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Hoofdstuk 3 

Periode 1945-1971 

3.1 Inleiding 

In het Frankrijk van na de oorlog staat de Proustkritiek in nauwe relatie met de 
beweging van het existentialisme en met de belangstelling voor de 'nouveau ro
man' en voor de 'Nouvelle Critique'. In dit hoofdstuk wil ik eerst nagaan in 
hoeverre deze literair-filosofische en kritische bewegingen hebben doorgewerkt 
in de Nederlandse Proustkritiek. 

Eind jaren veertig en begin jaren vijftig is de aandacht voor de Franse 
literatuur, in de Nederlandse publieke media1, in hoge mate bepaald door de 
auteurs die in meer of mindere mate met het existentialisme kunnen worden 
verbonden: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en Albert Camus.2 Men hoeft 

Hetzelfde geldt voor de Franse media. H . C . Kool merkt hierover op in zijn artikel 'Actualiteit 
van het existentialisme'. In: Critisch Bulletin, 1946, p. 233: 'Geen Fransch tijdschrift kan men 
opslaan, of er is, naar aanleiding van de jongst verschenen boeken, in de critieken en in de pole
mieken, sprake van het existentialisme'. 

S. Dresden, 'Albert Camus en de problematiek van het absurde'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 

168-182. S. Dresden, 'Twee romans van Simone de Beauvoir'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 646-

656. W.F. Hermans, 'Stelt Nederland belang in Sartre?'. In: Criterium, 1945/1946, pp. 713-715. 

G. Diels, 'Existentiefilosofie en kunst ' . In: Het Woord, 1945/46, pp. 374-398. D.A.M. Binnen

dijk, 'Een knap debuut. Albert Camus: L'étranger'. In: Litterair Paspoort, 1946 (nol), p. 15. 

F. Schamhandt, 'De moderne hel. Jean-Paul Sartre, Huis Clos' . In: Litterair Paspoort, 1946 

(no3), pp. 12-13. M. Nord , 'Sartre en de ander'. In: Podium, 1946, pp. 114-116. H . C . Kool, 

1946, pp. 233-240. D A . de Graaf, 'J.P. Sartre de filosoof van het dagelijksch leven'. In: 

Columbus 1946/1947, pp. 98-107. P. Rodenko, 'Litteratuur of wereldbeschouwing? S. Dresden: 

Existentie-philosophie en Literatuurbeschouwing'. In: Columbus, 1946/1947, pp. 129-131. J. Das, 

'Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing'. In: Ontmoeting 1946-1947, pp. 224-227. 

J. Tielrooy, 'Dr. S. Dresden, Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing'. In: Apollo, 1947, 

pp. 77-80. G. Diels, 'Nog even Sartre'. In: Het Woord, zomer 1947, pp. 110-112. R.F. Beerling, 

'Existentialisme en humanisme' . In: De Nieuwe Stem, 1947, pp. 102-110. L. van der Kerken S.J., 

'De existentiële literatuurbeschouwing van dr. S. Dresden'. In: Roeping, 1947, pp. 93-102. 

H. van Straten, 'Camus ' afrekening met de oorlog'. In: Podium, 1947, pp. 165-169. M.J. Prem-

sela, 'De mens als ultima ratio. Albert Camus, La Peste'. In: Het Boek van Nu, 1947, pp. 121-

122. R. van Braambeek, 'Alben Camus ' . In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 7-8. W.F. Hermans, 

'De moed tot het absurde. Albert Camus' . In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 14-15. P. Rodenko, 

'De strijd om het existentialisme'. In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 4-7. J.A. Rispens, 'Het 

existentialisme'. In: Ontmoeting, 1947-1948, p. 250. S.E. van Praag, 'Naar een nieuw Frans 

humanisme' . In: Critisch bulletin, 1948, pp. 132-137. J .2 . Baruch, 'Sartre en het anti-semitisme'. 

In: Critisch bulletin, 1948, pp. 266-271. W.F. van Leeuwen, 'Losse schroeven in Sartre's 

filosofie'. In: Libertinage, 1948, pp. 31-44. H. Redeker, 'Het existentialisme in het kader der 

Duitse philosophie'. In: Het Woord, 1948/49, pp. 1-37. J.Z. Baruch, 'Het proces van een 

"goede" dictator. L'Engrenage par Jean Paul Sartre'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 423-427. 

F. Henri , 'F . Jeanson, le Problème moral et la Pensée de Sartre'. In: De Nieuwe Stem, 1949, pp. 
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maar enkele tijdschriften uit de eerste jaren na de oorlog open te slaan om in te 
zien dat het existentialisme in die tijd erg in zwang was.3 In 1947 merkt 
R.F. Beerling in De Nieuwe Stem hierover op: 'De existentie-philosofie is zelfs 
van de school-phase bedenkelijk snel in het stadium van de mode beland en 
heeft in bepaalde milieux bijna epidemisch om zich heen gegrepen, met het ge
volg, dat men tegenwoordig nauwelijks meer een dagblad of tijdschrift kan op
slaan of er staat iets over Sartre in. "Une dame dont on m'a parlé récemment, 
lorsque par nervosité, elle lâche un mot vulgaire, déclare en s'excusant: je crois 
que je deviens existentialiste", vertelt hij zelf'.4 Ook Dresden, in zijn inaugurele 
rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de mo
derne Franse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden op 23 mei 1947, uit 
zijn verontrusting over de buitensporige aandacht die er in de media aan het 
existentialisme wordt besteed: 'Van deze wijsgeer en romancier [Sartre] heeft de 
mode zich in zo sterke mate meester gemaakt, dat de rustige onderzoeker 
schichtig wordt en de neiging heeft zich af te wenden van dit publieke rumoer. 
Het zou echter even onjuist en onrechtvaardig zijn deze schrijver te onderschat
ten, omdat hij in de mode is, als het belachelijk en onverantwoordelijk is om 
hem op snobistische wijze te overschatten!'.5 Naast het existentialisme was er 
in de Nederlandse media ook grote interesse voor het absurdisme via het werk 

184-185. S. Vestdijk, 'Notities bij Sartre's "Baudelaire"'. In: Podium, pp. 512-519. P .H. Dubois, 

'Het Engagement getoetst'. In: Libertinage, pp. 173-184. S.E. van Praag, 'Camus ' passioneel equi-

librisme'. In: Critisch bulletin, 1952, pp. 370-375. F-R. Bastide, 'Interview met Albert Camus ' . 

