Madeleinescène en Vestdijk, Drion en Fokkema en Ibsch verzetten zich 
tegen de opvatting van Dresden c.s. dat er bij Proust sprake is van (neo)-plato-
nisme. Zij bespeuren bij Proust geen hechte band met Plato. Fokkema en Ibsch 
zijn meer in het algemeen de mening toegedaan dat Dresden Prousts werk ten 
onrechte koppelt aan het symbolisme. 

De belangstelling in de kritiek voor Proust kent niet alleen kwantitatief en 
inhoudelijk maar ook kwalitatief in Nederland een opmerkelijke continuïteit. 
Van een chaos van meningen is beslist geen sprake en men kan ook niet zeggen 
dat de interpretaties steeds beter worden. De publicaties van De Bruijn eind 
jaren twintig doen kwalitatief beslist niet onder voor meer recente publicaties. 
En Greshoff had in 1932 al evenveel inzicht in de 'modernistische' aspecten van 
Prousts proza als Fokkema en Ibsch in 1984. Er zijn denk ik twee belangrijke 
redenen aan te voeren voor deze buitengewone inhoudelijke en kwalitatieve 
continuïteit van de Nederlandse Proustreceptie die gezien de resultaten van 
andere historische receptie-onderzoeken opmerkelijk is.28 Ten eerste is Proust 
ook in Nederland, zoals ik reeds gezegd heb, een literair monument; het is niet 
chique om niet van Proust te houden en je haalt het niet in je hoofd uitspraken 
over hem te doen zonder zijn werk grondig bestudeerd te hebben. En in de 
tweede plaats is Proust, die zijn roman doorspekt heeft met essayistische 
uitweidingen, vaak zeer expliciet over zijn bedoelingen. Ik ben het niet eens 
met Erens (1935) dat Proust de lezer 'tyraniseert', maar hij dwingt hem wel 
vaak in een bepaalde richting. Over Prousts liefdes- en geheugenleer bijvoor
beeld valt nauwelijks te twisten. Je kunt het er mee eens zijn of niet en je kunt 
je afvragen of en in welke mate er verwantschappen aan te tonen zijn met de 
theorieën van bijvoorbeeld Freud en Bergson. Er is eigenlijk maar één punt dat 
op verschillende momenten in de loop van de receptiegeschiedenis echt aan

zie bijvoorbeeld J. Bel, 1993, p. 29: 'In deze dissertatie voer ik niet alleen méér prozawerken op 
dan gebruikelijk is in literair-historische handboeken, ik presenteer ook de toenmalige, vaak af
wijkende interpretaties. Steeds minder werken worden steeds beter gelezen. Bij sommige onder
zoekers bestaat er het idee dat er steeds betere interpretaties worden geleverd. Complete mono
grafieën zijn gewijd aan de lezing van één tekst, zoals Bloks Verhaal en lezer en Sötemanns De 
structuur van Max Havelaar. Toch laat dit receptie-onderzoek zien dat er in de loop der jaren 
ook 'concretisaties' verloren zijn gegaan. Een van de verrassende aspecten van deze studie is dat 
de interpretatiemogelijkheden vaak veel breder zijn dan men nu aanneemt. Uit de opmerkingen 
van contemporaine critici blijkt regelmatig dat op dit moment nog steeds bekende teksten des
tijds op een geheel andere wijze werden 'geconcretiseerd', dat wil zeggen gelezen. In Een na
gelaten bekentenis (1894), de roman van Emants die tegenwoordig meestal naturalistisch wordt 
genoemd, ziet de contemporaine kritiek bijvoorbeeld mystieke elementen'. 
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leiding heeft gegeven tot polemiek en dat is de vraag of Prousts werk, stilistisch, 
thematisch of pyschologisch, modern kan worden genoemd. 

Het gevolg van deze grote consensusvorming onder de Nederlandse critici 
was dat het materiaal zich vrij gemakkelijk systematisch liet ordenen. Ik zal nu 
meer in detail de belangrijkste aandachtspunten in de kritiek zoals ik die in de 
respectievelijke hoofdstukken naar voren heb gebracht nog even kort de revue 
laten passeren en mijn belangrijkste bevindingen naar voren brengen. 

Ten eerste de plaats die Proust zou hebben ingenomen in de literatuur
geschiedenis. Inhoudelijk wordt Prousts werk over het algemeen als verouderd 
gezien. Zijn schildering van het decadente salonleven van de Belle Epoque, de 
dilettantistische levensstijl van zijn personages en het ontbreken van cultuur
kritiek worden doorgaans typerend geacht voor de tijd van voor de Eerste 
Wereldoorlog. Met name ten tijde van of vlak na politieke of economische 
crises staan sommige critici afwijzend tegenover het ontbreken van maat
schappijkritiek in het werk van Proust. Ik zeg met nadruk 'sommige critici', 
omdat de meeste critici door de hele receptiegeschiedenis heen hun bewonde
ring uitspreken over het feit dat Proust het primaat van de kunst verdedigt. 
Proust wijst iedere vorm van expliciet geëngageerde literatuur, zoals die zich 
bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog manifesteerde, af als intellectuele 
kunst: 'Dès le début de la guerre, M. Barres avait dit que l'artiste (en l'espèce 
Titien) doit avant tout servir la gloire de sa patrie. Mais il ne peut la servir 
qu'en étant artiste, c'est-à-dire qu'à condition, au moment où il étudie ces lois, 
institue ces expériences et fait des découvertes aussi délicates que celles de la 
science, de ne pas penser à autre chose - fût-ce à la patrie - qu'à la vérité qui est 
devant lui. N' imitons pas les révolutionnaires qui par "civisme" méprisaient, 
s'ils ne les détruisaient pas, les oeuvres de Watteau et de La Tour, peintres qui 
honorent davantage la France que tous ceux de la Révolution' (Recherche 3: 
888). De Recherche bevat minder expliciete maatschappijkritiek dan vroeger 
werk van Proust. In Jean Santeuil wordt de Dreyfusaffaire bijvoorbeeld veel 
uitvoeriger en veel explicieter aan de orde gesteld dan in de Recherche. Zoals 
Kummer (1985) en anderen reeds opmerkten, stelt Proust tegenover expliciet 
engagement een perspectivistsiche benadering waarin de lezer de vrijheid heeft 
zijn eigen 'waarheid' te kiezen. Proust behandelt de nationaal geëngageerde lite
ratuur inderdaad op ironische wijze in zijn Recherche in de figuren van Brichot 
en De Norpois. In de ogen van De Norpois, was Bergotte slechts een 'joueur de 
flûte'. Het was uit angst om zelf vanwege zijn meesterlijke irrationele schoon
heid, voor 'joueur de flûte' te worden uitgemaakt, dat Proust bij het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog de publicatie van zijn roman staakte. Hij vond de 
hectische jaren van de Eerste Wereldoorlog maar weinig geschikt voor zijn 
introspectief proza. Toen hij in 1919 de Prix Goncourt ontving voor A l'ombre 
des jeunes filles en fleurs, was een deel van de kritiek zeer verontwaardigd over 
het feit dat Prousts werk verkozen was boven de roman Les Croix en Bois van 
René Dorgelès die handelde over de oorlog. Vervolgens zien we in de jaren 
dertig onder andere door toedoen van de economische en politieke crisis een 
afname in de belangstelling voor Proust. Proust gaf geen uitdrukking aan een 
actuele problematiek. Marsman beweert in 1932 dat er voor een twintigjarige 
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intellectueel uit Sowjet-Rusland geen vervelender schrijver bestaat dan Proust. 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, onder invloed van het existentialisme, ver
wijt men ook hier en daar Proust zijn gebrek aan engagement. Proust stond 
met zijn opvatting 'la vraie vie, c'est la littérature' mijlenver af van het 
maatschappelijk geëngageerde schrijverstype van de existentialisten. Proust 
moest het afleggen tegen de tankcommandant André Malraux, de oorlogscorres
pondent Ernest Hemingway en de verzetsman Louis Aragon. Vanaf de jaren 
vijftig komt hier tot op zekere hoogte verandering in. Van Galen Last wijst in 
1971 in navolging van Adorno en Benjamin op de maatschappijkritiek, die wel 
degelijk in Prousts werk aanwezig zou zijn. De discussie gaat ook minder vaak 
over het vermeende gebrek aan engagement in Prousts werk; de schrijver mag 
zich weer terugtrekken in zijn ivoren toren. Dit verklaart wellicht waarom men 
tijdens deze periode niet alleen vanuit literair-technisch maar ook vanuit 
inhoudelijk oogpunt meer oog heeft voor de actualiteit van Prousts werk, 
alhoewel de meningen hieromtrent sterk uiteen blijven lopen. Bregstein (1965) 
vindt dat de groepsmoraaltjes die uit Prousts beschrijvingen van de mode
salonnetjes van het begin van deze eeuw spreken, zich ook vandaag in bijvoor
beeld universitaire clubjes nog manifesteren. Zwaap (1995) is meer in het 
algemeen van mening dat de menselijke comédie zoals Proust die gestalte heeft 
gegeven, niet aan actualiteit heeft ingeboet. Pröpper (1992/1993) vindt 
daarentegen dat Prousts beschrijvingen van het sociale leven gedateerd zijn juist 
omdat ze nog steeds deels actueel zijn. De filosofische, spirituele dimensie van 
Prousts werk is naar zijn mening veel interessanter. Ook Kummer (1996) vindt 
Prousts beschrijvingen van het mondaine leven gedateerd. Onze huidige salon-
cultuur wordt volgens hem alleen nog maar bepaald door platpratende project
ontwikkelaars, bankdirecteuren en uitgeverstyconen. Prousts opvattingen over 
antisemitisme, klassenonderscheid en vermenging van culturen, zijn naar zijn 
mening echter nu nog werkzaam. De Botton (1997) stelt de relatie tussen de 
door Proust beschreven wereld en de wereld van vandaag op zeer luchtige wijze 
aan de orde. Hij is van mening dat er voor wat betreft de grote levensvraag
stukken ook nu nog interessante lessen uit Prousts werk zijn te trekken. 

Literair-historische analyses komen we niet veel tegen in de publieke Neder
landse Proustkritiek. Een dergelijke benadering behoort eerder tot het domein 
van de wetenschap. Op dit punt loopt de meningsvorming in de publieke en de 
wetenschappelijke Proustkritiek dan ook het meest uiteen. Proust wordt door 
de hele receptiegeschiedenis heen gezien als een schrijver die de psychologische 
roman perfectionneerde en de negentiende-eeuwse romanconventies overboord 
zette. Er bestaat brede consensus over het feit dat zijn werk een reactie is op 
het negentiende-eeuwse realisme en naturalisme. Proust heeft zich daar inder
daad altijd expliciet tegen afgezet: 'La littérature qui se contente de "décrire les 
choses", d'en donner seulement un misérable relevé de lignes et de surfaces, est 
celle qui, tout en s'appelant réaliste, est la plus éloignée de la réalité, celle qui 
nous appauvrit et nous attriste le plus [...]' {Recherche 3: 885). Reeds voor de 
Tweede Wereldoorlog wijst Greshoff (1932) op de vormtechnische vernieuwing
en van Prousts werk, maar het accent ligt tijdens de eerste periode toch op het 
feit dat Proust door zijn vernieuwend tijdsbegrip en de daaruit voortvloeiende 
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perspectivistische verteltrant en zijn opvattingen over de intermitterende 
persoonlijkheid het genre van de psychologische roman ingrijpend heeft ver
nieuwd. Proust wordt in de eerste plaats gezien als laatste schakel in een 
eeuwenoude ontwikkeling binnen de Franse literatuur: die van de psychologi
sche roman. Zelfs vertegenwoordigers van de katholieke kritiek als Van Duin
kerken (1932 a) zien in Proust een voorbeeld van het 'hogere soort psycholo
gische romanschrijvers'. De moderniteit van Prousts psychologie wordt slechts 
sporadisch tegengesproken, bijvoorbeeld in de jaren dertig door Marsman (1932) 
en Erens (1935), die van mening zijn dat de psychologische analyse geen uit
drukking geeft aan het moderne levensgevoel en dat Prousts introspectieve 
literatuur plaats moet maken voor een meer objectieve prozastijl. Hoewel 
Prousts antirealisme door critici als Greshoff en De Bruijn met nadruk wordt 
onderstreept, wordt Proust tijdens de eerste periode nog nauwelijks in verband 
gebracht met generatiegenoten als Gide, Larbaud, Joyce, Mann en Woolf of met 
vertegenwoordigers van de bewegingen van de historische avant-garde. Integen
deel, Du Perron en Ter Braak interesseren zich niet voor Proust, maar wel voor 
Gide, Malraux en Larbaud. De Bruijn (1930 I) wijst iedere vergelijking tussen 
Prousts kunst en die van de symbolisten of de surrealisten van de hand. Men 
kan in het algemeen stellen dat critici voor de oorlog moeite hadden Proust een 
plaats te geven in de literatuurgeschiedenis; literair-historische indelingen 
ontstaan pas na verloop van vele jaren. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog legt men in eerste instantie de nadruk op 
het feit dat Proust door zijn vernieuwende ideeën het genre van de psychologi
sche roman ingrijpend heeft veranderd. Premsela (1947) en Dresden (1945/1946) 
benadrukken de invloed die Prousts psychologische ideeën op latere schrijvers 
hebben gehad. Maar men legt ook andere accenten. Onder invloed van het exi
stentialistische gedachtengoed ziet men hier en daar het genre van de psycho
logische roman in diskrediet gebracht worden en het werk van Proust als anti
modern afgeschilderd worden. Volgens Rodenko (1946) bijvoorbeeld laat de 
moderne auteur zijn hoofdpersonen hoofdzakelijk handelend optreden, waar
door deze minder tijd hebben voor analyses en bespiegelende karakterstudies. 
Deze opvatting sloot aan bij het existentialisme van Sartre, die de mens meer 
beoordeelt op zijn daden dan op grond van zijn intenties. Vestdijk (1948), die 
op zich ook van mening was dat Prousts psychologie gelocaliseerd diende te 
worden binnen het positivistische denkklimaat van de negentiende eeuw, gaf 
het genre van de psychologische roman daarentegen nog vele jaren. In zijn ogen 
baseerde Rodenko zijn stelling op een verouderde opvatting van de psycholo
gische roman en vergat hij dat de psychologie in de loop der jaren was geëvolu
eerd. Met name vanaf de tweede helft van de jaren zestig krijgt men, mede 
onder invloed van de Franse 'nouveau roman'-beweging, binnen de Nederlandse 
kritiek iets meer oog voor de vormtechnische vernieuwingen van Prousts werk. 
Vooral romanisten als Dresden en Jaffé-Freem beginnen Prousts bijdrage aan de 
vernieuwingen in de romankunst van de twintigste eeuw in te zien. Dit heeft 
waarschijnlijk ook te maken met het feit dat men in deze periode ook in 
Nederland gepreoccupeerd was met experimentelere, 'modernistische', vormen 
van literatuur. Toch zijn de modernistische aspecten van Proust niet van grote 



310 De receptie van Proust in Nederland 

invloed geweest. Proust is geen belangrijk referentiepunt geweest voor vertegen
woordigers van de experimentele literatuur in Nederland. Daar waar in Frank
rijk representatieve schrijvers en critici van de moderne twintigste eeuwse litera
tuur als Simon en Robbe-Grillet zich op Proust beroepen en hem als getuige 
gebruiken ten bewijze van de juistheid van hun eigen intenties, is dit in 
Nederland nauwelijks het geval. De enige uitzondering hierop vormt wellicht 
Brakman, zoals we reeds zagen. 

Tijdens de laatste periode is Prousts psychologie geen belangrijk thema meer 
in de publieke kritiek, waarschijnlijk omdat zijn ideeën ondertussen zo zeer 
gemeengoed zijn geworden dat men het niet nodig acht ze nog van verder com
mentaar te voorzien. Alleen binnen de literaire kritiek die zich bezig houdt met 
Prousts liefdestheorieën speelt zijn psychologie nog een belangrijke rol. Van 
Krogten (1988) ziet in Proust een ware schatkamer voor de psychologie. Het 
accent ligt tijdens deze laatste periode evenwel op het antireahsme van Prousts 
werk. Vanaf de jaren tachtig worden er diverse etiketten geplakt op de positie 
die Proust in de literatuurgeschiedenis zou innemen, waarbij men zich beroept 
op aanwijzingen die Proust zelf hieromtrent in zijn werk zou hebben gegeven. 
De kunst van Vinteuil en Elstir is aanleiding om Prousts werk te koppelen aan 
het impressionisme. Bergotte's wens om zinnen te schrijven 'qui ont une beauté 
en elles-mêmes' en de idee van de 'patrie inconnue dont chaque grand artiste est 
le citoyen' herbergen wellicht een verhulde ode aan het symbolisme. Prousts 
opvattingen over de kunst van Balzac nodigen uit tot een beschouwing over de 
anti-realistische en wellicht modernistische intenties van zijn kunst. Opvallend 
is dat voor de onderbouwing van deze literair-historische analyses vaak dezelfde 
of verwante argumenten worden gehanteerd: het impressionisme (antirealisme, 
metafoor en perspectivische verteltrant), het symbolisme (antireahsme, neo-
platonische kunstopvatting en metafoor), de nouveau roman (antirealisme, afwij
zing engagement, taalscepsis, autoreflectie, scepsis ten aanzien van karakter
tekening en hantering nieuwe verteltechnieken: doorbreking chronologie, ge
ringe belang van de anecdote, relativiteit van tijd en ruimte en collagetechniek) 
en het modernisme (antirealisme, taalkritiek, epistemologische twijfel, perspecti-
visme en autoreflectie). Proust zou zelf genoten hebben van de moeite die de 
literaire kritiek kennelijk heeft om zijn werk een definitieve plaats te geven 
binnen de literatuurgeschiedenis. Hij heeft namelijk zelf altijd iedere poging tot 
codificering, tot school- of groepsvorming van de hand gewezen. Zo schrijft hij 
in zijn Contre Sainte-Beuve: 'En art il n 'y a pas (au moins dans le sens scienti
fique) d'initiateur, de précurseur. Tout étant dans l'individu, chaque individu 
recommence, pour son compte, la tentative artistique ou littéraire; et les oeuvres 
de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité 
acquise, dont profite celui qui suit [...]. Un écrivain de génie aujourd'hui a tout 
à faire. Il n'est pas plus avancé qu 'Homère ' .2 ' 

Gedurende de hele receptiegeschiedenis heen bestaat er dus brede consensus 
over het feit dat Proust het genre van de psychologische roman heeft geperfec-

