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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'. 
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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. 
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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. 