In: Littemir Paspoort, 1953, pp. 128-129. E. Leeflang, 'De actualiteit van Albert Camus ' . In: 

Litterair Paspoort, 1954, p . 14. H J . Pos, 'Sartre in protestantse belichting'. In: De Nieuwe Stem, 

1954, pp. 200-217. J.W.L. Meijer, 'Camus en het absurde leven'. In: Tirade, 1958, pp. 203-207. 

J. Noordzi j , 'Camus en het engagement'. In: Maatstaf, 1959, pp. 233-247. 

3 F . Ruiter en W. Smulders, 1996, pp. 272-273 zeggen hierover: 'Na de oorlog staat in Nederland 

niet alleen het personalisme, maar ook het existentialisme volop in de belangstelling. In sep

tember 1946 vindt er een eerste symposium over het existentialisme plaats, waar De Kadt, Beer

ling, Dresden en Debrot het woord voeren. Willem Frederik Hermans doet in Criterium ver

slag van deze bijeenkomst. In december van datzelfde jaar bezoeken Sartre en De Beauvoir 

Nederland. In Utrecht, waar Sartre in het Academiegebouw een rede houdt, bevinden zich 

onder de genodigden prof.dr. H.J. Pos, prof.dr. J. Romein, prof.dr. J.B. Tielrooy, D.A.M. 

Binnendijk, mevr. dr. A. Romein-Verschoor, dr. S. Dresden en de schrijvers Cola Debrot en 

Adriaan Morriën. [...] Illustratief voor de brede belangstelling voor het existentialisme is dat het 

boekje Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing (1946) van S. Dresden volop de aandacht 

krijgt. In niet minder dan tien cultureel-literaire tijdschriften wordt deze publicatie aangegrepen 

om de eigen opinie ten aanzien van het existentialisme nog eens te ventileren'. Eind jaren veer

tig verschijnen de eerste inleidingen over het existentialisme: B. Delfgaauw, Wat is existentialis

me?, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., Amsterdam, 1948. En: H. Redeker, Existentialisme, De 

Bezige Bij, Amsterdam, 1949. 

4 R.F. Beerling, 'Existentialisme en Humanisme' . In: De Nieuwe Stem, 1947, p. 102. 

5 S. Dresden, Moderne Franse romankunst, Meulenhoff, Amsterdam, 1947, p. 17. 
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van Camus en een zekere belangstelling voor het surrealisme.6 Toch betekent al 
deze aandacht in de media niet dat het existentialisme ook van grote invloed is 
geweest op Nederlandse schrijvers. Hermans, Reve, Mulisch en Blaman worden 
wel in verband gebracht met het existentialisme, maar zoals Anbeek en anderen 
reeds opmerkten, moet deze invloed van het Franse existentialisme op de 
Nederlandse literatuur niet overschat worden: 'Het zou uiterst misleidend 
wezen de Nederlandse literatuur van na de oorlog "existentialistisch" te noe
men, als men daarmee een directe ontlening suggereert. In de eerste plaats is het 
lastig aan te tonen dat er zoiets als ondubbelzinnig herkenbare existentialistische 
thema's bestaan; en voorzover die in alle vaagheid al aanwijsbaar zijn ("wan
hoop", "eenzaamheid", "morele keuze") gaat het om onderwerpen die evengoed 
zonder invloed van Franse schrijvers in de Nederlandse roman kunnen zijn 
doorgedrongen'.7 Niemand legt inderdaad in de talloze recensies een direct 
verband tussen bijvoorbeeld Sartre en Hermans8, Reve of Blaman9. Hermans 
bijvoorbeeld is van mening dat het existentialisme van Sartre in de eerste plaats 
een puur Franse aangelegenheid is.10 Zoals Stroman en anderen reeds hebben 

S. Dresden bijvoorbeeld schreef herhaaldelijk in het tijdschrift Columbus over het Franse 
surrealisme. Zie onder andere: S. Dresden, 'Het surrealisme als historisch verschijnsel'. In: 
Columbus, 1949, pp. 577-579. 

T. Anbeek, 'Existentialisme in de Nederlandse literatuur: een absurd probleem?'. In: Literatuur 

I, 1984, p . 8. Zie ook, T. Anbeek, 1990, p. 197: 'Het is verleidelijk het ontluisterende proza dat 

na de oorlog in Nederland verscheen, "existentialistisch" te noemen. Daar is niets op tegen, 

zolang er geen directe relatie tussen het werk van Sartre en Camus enerzijds, en dat van 

Hermans, Reve en Blaman anderzijds wordt gesuggereerd. Want zo eenvoudig ligt het niet. 

Voor de oorlog was in ieder geval Sartres La Nausée (1938) bekend: Vestdijk schreef erover. 

Maar pas vanaf 1946 krijgt het Franse existentialisme grotere bekendheid. Dit chronologisch 

gegeven zou al een waarschuwing moeten zijn de Franse invloed niet te overschatten'. O o k G. 

van Bork en N . Laan, 1986, p. 233 komen tot dezelfde conclusie: 'Hoewel retrospectief voor 

deze en verwante literatuur ( L.P. Boon, W.F. Hermans, G.K. van het Reve en H. Mulisch) 

nogal eens het begrip "existentialisme" (met verwijzing naar gevoelens van eenzaamheid en 

wanhoop, walging en absurditeit) valt, moet de directe invloed van Sartre op de Nederlandse 

auteurs gerelativeerd worden' . 

W.F . Hermans heeft zich herhaaldelijk over het existentialisme en absurdisme uitgelaten. Zie 

bijvoorbeeld: 'Stelt Nederland belang in Sartre?'. In: Criterium, 1945-1946, pp. 713-715. En 'De 

moed tot het absurde'. In: Litterair Paspoort, 1947, pp. 14-15. 

A. Blaman hield lezingen over Camus en vertaalde Sartres Les mains sales. 

W.F. Hermans, 'Leven voor de literatuur'. In: Criterium, 1948, p. 364: 'Waarom heeft men 

Sartre dan toch op de planken gebracht, waarom zijn enkelen er toch naar gaan kijken? Uit 

academische belangstelling of uit puur snobisme. Men heeft zich eraan vergaapt, maar men had 

er niets mee te maken. Als Sartre een Nederlander was geweest, waardoor hij de ruggesteun van 

het kabaal dat de wereldpers over hem heeft gemaakt, had moeten missen, zijn manuscripten 

waren in de prullemand van een regisseur terechtgekomen. Als "Sartre" een Nederlander was 

geweest, hij was niet eens aan toneelstukken en romans begonnen, hij had het gelaten bij enkele 

studies in een obscuur philosophisch vaktijdschrift, d.w.z. hij was Sartre niet geweest, d.w.z. 