M. Proust, 1954, p. 134. 
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tionneerd en dat zijn werk vormtechnisch afrekent met de negentiende-eeuwse 
realistische roman. Over de vraag wat Proust hiervoor in de plaats stelt, zijn de 
opvattingen evenwel verdeeld. Binnen de publieke kritiek is men over het alge
meen niet erg geïnteresseerd in literair-historische indelingen maar koppelt men 
zijn werk hoofdzakelijk aan negentiende-eeuwse stromingen als het impressio
nisme en het symbolisme. Prousts taal, de thematiek van zijn werk en zijn 
analytische psychologie maken waarschijnlijk geen moderne indruk op de 
gemiddelde lezer en de analyses van de vertegenwoordigers van de 'nouveau 
roman' en van structuralisten als Genette hebben nauwelijks doorgewerkt in de 
Nederlandse publieke kritiek. Voor het beoordelingskader van een belangrijk 
criticus als Vestdijk waren ze nauwelijks van enige betekenis. Zoals ook Van 
der Starre concludeert beoordeelt Vestdijk in grote lijnen vanuit het referentie
kader van de psychologische roman.30 Als ik op de studies van Compagnon 
mag afgaan, is in Frankrijk, door toedoen van de 'nouveau roman' en de 'Nou
velle Critique', Prousts moderniteit wel tot de algemene publieke opinie door
gedrongen.31 Binnen de Nederlandse academische kritiek is Proust gedurende 
de afgelopen eeuw opgeschoven van negentiende-eeuwer naar modernist (hij 
wordt tegenwoordig in één adem genoemd met Gide en Larbaud). Vertegen
woordigers van de wetenschappelijke Proustkritiek benadrukken meer en meer 
de belangrijke rol die Proust heeft gespeeld voor de ontwikkeling van de 
twintigste-eeuwse roman en zien in hem een modernist en in een enkel geval 

E. v.d. Starre, 1998, p. 20 zegt in dit verband naar aanleiding van een boekbespreking van Vest

dijk over Les âmes fortes van Jean Giono: 'Vestdijk heeft zich weinig geïnteresseerd voor de 

nouveau roman. Weliswaar verwijst hij er in zijn essays en in zijn "gesprekken" zo nu en dan 

naar, maar dat gebeurt nogal terloops en men krijgt niet de indruk van een grote affiniteit. Dit 

hangt wellicht samen met zijn eigen praktijk, waarin slechts op bescheiden schaal ruimte was 

voor experimenten, zoals bijvoorbeeld de opbouw van Het genadeschot. Hoe dan ook, terwijl 

zijn essay toch geschreven is in 1965, toen de nouveau roman allang wereldberoemd was ge

worden, blijkt uit zijn beschouwingen over Gionos roman duidelijk dat hij het vernieuwende 

daarvan totaal niet ziet. Hij leest Les âmes fortes als een traditionele roman en probeert de tegen

strijdigheden langs psychologische weg te verklaren ten einde de coherentie binnen de roman 

tot elke prijs te handhaven. Hij probeert dus een gezichtspunt te vinden van waaruit de ver

schillende verhalen die over dezelfde personages verteld worden met elkaar in overeenstemming 

zijn te brengen, en zo het "eigenlijke" verhaal op te sporen. Daarbij gebruikt hij noties als 

"leugenachtigheid" en "geheugenzwakte", die relevant zijn voor de psychologische roman maar 

hier niet ter zake doen. Kortom, de roman gaat hij te lijf zoals men een meer traditioneel werk 

aanpakt'. 

A. Compagnon, 'Vous avez dit contemporain}'. In: S. Bertho, 1994, p. 7: 'Or , tel est également 

le lieu commun critique qui a permis le sacre de Proust à partir des années 1960: la Recherebe a-

t-on dit - Barthes par exemple -, est le roman du désir d'écrire. La circularité du roman proust-

ien a été identifiée au métalangage et à l'auto-référentialité, mis à la mode par le structuralisme 

et la nouvelle critique. Voilà en somme le cliché, à la fois populaire et savant, qui nous a fait 

voir en l 'auteur de la Recherche notre contemporain le plus eminent. Proust est devenu la co

queluche des avant-gardes théoriques des années 1970, au même moment où ses ventes s'envo

laient en livre de poche'. 
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zelfs een post-modernist.32 De negatieve reactie van K.L. Poll (1984) op het 
boek van Fokkema en Ibsch illustreert heel goed deze discrepantie tussen de 
publieke en de wetenschappelijke Proustkritiek. Proust zou zich volgens hem 
niet thuis hebben gevoeld in 'het klasje van het modernisme' en hij heeft daar 
waarschijnlijk gelijk in. Proust zou zich namelijk in geen enkel klasje thuis 
hebben gevoeld: 'Il est si personnel, si unique, le principe qui agit en nous 
quand nous écrivons et crée au fur et à mesure notre oeuvre, que dans la même 
génération les esprits de même sorte, de même famille, de même culture, de 
même inspiration, de même milieu, de même condition, prennent la plume pour 
écrire presque de la même manière la même chose décrite et ajoutent chacun la 
broderie particulière qui n'est qu'à lui, et qui fait de la même chose une chose 
toute nouvelle, où toutes les proportions des qualités des auteurs sont déplacées. 
Et ainsi le genre des écrivains originaux se poursuit, chacun faisant entendre une 
note essentielle qui cependant, par un intervalle imperceptible, est irréductible
ment différente de celle qui la précède et de celle qui la suit'.33 Zoals we 
hieronder zullen zien beroept Proust zich voor de onderbouwing van zijn stijl 
hoofdzakelijk op negentiende-eeuwse kunstwerken. 

Stilistisch wordt het werk van Proust doorgaans als moeilijk ervaren. Uit
voerige stijlanalyses komen we in Nederland niet tegen en dat zou Proust zelf 
betreurd hebben. In zijn optiek is het niet in de keuze van het onderwerp, maar 
in de stijl dat een schrijver zich manifesteert: 'Le style pour l'écrivain, aussi bien 
que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de 
vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et 
conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît 
le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de 
chacun' (Recherche 3: 895). De stijl van Prousts werk is geen belangrijk thema in 
de literaire kritiek, hetgeen wellicht mede verklaart waarom de vertalingen van 
zijn werk vrijwel nooit op hun technische kwaliteiten zijn beoordeeld. Een 
meer voor de hand liggende verklaring voor dit gegeven is het feit dat er binnen 
de Nederlandse kritiek überhaupt nauwelijks aandacht is voor de technische 
kwaliteiten van vertalingen. 

Prousts belangrijkste stijlkenmerken - zijn lange zinnen, het gebruik van 
metaforen, de globale compositie en de vermenging van roman en essay - wor
den doorgaans slechts zijdelings besproken en roepen in iedere afzonderlijke 
periode gemengde reacties op. Er bestaat binnen de Nederlandse kritiek brede 
consensus over het feit dat Proust de technieken van beschrijven en vertellen 
uit de realistisch/naturalistische roman loslaat. Het verhaal wordt in dubbele 
zin opgeblazen ten gunste van twee alternatieve oriëntaties: een dichterlijke, 
irrationele en een analytische. Het verhaal moet bij Proust voortdurend plaats-

Zie bijvoorbeeld M. Bal, 1994, p. 117: '[...] Proust est un moderniste; il en est même l'exemple 
paradigmatique. Une poétique qui pose la représentation, essentiellement subjective, comme 
seule réalité accessible, connaissable, serait moderniste. Dans l'histoire littéraire, Proust est con
sidéré comme un auteur foncièrement moderniste, et pour cause'. 

M. Proust, 1954 a, pp. 304-305. 
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maken voor dichterlijke ontboezemingen en essayistische uitweidingen. Poëzie, 
verhaal en betoog wisselen elkaar in de Recherche, net als in het werk van de 
fictieve schrijver Bergotte, voortdurend af: 'Et sans doute lui-même [Bergotte] 
devait sentir que là étaient ses plus grands charmes. Car dans les livres qui suivi
rent, s'il avait rencontré quelque grande vérité, ou le nom d'une célèbre cathé
drale, il interrompait son récit et dans une invocation, une apostrophe, une 
longue prière, il donnait un libre cours à ces effluves qui dans ses premiers 
ouvrages restaient intérieurs à sa prose, décelés seulement alors par les ondu
lations de la surface, plus douces peut-être encore, plus harmonieuses quand elles 
étaient ainsi voilées et qu'on n'aurait pu indiquer d'une manière précise où nais
sait, où expirait leur murmure. Ces morceaux auquels il se complaisait étaient 
nos morceaux préférés. Pour moi, je les savais par coeur. J'étais déçu quand il 
reprenait le fil de son récit. Chaque fois qu'il parlait de quelque chose dont la 
beauté était restée jusque-là cachée, des forets de pins, de la grêle, de Notre-
Dame de Paris, d'Athalie ou de Phèdre, il faisait dans un nuage exploser cette 
beauté jusqu'à moi. Aussi sentant combien il y avait de parties de l'univers que 
ma perception infirme ne distinguerait pas s'il ne les rapprochait de moi, j 'aurais 
voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toutes choses, sur
tout sur celles que j'aurais l'occasion de voir moi-même [...]' (Recherche 1:95). 
Een aardig voorbeeld van de wijze waarop Proust via het werk van een van zijn 
fictieve kunstenaars zijn eigen poëtica uitdraagt: aan meningen en metaforen 
ook bij Proust geen gebrek. Zoals onder anderen Van Nijlen (1920), De Bruijn 
(1930), Drion (1963) en Vestdijk (1966 a) beweerden is er genre-typisch en 
stilistisch bij Proust dus sprake van een mengvorm. Van Nijlen noemt hem een 
'lyrisch analyticus', De Bruijn spreekt over een nieuwe verhouding tussen ver
stand en gevoel en ook Vestdijk gaat in zijn artikel 'Proust en het algemene' 
uitgebreid in op de polariteit die Prousts stijl kenmerkt. Enerzijds is er een dich
terlijke, irrationele tendens, een poging een geïndividualiseerd stukje werke
lijkheid te onthullen, dat zich uit in stijlkenmerken als een perspectivische 
vertelstijl, de doorbreking van de chronologie, lange complexe zinnen en een 
overdadig gebruik van stijlfiguren als metafoor en metonymie. Anderzijds is er 
het streven algemene wetten en ideeën te formuleren en het zoeken naar een 
overkoepelende eenheid, dat tot uitdrukking komt in de essayistische uit
breidingen en de overwegingen in een duidelijke betoogtrant. In de analytische 
passages komt men bijvoorbeeld veel minder metaforen tegen. 

Het zijn met name Prousts lange, complexe zinnen die de pennen in be
weging hebben gebracht. Prousts stijl is inderdaad buitengewoon gesoigneerd. 
Volgens Proust betekent literatuur omvorming van de werkelijkheid en die om
vorming, die hoogst persoonlijk is, zou in de stijl tot uitdrukking moeten 
komen. Proust was in zekere zin een Bergotte: 'C'est ainsi que j'aurais dû 
écrire. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches 
de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de 
mur jaune' (Recherche 3: 187), verzucht Bergotte bij het zien van Gezicht op 
Delft van Vermeer. Eindeloos zoeken naar de perfecte nuance. Dat was niet al
leen de praktijk van Vermeer, maar ook die van Proust zelf. Proust had 
bijvoorbeeld dan ook weinig op met de sobere 'style dépouillé' van Stendhal, 
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'[Le style] n'avait certainement pas pour lui la même importance que pour 
Baudelaire. Quand Beyle avait dit d'un paysage "ces lieux enchanteurs", "ces 
lieux ravissants", et d'une de ses héroïnes "cette femme adorable", il ne 
souhaitait pas plus de précision'.34 Meer in het algemeen verwijt Proust schrij
vers als Balzac, Sainte-Beuve en Renan, het gebruik van een taal die te dicht bij 
de spreektaal of omgangstaal staat, de 'style de conversation' of 'style parlé'. 
Literatuur vraagt in zijn ogen altijd om een omvorming. De dagelijkse 
omgangstaal volstaat niet: 'Dans Balzac au contraire coexistent, non digérés, 
non encore transformés, tous les éléments d'un style à venir qui n'existe pas. Le 
style ne suggère pas, ne reflète pas: il explique. Il explique d'ailleurs à l'aide des 
images les plus saisissantes, mais non fondues avec le reste, qui font comprendre 
ce qu'il veut dire comme on le fait comprendre dans la conversation si on a une 
conversation géniale, mais sans se préoccuper de l'harmonie du tout et de ne pas 
intervenir'.35 Door de hele receptiegeschiedenis heen zijn er critici die Prousts 
stijl te breedvoerig en te gesoigneerd vinden, zoals Rongen (1927), Van Nijlen 
(1920), De Graaf (1942), Drion (1963), Kelk (1966), Luijters (1993) en Kummer 
(1996). Rongen spreekt over 'lintworm proza', Van Nijlen over 'ingewikkelde 
volzinnen', Drion heeft het over 'onfrans lange zinnen' en Kummer over 'het 
getob van de lezer met die eindeloze zinnen'. Prousts ellenlange zinnen en ge
durfde metaforiek worden meestal als de belangrijkste struikelblokken gezien 
voor de gemiddelde lezer. Bob en Anton in de roman De laatste kans van Vest
dijk bijvoorbeeld vinden Proust moeilijk vanwege zijn lange zinnen. Hol (1922), 
Greshoff (1932), De Bruijn (1929 I), Lampo (1947), Jongma (1976), 't Hart 
(1983) en vele anderen wijzen daartegen op de klassieke helderheid die Prousts 
zinnen ondanks hun lengte kenmerkt. De Bruijn noemt Prousts taal 'klassiek 
van eenvoud en kracht', Jongma denkt dat 'de monumentaal gebeeldhouwde, 
paginalange zinnen' een compensatie zijn voor Prousts kortademigheid terwijl 
't Hart erop wijst dat bijvoorbeeld Prousts beschrijving van de ziekte en de 
dood van de grootmoeder opvallend zakelijk en sober is. Over het algemeen 
vindt men Prousts breedvoerige stijl anti-modern zonder dat men daarmee altijd 
een kwaliteitsoordeel uitspreekt. De moderne literatuur is kort en kernachtig. 
Alleen Dresden (1965) is van mening dat Prousts doorgecomponeerde stijl die 
van bepaalde vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' aankondigt. 

Het cruciale stijlelement in Prousts eigen 'transfiguration' van de werkelijk
heid is de metafoor. Hoewel Proust zelf het gebruik van de metafoor als zijn 
belangrijkste stijlmiddel zag ('la métaphore seule peut donner une sorte d'éter
nité au style' schreef hij naar aanleiding van de stijl van Flaubert36) is zijn 
specifieke gebruik van beeldspraak geen belangrijk thema in de Nederlandse 
kritiek, hetgeen zich wellicht laat verklaren door het feit dat zijn overdadige 

.* M. Proust, 1993, p. 166. 

35 M. Proust, 1954 a, p. 207. 

36 M. Proust, 1927, p. 193. 
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metaforiek weinig navolging heeft gehad. De Bruijn (1929 II b) vindt Prousts 
beeldspraak 'frisch en onverwacht', Van Loon 'hel en vizioennair' (1928). Drion 
(1963) onderstreept het feit dat Prousts metaforen rijk zijn maar niet gericht op 
uiterlijke gelijkheden. Vestdijk (1966 a) ziet in Prousts gebruik van de metafoor 
een uiting van zijn drang naar veralgemening: tussen twee dingen doen zich de 
overeenkomsten duidelijker voor dan de verschillen. In zijn ogen is er bij 
Proust vaak ook zo'n enorme afstand tussen beide leden van de vergelijking dat 
de metafoor meestal niet tot beeldende verheldering leidt maar veeleer een 
middel is om satire of ironie tot uitdrukking te brengen. Kummer (1996) vindt 
Prousts metaforen om deze reden juist vaak afschuwelijk. Men is het er over 
het algemeen over eens dat de metafoor bij Proust geen versiering, geen uiter
lijke verfraaiing, is maar voortkomt uit een innerlijke noodzaak. Proust stelde 
inderdaad zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de gebruikte beelden. Niet iedere 
beeldspraak voldoet. Die van Sainte-Beuve bijvoorbeeld niet: 'Sainte-Beuve qui 
ne connaissait rien à toutes ces choses-là, avait ces images cynégétiques, marines, 
etc. Il disait: "J'ai envie de prendre l'escopette et d'aller vivement en rase 
campagne faire le coup de feu du tirailleur". Il disait d'un livre: "c'est un livre à 
l'eau forte"; il n'aurait pas été capable de reconnaître une eau forte. Mais il 
trouvait que littérairement, cela faisait bien, était mignard, et gracieux. Je trouve 
les images nées d'une impression supérieures à celles qui servent à illustrer un 
raisonnement'.37 Beelden mogen volgens Proust inderdaad niet te direct zijn 
maar moeten een spontane irrationele uitdrukking zijn van een hoogstpersoon
lijke indruk: 'Bergotte préfère l'image sans signification rationnelle' {Recherche 1: 
548) en de Comtesse de Noailles hanteert in haar gedichten 'Métaphores qui re
composent et nous rendent le mensonge de notre première impression'.38 Zoals 
ik in mijn analyse van de beeldspraak bij Proust en Van Deyssel al heb aan
gegeven, is Prousts metaforiek vaak hoogstpersoonlijk maar vanuit het perspec
tief van de gehele roman wel rationeel verklaarbaar aangezien veel van de ge
bruikte beelden in wisselende samenstellingen terugkeren en dus vaste associatie
reeksen vormen.39 De stelling van Fokkema en Ibsch dat Prousts metaforen 
een modernistisch verschijnsel zijn omdat ze zich verzetten tegen vaste ver
bintenissen, lijkt me dan ook aanvechtbaar. De enige uitvoerige beschouwing 
over de techniek van de metafoor bij Proust vinden we bij Van Buuren. In de 
analyse van Prousts geheugenleer die hij in 1985 publiceerde, gaat hij uitgebreid 
in op het gebruik van de metafoor bij Proust. Hij gaat voor zijn analyse uit van 
de geheugenleer van Plato en beroept zich op de bevindingen van Genette. In 

M. Proust, 1993, p. 164. 

M. Proust, 1927, p. 188. 

Ik heb zelf, naar aanleiding van de vergelijking die de verteller in het begin van Sodome et 

Gomorrhe maakt tussen de blik van de Baron de Charlus en bepaalde 'vraagzinnen' bi) Beet

hoven, een dergelijke associatiereeks uitvoerig onderzocht. Zie: S. van Wesemael, 'Oeillades 

musicales. Proust, Charlus, Beethoven'. In: S. van Dijk en C. Stevens (red.), (en)jeux de la 

communication romanesque, Rodopi, Amsterdam, 1994, pp. 271-280. 
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zijn opvatting berust een belangrijk deel van Prousts geheugenwerking niet op 
metaforische maar op metonymische associatie. In de verbintenissen die Swann 
bijvoorbeeld aanbrengt tussen de orchidee en het muzikale zinnetje van Vinteuil 
en zijn liefde voor Odette, speelt de wet van contact of contiguïteit een belang
rijke rol. Maar volgens Van Buuren treffen we bij Proust ook een metaforisch 
geheugen aan, zoals wanneer Swann in Odette de Zéphora van Botticelli her
kent. Proust hanteert dus een zeer ruime definitie van het begrip metafoor; de 
meeste metaforen van Proust zijn vergelijkingen die gebaseerd zijn op metony
mische associatie. 

