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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'. 
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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. 
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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). 
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eeuw"'. 

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

J. Tielrooy, 1924 (b), p. 276. 

A. de Ridder, 1920. 

J. Greshoff, 1932 (b), pp. 197-220. 
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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 

met de schrijfconventies van de realisten en naturalisten: '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 

veranderende standpunten als onherroepbare hypotheses lanceert [...]. 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 definitief is, wordt ook de eis van de interne coherentie minder 

duidelijk gesteld'. 

G. de Bruijn, 1930 I, p. 417. 
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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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610. 



Periode 1913-1945 85 

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 

J. van Nijlen, 1920, p. 351. 
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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 

G. de Bruijn, 'Een eerste stap in de wereld van Proust ' . In: Groot Nederland, 1929 I, p. 320. 

213 J. van Nijlen, 1920, pp. 350-352. 
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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, 

214 o.e. pp. 351-352. 

2.5 o.e. p. 352. 

2.6 I.e. 

217 A. de Ridder, 1920. 
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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. 

220 o.e. p. 686. 

221 o.e. p. 685. 
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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-

j 117 

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. 
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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 
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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 

o.e. pp. 205-206. Zie ook: J. Greshoff. 'Fransche boeken'. In: Den Gulden Winckel, mei 1932, p . 
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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 

277 J. Greshoff, 1932 (b), p. 207. 

m o.e. p. 208. 

279 o.e. p. 209. 

2>" S. Vestdijk, 'Eine neue kritik über Prust'. In: Forum, 1933, pp. 619-622. 



104 De receptie van Proust in Nederland 

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 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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