Nederland kan geen Sartre voortbrengen'. 



112 De receptie van Proust in Nederland 

aangetoond, kenmerkte het Nederlandse proza van vlak na de Tweede Wereld
oorlog zich door een grote verscheidenheid aan tendensen. Ina Boudier Bakker, 
Bordewijk, Willy Corsari, Johan Fabricius, Hella Haasse, Jan den Hartog, 
Josepha Mendels, M. Revis, C.B. Timmer, Vestdijk en velen anderen publiceer
den in de jaren veertig en vijftig. 

De aandacht voor het existentialisme vlak na de oorlog heeft de belangstel
ling voor auteurs als Gide en Proust zeker geen goed gedaan. Hoe groot de 
eigenlijke invloed van het existentialisme op de receptie van een auteur als 
Proust precies is geweest, laat zich echter moeilijk vaststellen. Sartre stond, in 
tegenstelling tot Camus die Proust om zijn humanisme bewonderde", zeer kri
tisch tegenover zijn werk. Op verschillende punten is deze kritische houding 
van Sartre jegens Proust van invloed geweest op de Nederlandse Proustkritiek. 

In de eerste plaats is de existentialistische opvatting dat een schrijver zich 
dient te engageren, aanleiding om Proust, maar zelfs ook Gide, als representant 
van een gedateerd schrijverstype af te schilderen. Proust stond met zijn opvat
ting 'la vraie vie, c'est la littérature', mijlenver af van het maatschappelijk 
geëngageerde schrijverstype van de existentialisten. Sartre zegt hierover in zijn 
boek Qu'est-ce que la littérature, in het hoofdstuk 'Situation de l'écrivain en 
1947': 'Si l'on voulait, en effet, faire un tableau de la littérature contemporaine, 
il ne serait pas mauvais de distinguer trois générations. La première est celle des 
auteurs qui ont commencé de produire avant la guerre de 1914. Ils ont achevé 
leur carrière aujourd'hui et les livres qu'ils écriront encore, fussent-ils des chefs-
d'oeuvres, ne pourront guère ajouter à leur gloire; mais ils vivent encore, ils 
pensent, ils jugent, et leur présence détermine des courants littéraires mineurs 
dont il faut tenir compte. Pour l'essentiel, ils me paraissent avoir réalisé en leur 
personne et par leurs oeuvres l'ébauche d'une réconciliation entre la littérature 

Zie bijvoorbeeld A. Camus, L'homme révolté, Gallimard, Parijs, 1951, pp. 329-330: 'Proust 

choisit la vie intérieure et, dans la vie intérieure, ce qui est le plus intérieur qu'elle-même, 

contre ce qui dans le réel s'oublie, c'est-à-dire le machinal, le monde aveugle. Mais de ce refus 

du réel, il ne tire pas la négation du réel. Il ne commet pas l'erreur, symétrique à celle du 

roman américain, de supprimer le machinal. Il réunit, au contraire, dans une unité supérieure, le 

souvenir perdu et la sensation présente, le pied qui se tord et les jours heureux d'autrefois. [...] 

L'analyse psychologique du Temps perdu n'est alors qu 'un puissant moyen. La grandeur réelle 

de Proust est d'avoir écrit le Temps retrouvé, qui rassemble un monde dispersé et lui donne une 

signification au niveau même du déchirement. Sa victoire difficile, à la veille de la mort , est 

d'avoir pu extraire de la fuite incessante des formes, par les seules voies du souvenir et de 

l'intelligence, les symboles frémissants de l 'humanité humaine. Le plus sûr défi qu'une oeuvre 

de cette sorte puisse porter à la création est de se présenter comme un tout, un monde clos et 

unifié. Ceci définit les oeuvres sans repentirs. O n a pu dire que le monde de Proust était un 

monde sans dieu. Si cela est vrai, ce n'est point parce qu 'on n'y parle jamais de Dieu, mais 

parce que ce monde a l 'ambition d'être une perfection close et de donner à l'éternité le visage 

de l 'homme. Le Temps retrouvé, dans son ambition au moins, est l'éternité sans dieu. L'oeuvre 

de Proust, à cet égard, apparaît comme l'une des entreprises les plus démesurées et les plus 

significatives de l 'homme contre sa condition mortelle. Il a démontré que l'art romanesque 

refait la création elle-même, telle qu'elle nous est imposée et telle qu'elle est refusée. Sous l'un 

de ses aspects au moins, cet art consiste à choisir la créature contre son créateur. Mais, plus 

profondément encore, il s'allie à la beauté du monde ou des êtres contre les puissances de la 

mor t et de l'oubli. C'est ainsi que sa révolte est créatrice'. 
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et le public bourgeois. Il faut noter d'abord qu'ils ont, pour la plupart, tiré le 
plus clair de leurs ressources de tout autre chose que de la vente de leurs écrits. 
Gide et Mauriac ont des terres, Proust était rentier, Maurois est originaire d'une 
famille d'industriels [...]. C'est que la littérature, à moins d'un succès de mauvais 
aloi, ne nourissait pas, à l'époque où ils ont commencé d'écrire: comme la poli
tique, sous la Troisième République, elle ne peut être qu'une occupation "en 
marge", même si, pour finir, elle devient le principal souci de celui qui l'exerce. 
[...] Du coup, l'écrivain ne peut plus se considérer comme pur consommateur; il 
dirige la production ou préside à la répartition des biens, ou encore il est 
fonctionnaire, il a des devoirs envers l'Etat; en un mot par toute une partie de 
lui-même il est intégré à la bourgeoisie; ses conduites, ses relations professionnel
les, ses obligations, ses soucis sont bourgeois. [...] La deuxième génération vient 
à l'âge d'homme après 1918 [...]. L'absurdité manifeste d'une guerre dont nous 
avons mis trente ans à connaître les véritables causes amène le retour de l'esprit 
de Négativité. [...] Il faut seulement noter que la plus magnifique de ces fusées, 
le surréalisme, renoue avec les traditions destructrices de l'écrivain-consom
mateur [...]. Pourtant le surréalisme se déclare révolutionnaire et tend la main 
au parti communiste. C'est la première fois depuis la Restauration qu'une école 
littéraire se réclame explicitement d'un mouvement révolutionnaire organisé. 
[...] Reste donc la troisième génération, la nôtre, qui a commencé d'écrire après 
la défaite ou peu avant la guerre. [...] Toute cette littérature est à thèse puisque 
ces auteurs, bien qu'ils protestent avec virulence du contraire, défendent tous 
des idéologies'.12 

Een nieuwe generatie schrijvers is opgestaan. Deze opvatting komen we met 
name eind jaren veertig herhaaldelijk in de Nederlandse media, en meer in het 
bijzonder in tijdschriften als Het Woord, Columbus en Criterium, tegen.13 Hans 

J-P Sartre, Qu'est-ce que la littérature, Gallimard, Parijs, 1948, pp. 210-212; pp. 219-220; pp . 228-
229 en pp. 247-251. 