Daar waar Prousts taal en metaforiek doorgaans als verouderd worden 
gezien, zijn de vermenging van verhaal en essay, die ook zo kenmerkend is 
voor het werk van Proust, en de globale compositie van de Recherche, daarente
gen alom aanleiding om juist de moderne aspecten van zijn stijl te benadrukken. 
Het formuleren van algemene wetten naar aanleiding van zijn ervaringen is 
voor de verteller het ultieme geluk: 'Il y avait en moi un personnage qui savait 
plus ou moins bien regarder, mais c'était un personnage intermittent, ne re
prenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à 
plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie' {Recherche 3: 718). Zoals 
Vestdijk (1966 a) reeds heeft opgemerkt, mondt deze neiging tot abstraheren 
nergens uit in een wetenschappelijk betoog; Proust verliest nooit de concrete, 
literaire aanleiding voor zijn bespiegelingen uit het oog: 'Une oeuvre où il y a 
des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix' (Re
cherche 3: 882). Ook ten aanzien van deze vermenging van verhaal en essay zijn 
het met name vertegenwoordigers van het academische circuit die de moderni
teit van Prousts werk onderstrepen. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog zien 
Greshoff (1932), Vestdijk (1939) en De Bruijn (1929 IIb) de essayistische 
dimensie van Prousts werk als uiterst modern: door de vermenging van verhaal 
en essay heeft Proust uitdrukking gegeven aan een nieuw wereldbeeld. Na de 
oorlog, en met name vanaf de jaren zestig wordt Proust vanwege zijn essayis
tische uitweidingen steeds vaker in verband gebracht met generatiegenoten als 
Gide en met het werk van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman'. De 
vermenging van verhaal en essay wordt typerend geacht voor de literatuur van 
de twintigste eeuw (Vestdijk 1952 en 1966 a, Dresden 1966, Jaffé-Freem 1971, 
Fokkema en Ibsch 1984). Voor Proust zelf waren illustere voorgangers als 
Montaigne en Saint-Simon op het punt van de vermenging van verhaal en essay 
de belangrijkste inspiratiebronnen en er zijn dan ook een groot aantal critici die 
de link met deze Franse moralisten benadrukken en in Proust in de eerste plaats 
een classicist zien (Hol 1922, Walser 1959, Kamerbeek 1960 e.a.). 

Ook de globale compositie van Prousts roman die sterk bepaald is door de 
perspectivische, niet causaal-lineaire verteltrant en associatieve verteltechnieken, 
heeft de pennen regelmatig in beweging gebracht. Proust had dit al voorzien. 
Bij herhaling benadrukt hij in zijn werk dat de structuur van zijn werk niet 
eenvoudig te onderkennen is en dat toekomstige lezers zich dus zullen moeten 
inspannen om zijn bouwwerk zijn definitieve vorm te laten krijgen. Zo ver
gelijkt hij in Le temps retrouvé zijn roman met een kerk waarvan 'gelovigen' 
langzamerhand de overkoepelende constructie leren ontdekken: 'Une église où 
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des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités, le grand plan d'ensemble' 
{Recherche 3: 1040). Op geen enkel ander punt stelde Proust wellicht hogere 
eisen aan zijn lezers. De kwaliteit van de compositie van Prousts roman heeft 
met name in de jaren twintig ter discussie gestaan, hetgeen te maken had met 
het feit dat in 1927 pas het laatste deel van de Recherche, waarin de verteller zijn 
conclusies trekt, verscheen. Van Nijlen (1920) noemt de compositie 'gebrekkig' 
Hol (1922) laat zich kritisch uit over het gebrek aan indelingen en Rongen 
(1927) vindt de opeenvolging van de romans 'van een hopelooze wanordelijk
heid'. Na 1927 treft men nauwelijks kritiek op Prousts romancompositie meer 
in de Nederlandse kritiek aan. Alleen Walser zegt in 1959 het ontbreken van 
een doorzichtige handeling bij Proust te betreuren. Alle andere critici be
nadrukken juist het feit dat Proust er ondanks zijn associatieve verteltechnieken 
toch in is geslaagd aan zijn romans een organische overkoepelende eenheid mee 
te geven. De Bruijn onderstreept in 1929 de thematische eenheid van Prousts 
werk: de algemene constructie van Prousts roman wordt in zijn ogen bepaald 
door steeds terugkerende thema's als de thematiek van de 'Bildungsroman', die 
van de onwillekeurige herinnering en die van de tijd. Hiegentlich ziet in 1938 
in de Recherche een overzichtelijke kathedraal. Drion (1963) en Vestdijk (1966 a) 
stellen dat de uniciteit van Proust schuilt in de overkoepelende eenheid die hij 
in zijn werk heeft weten te bewerkstelligen. Ze benadrukken beiden dat Prousts 
werk sterk afwijkt van de negentiende-eeuwse intrigeroman. Vanaf de jaren 
zestig wordt de compositie van Prousts roman opnieuw met name voor ver
tegenwoordigers van het academische circuit aanleiding om hem in verband te 
brengen met moderne experimentele literatuur. Jaffé-Freem (1971) brengt de 
niet-chronologische, fragmentarische opzet in verband met de 'nouveau roman', 
Versteeg (1982) gelooft in algemene zin dat Proust vooruitloopt op de moderne 
literatuur waarin de intrige, de lineaire structuur, het beschrijven van personages 
geen noodzakelijke minimale randvoorwaarden meer zijn. En ook Fokkema en 
Ibsch (1984), Plessen (1986) en Hillenaar (1993) brengen het voorlopige karakter 
van de vertelde structuur in verband met het modernisme. Proust zelf zag ook 
voor wat betreft de globale compositie van zijn roman de werken van negen
tiende-eeuwse kunstenaars als Balzac, Hugo en Wagner als zijn voorbeeld. Zij 
hebben retrospectief een eenheid aan hun werk gegeven, die daarmee niet ge
kunsteld is: 'Unité ultérieure, non factice, sinon elle fût tombée en poussière 
comme tant de systématisations d'écrivains médiocres qui, à grand renfort de 
titres et de sous-titres, se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un seul et trans
cendant dessein. Non factice, peut-être plus réelle d'être ultérieure, d'être née 
d^un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui 
n'ont plus qu'à se rejoindre; unité qui s'ignorait, donc vitale et non logique, qui 
n'a pas proscrit la variété, refroidi l'exécution' {Recherche 2: 161). 

De belangrijkste thema's die in de receptiedocumenten aan de orde worden 
gesteld zijn, naast het thema van het snobisme dat ik reeds behandeld heb naar 
aanleiding van de receptie van de biografische gegevens, die van de onwillekeu
rige herinnering en van de liefde. 

De Madeleinescène is de beroemdste scène uit Prousts werk. Wanneer door 
de kritiek gesproken wordt over het fenomeen van de onwillekeurige herinne-
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ring bij Proust verwijst men vrijwel altijd naar deze scène in Combray, hetgeen 
zich waarschijnlijk laat verklaren door het feit dat het laatste deel van Le temps 
retrouvé, waar de verteller ook een aantal van deze onvrijwillige herinnerings
ervaringen opdoet en er de artistieke consequenties van inziet, nog niet vertaald 
is in het Nederlands. Het feit dat men alleen naar de Madeleinescène verwijst, 
maakt dat de interpretaties doorgaans tamelijk oppervlakkig zijn. Lampo (1947) 
is van mening dat Prousts beschrijvingen van het fenomeen van de onwillekeu
rige herinnering de lezer stimuleren zijn werk te gaan lezen omdat iedereen wel 
eens dat soort ervaringen heeft. De Bruijn (1929 I), Dresden (1947 a), Vestdijk 
(1966 c), Jongma (1970), Boks-Schoute (1971) en 't Hart (1976) benadrukken 
allen dat de ervaring van de onvrijwillige herinnering voor de verteller, en dus 
ook voor Proust zelf, van essentieel belang is voor de ontdekking van zijn lite
raire roeping. Het is inderdaad naar aanleiding van zijn ervaringen in Le temps 
retrouvé dat de verteller zekerheid verkrijgt omtrent de aard van het boek dat 
hij van plan is te gaan schrijven. Zij wijzen hem de weg naar de artistieke ver
beelding van zijn eigen leven. In de ogen van Proust hebben kunst en onvrijwil
lige herinnering met elkaar gemeen dat ze de tijd opheffen; ze leiden tot extra-
temporalisatie: 'Aussi, cette contemplation de l'essence des choses, j'étais 
maintenant décidé à m'attacher à elle, à la fixer, mais comment?' {Recherche 3: 
876). Vestdijk (1966 a) benadrukt in dit verband dat in de onvrijwillige her
innering opnieuw de drang naar het algemene, die hij zo kenmerkend acht voor 
Prousts kunst, naar voren komt. In zijn ogen leert de onwillekeurige her
innering de verteller hoe het algemene tot onsterfelijkheid leidt. Brakman (1993) 
die het op zich met Vestdijks analyse van het algemene bij Proust wel eens is, 
legt in dezen een ander accent. De onwillekeurige herinnering overtuigt de 
verteller niet alleen van het feit dat het formuleren van algemene en dus buiten-
tijdelijke wetten een centrale plaats in zijn kunst moet innemen; zij leert hem 
ook het belang van wat Brakman de epifanie noemt: het opdoen van grote erva
ringen aan kleinigheden als het nuttigen van een in een slokje thee gedoopte 
madeleine. Kleine, hoogstpersoonlijke impressies staan even goed aan de basis 
van Prousts interpretatie van de werkelijkheid. Deze polariteit tussen de drang 
naar het algemene en de aandacht voor het bijzondere die in de kunst tot uit
drukking moet worden gebracht, wordt inderdaad krachtig benadrukt door de 
verteller in Le temps retrouvé: 'Or, la recréation d'impressions qu'il fallait 
ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalents d'intelligence n'était-
elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'oeuvre d'art telle que je 
l'avais conçue' {Recherche 3: 1044). Boks-Schoute (1971) wijst tevens op de paral
lel die Proust trekt tussen de onvrijwillige herinnering en het gebruik van de 
metafoor. De een creëert een analogie van twee momenten, de ander een analo
gie van twee dingen. Beide maken het mogelijk aan de contingentie te ontsnap
pen. De verteller zegt hier zelf over: 'On peut faire se succéder indéfiniment 
dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne 
commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera 
leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qu'est le rapport unique de 
la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux 
nécessaires d'un beau style; même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une 
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qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les ré
unissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une 
métaphore' (Recherebe 3: 889). In de jaren zeventig presenteren Boks-Schoute en 
Siebelink (1976), in navolging van Franse critici als Lejeune en Doubrovsky, een 
psychoanalytische interpretatie van de Madeleinescène die niet door iedereen 
wordt gewaardeerd: 't Hart reageert afwijzend op de analyse van Siebelink. 
Volgens Boks-Schoute en Siebelink wordt de scène beheerst door religieuze en 
seksuele connotaties. Ze associëren het koekje met het vrouwelijke geslachts
orgaan en benadrukken de christelijke symboliek die de scène domineert. 

Een tweede thema dat door de hele periode heen een belangrijke rol heeft 
gespeeld, is dat van de liefde en dat is niet verwonderlijk; Proust onderwerpt 
zowel de heteroseksuele liefde als de homoseksuele in zijn roman aan een 
minutieus onderzoek. Er bestaat nergens zoveel consensus over in de Neder
landse kritiek als over de liefdestheorie die Proust in zijn roman uiteen heeft 
gezet. Er zitten dan ook buitengewoon veel herhalingen in de receptiedocumen
ten die dit thema in Prousts werk onder de loep nemen. Door de hele receptie
geschiedenis heen onderstreept de kritiek bovenal het pessimistische karakter 
van Prousts opvattingen omtrent de liefde waarbinnen subjectiviteit en 
vergankelijkheid centraal staan. Van Loon (1928), De Bruijn (1929 II a), Drion 
(1963), Vestdijk (1966 d), Dresden (1966 en 1978), Van Galen Last (1971), 
Halberstadt-Freud (1977 en 1986), Van Buuren (1985), Van Krogten (1988), 
Pröpper (1992/1993) en vele anderen benadrukken de subjectiviteit en betrek
kelijkheid van de liefde bij Proust en leggen keer op keer een verband met het 
principe van de intermitterende persoonlijkheid. Men is algemeen van mening 
dat Proust afrekent met de romantische liefdesopvatting. Proust gelooft niet in 
de exclusiviteit van de liefde. Het romantisch gevoel voor de ander geboren te 
zijn, dat nog zo kenmerkend was voor de personages van Stendhal, treffen we 
bij Proust niet aan. Zoals Pröpper uiteenzette wordt het eerste stadium van de 
verliefdheid van de verteller voor bijvoorbeeld Albertine veel minder bepaald 
door een bewuste persoonlijke keuze (de brunette Albertine is zijn 'genre' niet 
net zomin als Odette dat is voor Swann) dan door de toevallige situatie (het 
strand van Balbec) en de aantrekkingskracht van specifieke lichamelijke details 
(Albertine's oogopslag). De Bruijn wees in 1929 al op het feit dat het sub
jectivisme een van de fundamenten van de Proustiaanse wereldbeschouwing en 
dus ook van zijn visie op de liefde is. Ons liefdegevoel is volgens hem meestal 
geheel onafhankelijk van de intellectuele, morele of gevoelswaarde van de be
minde. Alle personages bij Proust worden verliefd op 'onwaardigen'. Swann, die 
zich aan de top van de sociale hiërarchie bevindt, wordt verliefd op de 
courtisane Odette; Saint-Loup vergooit zich aan de snol Rachel. De subjectivi
teit van het liefdesfenomeen wordt in de Recherche in iedere verhouding ver
beeld. Zoals voornoemde critici keer op keer onderstreepten, komt dit betrek
kelijke karakter van de liefde voort uit een veel algemener standpunt van Proust 
ten aanzien van de psychologie van de mens: het principe van de intermitteren
de persoonlijkheid. De mens is volgens Proust aan voortdurende verandering 
onderhevig en dat betekent dat de gevoelswereld van elk individu niet voor eens 
en voor altijd vastligt: 'Notre moi est fait de la superposition de nos états 
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successifs' {Recherche 2: 544). Dat alles, en dus ook de liefde, aan de tijd ten 
prooi valt, dat is het aspect van de werkelijkheid waarvoor Proust het gevoeligst 
was. De tijd is, met uitzondering van de gelukzalige momenten van de onwille
keurige herinnering, een diabolische kwelgeest. Geen van de personages die de 
Recherche bevolken, is standvastig in de liefde; allen voelen de behoefte de 
knellende band van hun relaties te doorbreken en koesteren voortdurend ver
langens naar andere mannen of vrouwen. Wat maakt dat er dan toch zoiets als 
een liefdesgevoel ontstaat? Dresden, Van Buuren, Pröpper en anderen zijn van 
mening dat het de verbeelding is die bijvoorbeeld Swann en de verteller de 
teleurstellende werkelijkheid van de potentiële geliefde tijdelijk doet vergeten. 
Volgens Dresden en Van Buuren is het door de esthetisering van Odette dat 
Swann zijn onverschilligheid jegens haar verliest en haar gaat begeren. Swann 
herkent in haar de Zephora van Botticelli. Niet Odette maar de artistieke af
beelding vormt het feitelijk object van verlangen. Van Buuren spreekt in dezen 
in algemene zin van estheticisme bij Proust: het leven wordt bij Proust gesubli
meerd door de kunst. Het is zeker zo dat Prousts personages, zoals Vestdijk 
reeds beweerde, in nauw contact staan met het metaforische en de neiging heb
ben in de werkelijkheid een artistieke schoonheid te ontdekken, maar deze 'per
ception idolâtre' wordt door Proust keer op keer van de hand gewezen: 'Mais 
non; Albertine n'était nullement pour moi [de verteller] une oeuvre d'art. Je 
savais ce que c'était qu'admirer une femme d'une façon artistique, j'avais connu 
Swann' {Recherche 3: 383). Men moet kunst en leven niet met elkaar verwarren. 
Swann doet dat wel, hij is een dilettant, een estheet, een gemankeerde kunste
naar. Pröpper legt een verband met de kristallisatietheorie van Stendhal. De 
verteller van de Recherche is een idealist, hij probeert voortdurend door middel 
van de verbeelding de werkelijkheid en dus ook de liefde consistentie te geven. 
De fantasieën die de naam van de Duchesse de Guermantes bij de verteller op
roept nog voor hij haar ontmoet heeft, zijn hier een goed voorbeeld van. Zelf 
zegt de verteller hier in Le temps retrouvé over: 'De ma vie passée je compris 
encore que les moindres épisodes avaient concouru à me donner la leçon d'idéa
lisme dont j'allais profiter aujourd'hui. Mes rencontres avec M. de Charlus, par 
exemple, ne m'avaient-elles pas, même avant que sa germanophilie me donnât la 
même leçon, permis, mieux encore que mon amour pour Mme de Guermantes 
ou pour Albertine, que l 'amour de Saint-Loup pour Rachel, de me convaincre 
combien la matière est indifférente et que tout peut y être mis par la pensée 
[...]' {Recherche 3: 910). 

