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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. 