In de redactionelen van tijdschriften uit het eind van de jaren veertig als Het Woord en 

Columbus worden deze maatschappelijke implicaties van het schrijverschap venvoord. Zie 

bijvoorbeeld het eerste nummer van het tijdschrift Het Woord van 15 oktober 1945, p . 2 waar 

deze maatschappelijke betrokkenheid van de schrijver als noodzakelijk wordt gesteld: 'Alleen 

een bezielde literatuur, bezield door een doorleefde wereldbeschouwing en gedreven door een 

idee, achten wij daartoe in staat. Deze beide voorwaarden scheppen de mogelijkheid tot een 

zinvolle interpretatie van het woord en zullen den kunstenaar naast zijn artistieke, ook zijn 

leidinggevende (profetische) roeping doen beseffen. Het opnieuw bewust worden van de taak, 

die de kunstenaar heeft ten opzichte van de wereld waarin hij leeft, zal een van de gevolgen 

daarvan zijn'. Zie ook Columbus, 1946, 'Bij de nieuwe jaargang', p. 2, waar wij lezen: 'Crite

rium voor ons is de existentiële hartstocht, waarmee het probleem "mens" gesteld wordt , de 

felheid, waarmee de auteur als totale persoonlijkheid achter zijn werk staat en de problemen 

van zijn tijd te lijf gaat'. S. Bakker, 1985, pp. 262-263 zegt over het tijdschrift Columbus: 'Onder 

Rodenko's bewind wordt Columbus een "strijdschrift [...], op streng principiële basis", wat 

overigens niet betekent dat die principes reeds scherp bekend zijn: "Onze eerste taak zal zijn 

het plaatsen van vraagtekens". De kunstenaar als "onruststoker", als het slechte geweten van de 

maatschappij. De nadruk ligt echter niet - zoals bij Sartre - op het politieke, maar op het 

artistieke existentialisme. [...] Beperken de beschouwende bijdragen in de eerste jaargang zich 
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van Straten in zijn artikel 'Dertig jaar verzet' in het tijdschrift Columbus, zegt 
bijvoorbeeld het volgende over de ontwikkeling van het schrijverschap in de 
loop van de twintigste eeuw: 'Een aardig inzicht in de vordering van de hier-
bedoelde emancipatie verkrijgt men door een vergelijking van de literatoren van 
nu met die van voor 1914. Eens was het mogelijk dat een Paul Verlaine in 
Parijs liep te huilen dat hij zich verveelde, dat een Rainer Maria Rilke in een 
vervallen kasteeltje zijn kluizenaarsbestaan leefde, dat een Marcel Proust een 
omvangrijke romancyclus schreef, in bed. Stel hiertegenover de schrijvers van 
nu: de tankcommandant André Malraux, de oorlogscorrespondent Ernest 
Hemingway, de résistant Louis Aragon!'.14 Schrijvers als Proust en Gide staan 
niet meer in het centrum van de belangstelling; hun werk geeft geen uitdruk
king aan een actuele problematiek. Zo schetst Max Nord, in zijn artikel 'André 
Gide na den oorlog' uit 1947, op vergelijkbare wijze maar ditmaal uitsluitend 
naar aanleiding van Gide, de ontwikkeling die de schrijver sinds de jaren dertig 
heeft doorgemaakt: 'De invloed van André Gide zowel in cultureel opzicht als 
meer speciaal in het litteraire leven in Frankrijk en daarbuiten, is sterk af
genomen. Het hoogtepunt bereikte Gide, in ons land althans, in 1939 bij de 
verschijning van de dundrukeditie van zijn dagboekbladen en aantekeningen 
over vijftig jaren. N u echter duikt zijn naam weinig meer op, in Frankrijk 
bepaalt men zich tot besprekingen van zijn nieuwe boeken en wordt hij verder 
zelden meer genoemd; in Nederland worden zelfs zijn nieuwe boeken niet of 
nauwelijks meer besproken. Vanwaar die kentering? Het is aan te nemen, geloof 
ik, dat Gide op den achtergrond is geraakt, omdat een ander schrijverstype zich 
op het ogenblik naar voren dringt. Het zijn de Franschen van het type Mal
raux, Camus, Sartre en het zijn de Amerikanen die thans de aandacht hebben, 
niet alleen omdat zij zich veel bezig houden met de actueele problematiek en 
deze "actueeler" is, d.w.z. van directer levensbelang, dan zij vóór den oorlog 
was, maar vooral ook omdat zij dichter bij ons staan als duidelijker "deel-

voornamelijk tot de plaats en functie van de kunstenaar, in de tweede jaargang vindt de 

existentialistische visie van de redactie haar toepassing in essays over de psychologische roman 

en auteurs als Miller en Sartre'. 

M H . van Straten, 'Dertig jaar verzet'. In: Columbus, jrg 2, p. 24 . Zie ook M. Nadeau, 'Stand van 

zaken van de jonge Franse literatuur'. In: Litterair Paspoort, 1953, p . 99: 'Het is waar dat sinds 

het einde van de oorlog de jonge literatuur een ernstig gezicht trekt en dat zij zich bezighoudt 

met morele, maatschappelijke en zelfs metaphysische problemen, waarvoor de voorgangers geen 

belangstelling hadden. Men kan Paul Valéry, André Gide of Jean Giraudoux niet van frivoliteit 

beschuldigen, maar zoveel is zeker, dat bij hen de wijze waarop zij iets zeiden dikwijls van 

groter belang was dan wat zij te zeggen hadden en dat zij, afgezien van essay of dagboek, er op 

uit waren om hun esthetische of moraliserende bedoelingen onder zuivere verbeelding te ver

bergen [...]. Omstreeks 1930 ontstaat, met Georges Bernanos, André Malraux, Louis-Ferdinand 

Céline en Saint-Exupéry, een nieuwe opvatting van de literatuur, in het bijzonder van de roman 