Liefde ontstaat bij Proust volgens de meeste critici evenwel niet alleen door 
projectie, maar ook door jaloezie. De verteller gaat Albertine pas werkelijk 
beminnen wanneer zij hem vertelt dat zij de vriendin van de dochter van Vin-
teuil vroeger goed heeft gekend. Haar vermeende lesbische liefdesrelaties zijn de 
startmotor voor zijn liefdesgevoel. Jaloezie, en meer in het algemeen het lijden, 
onderhouden ook het liefdesgevoel. De Bruijn, Vestdijk, Drion, Dresden, Pröp
per en Van Krogten wijzen allen op de liefde-opwekkende kracht van de jaloe
zie bij Proust. Fascinatie met en angst voor het onbekende bepalen de liefde. 
Jaloezie en angst de geliefde te verliezen zijn de voorwaarden voor het optreden 
van een zekere verliefdheid: 'Car, ainsi qu'au début il est formé par le désir, 
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l'amour n'est entretenu plus tard que par l'anxiété douloureuse' (Recherche 2: 
106). Volgens Vestdijk (1968 a) bijvoorbeeld is bij Proust liefde het expansie
effect van de angst. Deze verliefdheid, die gedomineerd wordt door verlatings
angst en bezitsdrift, brengt evenwel geen ware vreugde: 'Elle [Albertine] était 
capable de me causer de la souffrance, nullement de la joie. Par la souffrance 
seule subsistait mon ennuyeux attachement' (Recherche 2: 28). Proust beschrijft 
de liefde niet voor niets vaak als een slopende ziekte. Het leed kan de liefde niet 
eeuwig in stand houden en aan iedere relatie in de Recherche komt dan ook op 
den duur een einde. Vestdijk (1968 a) ziet in dezen een verband tussen Prousts 
liefdesopvatting en de filosofie van de relatie tot de ander van Sartre: beiden 
gaan er vanuit dat de ene mens de ander wenst te bezitten, maar dat dit verlan
gen nooit helemaal bevredigd wordt: 'Et je comprenais l'impossibilité où se 
heurte l'amour. Nous nous imaginons qu'il a pour objet un être qui peut être 
couché devant nous, enfermé dans un corps. Hélas! Il est l'extension de cet être 
à tous les points de l'espace et du temps que cet être a occupés et occupera. Si 
nous ne possédons pas son contact avec tel lieu, avec telle heure, nous ne le 
possédons pas. Or nous ne pouvons toucher tous ces points. Si encore ils nous 
étaient désignés, peut-être pourrions-nous nous étendre jusqu'à eux. Mais nous 
tâtonnons sans les trouver. De là la défiance, la jalousie, les persécutions. Nous 
perdons un temps précieux sur une piste absurde et nous passons sans le soup
çonner à côté du vrai' (Recherche 2: 100). 

Prousts kijk op de liefde is ontluisterend. Velen (waaronder Walser 1959, 
Vestdijk 1966 d en Siebelink 1976) benadrukken dan ook het feit dat aan het 
eind van de roman de verteller tot de conclusie komt dat de mens zich niet in 
de liefde maar alleen in de kunst kan openbaren. Alleen de kunst leidt tot on
sterfelijkheid: 'Je sentais bien que la déception du voyage, la déception de 
l'amour n'étaient pas des déceptions différentes, mais l'aspect varié que prend, 
selon le fait auquel il s'applique, l'impuissance que nous avons à nous réaliser 
dans la jouissance matérielle, dans l'action effective' (Recherche 3: 877). En: 'Par 
l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet 
univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient 
restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune' (Recherche 3: 895). 

De liefde bestaat bij Proust bij de gratie van het leed. Op grond van deze ge
dachte heeft Halberstadt-Freud (1977) een diepgravend onderzoek gedaan naar 
het sadomasochistische karakter van de liefde bij Proust. Volgens Halberstadt-
Freud zijn de relaties bij Proust in essentie pervers. In haar optiek zijn bij 
Proust liefde en perversie onverbrekelijk verbonden. Het werk van Proust 
nodigt alleszins uit tot een dergelijke interpretatie. Zegt de verteller in La 
Prisonnière immers niet het volgende naar aanleiding van zijn verhouding met 
Albertine: 'Car quand nous étions ensemble avec Albertine, il n'y avait pas de 
propos si pervers, de mots si grossiers que nous ne les pronocions tout en nous 
carressant' (Recherche 3: 338). De verteller en zijn moeder en de verteller en 
Albertine bijvoorbeeld hebben een perverse relatie omdat ze alles wat ze voor 
elkaar voelen, verdraaien en verbergen. Laten we het woord opnieuw aan de 
verteller geven: 'Certes, j'avais quelques remords d'être aussi irritant à l'égard 
d'Albertine, et je me disais: "Si je ne l'aimais pas, elle m'aurait plus de gratitude, 
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car je ne serais pas méchant avec elle; mais non, cela se compenserait, car je 
serais aussi moins gentil". Et j'aurais pu, pour me justifier, lui dire que je 
l'aimais. Mais l'aveu de cet amour, outre qu'il n'eût rien appris à Albertine, 
l'eût peut-être plus refroidie à mon égard que les duretés et les fourberies dont 
l 'amour était justement la seule excuse: être dur et fourbe envers ce qu'on aime 
est si naturel!' {Recherche 3: 111). Beide relaties worden gedomineerd door ver
latingsangst en door angst voor intimiteit. 

Voor de analyse van het thema van het sadomasochisme neemt Halberstadt-
Freud haar toevlucht tot de theorieën van die andere grote psycholoog van de 
liefde uit het begin van deze eeuw: Sigmund Freud. De mogelijke verwant
schappen tussen Prousts liefdesopvattingen en die van Freud werden al in de 
jaren twintig en dertig aan de orde gesteld, maar een dergelijke Freudiaanse 
interpretatie van Prousts werk riep toen vooral weerstand op. Volgens Vestdijk 
(1933) en De Bruijn (1929 a) hebben Proust en Freud alleen een zekere instel
ling op het onderbewuste gemeen en de methode der introspectie. Zoals we 
gezien hebben stond men met name in kringen rondom Forum zeer sceptisch 
tegenover een psychoanalytische literatuurbenadering. Na de oorlog komt hier 
verandering in, alhoewel Vestdijk (1966 d) en Drion (1966 b) zich blijven 
verzetten tegen een Freudiaanse benadering van Proust. Zo verwijt Drion Pain
ter Freudiaans amateurisme. Vestdijk denkt dat overeenkomsten met de psycho
analyse, zoals de betekenis van de moederbinding, zuiver toevallig zijn. Breg-
stein is in 1965 evenwel van mening dat Proust dicht bij Freud staat: de vertel
ler van de Recherche bereikt uiteindelijk de losmaking van de eigen traumatische 
wereld die Freud via de psychoanalyse probeerde te bewerkstelligen. De be
studering van de mogelijke verwantschappen tussen Proust en Freud bereikt 
haar hoogtepunt met de publicaties van de wetenschappelijke studies van 
Halberstadt-Freud en Van Krogten, die beiden een radicaal psychoanalytische 
benadering op Proust loslaten. Beiden zijn van mening dat de globale liefdes
theorie van Proust goed aansluit bij die van Freud: het onderbewuste, de on
vervulbaarheid van verlangens, de overschatting van het object en een genetisch 
gezichtspunt dat wil zeggen de continuïteit tussen de kindertijd en de volwas
senheid staan bij beiden centraal. Naast deze overeenkomsten, wijzen ze ook op 
enkele verschillen: Proust bespreekt uitvoeriger de ouder-kind relaties, affecten 
hebben bij hem een belangrijker betekenis, seksualiteit speelt in de liefde bij 
Proust geen grote rol terwijl Freud een cruciale rol toekent aan de geslachts
drift. Het belangrijkste verschil tussen beiden is evenwel dat de wetenschapper 
Freud het sado(masochisme) als een afwijking zag die behandeld diende te wor
den, terwijl het bij Proust een psychologisch-esthetisch verschijnsel is. Zo 
schrijft de verteller naar aanleiding van het ogenschijnlijk perverse liefdesspel 
van Mlle Vinteuil en haar vriendin: 'Certes, dans les habitudes de Mlle Vinteuil 
l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer 
réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique; c'est à la lumière 
de la rampe des théâtres du boulevard plutôt que sous la lampe d'une maison de 
campagne véritable qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le por
trait d'un père qui n'a vécu que pour elle; et il n 'y a guère que le sadisme qui 
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donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. [...] Les sadiques 
de l'espèce de Mlle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturel
lement vertueux que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mau
vais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y 
livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de 
faire entrer leur complice, de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être 
évadés de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir' 
(Recherche 1: 164). Proust beweert hier dat Mlle Vinteuil niet echt boosaardig is 
omdat zij anders nooit al deze symbolische, rituele handelingen had verricht om 
haar vader te ontheiligen. Echte slechtheid laat zich niet ontmaskeren en weet 
van zichzelf het kwade niet. 

De pessimistische visie van Proust op de liefde, die door talloze critici wordt 
onderstreept, roept vrijwel nooit afkeurende reacties op. Dit kan niet gezegd 
worden van Prousts behandeling van het thema van de homoseksualiteit, het
geen opvallend is aangezien in Prousts optiek homoseksualiteit en hetero
seksualiteit aan dezelfde wetten onderhevig zijn. Het thema van de homoseksua
liteit krijgt niet veel aandacht in de Nederlandse kritiek en dat heeft waar
schijnlijk alles te maken met het feit dat homoseksuelen kennelijk moeite 
hebben zich op een positieve manier te identificeren met Prousts opvattingen. 
Al in de jaren twintig verwijt Gide Proust zichzelf te hebben weggewerkt als 
homoseksueel in zijn roman en een te negatief beeld te geven van de homo
seksuele liefde. Jef Last zegt er het volgende over in zijn boek Mijn vriend 
André Gide: 'Sprekend over Sodome et Gomorrhe vertelt Gide mij hoe hij Proust 
eens had verweten uitsluitend een bepaald soort onsympathieke homo's te schil
deren, waardoor misverstanden en de afschuw ten opzichte van homosexualiteit 
nog versterkt worden. Proust had lachend geantwoord: "O, maar de sympathie
ke homosexuelen komen ook in mijn boek voor, alleen heb ik ze vermomd als 
meisjes", en hij gaf als voorbeeld de verhouding van Swann met Odette. "Hoe
zeer ik Proust als auteur ook bewonder", zei Gide, "toch heb ik hem als mens 
deze oneerlijkheid, die uitsluitend diende om zichzelf te dekken, nooit ver
geven"'.40 Deze kritiek van Gide op Proust vindt tijdens de eerste periode nog 
niet veel weerklank in de Nederlandse kritiek. De meeste reacties maken duide
lijk dat homoseksualiteit in die tijd nog een groot maatschappelijk taboe was. 
Uitvoerige beschouwingen over Prousts opvattingen komt men nog niet tegen. 
Greshoff bijvoorbeeld gaat er vanuit dat de briefwisselingen van Proust op 
mogelijke aanstootgevende passages gescreend zijn en Van Praag verkondigt in 
1933 het standpunt dat het alom aanwezige thema van de homoseksualiteit de 
lezer zal afstoten omdat deze zich alleen met heteroseksuele liefdesgeschiedenis
sen kan identificeren. Van Duinkerken (1932 a) is evenmin te spreken over het 
feit dat auteurs als Gide en Proust een grotere belangstelling aan de dag leggen 
voor homoseksuelen dan voor 'het doodgewone verliefde jongmensch, dat dage
lijks op den gezetten tijd door zijn meisje van het kantoor wordt gehaald'. Al
leen De Bruijn (1929 a) en De Graaf (1942) hebben bewondering voor Prousts 

J. Last, Mijn vriend André Gide, Van Ditmar, Amsterdam, 1966, pp. 17-18. 
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benadering, die zij gedurfd noemen, maar ook zij gaan niet uitvoerig in op het 
thema. De Graaf is van mening dat Prousts opvatting dat heteroseksuele en 
homoseksuele liefdes aan dezelfde wetten onderhevig zijn een uiting van een 
nieuwe vorm van humanisme is dat zijn gehele werk kenmerkt: daar waar 
anderen verschillen en contrasten zien, ziet Proust verscheidenheid. Na de oor
log en met name vanaf de revolutionaire jaren zestig zou men een meer taboe-
doorbrekend standpunt ten aanzien van Prousts behandeling van het thema ver
wachten, maar ook de critici die zich er toen over uitlieten als Drion (1963) en 
Vestdijk (1966 d) zijn tamelijk behoudend in hun beoordeling. Drion is evenals 
Van Praag (1975) van mening dat homoseksuele liefdes het verhaal te veel be
heersen en ook Vestdijk huldigt deze opvatting. Ze zijn allen van mening dat de 
gemiddelde lezer niet in staat is zich met de homoseksuele liefde te vereen
zelvigen. In Het wezen van de angst stelt Vestdijk dat slechts één à twee procent 
van de mensen volledig geïnverteerd zijn en dat is inderdaad beduidend minder 
dan in de Recherche. Hans Visser stelt in zijn biografie van Vestdijk dat deze 
'zich belemmerd voelde door de seksuele inversie die bij Proust een zeer grote 
rol speelt en die Vestdijk volkomen vreemd was'.41 Drion en Vestdijk gaan uit
gebreid in op de redenen die Proust ertoe zouden hebben bewogen zijn homo
seksuele geaardheid deels te verbergen door de ik-figuur heteroseksuele liefdes te 
laten beleven: Proust zou zijn lezers niet hebben willen afstoten en zijn moeder 
geen pijn hebben willen doen. Ze bevestigen dus beiden het feit dat homo
seksualiteit een maatschappelijk taboe was. Drion is van mening dat Proust zo
doende zijn ware geaardheid heeft verloochend. Vestdijk daarentegen bewondert 
de heteroseksuele transcriptie maar het is veelzeggend dat volgens hem de be
langrijkste reden voor deze transpositie het feit is dat Proust alleen op het 
'lage', zinnelijke niveau homoseksueel was; de 'hogere' liefde werd hem volgens 
Vestdijk alleen door vrouwen ingeboezemd. Vestdijk is het daarnaast niet eens 
met Prousts theoretische uitgangspunt dat een mannelijke homoseksueel per se 
een 'vrouw' moet zijn en dat de liefde van de mannelijke homoseksueel niet te 
bevredigen is, aangezien zij zich op een 'normale' man richt. Jupien en Morel 
hebben geen uitgesproken vrouwelijke trekken. Vestdijk verzet zich dus tegen 
Prousts pogingen tot 'degaying'. Tijdens de laatste periode benadrukt de kritiek 
unaniem het feit dat Proust een te negatieve kijk op homoseksualiteit geeft en 
men is alom van mening dat Prousts visie niet meer van deze tijd is. Het taboe 
is grotendeels doorbroken. Gelens (1986), Van Buuren (1986 c) en Brassinga 
(1986) wijzen erop dat bij Proust homoseksuelen een gemarginaliseerde groep 
vormen. Het zijn zieken, aangeklaagden; een vervloekt ras dat tot eenzaamheid 
is gedoemd. Hillenaar (1993) en Van Buuren zijn zelfs van mening dat Proust 
homoseksualiteit geen warm hart toedroeg. Proust veroordeelde zijn eigen 
homoseksualiteit en trachtte deze te sublimeren of beter te 'repareren' via de 
kunst. 

We zien dus dat de beoordeling van het thema van de homoseksualiteit bij 
Proust door de receptiegeschiedenis heen in zekere zin een afspiegeling biedt 

H. Visser, Simon Vestdijk. Zen schrijversleven, Kwadraat, Utrecht, 1987, p. 
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van de ideologische ontwikkeling ten aanzien van deze seksuele geaardheid in 
de loop van deze eeuw: van taboe naar emancipatie. Tegenwoordig heeft men 
grote moeite met het feit dat Proust in zijn werk het taboe rondom homoseksu
aliteit bevestigt. Last zegt hier in 1966 al over: 'Ernstiger is het argument van 
Proust, die ons de smerige en belachelijke zijde van de homosexuele liefde laat 
zien, een aspect waarvan het onbevredigende tenslotte tot een volkomen morele 
desintegratie leidt'.42 Hij identificeert zich liever met een auteur die openlijk 
voor zijn seksuele geaardheid uitkomt zoals Gide: 'Hij [Gide] eiste ook in zijn 
werk het recht op deze genoegens niet te verzwijgen en was daarin wellicht eer
lijker dan vele heterosexuele collega's die hun pekelzonden uitsluitend voor de 
borreltafel bewaren. In verhalen als "Aqua sancta" heeft Gide getracht de keer
zijde te tonen van de door Proust geslagen medaille. Hij wilde aantonen dat on
danks alle beperkingen die de homosexueel in de meeste gevallen tot een on
waardig, leugenachtig liefdeleven dwingen, de poëzie toch ook hier steeds tot de 
mogelijkheden blijft behoren'.43 Het is opvallend hoe problematiserend er over 
Prousts behandeling van het thema van de homoseksualiteit wordt geschreven, 
want hij had wel degelijk ook oog voor de poëzie van deze seksuele geaard
heid.44 Het verband dat Proust in de Recherche bijvoorbeeld bij herhaling legt 
tussen inversie en kunstzinnigheid zou menigeen toch als muziek in de oren 
moeten klinken: 'C'est l'homosexualité survivante malgré les obstacles, honteu
se, flétrie, qui est la seule vraie, la seule à laquelle puisse correspondre chez le 
même être un affinement des qualités morales. On tremble au rapport que le 
physique peut avoir avec celles-ci quand on songe au petit déplacement de goût 
purement physique, à la tare légère d'un sens, qui expliquent que l'univers des 
poètes et des musiciens, si fermé au duc de Guermantes, s'entre'ouvre pour M. 

42 J. Last, 1966, p. 30. 

43 o.e. p. 35. 