[...]. Tien jaar later schrijft Jean-Paul Sartre romans en novellen waarin hij onomwonden zijn 

existentialistische opvattingen demonstreert, terwijl Albert Camus in roman en essay een filoso

fie van het absurde preekt' . 
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nemers" aan ons leven en onze problemen dan met de schrijvers van vóór 1940 
het geval was'.15 

Ongeveer twintig jaar later schrijft Paul Bregstein dat de belangstelling voor 
auteurs als Sartre en Faulkner hem inderdaad een tijd lang belet heeft zich met 
Proust bezig te houden. In zijn artikel voor Tirade, 'Proust, een mens schrijft 
over zijn leven' uit 1965, vertelt hij hoe hij Proust als vooroorlogs auteur en als 
schilder van het fin de siècle tijdens de na-oorlogse periode als verouderd be
schouwde: 'Maar deze keer was het weer een frans boek, uit de "oude tijd" 
(d.w.z. vóór Gide, en niet aanbevolen door Du Perron zoals Stendhal), dus van 
mijn vaders generatie. Mijn frans was zo slecht dat ik halverwege de eerste 
pagina bleef steken, niets begreep. Het boek ging over salons, "coterieën", 
d.w.z. de tijd van mijn oma, en het enige dat ik zocht, was de nieuwe tijd, de 
ontkenning van het voorbije. In het licht van Dostoievski verbleekte alles, en 
later werden het Kafka, Sartre, Faulkner - wat wel voor velen van mijn genera
tie geldt - in wiens naam ikzelf probeerde te gaan zien, denken, schrijven [...]. 
Het boekje van Proust verdween dus op een boekenplank, in een kast, tot ik 
het jaren later terugvond: Un amour de Swann',16 

Pas in 1971 zal H. van Galen Last in een artikel voor Maatstaf, als een van 
de weinigen in Nederland, in navolging van Adorno en Benjamin linkse intel
lectuelen oproepen zich in Proust te verdiepen door hen te wijzen op de maat
schappijkritiek die in zijn werk wel degelijk aanwezig zou zijn: 'Omdat hij geen 
orgaan heeft voor deze kwaliteiten, begrijpt Van Houten [Boudewijn van Hou
ten had in 1971 een artikel over Proust geschreven voor Maatstaf] niet dat 
Proust ook bewonderd kan worden door linkse intellektuelen, een verschijnsel 
dat hij terugvoert op het "in de mode" zijn van Proust. Zoals linkse intellek
tuelen als Marx en Engels hadden begrepen dat de romans van de "reactionair" 
Balzac voor alles een waarheidsgetrouw beeld gaven van de kapitalistische 
samenleving in de eerste helft van de 19e eeuw; zoals Trotski en Nehroe in de 
romans van Malraux de scherpste inzichten bewonderden in een wereld die naar 
het fascisme neigde, ook al wantrouwden zij zijn politieke opvattingen, zo 
begrepen Walter Benjamin en Theodor Adorno17 dat het vooral Prousts op
rechtheid was die had geleid tot een kritiek op de burgerlijke samenleving en 
zijn gangbare opvattingen over het menselijk karakter'.18 

Het belangrijkste punt van kritiek op Proust, dat direct van Sartre is over
genomen, is zijn rationalistische, analytische en generaliserende psychologie, die 

M. Nord , 'André Gide na den oorlog'. In: Litterair Paspoort, 1947, p. 13. 

P. Bregstein, 'Proust, een mens schrijft over zijn leven'. In: Tirade, 1965, pp. 688-689. 

Van Galen Last verwijst hier naar de volgende werken van Benjamin en Adorno: W. Benjamin, 

'Pour le portrait de Proust ' . In: Essais I (1922-1934), Denoèl/Gonthier , Parijs, 1983, pp. 125-140. 

T. Adorno , 'Petits commentaires de Proust ' . In: Notes sur la littérature, Flammarion, Parijs, 

1984 (eerste uitgave 1958), pp. 141-152. 

H . van Galen Last, 'Uit de tijdschriften'. In: NRC Handelsblad, 20 juli 1971. 
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volgens Sartre kenmerkend is voor het bourgeoismilieu waarin Proust verkeer
de.19 Men beroept zich hierbij op uitspraken van Sartre in L'être et le néant en 
in zijn beroemde artikel 'Présentation des Temps Modernes'. In deze twee ge
schriften wijst Sartre Prousts psychologie van de hand en houdt een pleidooi 
voor zijn eigen 'psychanalyse existentielle'. Zo schrijft hij in L'être et le néant: 
'C'est ainsi que Proust cherche perpétuellement à retrouver par décomposition 
intellectualiste dans la succession temporelle des états psychiques des liens de 
causalité rationnelle entre ces états. Mais au terme de ces analyses, il ne peut 
nous offrir que des résultats semblables à celui-ci: "Sitôt que Swann pouvait se 
représenter (Odette) sans horreur, qu'il revoyait de la bonté dans son sourire et 
que le désir de l'enlever a tout autre n'était plus ajouté par la jalousie a son amour, 
cet amour redevenait un goût pour les sensations que lui donnait la personne 
d'Odette, pour le plaisir qu'il avait à admirer comme un spectacle ou à inter
roger comme un phénomène, le lever d'un de ses regards, la formation d'un de 
ses sourires, l'émission d'une intonation de sa voix. Et ce plaisir différent de 
tous les autres avait fini par créer en lui un besoin d'elle, qu'elle seule pouvait 
assouvir par sa présence ou ses lettres...Ainsi, par le chimisme même de son mal, 
après avoir fait de la jalousie avec son amour, il recommençait à fabriquer de la 
tendresse, de la pitié pour Odette". Ce texte concerne évidemment le psychique. 
On y voit en effet des sentiments individualisés et séparés par nature, qui 
agissent les uns sur les autres. Mais Proust cherche à clarifier leurs actions et à 
les classer, espérant par là rendre intelligibles les alternatives par où Swann doit 
passer. Il ne se borne pas à décrire les constatations qu'il a pu faire lui-même (le 
passage par "oscillation" de la jalousie haineuse à l'amour tendre), il veut 
expliquer ces constatations. Quels sont les résultats de cette analyse? L'intelli
gibilité du psychique est-elle levée? Il est facile de voir que cette réduction un 
peu arbitraire des grandes formes psychiques à des éléments plus simples, accuse, 
au contraire, l'irrationalité magique des relations qui soutiennent entre eux les 
objets psychiques. Comment la jalousie "ajoute-t-elle" à l'amour le "désir de 
l'enlever à tout autre" ? Et comment ce désir une fois additionné à l'amour [...] 
l'empêche-t-il de redevenir "un goût pour les sensations que lui donnait la per
sonne d'Odette"? Et comment le plaisir peut-il créer un besoin? Et l'amour, 
comment fabrique-t-il cette jalousie qui, en retour, lui ajoutera le désir d'enlever 
Odette à tout autre? Et comment, délivré de ce désir, va-t-il de nouveau fabri
quer de la tendresse? Proust tente de constituer ici un "chimisme" symbolique, 
mais les images chimiques dont il se sert sont simplement capables de masquer 
des motivations et des actions irrationnelles. On essaie de nous entraîner vers 

J-Y Tadié, 1983, p. 169 zegt hierover: 'Un autre réquisitoire est dû à Sartre, non plus, on s'en 
doute peut-être, au nom de la morale et de la théologie chrétienne, mais parce que sa philoso
phie de l'histoire conduit à l'engagement, au socialisme, au refus de la classe et de la culture 
bourgeoises. Sartre part d'un syllogisme simple: l'esprit d'analyse est caractéristique de la 
bourgeoisie; or Proust le pratique, donc Proust est un bourgeois, et, qui pis est, "le complice de 
la propagande bourgeoise, puisque son oeuvre contribue à répandre le mythe de la nature 
humaine [...]. Nous ne croyons plus à la psychologie intellectualiste de Proust, et nous la tenons 
pour néfaste" (Situations II)'. 
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une interprétation mécaniste du psychique qui, sans être plus intelligible, dé
formerait complètement sa nature. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de nous 
montrer entre les états d'étranges relations presque interhumaines (créer, fabri
quer, ajouter) qui laisseraient presque supposer que ces objets psychiques sont 
des agents animés. Sous les descriptions de Proust, l'analyse intellectualiste 
marque à chaque instant ses limites: elle ne peut opérer ses décompositions et 
ses classifications qu'en surface et sur un fonds d'irrationalité totale. Il faut 
renoncer à réduire l'irrationnel de la causalité psychique: cette causalité est la 
dégradation en magique, dans un en-soi qui est ce qu'il est à sa place, d'un pour-
soi ek-statique qui est son être à distance de soi'.20 

Voor Paul Rodenko is in 1946 het existentiële gedachtengoed inderdaad 
aanleiding om het genre van de psychologische roman en daarmee het werk van 
Proust, voorgoed te begraven. In het tijdschrift Columbus, in het artikel 'Het 
einde van de psychologische roman', zegt hij onder meer: 'Zo zou ik ook uit
gesproken "existentialistische" tendensen kunnen aantonen bij Gogol, Tsjechow 
en Rozanow [...] maar zoals gezegd, deze ideeën vonden toentertijd geen 
voedingsbodem in Westeuropa [...] en pas in het Franse existentialisme, met 
Faulkner als directe voorloper, komt de gedachte van de "kwijlende muis" tot 
litterair bewustzijn. De "psychologie" is nu definitief als laatste fictie van de 
psychologie ontmaskerd, waarmee de tot het psychologische mensentype be
horende lezer tevens de laatste kathartische mogelijkheid wordt onthouden. 
Elke reële handeling blijkt te bestaan uit de "psychologie" van die handeling 
plus een qualiteit x: een dikke, kwijlerige, kleverige massa, die de "psychologi
sche structuur" van de handeling volmaakt onkenbaar maakt, la guêpe, d.i. de 
structuur, qui s'enfonce dans la confiture et qui s'y noie, zoals Sartre het 
uitdrukt. De techniek van de psychologische roman was hierin gelegen, deze 
confiture door de röntgenstralen van de logica weg te werken, zodat alleen het 
zuivere geraamte van de handeling, de "psychologische" transparantie, overbleef, 
hetgeen de psychologisch-denkende lezer de illusie gaf dat zijn leven en zijn 
denken met elkaar in overeenstemming waren. Het kenmerkende van boeken 
als de kelder-mémoires, De kleine Duivel en La Nausée, die bewust de "con
fiture" onaangetast laten, is dan ook dat de katharsis hier volkomen ontbreekt, 

J-P. Sartre, L'être et le néant, Gallimard, Parijs, 1949, pp. 216-217. Zie ook J-P. Sartre, 'Présen

tation des Temps Modernes' . In: Situations II, Gallimard, Parijs, 1948, p . 20: 'Telle est l'origine 

de la psychologie intellectualiste dont les oeuvres de Proust nous offrent l'exemple le plus 

achevé. Pédéraste, Proust a cru pouvoir s'aider de son expérience homosexuelle lorsqu'il a voulu 

dépeindre l 'amour de Swann pour Odette; bourgeois, il présente ce sentiment d'un bourgeois 

riche et oisif pour une femme entretenue comme le prototype de l 'amour: c'est donc qu'il croit 

à l'existence de passions universelles dont le mécanisme ne varie pas sensiblement quand on 

modifie les caractères sexuels, la condition sociale, la nation ou l'époque des individus qui les 

ressentent. Après avoir ainsi "isolé" ces affections immuables, il pourra entreprendre de les 

réduire, à leur tour, à des particules élémentaires. Fidèle aux postulats de l'esprit d'analyse, il 

n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une dialectique des sentiments, mais seulement un 

mécanisme. Ainsi l 'atomisme social, position de repli de la bourgeoisie contemporaine, entraîne 

l 'atomisme psychologique. Proust s'est choisi bourgeois, il s'est fait le complice de la propagande 

bourgeoise, puisque son oeuvre contribue à répandre le mythe de la nature humaine' . 
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waarmee dus het failliet van de psychologische roman is aangegeven, die in 
laatste instantie [...] "vals en onwaarachtig" blijkt te zijn [...]. Want waar gaat 
het eigenlijk om? Dat de psychologische roman "vals en onwaarachtig" is, dat 
hij in plaats van een realistische visie op het leven slechts een fictie geeft en dat 
hij dus in de grond van de zaak even irreëel is als b.v. Parsifal of Aucassin et 
Nicolette'.21 