44 Dit alles geldt ook voor de academische Proustkritiek. Zo haalt A.F. Garétta in 1996 in Yale 
French Studies breed uit naar C. Robinson die Prousts ingehouden homoseksueel schrijven af
keurt en zelfs zou willen verbieden: 'I would gladly participate in those celebrations were it not 
for the fact that this view of literature results in pronouncements such as Robinson's treatment 
of Proust: "Proust's account of homosexuality is depressing...At best one could conclude that 
his portrait absolved homosexuals of moral responsibility: a fate is not a vice. It is therefore dif
ficult to disagree with Eric Bentley's claim that the negative self-image in Proust is such that 
there would be a case for banning his work, were censorship not a bad thing in itself". Garétta 
is het niet met deze kritiek eens. Een auteur hoeft niet per se in de lijn van zijn eigen seksuele 
geaardheid te schrijven: 'In other words, what Robinson advocates is a straight portrayal of gay 
desires, devoid of the queer detours, obliqueness, and possible darkness that seem to threaten in 
his eyes the narcissistic, positive identifications he feels are empowering and naturally flow 
from "gay writers who are at ease with their sexuality". This is a depressing picture of litera
ture, indeed, and could well lead us to regret the day when censorship was considered a good 
thing, though not in itself. I would like to read Proust's contention that "a book is the product 
of an I different from the one we manifest in our habits, in society, in our vices" as an index of 
a certain dissembling afforded by littérature' (A.F. Garréta, 'In Light of Invisibility'. In: Yale 
French Studies, nr. 19, 1996, pp. 212-213). 
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de Charlus. Que ce dernier ait du goût dans son intérieur, qui est d'une mé
nagère bibeloteuse, cela ne surprend pas; mais l'étroite brèche qui donne jour 
sur Beethoven et sur Veronese!' {Recherche 3: 206). Kunstzinnigheid is bij Proust 
evenals homoseksualiteit een 'différence qualitative'. Vleugel (1988) suggereert 
denk ik terecht dat het hyperbolische en karikaturale karakter van Prousts 
werk de Nederlandse kritiek te weinig is opgevallen. In zijn roman Een valse 
nicht stelt hij dan ook dat Prousts visie op homoseksualiteit aan iedere moreel 
waarde-oordeel ontsnapt: 'Het begin van Sodome et Gomorrhe dat ze [Grada] net 
had gelezen en die avond met hem [Lewedorp] besprak, vergelijkt de ont
moeting tussen twee bizar georiënteerde homoseksuelen met de kruisbestuiving 
door een verdwaalde hommel van een zeldzame plant, die op het Parijse 
binnenplaatsje waar hij al even toevallig terecht is gekomen tot eeuwige 
steriliteit lijkt gedoemd. "Haast ongelooflijk voor die tijd, geniaal! De visie op 
homoseksualiteit als een geestige rijmvondst van de natuur die aan iedere 
moralisering ontsnapt". Ze keek Lewedorp aan of ze nu pas besefte wat een 
geweldige schat aan spiritueel vermaak ze al die tijd in hem braak had laten 
liggen. "En ook zo enig dat de verteller Jupien en de baron als het ware door 
een kiertje bespiedt, ze afluistert, alsof het een sprookje voor kinderen is, Riket 
met de Kuif of zoiets. Ik weet niet of jij wel beseft hoe goed dat is!"'.45 Deze 
problematiserende visie die in de publieke kritiek op Prousts behandeling van 
het thema van de homoseksualiteit wordt uitgedragen impliceert overigens niet 
dat homoseksuelen zich van zijn werk afwenden. Integendeel, onder Prousts 
pleitbezorgers zijn veel homoseksuelen. Zo maakten Vleugel en Vorstenbosch 
in 1987 een toneelbewerking van Prousts Recherche. De negatieve reacties op 
deze toneeladaptatie verwerkte Vleugel in zijn roman.46 En de volgende op
merking van Vorstenbosch naar aanleiding van het overlijden van zijn partner 
in NRC Handelsblad van 28 augustus 1998 bewijst dat Proust voor homoseksu
elen wel degelijk een positief literair referentiepunt kan zijn: 'Guus had een 
antenne voor trends en de hekeling daarvan. Hij was niet voor niets een groot 
bewonderaar van Proust. Toen ik hem leerde kennen, zag ik direct wat voor 
scherpe en originele geest hij had, maar pas nadat ik Proust had gelezen, kon ik 
echt met hem praten'.47 Voor de verbeelding van de homoseksuele gevoels
wereld van Luc Lewedorp gaat Vleugel constant te rade bij Proust. Zo heeft 
Lewedorp net als de Baron de Charlus 'een bloedhekel aan de traditie die 

G. Vleugel, 1985, p. 119. 

In zijn roman Een valse nicht is sprake van een toneelbewerking van Un amour de Swann. 
Lewedorp is van mening dat Prousts werk zich niet leent voor dergelijke adaptaties, p. 98: 'Zijn 
[Lewedorps] respect voor de schrijver [Proust], die erin geslaagd is iedere omzetting in een 
ander medium van meet af aan te torpederen, en alleen op de bladzij tot zijn recht te komen 
(wat voor Lewedorp, zoals voor meer puristen, een voorwaarde was voor grote literaire kunst) 
nam omgekeerd evenredig toe aan zijn afgrijzen van het gebral op het podium'. 

P. Kottman, 'Ton Vorstenbosch over koningin Wilhelmina en Guus Vleugel'. In: NRC Handels
blad, 28 augustus 1998. 
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homo's bij het vrouwelijk geslacht indeelt'; hij houdt van stoere knapen.48 Net 
als de verteller en de Baron de Charlus is Lewedorp een voyeur die er sado
masochistische fantasieën op nahoudt49 en zich bijzonder aangetrokken voelt 
tot jonge jongens van mindere afkomst: 'Proust, althans zijn dubbele hoofd
persoon, beleeft aan zijn erotische contacten met de lagere sociale niveaus niet 
alleen de lust van het lichamelijke, maar misschien meer nog die van de crea
tieve waarneming, waarbij hij juist uit de domheid van zijn minnaars de interes
santste adstructie weet te halen voor zijn visie op leven en mensheid. Ongetwij
feld wilde Lewedorp met Danny ook zoiets, maar het onnozele gelul waarop hij 
zich voorbereid en zelf verheugd had, bleef uit, en behalve dat hij auto-monteur 
was [Agostinelli] en in West woonde werd ook feitelijke informatie nauwelijks 
verstrekt'. Zowel op literair als op homseksueel gebied lukt het Lewedorp even
wel niet Proust te evenaren. 

5.3.2 De literaire doorwerking van Proust en de invloed van de Franse lite
raire kritiek. 

De tweede doelstelling van dit receptie-onderzoek was een antwoord te vinden 
op de vraag of de receptie van Proust ontwikkelingen in het Nederlandse proza 
en de Nederlandse literaire kritiek profileert en of daarbij sprake is van een 
Franse beïnvloeding. Franse katholieke ideologen als Maritain en Massis, neo-
classicisten, existentialisten, de auteurs van de 'nouveau roman', structuralisten, 
de psychoanalytische school van Lacan, er is vrijwel geen Franse literaire of 
kritische beweging van de afgelopen eeuw die de Franse Proustkritiek on
beroerd heeft gelaten. Natuurlijk werd er ook los van deze bewegingen veel 
over Proust geschreven, maar zij bieden toch een aardige kapstok voor een 
beschrijving van de receptie van Proust in Frankrijk. Hoewel de Nederlandse 
literaire lijn meestal sterk afwijkt van de Franse, heeft de Franse receptie zijn 
weerslag gehad op de Nederlandse. Tijdens het Interbellum was de invloed van 
de Franse literaire kritiek het grootst, hetgeen zich laat verklaren door het feit 
dat men in die tijd in Nederland erg internationaal georiënteerd was en door 
het feit dat veel critici, zoals Du Perron en Greshoff, regelmatig in Frankrijk 
verbleven. De Nederlandse pers was sterk op Frankrijk gericht. Wanneer in de 
jaren dertig de belangstelling voor Proust in Frankrijk terugloopt, heeft dat 
grote gevolgen voor de receptie in Nederland. Franse studies als het boek Marcel 

G Vleugel, 1985, p. 6. 

Zie bijvoorbeeld G. Vleugel, 1985, p. 6: 'Hij kon zich de jonge jongen die hem beledigd had 

nog duidelijk voor de geest halen, en had hem voor het ochtendkrieken vele malen in gedach

ten, hangend aan de muur tegenover zijn bed, in het gezicht gespuwd [denk aan de Montjou-

vainscène waar de vriendin van Mlle Vinteuil spuwt op het portret van de overleden vader], 

gegeseld met de stofzuigerslang en met kokende thee overgoten [Madelemescène], daarbij 

overigens wel zorg dragend dat de bestraffing geen seksueel karakter kreeg, want het was een 

min schepsel geweest, met opgemaakte ogen en de stem van een verkouden heroïnehoer' . 
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Proust, sa vie, son oeuvre van Pierre-Quint zijn van grote invloed geweest op de 
Nederlandse Proustkritiek. De katholieken richtten zich op de beoordeling van 
critici als Massis en auteurs als Mauriac, Ghéon en Bernanos, waarbij overigens 
dient te worden opgemerkt dat men uitsluitend oog had voor de extreem ortho
doxe, afwijzende benadering en dat gematigder standpunten, zoals we die in de 
katholieke kritiek in Frankrijk ook tegenkwamen, vrijwel onbesproken ble
ven.50 De Nederlandse literaire kritiek was dogmatischer en verzuilder dan de 
Franse. De niet-confessionele kritiek was sterk gericht op de groep rondom de 
Nouvelle Revue Française die een ethische beschouwing van literatuur afwees en 
in Frankrijk Prousts literatuur met lovende besprekingen ondersteunde. Ook de 
invloed van het gedachtengoed van dit Franse tijdschrift moet evenwel niet 
overschat worden. In Nederland wordt Proust nog nauwelijks in verband ge
bracht met de bewegingen van de historische avant-garde of met romanschrij
vers als Joyce, Mann en Gide, en Riviere's opvattingen omtrent de raakvlakken 
tussen Proust en Freud worden niet gedeeld. Meer in het algemeen waren er 
ook grote verschillen tussen de receptie van Proust in Frankrijk en Nederland 
tijdens het Interbellum, hetgeen alles te maken heeft met het feit dat het 
neoclassicisme en de bewegingen van de historische avant-garde in de Neder
landse literatuur geen rol van betekenis speelden. De surrealistische ideeën 
hadden pas na de Tweede Wereldoorlog een zekere invloed op de Nederlandse 
literatuur. Tijdens de tweede periode is het existentialisme zeker van invloed 
geweest op de ontvangst van Proust in Nederland, maar deze invloed was niet 
doorslaggevend en slechts van korte duur. Sartre's kritiek op Proust werd niet 
door velen gedeeld en er werd dan ook los van het existentialisme veel over 
Proust geschreven. De doorwerking van het existentialisme in de Nederlandse 
literatuur was in het algemeen niet groot. De visie van de vertegenwoordigers 
van de 'nouveau roman' op Proust wordt slechts zeer sporadisch, en vooral 
door romanisten, aan de orde gesteld en dat geldt nog sterker voor de inter
pretaties van de kant van structuralisten als Genette, die vrijwel geheel 
onbesproken blijven. Binnen de Nederlandse literatuur was de Hollandse pen
dant van de Franse 'nouveau roman' slechts een randverschijnsel; auteurs als 
Polet en Vogelaar hebben zich niet verenigd in een beweging met duidelijke 
manifesten. De 'Nouvelle Critique' was eerder een aangelegenheid van de acade
mische kritiek, Proust wordt in het tijdschrift Merlyn dat wel als de Neder
landse pendant van deze nieuwe literair-kritische stroming wordt gezien, niet 
besproken. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb gezegd, is de receptie van 
Proust in Frankrijk gedurende de periode vanaf 1971 nauwelijks onderzocht. De 
enige interferentie die ik heb kunnen constateren is die van de psychoanalyti-

Zie bijvoorbeeld P. Sollers, 1994, p. 134: 'Le seul qui avait une entière admiration pour Proust 
c'était Mauriac. Quand je le voyais, Mauriac n'arrêtait pas de me parler de Proust. On se voyait 
en somme pour parler en secret de Proust, pour moi c'était imponant de connaître quelqu'un 
qui avait dîné avec Proust, tard dans la nuit, Proust dans son lit, les taches d'encre sur les draps, 
poulet froid, champagne, tout ça. Et Mauriac considérait que son oeuvre était elle-même abolie 
par celle de Proust, c'était des propos du genre: quand le soleil se lève, là tout disparaît'. 
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sehe literatuurkritiek. Boks-Schoute, Siebelink en Halberstadt-Freud baseren 
zich op Franse studies die Proust benaderen vanuit de psychoanalyse. 

De invloed van de Franse kritiek op de Nederlandse is dus in de loop van 
deze eeuw geringer geworden en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat 
de Nederlandse lijn sterk afweek van de Franse. Voor de Tweede Wereldoorlog 
kenden vrijwel alle Nederlandse tijdschriften een aparte rubriek voor de Franse 
literatuur en werden Franse tijdschriften en studies uitvoerig in de Nederlandse 
media besproken. Men gaat er doorgaans vanuit dat de kennis van het Frans in 
Nederland in die tijd veel groter was dan tegenwoordig. Van der Starre zegt 
daarover: 'Anderzijds konden die ouderwets opgevoede leerlingen toch ook wel 
wat. Zo heeft Vestdijk na zijn schooltijd alle vijftien delen van A la recherche du 
temps perdu gelezen, een ervaring waarvan hij in het laatste deel van de Anton 
Wachterromans en in het Proust-essay verslag uitbrengt. Ik vrees dat veel 
modern grootgebrachte kinderen hem dat niet zouden nadoen'.51 Men kan 
zich afvragen of al die klasgenootjes van Anton-Simon ook in staat zouden zijn 
geweest om Proust te lezen; hij is de enige met een mooi cijfer voor Frans.52 

Momenteel leren zeven van de tien scholieren Frans en ik ben ervan overtuigd 
dat procentueel evenveel van hen in staat zijn Proust te lezen. Toch is het een 
feit dat de aandacht voor de Franse literatuur in de media is teruggelopen en dat 
de positie van het Frans binnen de Nederlandse samenleving zich gewijzigd 
heeft. In de loop van de jaren vijftig verdwijnen de rubrieken over Franse 
literatuur grotendeels uit de tijdschriften, hetgeen deels gecompenseerd wordt 
door een toegenomen aandacht voor de buitenlandse literatuur in de dag- en 
weekbladen. Franse tijdschriften en interpretatieve studies worden evenwel 
zelden meer besproken. Het prestige van de Franse taal en daarmee van de 
Franse literatuur is in de media in de loop van deze eeuw afgenomen ten gunste 
van met name de Angelsaksische literatuur. Het feit dat Fokkema en Ibsch voor 
de modernistische plaatsbepaling van Proust zich hoofdzakelijk op Angelsaksi
sche bronnen beroepen, is hier een goed voorbeeld van. De Franse literatuur 
neemt tegenwoordig binnen de literaire media dezelfde positie in als de Spaanse, 
de Italiaanse of de Russische en het is dan ook van het grootste belang dat de 
romanistiek alles in het werk blijft stellen om de kennis van de Franse taal en 
cultuur in Nederland op peil te houden. 

Daar waar in Frankrijk de Proustreceptie zich in grote lijnen dus laat 
beschrijven rondom stromingen, tendensen en bewegingen, is de Nederlandse 

E. v.d. Starre, 1998, p. 13. 

S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1949, 

p. 32: ' O p de negen voor meetkunde volgde de tien van meneer Couvée, zonder voorbehoud 

ditmaal. Het was een onvergetelijk moment . Achter zijn laag tafeltje gezeten, had meneer 

Couvée, met een bedenkelijke frons over zijn puntig Frans gezichtje, al maar vijven en zessen 

voorgelezen; zelfs waren en vieren en drieën bij; maar toen hij zelf na alle anderen aan de beurt 

dacht te komen met een twee, helderde het gezicht achter het tafeltje ineens op, het zwarte 

puntbaardje klom een paar centimeter naar boven, en na even gewacht te hebben galmde me

neer Couvée: "Monsieur Wachter, une dix!" [...]'. 
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receptie veel minder bepaald door literaire of kritische stromingen of modes. 
Dit laat zich vooral verklaren door het feit dat de geschiedenis van de Ne
derlandse literatuur en van de Nederlandse literaire kritiek in de twintigste 
eeuw zich veel minder kenmerkt door een opeenvolging van bewegingen die 
zich tegen elkaar afzetten en hun esthetica duidelijk formuleerden in manifesten 
of anderssoortige theoretische geschriften. Anbeek stelt dat in de recente 
Nederlandse literatuurgeschiedenis alleen de beweging van Tachtig en Vijftig 
georganiseerd uitdrukking gaven aan een gewenste normverandering.3 ' Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat een gedetailleerde geschiedenis van het Neder
lands proza in de twintigste eeuw nog geschreven moet worden en dat recente 
literatuurgeschiedenissen als die van Schenkeveld-Van der Dussen niet eens een 
poging doen om het Nederlands proza te vangen in strak gedefinieerde stro
mingen. Van Bork & Laan en Anbeek baseren hun geschiedenis van de Neder
landse literatuur wel op poëticale verschuivingen maar we zien bij hen dat zij 
vaak hun toevlucht nemen tot een bredere Europese context en dat de tenden
sen die zij voor het proza onderscheiden meestal zeer algemeen geformuleerd 
zijn. Zo schrijft Anbeek bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het proza in 
Nederland na 1965: 'Hier ligt een belangrijke overeenkomst met de ontwikke
ling in het proza [Hij had zojuist uitgelegd dat in de poëzie sinds de Vijftigers 
geen sprake meer is van bewegingen], waar de evolutie overigens evenzeer 
zonder programma's en bewuste partijvorming verliep. De schrijvers die tot de 
intieme kring rond het tijdschrift De Revisor behoorden (Kooiman, Kellendonk, 
Matsier, Meijsing) hebben zich nooit vast willen leggen op enig programma. 
Alleen uitgedaagd door de kritiek (Nuis en Brokken) en een collega-auteur als 't 
Hart hebben zij enkele meer expliciete uitspraken gedaan [...]. Neemt men de 
kring ruimer (ouderen als Nooteboom, Mulisch; jongeren als Oek de Jong) dan 
is er al helemaal geen sprake meer van een gezamenlijk optreden. En toch kan 
men bij al deze prozaschrijvers een overeenkomstige gerichtheid terugvinden, 
namelijk van het realisme af naar een prozavorm waarin de relatie werkelijk
heid/fictie wordt "onderzocht"'.34 

Voor de beschrijving van ontwikkelingen binnen het Nederlandse proza ver
wijst de vakliteratuur zelden of nooit naar Proust. Prousts literatuur is geen 
belangrijk positief of negatief referentiepunt geweest voor Nederlandse critici of 
Nederlandse prozaschrijvers. Tijdens het Interbellum zetten de katholieken, de 
aanhangers van de Nieuwe Zakelijkheid, critici als Van Wessem en Marsman en 
de aanhangers van Forum zich veeleer af tegen het proza dat in de traditie van 
Tachtig werd geschreven en tegen de bewegingen van de historische avant-garde, 
dan tegen Proust. Hoewel Prousts literatuur zich uitstekend zou lenen voor een 
reflectie over de door Anbeek hierboven uiteengezette globale ontwikkeling van 
het realisme af naar een prozavorm waarin de relatie tussen kunst en werkelijk
heid onderzocht wordt, is dit in Nederland nauwelijks gebeurd. Alleen de 

53 T. Anbeek, 1990, p. 261. 

54 o.e. p. 264. 
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relatie tussen Proust en sommige vertegenwoordigers van de Franse 'nouveau 
roman' is sporadisch aan de orde gesteld. 