Rodenko's standpunt vond niet veel weerklank bij zijn collega's. In Podium 
neemt Fokke Sierksma het op voor de psychologische roman: 'Paul Rodenko 
heeft in Columbus II, 1 de reeds vaker verdedigde theorie, dat de psychologie 
zichzelf opheft en overleeft, op interessante en belangwekkende wijze in het 
literaire toegepast. Hij zet echter de psychologie wat al te vlot overboord [...]. 
Sartre heeft de consequenties getrokken van het humanisme en daarom van de 
psychologie. Maar de absolute verdichting (condensatie) van het onderbewuste 
tot het en-soi heeft ons alleen verlost of beroofd van de dynamiek en van de 
hoop, maar niet van de psychologie'.22 Ook Vestdijk gaat in De Gids uit
gebreid in op de actualiteit van de psychologische roman, waarbij hij veelvuldig 
verwijst naar het werk van Proust.23 Volgens Vestdijk dient Prousts literaire 
psychologie gelocaliseerd te worden binnen het positivistische denkklimaat van 
de negentiende eeuw. Zijn psychologie is rationalistisch, analytisch en statisch 
en daarmee verouderd want, zo voert Vestdijk aan, reeds ten tijde van Proust 
had zich in Duitsland bijvoorbeeld de 'verstenende' psychologie ontwikkeld die 
niet causaal verklaren wil, maar onbevangen beschrijven en intuïtief begrijpen. 
Vestdijk stelt hier de rationeel verklarende psychologie van Proust tegenover de 
intuïtief begrijpende psychologie. Rodenko heeft in de ogen van Vestdijk dus 
gelijk als hij de romanpsychologie van auteurs als Proust als verouderd be
schouwt: 'In het jongerentijdschrift Columbus (Okt. '46) voorspelt Paul Roden
ko in zijn essay Het einde van de psychologische roman mede op grond van 
existentialistische uitspraken de niet meer te keren ondergang van de bedoelde 
romanvorm. [...] Het is de psychologische roman, die vooral in Frankrijk, sinds 
Stendhal kan men zeggen (tenzij men nog verder terug wil gaan), beoefend 
werd en die zijn grandioze bekroning vond in het werk van Marcel Proust. Het 
is duidelijk dat ook Rodenko, die Proust althans één maal noemt, zich ongeveer 
aan deze omschrijving houdt, al geeft hij geen "definitie", waar ook de slechte 
verstaander houvast aan heeft. [...] Dat deze (betrekkelijk) rationalistische 
psychologie overwonnen is, kan men volhouden, omdat reeds in de wetenschap
pelijke psychologie en in de wijsbegeerte het rationalisme ontoereikend is 
gebleken, en dus met des te meer reden in de roman. [...] Het behoeft ons dan 
ook niet te verwonderen, dat Jean-Paul Sartre in L'être et le néant de psycho-

P. Rodenko, 'Het einde van de psychologische roman' . In: Columbus, 1946, pp. 22-23. 

22 F. Sierksma, 'Notities bij Cola Debrot ' . In: Podium, maart 1947, p. 119. 

S. Vestdijk, 'De psychologie in de roman' . In: De Gids, 1948, p. 95. Dit artikel werd later 
opgenomen in de bundel Zuiverende kroniek, Meulenhoff, Amsterdam, 1956, pp. 1-20, waaruit 
hierna geciteerd wordt. 
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logie van Proust aan een strenge, maar nogal posthuum aandoende kritiek 
onderwerpt. Dit is het dan, onder meer, wat een commentator als Paul Roden-
ko van het "einde" van de psychologische roman doet gewagen. Het einde van 
de rationalistische, "logische" psychologische roman, kan men beter zeggen, en 
dit is ook wel zijn bedoeling [...]'.24 Toch betekent dit alles in de ogen van 
Vestdijk niet dat het genre van de psychologische roman als zodanig ten dode is 
opgeschreven. Ook Sartre's werk staat naar zijn mening bol van de psychologie. 
De psychologie wordt alleen anders, zij evolueert. Sartre's psychologie, de 
'psychanalyse existentielle', is directer, concreter en ethischer dan die van 
Proust. Het existentialisme heeft in de ogen van Vestdijk dus geenszins het 
einde van de psychologische roman ingeluid: 'Heeft dus, om wederom Rodenko 
te citeren, het existentialisme een streep onder de psychologische roman gezet, 
dan kan dit onmogelijk betrekking hebben op de psychologie in de roman, 
doch hoogstens op de "roman" tout court, op het bestaan van de roman als 
kunstgenre, dat inderdaad door film (en toneel) overwoekerd zou kunnen wor
den'.25 Hoewel Vestdijk met Rodenko van mening is dat de rationalistische 
psychologie van Proust verouderd is, had hij, zoals we zo dadelijk zullen zien, 
toch grote bewondering voor de psychologische dimensie van Prousts werk. 

Ook W.L.F.M. van Leeuwen verdedigt in 1948 in Libertinage het werk van 
Proust tegen de aanval van Sartre in zijn 'Présentation des Temps Modernes': 
'Het is vooral uit hoofde van het genoemde synthetische beginsel dat Sartre, 
trouwens niet als eerste, een vaak gerechtvaardigde critiek uitoefent op een 
verouderde mechanistische en "atomistische" psychologie, die met vaste abstrac
te grootheden werkt. Waar hij echter die critiek richt tegen b.v. de analyse van 
Proust ('Présentation des Temps Modernes'), kan men toch weer enige reserves 
maken en zich afvragen of het verschil tussen Sartre's descripties en Proust's 
analyses werkelijk zo essentieel is, ondanks hun verschillende opvattingen over 
het wezen van gevoelens en passies; en of de analyses van Proust werkelijk in 
mindere mate opgaan. De persoonlijke psychologische begaafdheid en "feeling" 
lijken mij hier van veel groter belang dan de aangehangen theorieën over psy
chologie, die slechts rationalisaties zijn van bepaalde manieren waarop de 
psychische realiteit benaderd wordt, en alleen maar de kaders vormen waar
binnen het psychologisch inzicht pas begint. Sartre geeft trouwens zelf toe, dat 
in laatste instantie het pour soi en de objectiviteit incompatibel zijn: ook zijn 
descripties doen de ziel geweld aan. Overigens is Sartre's wereld, ondanks zijn 
psychologisch "totalitarisme" zeker niet minder beperkt dan die van Proust (in 
wiens romans ik altijd nog meer adem krijg dan in Sartre's dikke lucht), en ook 
bij hem zijn het niet zijn aanvechtbare denkbeelden, die daarvoor aansprakelijk 

" S. Vestdijk, 1956, pp. 5-i 

25 o.e. p. 16. 
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zijn, maar bepaalde idiosynkrasieën, waarvan de denkbeelden de weerspiegeling 