Ook heeft de receptie van Proust slechts in beperkte mate tendensen binnen 
de Nederlandse kritiek geprofileerd. De belangrijkste tendens die ook in deze 
studie naar voren komt, is die van de verzuiling en later ontzuiling, alhoewel 
direct dient te worden opgemerkt dat de receptie van Proust slechts een klein 
aspect van deze tendens laat zien. De receptie van zijn werk werd tijdens het 
Interbellum bepaald door de orthodox-katholieke media, een stroming binnen 
de literaire kritiek waaraan gewoonlijk in de vakliteratuur niet veel aandacht 
wordt besteed. Andere tendensen van het Interbellum, die zich laten groeperen 
rondom het gematigder katholieke tijdschrift De Gemeenschap, en rondom de 
niet-confessionele tijdschriften als Het Getij, De Vrije Bladen en Forum zijn niet 
of nauwelijks van betekenis geweest voor de receptie van Prousts werk. Na de 
Tweede Wereldoorlog zet de verzuiling van de literaire kritiek zich nog tot in 
het begin van de jaren zeventig door. Hiervan is nauwelijks iets terug te vinden 
in de receptie van Proust. Het enige dat men kan constateren is dat hij in deze 
periode nauwelijks wordt besproken in confessionele bladen als De Tijd, Trouw 
en de Volkskrant. De exclusieve affiniteit met het existentiële gedachtengoed van 
tijdschriften als Criterium, Columbus en Het Woord, verklaart het ontbreken 
van verwijzingen naar Prousts werk in deze tijdschriften. Tijdens de laatste 
periode heeft het programmatijdschrift vrijwel geheel afgedaan en is de Neder
landse literaire kritiek in het algemeen sterk geontideologiseerd. Er is dan 
helemaal geen sprake meer van een eventuele profilering van de receptie van 
Proust op basis van expliciet gedefinieerde literatuuropvattingen of op basis van 
confessionele uitgangspunten. Proust wordt lovend besproken tot in het pro
testantse dagblad Trouw. Maar zelfs in gevallen waar wel in zekere zin sprake is 
van een ideologie ten aanzien van het proza, zoals in de tijdschriften Raster en 
De Revisor, die een duidelijke voorkeur aan de dag leggen voor experimentele 
literatuur, zijn de normen niet van invloed geweest op de receptie van Proust. 
De artikelen van Brakman en Van Buuren, die we in deze tijdschriften tegen
komen, gaan niet in op de vormtechnische vernieuwingen van Prousts werk, 
maar bieden een vrij conventionele analyse van het fenomeen van de onwille
keurige herinnering. 

Deze gebrekkige profilering van de tijdschriften heeft waarschijnlijk alles te 
maken met het feit dat er in Nederland slechts een beperkte markt is voor het 
literaire en algemeen-culturele tijdschrift; ze bedienen alle min of meer dezelfde 
hoger opgeleide lezersgroep. Dit geldt ook in hoge mate voor de weekbladen 
maar veel minder voor de dagbladen. Kranten hebben veel meer een specifiek 
publiek. Proust wordt tegenwoordig meer besproken in kranten met een doel
groep van hoog opgeleide lezers als NRC Handelsblad en de Volkskrant dan in 
De Telegraaf of het Algemeen Dagblad. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat 
sommige kranten in de loop van deze eeuw een duidelijke ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Zo was de aandacht voor Proust tijdens het Interbellum veel 
groter in De Telegraaf dan tegenwoordig omdat die krant destijds in cultureel 
opzicht hoger stond aangeschreven en voor een meer belezen publiek schreef. 
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Veel meer dan door eventuele expliciete, overkoepelende normsystemen, 
werd de receptie van Proust in Nederland bepaald door evenementen en door 
de bijzondere belangstelling die bepaalde critici voor Proust aan de dag legden. 
Prousts overlijden in 1922, de publicatie van verschillende biografieën en van de 
vertalingen van zijn werk, de viering van de honderdste geboortedag in 1971 en 
de Vermeertentoonstelling m 1996, zijn van grote invloed geweest op de belang
stelling in Nederland voor Prousts werk. Daarnaast werd de receptie in belang
rijke mate bepaald door de bijzondere belangstelling voor Proust van bepaalde 
personen. Onder hen zijn veel (literair)-wetenschappelijk onderlegde lezers. 
Romanisten zoals Tielrooy, Dresden, Van Buuren, Kummer, Hillenaar, Jaffé-
Freem en Van der Poel maar ook historici zoals Van Galen Last en Evers, 
literatuurwetenschappers zoals Fokkema en Ibsch, psychologen zoals Van Krog-
ten en neerlandici zoals Van Duinkerken, Kruithof en Pröpper. Andere vaak 
terugkerende namen zijn Beversen, Greshoff, Van Nijlen, Premsela, Drion, 
Vestdijk, Ruyter, Jongma, Van der Velden, Van 't Veer, Wester en Brugman. 
Daarnaast trok het werk van Proust in het bijzonder de aandacht van joodse 
commentatoren als Van Praag en Hiegentlich. Individuele critici hebben in de 
meningsvorming dus een voortrekkersrol vervuld. Zo is het te danken aan de 
bijzondere belangstelling voor Proust van Pröpper dat er twee artikelen over 
Proust verschijnen in het blad Optima, dat in principe volledig gericht is op de 
moderne Nederlandse literatuur. Pröpper is lid van het bestuur van de Neder
landse Marcel Proust Vereniging. 

De eventuele normsystemen van waaruit de critici Proust beoordeelden, zijn 
vaak zeer moeilijk vast te stellen. Enkele beoordelaars van Proust, zoals De 
Bruijn, publiceren verder niet in de bladen en het is dan ook onmogelijk om 
hun opvattingen in een breder kader te plaatsen. De meeste critici verantwoor
den hun aanpak niet en het is dus buitengewoon moeilijk gebleken vast te stel
len welke specifieke factoren de interpretaties hebben bepaald. Martien de Jong 
signaleerde dit probleem reeds in zijn studie Over kritiek en critici. Facetten van 
de Nederlandstalige literatuurbeschouwing in de twintigste eeuw. 'Literaire kritiek 
is geen wetenschap maar een praxis. [...] Daarom is het mij ook met gelukt voor 
dit boek een waterdichte indeling te vinden naar typen van critici, of naar kri
tische methoden. Het catalogiseren van kritische attitudes is waarschijnlijk even 
moeilijk als het catalogiseren van existentiële ervaringen'.55 Ik heb geprobeerd 
de individuele receptiedocumenten in een breder kader te plaatsen, maar dit was 
slechts tot op zekere hoogte mogelijk. Er is mij namelijk gebleken dat de 
betekenistoekenning van de individuele critici, met uitzondering van die van de 
katholieke critici van voor de oorlog, vaak slechts in geringe mate afhankelijk 
was van de historische en literaire situatie waarin de criticus verkeerde. Twee 
voorbeelden tot slot. Vestdijk onttrekt zich aan enige etikettering. Hij moest 
niet veel hebben van het personalisme van Forum (hij had heel andere literaire 

M. de Jong, Over kritiek en critici. Facetten van de Nederlandstalige literatuurbeschouwing in de 
twintigste eeuw, Lannoo, Tielt, 1977, p. 249. 
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voorkeuren dan Du Perron en Ter Braak)56 of van bewegingen als het existen
tialisme en de 'nouveau roman'; hij formuleerde geheel onafhankelijk zijn stand
punten over Proust. Maar ook Dresden, die meer dan welke andere criticus 
open stond voor literaire of kritische bewegingen, ging uiteindelijk toch iedere 
keer zijn eigen weg. Hij onderzocht de mogelijke waarde van het existentialis
tische gedachtengoed voor de moderne literatuurbeschouwing, maar nam Sar
tre's kritiek op Proust niet over. Hij besprak Prousts relatie tot de Franse 'nou
veau roman' maar uiteindelijk besloot hij in 1980 geheel tegen de op dat 
moment binnen de academische kritiek gangbare modernistische interpretatie 
van Prousts werk in, diens relatie tot het symbolisme te benadrukken. 

5.3.3 Het belang van niet-literaire predisposities voor de receptie van Proust 

Een derde doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan of er verbanden 
aan te wijzen zijn tussen de receptie van Proust en bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen. Maatschappelijke, institutionele en cultuur-ideologische ont
wikkelingen zijn van invloed geweest op de receptie van Proust. Deze ontwik
kelingen staan niet los van de literaire ontwikkelingen en ik heb ze in deze 
conclusie dan ook al aan de orde gesteld. De belangrijkste politiek-maatschappe-
lijke ontwikkeling van deze eeuw die van invloed is geweest op de receptie van 
Proust is die van de verzuiling en later ontzuiling en meer in het bijzonder die 
van de deconfessionalisering. Daarnaast zijn de crisis in de jaren dertig, de 
Tweede Wereldoorlog, de veranderde opvattingen over homoseksualiteit en de 
verminderde aandacht voor het Frans en daarmee voor de Franse literatuur van 
invloed geweest. Mijn onderzoek registreert dus enkele veranderingen in de 
Nederlandse cultuur sinds de twintiger jaren van deze eeuw. De literaire kritiek 
is sterk geontideologiseerd, de positie van het Frans is gewijzigd, maar ook de 
opvattingen in ethiek en moraal. Dit heeft zijn weerslag gehad op de literaire 
kritiek en dus op de manier waarop Proust werd gelezen en gewaardeerd. 

Zie ook E. v.d. Starre, 1998, pp. 182-183: 'Drie fasen onderscheid ik dus in het romanwerk van 

Vestdijk. De eerste is de langste en gaat van begin jaren dertig tot halverwege de jaren vijftig. 

Hierin staat centraal het geloof in de zuiverende werking van het schrijverschap, al krijgt dit 

laatste in de romans nog niet al te duidelijk gestalte: het is eerder een "tastend vermoeden". 

Pijn, verdriet en angst worden gecompenseerd door de verlossing die het kunstenaarschap biedt. 

Deze opvatting kan men situeren in een lange traditie, waartoe ook Nietzsche en Proust be

horen. Hoewel Vestdijk tot het "driemanschap" van Forum behoorde, strookte deze opvatting 

eigenlijk niet helemaal met die van zijn kompanen. Ter Braak en Du Perron wilden bij hun lec

tuur juist de andere kant op: achter het gave en voltooide kunstwerk zochten zij de persoonlijk

heid van de maker, die vooral niet teveel moest opgaan in "de literatuur". De verwantschap met 

Forum moeten we daarom zoeken in de satirische beschrijving van het burgerdom, het mikken 

op een "Europees niveau" en tot op zekere hoogte ook in de gedrevenheid van de persoonlijke 

"inzet". Maar vooral bij dit laatste is er een belangrijke nuance, die tot uiting komt in Vestdijks 

zuinige benadering van Stendhal, het boegbeeld van Forum. Het schrijven is dan wel een vorm 

van getuigenis afleggen, maar dit gaat desnoods ten koste van de persoonlijke loyaliteit, zoals El 

Greco illustreert'. 
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5.3.4 Voor- en nadelen van receptie-historisch onderzoek 

Tenslotte kan men zich naar aanleiding van een onderzoek als het mijne af
vragen wat de voor- en nadelen van receptie-historisch onderzoek in het 
algemeen zijn. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb gezegd, heeft mijn onder
zoek bovenal een toegepast karakter en ik heb dan ook niet de intentie hier 
bestaande theoretische onderbouwingen van de receptietheorie aan een kritische 
beschouwing te onderwerpen. Toch wil ik hier tot slot enkele overwegingen 
meegeven aan hen die zich in de toekomst met receptie-historisch onderzoek 
gaan bezighouden. 

Receptie-historisch onderzoek biedt in de eerste plaats ruimschoots inzicht 
in het betekenispotentieel van een bepaald literair werk. Door de diverse 
receptiedocumenten chronologisch en thematisch te groeperen krijgt de lezer 
een boeiend overzicht van mogelijke interpretaties. Toch dient hierbij te 
worden opgemerkt dat een onderzoek naar de receptie van Proust in Nederland 
het betekenispotentieel beslist niet uitput. Bepaalde invalshoeken blijven in de 
Nederlandse receptie onderbelicht of komen helemaal niet aan de orde. Zo is er 
in de Nederlandse kritiek nauwelijks aandacht voor de ontstaansgeschiedenis of 
voor de bestudering van de diverse kunsten als de schilderkunst en de muziek 
in zijn werk. De filosofische achtergronden zoals de mogelijke invloed van bij
voorbeeld Bergson en Schopenhauer worden slechts zeer oppervlakkig behan
deld. Prousts stijl is nooit uitvoerig aan de orde gesteld en studies over andere 
werken van Proust dan A la recherche du temps perdu komt men in de Neder
landse media niet tegen.57 Met uitzondering van de studie van Halberstadt-
Freud en de artikelen over de mogelijke raakvlakken tussen Proust en bepaalde 
Nederlandse auteurs, heeft de Nederlandse publieke literaire kritiek inter
nationaal gezien tot nu toe weinig nieuwe, opzienbarende gezichtspunten toege
voegd aan de over Proust in omloop zijnde meningen.58 In Nederland met iets 
nieuws over Proust aankomen is dus nog heel goed mogelijk. Door in mijn 
onderzoek aandacht te besteden aan de receptie van Proust in Frankrijk, meen 
ik een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van het beteke
nispotentieel van Prousts werk in Nederland: de visie van bijvoorbeeld Sartre en 
van de beweging van de 'nouveau roman' op Proust is tot nu toe nooit uit
voerig besproken door de Nederlandse publieke literaire kritiek. Mijn onder-

Zie echter bijvoorbeeld: S. van Wesemael, 'Prousts Recherche en de verwantschap der kunsten' . 

In: A. Fleurkens, L. Korpel, K. Meerhoff (red.), Dans der Muzen. De relatie tussen de kunsten ge

thematiseerd, Verloren, Hilversum, 1995, pp. 171-185. En: S. van Wesemael, 'Snjlopvattmgen bi] 

Proust ' . In: C. van Eek, M. Spies, T. Streng (red.), Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in 

kunst en literatuur, Amsterdamse Historische Reeks, Amsterdam, 1997, pp. 147-163. 

Dit geldt in veel mindere mate voor de academische Proustkritiek. Het boek van de Nederland

se M. Bal, Images Littéraires, PUM, Toulouse, 1997, waarin zij een 'visuele' lezing van Prousts 

Recherche voorstelt, en de bundel artikelen Proust contemporain onder redactie van S. Bertho 

kunnen gezien worden als originele aanvullingen op de bestaande Prousthteratuur. 
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zoek geeft dus enkele indicaties omtrent mogelijke toekomstige interpretaties 
van Prousts werk. 

Daarnaast kan receptie-historisch onderzoek een aanvulling bieden op de 
bestaande geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur en van de Neder
landse literaire kritiek. Jacqueline Bel heeft in haar dissertatie over het 
Nederlandse proza van het fin de siècle een voorstel geformuleerd voor een 
Nederlandse literatuurgeschiedenis op basis van receptie-onderzoek of op basis 
van tijdschriftenonderzoek.59 In de ogen van Bel kan historisch receptie-
onderzoek leiden tot een nieuwe vorm van literatuurgeschiedschrijving. De 
traditionele literatuurgeschiedenissen zijn in haar ogen te auteur- en tekstgericht. 
Dat zij tot een veelbelovende conclusie heeft kunnen komen, verbaast mij niet. 
Rond 1880 was de Nederlandse literatuur sterk geïdeologiseerd en dus ook de 
Nederlandse literaire kritiek. Een onderzoek naar de receptie van het proza in 
de tijdschriften is voor die periode een betrouwbare methode gebleken om tot 
een beschrijving van de belangrijkste poëticale tendensen te komen en aldus een 
kritische bijdrage te leveren aan de al bestaande vakliteratuur. Ik denk dat ook 
mijn onderzoek tot op zekere hoogte aantoont dat onderzoek naar reacties van 
lezers en meer in het bijzonder van literaire critici een rol kan spelen in de 
literatuurgeschiedschrijving maar ik ben toch wat voorzichtiger in mijn con
clusies dan Bel. 

Mijn bevindingen bieden inderdaad tot op zekere hoogte een alternatieve 
kijk op de bestaande geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur en van de 
Nederlandse literaire kritiek van de twintigste eeuw. Met name voor wat betreft 
de periode tussen de twee wereldoorlogen legt mijn onderzoek duidelijk andere 
accenten dan de bestaande vakliteratuur. De bijzondere aandacht die gewoonlijk 
voor de periode van het Interbellum wordt besteed aan tijdschriften als De 
Gemeenschap, Forum, De Vrije Bladen en Het Getij en aan de (literatuur-opvat
tingen van critici als Du Perron, Ter Braak, Van Wessem en Marsman, wordt 
in mijn onderzoek ter discussie gesteld.60 Van Wessems opvattingen over het 
moderne proza bijvoorbeeld waren van veel minder invloed op het beoorde
lingskader van progressieve tijdschriften als De Vrije Bladen en Het Getij dan 
men wel wil doen geloven. Van Loon kreeg in De Vrije Bladen alle ruimte om 
Prousts psychologische benadering die zo in strijd is met de objectieve literatuur 

J. Bel, 1993, pp. 265-327. 

Zoals Anbeek reeds voor mij constateerde laat deze gerichtheid op Forum en Ter Braak en Du 

Perron voor wat betreft het Interbellum zich verklaren door het feit dat na 1945 diverse tijd

schriften als Podium, Libertinage, Tirade en Hollands Maandblad zich beroepen op de Forum-

principes. T. Anbeek, 1990, p. 265: 'Immers, dat juist het blikveld van Ter Braak wordt weer

gegeven, is een keuze die berust op kennis van latere ontwikkelingen. Want in de jaren dertig 

van deze eeuw was Ter Braak niet meer dan een van de vele bakkeleiende literatoren, en het 

tijdschrift Forum, met zijn paar honderd abonnees, een van de vele tijdschriften. De keuze voor 

Ter Braak als belangrijk zegsman wordt verantwoord door het gegeven dat zijn ideeën tot ver 

na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het literaire leven spelen - ook als visie om 

zich tegen af te zetten [...]. Een dergelijke doorwerking hebben de literaire ideeën van iemand 

als Van Duinkerken nooit gehad'. 



336 De receptie van Proust in Nederland 

die Van Wessem voorstond, te loven. De bijzondere nadruk die Fokkema en 
Ibsch leggen op de ontvankelijkheid van met name Du Perron voor modernisti
sche verschijnselen is overtrokken; de klassieke Stendhal was zijn held. En de 
mening van Ruiter en Smulders dat het katholieke tijdschrift De Gemeenschap 
een modernistisch verschijnsel is, lijkt wanneer men kijkt naar de ontvangst van 
de Franse literatuur, op z'n minst aanvechtbaar. Hun opvatting dat Maritains 
geschriften van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor de vrijzinniger 
poëtica van De Gemeenschap is ook voor relativering vatbaar; Maritains geschrif
ten worden ook bejubeld in de orthodox-katholieke bladen. Er bestaat vaak 
nauwelijks congruentie tussen poëticale opvattingen van bladen en concrete be
oordelingen. 

Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog is er überhaupt nauwelijks 
meer sprake van een dergelijke koppeling. Wederom is er geen relatie tussen de 
poëticale opvattingen van de meest progressieve tijdschriften als Raster en De 
Revisor en hun schaarse bijdrage aan de Proustreceptie. Verder is de literaire 
kritiek sterk geontideologiseerd en worden tendensen in het Nederlandse proza 
niet of nauwelijks door de Proustreceptie geprofileerd. Voor de periode na de 
Tweede Wereldoorlog biedt mijn onderzoek dus nauwelijks openingen om de 
bestaande vakliteratuur te herzien. Het bevestigt ook de bestaande opvatting dat 
de doorwerking van het existentialisme en van de 'nouveau-roman'-beweging in 
de Nederlandse literatuur slechts zeer gering is geweest. 

Mijn onderzoek relativeert en bevestigt dus op bepaalde punten de traditio
nele Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Wel is gebleken dat als ik bij
voorbeeld de receptie van de literatuur van Querido, Israels, Robbers en De 
Meester tijdens het Interbellum had onderzocht, ik in grote lijnen een be
vestiging van het bestaande beeld zou hebben gekregen: Forum met Ter Braak 
en Du Perron voorop, De Vrije Bladen, Het Getij, de vertegenwoordigers van de 
Nieuwe Zakelijkheid, de katholieken, allen zetten zich unaniem tegen deze 
literatuur af. En als ik de receptie van het werk van Robbe-Grillet zou hebben 
onderzocht dan zouden, anders dan bij mijn Proustonderzoek, de modernisti
sche en postmodernistische tendensen binnen de Nederlandse literatuur pro
minent naar voren zijn gekomen. Receptie-historisch onderzoek leert dus in de 
eerste plaats op Proustiaanse wijze dat het beeld dat men van een bepaald 
tijdperk heeft verandert naar gelang de invalshoek die men kiest. 

Een aanbeveling die ik uit mijn onderzoek zou kunnen destilleren is dat 
men in het algemeen meer oog moet hebben voor de diversiteit van het materi
aal en niet alleen dat wat nieuw is moet benadrukken; de bewegingen van de 
historische avant-garde, de Nieuwe Zakelijkheid, het existentialisme, de 'nou
veau roman' waren slechts randverschijnselen binnen de Nederlandse literatuur. 
Forum, Raster, De Revisor zijn slechts enkele van de vele tijdschriften die 
Nederland rijk was of is. Naast deze 'paradepaardjes' was er een groot on
bepaald gebied. Er wordt in de vakliteratuur te veel aandacht besteed aan dat 
wat nieuw lijkt te zijn, of het nu Nieuwe Zakelijkheid of postmodernisme heet, 
en er is te weinig aandacht voor de diversiteit. Deels is men zich hier wel van 
bewust. Anbeek zegt bijvoorbeeld over de bijzondere aandacht die hij voor wat 
betreft de periode van het Interbellum aan Forum heeft besteed: 'Zo zou men 
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de band met het politieke leven veel sterker kunnen benadrukken door veel 
meer aandacht dan ik gedaan heb te besteden aan het verzuilde literaire leven 
tussen de twee wereldoorlogen. De correspondentie tussen politieke en literaire 
emancipatie zou dan centraal komen te staan. Ik heb zo'n aanpak niet gekozen, 
maar mij geconcentreerd op Forum (en niet op De Gemeenschap of Opwaartsche 
Wegen), omdat dit blad verreweg de sterkste nawerking heeft. Hier blijkt hoe 
een gerichtheid op normveranderingen het zicht op de breedte van het literaire 
spectrum kan blokkeren'.61 Hillenaar en Kummer, aangetast door het virus 
van het modernisme, moesten wel beweren dat de doorbraak van Proust pas 
plaatsvond in het kielzog van de 'nouveau roman'. Maar Proust wist al dat er in 
de literatuur geen sprake is van progressie en dat een gerichtheid op norm
veranderingen dus vertekenend kan werken: 'Mais je me rendais compte que le 
temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que 
tel auteur du XVIIe sciècle, qui n'a connu ni la Révolution française, ni les 
découvertes scientifiques, ni la Guerre, peut être supérieur à tel écrivain 
d'aujourd'hui, et que peut-être même Fagon était un aussi grand médecin que du 
Boulbon (la supériorité du génie compensant ici l'infériorité du savoir), de 
même la Berma était, comme on dit, à cent pics au-dessus de Rachel, et le 
temps, en la mettant en vedette en même temps qu'Elstir, avait surfait une 
médiocrité et consacré un génie' (Recherche 3: 1003). 

Een onderzoek als het mijne leert ook iets over de Nederlandse literaire 
kritiek dat goed aansluit bij wat ik hierboven gesteld heb. De Nederlandse 
literaire kritiek werkt maar ten dele op basis van expliciete literatuurop
vattingen. In de meeste gevallen hebben de diverse media geen vastomlijnd 
normsysteem. Veel tijdschriften en dag- en weekbladen hebben geen expliciet 
esthetisch programma van waaruit beoordeeld wordt; ze zijn pluralistisch van 
opvatting. Bestaande studies over de twintigste-eeuwse tijdschriften bevestigen 
dit beeld. Zo we hebben we gezien dat Titselaar al ten aanzien van het 'pro
grammatische' tijdschrift Het Getij moest constateren dat een unanieme opvat
ting over het proza ontbrak en men kan zich met reden afvragen of de term 
'programmatische tijdschriften' die in de vakliteratuur voor wat betreft de 
periode van het Interbellum veelvuldig wordt gehanteerd, niet te eenzijdig is. 
Zelfs in die gevallen waarin nog wel tot op zekere hoogte sprake is van een 
ideologie omtrent literatuur, is mij gebleken dat de kritische praktijk van de 
individuele criticus vaak niet conform de uitspraken over literatuur van de 
media zijn. Dat veel critici vaak voor meerdere tijdschriften en dag- en weekbla-

T. Anbeck, 1990, pp. 267-268. Dat men hier anders tegenaan kan kijken blijkt uit de volgende 

opmerking van H.A. Gomperts die onlangs werd geciteerd door K. Fens in een artikel naar 

aanleiding van Gomperts overlijden: '"Men kan", schrijft Gomperts , "met Forum hetzelfde gaan 

doen, wat Stuiveling heeft gedaan met De Nieuwe Gids, namelijk het stof van de bibliotheken 

eraf wissen en kijken wat nu precies in het tijdschrift heeft gestaan. O p die manier kan men 

dan de legende rectificeren, maar men moet niet uit het oog verliezen, dat de legende in be

paalde gevallen meer waarheid bevat dan de historische realiteit' (K. Fens, 'Er is altijd. Er was 

altijd'. In: de Volkskrant, 21 september 1998). Legendes bevatten zeker waarheid, maar is bij

voorbeeld de verzuiling niet ook een 'legende' die het verdient in brede zin aan de orde te 

worden gesteld? 
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den tegelijkertijd schreven en dat soms de meest uiteenlopende visies binnen één 
blad verenigd zijn, bewijst de afwezigheid van strak gedefinieerde normen. 

Overigens leidt deze afwezigheid van duidelijke beoordelingscriteria niet, 
zoals Anbeek in 1984 veronderstelde, tot een anarchie van opvattingen. Anbeek 
stelt: 'Met deze opmerkingen ben ik bij mijn kernpunt gekomen. Wie, trouw in 
de leer van de receptie-esthetica, de literaire norm van vroegere periodes gaat 
opgraven, kan daarbij stuiten op precies hetzelfde probleem dat de cartograaf 
van de nieuwste literatuur in verlegenheid brengt. Hij reconstrueert niet "de" 
literaire norm van toen, maar haalt alleen de literaire anarchie van die periode 
weer boven! Veel te weinig is er door theoretici uit de receptie-esthetische hoek 
rekening gehouden met de diversiteit aan meningen die op een bepaald literair-
historisch moment kan bestaan [...]'." Mijn onderzoek toont aan dat ondanks 
het ontbreken van expliciete normsystemen er toch een grote consensus kan 
ontstaan binnen de kritiek over de waarde van een bepaald literair werk. Er is 
kennelijk ook een impliciete literatuuropvatting die veel doorslaggevender is en 
dat is een gevoel voor schoonheid en kwaliteit. De receptie van Proust toont 
aan dat er ook auteurs zijn die aan het gesteggel van literatoren, critici en 
historici weten te ontsnappen. Proust begreep al dat literaire of kritische modes 
vergankelijk zijn en tot een vertekenend oordeel kunnen leiden: 'Mais dès que 
l'intelligence raisonneuse veut se mettre à juger des oeuvres d'art, il n 'y a plus 
rien de fixe, de certain: on peut démontrer tout ce qu'on veut. Alors que la 
réalité du talent est un bien, une acquisition universels, dont on doit avant tout 
constater la présence sous les modes apparentes de la pensée et du style, c'est 
sur ces dernières que la critique s'arrête pour classer les auteurs. Elle sacre 
prophète à cause de son peremptoire, de son mépris affiché pour l'école qui l'a 
précédé, un écrivain qui n'apporte nul message nouveau. Cette constante aberra
tion de la critique est telle qu'un écrivain devrait presque préférer être jugé par 
le grand public (si celui-ci n'était incapable de se rendre compte même de ce 
qu'un artiste a tenté dans un ordre de recherches qui lui est inconnu). Car il y a 
plus d'analogie entre la vie instinctive du public et le talent d'un grand écrivain, 
qui n'est qu'un instinct religieusement écouté au milieu du silence imposé à tout 
le reste, un instinct perfectionné et compris, qu'avec le verbiage superficiel et les 
critères changeants des juges attitrés. Leur logomachie se renouvelle de dix ans 
en dix ans [...]' {Recherche 3: 893). Met uitzondering van de katholieke beoorde
ling in de jaren twintig en dertig, is van woordenstrijd in de Nederlandse 
Proustreceptie nauwelijks sprake. 

In tegenstelling tot wat Nooteboom in zijn roman In Nederland voor moge
lijk hield, heeft Proust via zijn kunst zijn sporen wel degelijk nagelaten.63 

T. Anbeek, 1984 a, p. 30. 

C. Nooteboom, In Nederland, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984, pp. 28-29: 'Ze schrijven [de 
Nederlandse schrijvers] ofwel geheime dagboeken, die dan toch gepubliceerd worden, ofwel ge
schriften die duidelijk over henzelf gaan, maar die ondanks een zekere pathetiek toch niet 
buiten de oevers van het dagelijks leven treden, maar ze beweren dat ze "een spoor willen na
laten", alsof Proust al niet geleerd heeft dat boeken, net als hun schrijvers, sterven'. 
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Door de kwaliteit van zijn werk heeft Proust, evenals zijn schrijver Bergotte, 
zijn eigen onsterfelijkheid weten te bewerkstelligen: 'On l'enterra [Bergotte], 
mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par 
trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui 
n'était plus, le symbole de sa résurrection' (Recherche 3: 188). 
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Résumé 

Cette étude se consacre à la réception historique de Proust et de son oeuvre aux 
Pays-Bas. Elle se concentre sur les textes publiés entre 1920 et 1997 dans les 
quotidiens, les hebdomadaires, les magazines et les revues littéraires et culturel
les. C'est dire qu'il s'agit d'une analyse des réactions de la critique néerlandaise 
en ce qui concerne Proust et son oeuvre. 

Pour analyser notre corpus, nous avons opté pour une approche à la fois 
diachronique et synchronique. La première consiste à retracer chronologique
ment l'évolution du point de vue de la critique. Nous avons pu distinguer trois 
périodes. La première période va de 1920 (année de publication des premiers 
comptes rendus de l'oeuvre de Proust aux Pays-Bas) à 1945 (la Seconde Guerre 
mondiale a paralysé en grande partie la vie publique). En 1946 s'ouvre une 
nouvelle période qui se termine en 1971 (année du centenaire de la naissance de 
Proust à l'occasion de laquelle un grand nombre de publications ont vu le jour). 
La dernière période va de 1972 à 1997. Chaque période est traitée dans un 
chapitre séparé. Chaque chapitre propose au lecteur une étude synchronique du 
contexte historico-littéraire dans lequel les critiques ont paru et une étude du 
domaine de la critique. De plus nous avons essayé de cerner avec précision les 
différents horizons d'attente des critiques individuels en plaçant leurs inter
prétations de l'oeuvre proustienne dans l'ensemble de leurs travaux critiques. 
Ensuite nous avons essayé de définir pour chaque période quelles tendances glo
bales pouvaient se déceler dans la réception: comment l'oeuvre de Proust se 
situe-t-elle dans l'histoire de la littérature, quels sont les principaux thèmes qui 
ont suscité l'intérêt des critiques, comment le style de Proust est-il apprécié? etc. 
A la fin de chaque chapitre nous avons analysé un certain nombre de docu
ments que nous avons jugés représentatifs de la période en question. 

Notre corpus s'avérait si important que nous avons dû opérer un choix par
mi le matériel à exploiter. En principe nous nous sommes bornée à l'analyse de 
la réception de Proust par la critique journalistique. Néanmoins, nous avons 
aussi parfois traité des textes provenant du monde académique parce que les 
chercheurs universitaires interviennent régulièrement dans les médias et parce 
que les critiques journalistiques renvoient de temps en temps à des publications 
scientifiques. Tout au long de la période étudiée, plusieurs professeurs universi
taires ont essayé d'apporter une contribution à la réception de l'oeuvre de 
Proust aux Pays-Bas. Ainsi, ce furent des romanistes tels que Dresden et Jaffé-
Freem qui, dans les années soixante, insistèrent les premiers sur les aspects 
modernes de l'écriture proustienne en établissant un rapport entre son oeuvre et 
le nouveau roman en France. La critique universitaire s'est mêlée au débat 
public et a essayé d'influencer l'opinion publique mais elle n 'y a réussi que dans 
une certaine mesure. Malgré les tentatives de Fokkema et Ibsch et de Dresden, 
les aspects modernistes de l'oeuvre proustienne par exemple ne sont guère re-
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connus par la critique en general. En effet, Proust continue encore de nos jours 
à être rapproché de courants artistiques du dix-neuvième siècle tels que l'impres
sionnisme et le symbolisme. Bien que ce ne soit pas un des objets de notre re
cherche, notre étude montre donc qu'il existe parfois un abîme infranchissable 
entre la critique universitaire et la critique journalistique, dû entre autres au fait 
que chacune écrit pour un groupe-cible spécifique. Les universitaires doivent 
adapter leurs interprétations aux attentes de la communauté scientifique inter
nationale, alors que les critiques visent le lecteur néerlandais moyen. 

De plus nous nous sommes limitée à l'étude de la réception journalistique. 
Notre étude ne livre guère d'informations sur l'accueil de Proust par la majorité 
silencieuse des lecteurs. L'horizon d'attente, et par conséquent l'appréciation, du 
public anonyme pourrait très bien différer de celui du journaliste ou du savant 
bien que ceux-ci s'adaptent probablement plus ou moins aux attentes supposées 
des lecteurs qui liront leurs écrits. Des recherches empiriques devront encore 
être réalisées pour permettre d'évaluer l'appréciation de l'oeuvre proustienne par 
le grand public. La réception productive, c'est à dire l'étude de l'effet de 
l'oeuvre proustienne sur la littérature néerlandaise, a retenu un peu plus notre 
attention. Des critiques ont étudié par exemple l'influence de Proust sur 
l'oeuvre de l'auteur néerlandais Vestdijk qui avait lui-même avoué être influencé 
par Proust. Nous avons aussi examiné nous-même l'oeuvre de quelques auteurs 
qui ont joué un rôle dans la réception de Proust (Brakman, Siebelink, 't Hart et 
Nooteboom) et nous avons de temps en temps fait des découvertes assez éton
nantes. Ainsi, nous avons repéré des pastiches de Proust dans certains romans 
de Brakman. De façon globale néanmoins, nos recherches ont démontré que 
peu d'auteurs néerlandais connaissent bien l'oeuvre de Proust et que son in
fluence sur les lettres néerlandaises est limitée. 

Finalement, nous nous sommes attachée à faire une étude purement histo
rique de la réception de Proust aux Pays-Bas. Nous n'avons pas confronté les 
résultats concrets de nos recherches avec une analyse esthétique de l'oeuvre de 
Proust, si ce n'est quelque peu dans la conclusion. Nous avons traité toutes les 
critiques qui ont paru dans les médias, sans exprimer un jugement de valeur. 
Nous n'avons pas fait de distinction par exemple entre une bonne et une mau
vaise critique. Il faut noter d'ailleurs que la réception de Proust est de très haute 
qualité. Des interprétations manifestement fausses sont rares. Il n'empêche qu'à 
la lecture, les écrits s'avèrent de valeur très inégale. Les critiques journalistiques 
utilisent généralement d'autres stratégies que ceux qui publient leurs articles 
dans des revues. De nombreux comptes rendus publiés dans la presse quoti
dienne se composent presque uniquement de paragraphes empruntés aux livres 
de l'auteur. Au contraire, les essais dans les revues apportent souvent une 
analyse plus approfondie de Proust et de son oeuvre. Le critique dispose alors 
généralement d'un cadre plus large pour développer son analyse. Il est donc 
pertinent de distinguer le journaliste qui dépend de l'actualité du spécialiste 
littéraire plus libre et cette distinction a des conséquences pour l'analyse du 
matériel. Aussi, si nous avons consacré plus d'attention aux essais publiés dans 
les revues c'est tout simplement parce qu'ils comportent plus d'analyse et ap
portent plus d'informations. 
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Quels sont les résultats de nos recherches ainsi délimitées? L'histoire de la 
réception de Proust aux Pays-Bas ne se déploie pas selon une courbe d'apprécia
tion. L'attention consacrée à Proust dans les médias est plus ou moins constante 
durant toute la période étudiée. C'est seulement pendant les années trente et 
quarante que les circonstances sociales, économiques, politiques et littéraires - la 
crise, la guerre, la demande d'une littérature plus objective par les représentants 
du réalisme pratique et le désintérêt pour Proust de critiques importants tels que 
Du Perron et Ter Braak - ont eu pour effet une certaine stagnation quant à la 
réception de Proust aux Pays-Bas. Ces dernières années aussi nous constatons un 
recul dans l'intérêt porté à Proust dans les médias, mais il est probable qu'à 
l'occasion du prochain 'événement': la publication du dernier volume de la tra
duction néerlandaise de la Recherche, nous assisterons à un regain d'intérêt. 

L'intérêt porté à Proust est donc assez constant et cela vaut également pour 
l'appréciation de son oeuvre. Pourtant, il faut noter que les autres livres de 
Proust sont jugés de peu de valeur. On consacre par exemple très peu d'atten
tion à Contre Sainte-Beuve, Jean Santeuil ou Pastiches et Mélanges. On est d'avis 
que ces oeuvres ne présentent un intérêt que pour le chercheur passionné qui 
souhaite étudier la genèse de la Recherche. A la recherche du temps perdu est donc 
le principal objet d'étude et ce livre est de façon générale très bien accueilli par 
la critique néerlandaise. Seuls les critiques catholiques rejettent ce roman dans 
les années vingt et trente ainsi que les critiques qui s'inscrivent dans la tradition 
de mouvements qui dénoncent le roman psychologique tels que le réalisme pra
tique dans les années trente et l'existentialisme à la fin des années quarante et au 
début des années cinquante. 

Durant la période de l'entre-deux-guerres, la réception de Proust a été large
ment marquée par le 'cloisonnement' de la société. Naît alors le débat entre la 
critique catholique et la critique non-catholique sur la légitimité d'une apprécia
tion éthique de l'oeuvre littéraire. Ce sont notamment les critiques catholiques 
des revues telles Roeping, Boekzaal et Boekenschouw qui lisent Proust d'un oeil 
critique. Ils avancent avant tout des arguments éthiques pour censurer son 
oeuvre. Ils reprochent à Proust son amoralisme intellectuel, son athéisme, sa 
conception purement esthétique de l'art et son psychologisme. Les critiques dé
fendant le réalisme pratique et l'existentialisme s'opposent à la Recherche en 
invoquant principalement des arguments d'ordre esthétique ou philosophique: 
ils rejettent la psychologie rationnelle, explicative de Proust. Les critiques 
existentialistes reprochent en outre à Proust son manque d'engagement et sa 
philosophie essentialiste. 

L'oeuvre de Proust a donc buté contre des réactions négatives à certains mo
ments spécifiques du vingtième siècle, mais ces critiques ont été pour ainsi dire 
complètement 'neutralisées' et largement compensées par les nombreuses ré
actions favorables de critiques importants tels que Vestdijk et Dresden. Vestdijk 
par exemple aussi bien dans les années trente qu'à la fin des années quarante a 
tout mis en oeuvre pour défendre l'oeuvre de Proust contre les attaques. De 
façon générale, l'oeuvre de Proust a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme par 
la critique néerlandaise. Les jugements favorables prédominent. On vante ses 
théories concernant l'amour et la mémoire et ses idées psychologiques; on con-
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sidère qu'en introduisant le principe des intermittences du coeur et du perspec-
tivisme subjectiviste, Proust a renouvelé profondément le genre du roman psy
chologique et plus généralement le genre du roman tout court. Proust est géné
ralement perçu comme un précurseur de la littérature du vingtième siècle. 

L'oeuvre de Proust a suscité très peu de débats aux Pays-Bas. A l'exception 
des catholiques et des existentialistes, tous s'accordent pour reconnaître le génie 
de l'auteur. De plus les réactions des critiques font généralement preuve d'un 
grand consensus. Les répétitions sont fréquentes. O n parle souvent de la scène 
de la madeleine et de l 'amour de Swann et d'Odette. A chaque époque ce sont 
les mêmes thèmes qui attirent l 'attention des critiques et ces derniers jugent plus 
ou moins selon les mêmes critères. C'est surtout l'anti-réalisme de Proust ainsi 
que ses conceptions psychologiques et ses théories concernant l 'amour et la mé
moire qui retiennent l 'attention. De grandes polémiques ne se sont pas engagées 
dans les médias néerlandais au sujet de la Recherche. Tout au long de ce siècle on 
discute des qualités stylistiques de l'oeuvre proustienne. Ses phrases inter
minables et ses métaphores savantes ont réduit certains au désespoir. Durant la 
période de l'entre-deux-guerres, catholiques et non-catholiques se disputent à 
propos de la psychologie proustienne dont ils reconnaissent d'ailleurs tous la 
modernité. A la fin des années quarante Vestdijk défend le genre du roman psy
chologique contre les attaques des critiques qui s'inscrivent dans la tradition de 
l'existentialisme. En 1976 't Hart rejette l'analyse psychanalytique de la scène de 
la madeleine proposée par Siebelink. Vestdijk, Drion et Fokkema et Ibsch 
s'opposent à l'idée avancée par Dresden et d'autres que l'oeuvre de Proust fait 
preuve d'un certain néo-platonisme et qu'elle devrait donc être rapprochée du 
symbolisme. 

La réception de Proust connaît une grande continuité non seulement sur le 
plan du contenu mais aussi sur le plan formel. Les interprétations proposées à la 
fin des années vingt par De Bruijn par exemple ne le cèdent en rien aux ana
lyses ultérieures. Nous pensons que cette continuité s'explique principalement 
de deux manières. Tout d'abord, Proust est un monument littéraire aux Pays-
Bas également; il n'est pas de bon ton de ne pas apprécier Proust et on se garde 
bien de prononcer un jugement sans avoir étudié profondément son oeuvre. 

Une deuxième raison c'est que. Proust est si explicite sur ses intentions -
entre autres quand il mêle roman et essai - qu'il est pour ainsi dire impossible 
de ne pas bien le comprendre. C'est à prendre ou à laisser. Au fond, une seule 
question a donné lieu tout au long de ce siècle à des polémiques, c'est celle de 
savoir si l'oeuvre de Proust est moderne ou non. Certains, surtout des universi
taires, voient en Proust un précurseur de la littérature moderne, d'autres con
tinuent à placer Proust à la fin du dix-neuvième siècle en raison de son style, de 
sa psychologie rationnelle et de sa peinture de la Belle Epoque. 

Ainsi la grandeur de Proust a été reconnue aux Pays-Bas dans toute son am
pleur. D'autres auteurs français comme Zola et Maupassant ont influencé la 
littérature néerlandaise contemporaine, il est vrai, mais ils n'ont jamais connu la 
même notoriété que Proust. Aux Pays-Bas Proust est en effet généralement trai
té avec déférence comme en témoignent les nombreuses réactions négatives aux 
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adaptations théâtrales et cinématographiques de son oeuvre. On ne plaisante pas 
avec Proust. 

Un des principaux objectifs de notre recherche était d'étudier si la réception 
de Proust permettait de distinguer certaines tendances spécifiques dans la cri
tique ou dans la littérature néerlandaises et s'il était question d'une interférence 
de la critique française. L'objectif principal de nos recherches n'était pas de 
comparer la critique néerlandaise avec la critique française. Cependant, les 
critiques néerlandais renvoient souvent aux écrits de leurs confrères français. 
Nous avons souligné les références aux critiques français et analysé tant les 
emprunts que les décalages entre les deux critiques, qui permettent par ailleurs 
de déceler leur position respective quant à la réception de Proust. L'interférence 
de la critique française a diminué au cours de ce siècle, ce qui est dû avant tout 
au fait que de façon générale la langue et la culture françaises occupent une 
place de moins en moins importante dans la société néerlandaise. L'influence 
était très importante pendant la période de l'entre-deux-guerres. Certaines études 
françaises comme le livre Marcel Proust, sa vie, son oeuvre de Pierre-Quint ont 
exercé une énorme influence sur la réception de Proust aux Pays-Bas. Les cri
tiques catholiques se sont référés aux critiques français, tels que Maritain et 
Massis et les critiques non-catholiques, quant à eux, ont repris plus ou moins les 
appréciations avancées dans La Nouvelle Française. Néanmoins, malgré ces 
échanges culturels très intensifs, il y avait à l'époque aussi des différences entre 
la réception en France et aux Pays-Bas. Ces différences viennent du fait que le 
néo-classicisme et les mouvements d'avant-garde n'ont pas joué un rôle im
portant dans le monde littéraire néerlandais. Après la Deuxième Guerre mon
diale la critique existentialiste sartrienne a eu une certaine influence sur la 
critique néerlandaise mais celle-ci n'a pas été décisive. L'appréciation des 
nouveaux romanciers qui voyaient en Proust un précurseur n'a guère eu d'effet 
sur la critique néerlandaise: aux Pays-Bas le nouveau roman (Polet, Vogelaar) n'a 
été qu'un phénomène marginal. Les interprétations proposées par les représen
tants de la Nouvelle Critique comme celles du structuraliste Gérard Genette 
restent presque entièrement ignorées de la critique journalistique aux Pays-Bas; 
la Nouvelle Critique reste plutôt l'affaire du monde universitaire. 

Si, en France, la réception de l'oeuvre proustienne a été largement influencée 
par les mouvements critiques et littéraires, il n'en van pas de même aux Pays-
Bas, où, en général, la littérature et la critique du vingtième siècle se réclament 
beaucoup moins de mouvements bien définis. La littérature de Proust n'a pas 
été une référence importante pour l'ensemble du monde littéraire et critique 
néerlandais. 

La réception de Proust a été beaucoup plus déterminée par les événements et 
par l'intérêt particulier de certains individus pour son oeuvre que par des 
systèmes de normes critiques ou littéraires. Sa mort en 1922, la publication de 
biographies et de traductions néerlandaises, l'exposition de Vermeer en 1996, 
ont en effet largement déterminé l'intérêt porté à son oeuvre. Ce sont de fer
vents admirateurs de l'oeuvre de Proust, tels que Tielrooy, Dresden, Drion, 
Greshoff, Van der Velden et beaucoup d'autres qui ont exercé une influence 
décisive sur sa réception aux Pays-Bas. Ainsi, c'est grâce à l'admiration par-
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ticulière de Pröpper pour Proust que le nom de l'écrivain français figure dans la 
revue néerlandaise Optima qui en principe se consacre uniquement à la littéra
ture néerlandaise contemporaine. 

Un autre objectif de nos recherches était d'étudier si la réception de Proust 
permettait d'établir des rapports entre les développements critiques et littéraires 
et les développements sociaux et idéologiques. Il semblerait que ce soit le cas. 
Certains développements sociaux, institutionnels et idéologiques ont eu une in
fluence sur la réception de Proust. La déconfessionalisation notamment a large
ment influencé la façon dont Proust est apprécié aux Pays-Bas. De nos jours il 
est traité avec tous les égards dans un journal confessionnel comme Trouw. 
L'évolution de l'idéologie dominante en ce qui concerne l'homosexualité n'a pas 
non plus été sans importance. Les critiques ont de plus en plus de mal à accep
ter le fait que, dans l'oeuvre de Proust, l'homosexualité soit présentée comme 
un tabou. Un dernier élément qui a eu des conséquences quant à la réception de 
Proust, c'est que la langue et la culture françaises occupent une place de moins 
en moins importante dans la société néerlandaise et donc aussi dans les médias. 
De façon générale on constate au cours du vingtième siècle que les revues litté
raires consacrent de moins en moins d'attention à la littérature française et 
qu'au contraire, les hebdomadaires et les quotidiens y portent de plus en plus 
d'intérêt. Ceci a eu pour conséquence que, ces dernières décennies, la réception 
de l'oeuvre de Proust est devenue plus superficielle, d'autant que ces hebdoma
daires et quotidiens suivent de près l'actualité littéraire et recherchent avant tout 
le sensationnel. On comprend mieux alors que la biographie savante de Tadié 
soit passée sous silence, alors que le livre récent de De Botton, How Proust can 
change your life, fait couler beaucoup d'encre. 

En général on part du principe que l'esthétique de la réception est destinée à 
renouveler l'histoire de la littérature. Nos recherches ont en effet donné parfois 
d'autres résultats que ceux présentés dans les manuels d'histoire de la littérature 
et de la critique néerlandaises du vingtième siècle. Ainsi pour la période de 
l'entre-deux-guerres, la littérature spécialisée souligne généralement l'importance 
des revues comme De Gemeenschap, Forum, Het Getij et De Vrije Bladen et des 
conceptions littéraires défendues par des critiques tels que Du Perron, Ter 
Braak, Marsman et Van Wessem. Nos recherches relativisent l'intérêt porté 
traditionnellement à ces revues et à ces critiques. Les conceptions littéraires de 
Van Wessem par exemple n'étaient pas aussi décisives, qu'on ne l'a souvent dit, 
pour l'appréciation littéraire d'une revue comme De Vrije Bladen, En 1928 Van 
Loon écrivit un article très élogieux sur Proust dans cette revue qui propageait 
en principe une littérature objective et dénonçait toute littérature d'intro
spection. L'accent mis par Fokkema et Ibsch sur la sensibilité de Du Perron 
pour le modernisme est démesuré: le classique Stendhal était son héros. Et 
l'interprétation de Ruiter et Smulders selon laquelle la revue catholique De 
Gemeenschap serait un phénomème moderniste est pour le moins discutable. En 
ce qui concerne la période après la Seconde Guerre mondiale nos recherches 
montrent, tout comme la littérature spécialisée, que l'existentialisme et le 
mouvement du nouveau roman n'on pas eu d'effet durable sur la littérature 
néerlandaise. Mais nous avons aussi constaté des différences. La critique catho-
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lique, qui, pour l'appréciation de la littérature néerlandaise, a été décisive jusqu'à 
la fin des années soixante, n'a joué aucun rôle dans la réception de Proust à 
partir de la fin des années trente. En plus l'oeuvre de Proust n'est jamais évo
quée aux Pays-Bas dans le cadre des débats autour de la littérature moderne. 

Nos recherches relativisent et confirment donc partiellement ce que dit 
l'histoire littéraire. Cela signifie-t-il que notre étude pourrait servir de base à une 
nouvelle historiographie du vingtième siècle? Oui et Non. C'est que nos re
cherches démontrent aussi que si nous avions étudié la réception des oeuvres de 
Querido, De Meester et Robbers pendant la période de l'entre-deux-guerres, 
nous aurions vu confirmée l'opinion communément partagée sur cette époque: 
les catholiques, les critiques comme Du Perron, Ter Braak, Van Wessem, Mars
man et les revues progressistes comme Het Getij et De Vrije Bladen se sont 
unanimement opposés à cette littérature. Et si nous avions étudié la réception 
de l'oeuvre de Robbe-Grillet aux Pays-Bas, nos recherches nous auraient permis 
de discuter les tendances modernistes et post-modernistes de la littérature 
néerlandaise. Les recherches portant sur la réception historique prouvent donc 
avant tout que l'image qu'on a d'une certaine époque varie selon le point de vue 
que l'on choisit. Mais ce relativisme n'est, bien sûr, pas illimité. Nos recherches 
permettent bel et bien de formuler quelques conseils pour de futurs historiens. 
Ce qui ressort essentiellement de cette recherche c'est qu'en général on doit être 
plus attentif à la diversité des matériaux. Les historiens ont tendance à ne 
souligner que ce qui est nouveau et oublient souvent qu'outre les tendances 
avant-gardistes, la littérature connaît une grande diversité. 

Nos recherches nous éclairent aussi sur le fonctionnement de la critique litté
raire. La conclusion de loin la plus surprenante est que la critique littéraire aux 
Pays-Bas ne travaille guère avec des systèmes de normes critiques ou littéraires 
bien définies. Dans la majorité des cas les médias ne fondent pas leur jugement 
sur des théories littéraires explicites. Mais même lorsque les revues font preuve 
d'une certaine idéologie concernant la littérature, le plus souvent celle-ci n'a pas 
été décisive dans la réception de Proust. Ainsi, les articles publiés dans des 
revues comme De Revisor et Raster qui propagent en principe une littérature 
moderniste ou postmoderniste, présentent tous des interprétations convention
nelles de l'oeuvre de Proust et n'insistent pas sur ses aspects techniques nova
teurs. 

Cette thèse permet enfin de mettre en évidence que certaines oeuvres d'an 
échappent presque entièrement aux débats critiques et littéraires. Il existe 
apparemment une norme littéraire générale plus décisive que toutes les théories 
esthétiques spécifiques, à savoir: un sens commun de la qualité et de la beauté. 
Proust l'avait déjà compris: 'Mais dès que l'intelligence raisonneuse veut se 
mettre à juger des oeuvres d'art, il n'y a plus rien de fixe, de certain: on peut 
démontrer tout ce qu'on veut. Alors que la réalité du talent est un bien, une 
acquisition universels, dont on doit avant tout constater la présence sous les 
modes apparentes de la pensée et du style, c'est sur ces dernières que la critique 
s'arrête pour classer les auteurs. Elle sacre prophète à cause de son peremptoire, 
de son mépris affiché pour l'école qui l'a précédé, un écrivain qui n'apporte nul 
message nouveau. Cette constante aberration de la critique est telle qu'un écri-



426 De receptie van Proust in Nederland 

vain devrait presque préférer être jugé par le grand public (si celui-ci n'était 
incapable de se rendre compte même de ce qu'un artiste a tenté dans un ordre 
de recherches qui lui est inconnu). Car il y a plus d'analogie entre la vie 
instinctive du public et le talent d'un grand écrivain, qui n'est qu'un instinct 
religieusement écouté au milieu du silence imposé à tout le reste, un instinct 
perfectionné et compris, qu'avec le verbiage superficiel et les critères changeants 
des juges attitrés. Leur logomachie se renouvelle de dix ans en dix ans [...]' 
{Recherche 3: 893). 

C'est grâce à la qualité de son oeuvre que Proust, de même que l'écrivain 
Bergotte, est entré dans l'immortalité: 'On l'enterra [Bergotte], mais toute la 
nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient 
comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le 
symbole de sa résurrection' {Recherche 3: 188). 

Nous espérons que cette publication contribuera à mieux faire connaître 
Proust et à ouvrir de nouveaux champs de réflexion sur sa pensée et son oeuvre 
et qu'elle suscitera à propos de Proust une relance de l'activité critique à la fois 
des journalistes et des universitaires aux Pays-Bas. 