Een derde belangrijk geschilpunt, dat m nauw verband staat met het voor
afgaande, komt voort uit de fenomenologische werkelijkheidsbenadenng van 
Sartre. Sartre's literatuurfilosofie is een duidelijke reactie op de essentialistische, 
^platoniserende' benadering van Proust. Sartre verwijt Proust zijn idealisme en 
introspectie; in Sartre's visie gaat de existentie aan de essentie vooraf. In een 
artikel over Husserl uit 1939 zegt Sartre over de omwenteling die zijn filosofie 
teweeg heeft gebracht: 'Nous voilà délivrés de Proust. Délivrés en même temps 
de la "vie intérieure": en vain chercherions-nous comme Amiel, comme un en
fant qui s'embrasse l'épaule, les caresses, les dorlotements de notre intimité, 
puisque finalement tout est dehors, tout, jusqu'à nous-mêmes: dehors, dans le 
monde, parmi les autres. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous 
nous découvrirons: c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose 
parmi les choses, homme parmi les hommes'.27 Dresden constateert in dit ver
band in zijn inaugurale rede: 'In afwijking van Proust wenst Sartre een keuze te 
verrichten binnen deze wereld en geen uitzicht te openen op een hogere wereld 
van Ideeën. Kon men van Proust zeggen, dat er een hechte band met Plato be
stond; bij Gide, dat er nog enige overeenkomst te vinden was, Sartre verbreekt 
definitief iedere platoniserende inslag en men kan niet zeggen, dat dit altijd 
gunstige gevolgen heeft gehad. Sartre kan zich echter niet afwenden van de 
werkelijkheid te midden van welke hij leeft en hij meent, dat niemand het kan. 
Zijn keuze is: de persoonlijke vrijheid te verwerkelijken binnen de wereld, te 
midden van de anderen, en verantwoordelijk te zijn voor deze keuze'.28 

De fenomenologische werkelijkheidsbenadering van Sartre is alleen voor 
Bregstein reden om Proust als een anti-modern auteur af te schilderen. Hoewel 
Joyce en Proust in zijn ogen wegbereiders zijn voor de moderne roman, is 
Prousts literaire werk toch in essentie verouderd: 'Het werd me duidelijk hoe 
"anti-modern" Proust werkte. Een groot deel van de moderne literatuur bouwt 
voort op de phénoménologie, het zo exact mogelijk omschrijven van het waar-
genomene, situaties, gesprekken, personen, etc. samenhangend met de existentie-
philosophie waarbij het "waarneembare" zijn enige basis is. Maar ook de meer 
"experimentele" literatuur is zeer concreet, zoekt een zo scherp mogelijke 
directe formulering voor droom, fantasie, of via automatische methodes geregi
streerde bewustzijnstoestanden [...]. De moderne literatuur is kort, kernachtig 
van formulering, functioneel. Proust weidt uit, bladzijden lang'.29 Anti-modern 

W . L . F . M van Leeuwen, 'Losse schroeven m Sartre's filosofie'. In: Libertinage, maart-april 1948 
p . 43. ' 

J-P. Sartre, 'Une idée fondamentale de Husserl ' . In: Situations I, Gallimard, Parijs, 1947, pp. 34-

2S S. Dresden, 1947 (b), p. 22. 

-"' P. Bregstein, 1965, p . 689. 
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of niet, menig criticus prefereert Prousts filosofie van de zich in de on
willekeurige herinnering openbarende onvergankelijkheid boven de pessimisti
sche inslag van de fenomenologische existentiefilosofie van Sartre. Zo schrijft H. 
Meijer in 1951: 'Wanneer later J.P. Sartre in La Nausée over de feitelijkheid van 
ons bestaan tot beklemmend naargeestige uitspraken komt, dan werkt het als 
een bevrijding, daarnaast de juichtoon te horen, waarmede Proust ondanks alles 
wat hij zijn hoofdpersoon laat doormaken, zich opwekt tot zekerheid, dat hij 
als persoonlijk individu buiten de tijd bestaat en misschien zelfs wel onver
woestbaar is'.30 

Behalve naar deze verschillen wijst men hier en daar ook op overeen
komsten tussen Proust en Sartre. Bregstein ziet een overeenkomst tussen het 
artistieke existentialisme en auteurs als Proust: het wegvallen van het verhaal als 
basis van de roman en de daarmee verband houdende subjectivering van de posi
tie van de schrijver. 'Terwijl vroeger oorspronkelijk het verhaal consequent van 
vroeger naar later verliep, waarbij de gebeurtenissen op de vorige volgden en 
eruit volgden, is dit verhaal telkens meer uitgehold door de relativering van 
causaliteit en tijdsbesef (o.a. door de z.g. "flash-back"), zoals duidelijk in de 
romans van Joyce en Proust. Analoog aan de ontwikkeling in de filosofie, waar
bij - vooral in de existentie-filosofie - een objectief, algemeen geldend, "god
delijk" wereldbeeld langzamerhand plaats maakt voor een subjectief, slechts 
relatief geldend, concreet menselijk waarnemen en denken, zijn in de romans 
sinds Joyce en Proust zowel het begrip realisme als het begrip verhaal gesubjec-
tiveerd als werkelijkheidsweergave: wat de schrijver waarneemt en ordent is niet 
meer dan zijn subjectieve visie. Hij is niet meer de God achter de schermen'.31 

Bregstein beroept zich in dezen wellicht op uitspraken van Sartre zelf. Sartre, 
die in Proust toch in de eerste plaats een 'auteur classique'32 zag, onderkent in 
zijn artikel over The Sound and the Fury van William Faulkner het vernieuwen
de karakter van Prousts opvattingen omtrent de tijd en plaatst hem daarbij in 
de rij van auteurs die wij tegenwoordig als modernisten plegen te omschrijven. 
In de staart van het citaat klinkt evenwel de existentialistische kritiek door: 'Il 
faut chercher la raison profonde de ce rapprochement dans un phénomène litté-

H. Mei]er, ' O p zoek naar zekerheid met Marcel Proust ' . In: De Gids, 1951, p. 352. O o k S.E. 

van Praag wijst in zijn bespreking van La Peste van Camus, in Critisch bulletin 1948, p . 137, op 

de pessimistische inslag van veel existentialistisch werk: 'Veel mensen voelen zich door de 

moderne Franse letteren teleurgesteld door het er in heersende pessimisme. Persoonlijk word ik 

wel eens neerslachtig door het gebrek aan de oude Franse "indulgence", die er in tot uiting 

komt, gepaard gaande met een gebrek aan medelijden en voor de moordenaar en voor diens 

slachtoffer. Ik noem deze sfeer het "rigorisme". Doch nu heeft Camus ons eindelijk met zijn La 

Peste een basis gegeven voor een nieuw Frans humanisme'. 

P. Bregstein, 'Stellingen over de roman' . In: Hollands Maandblad, 1967, p. 3. 

J-P. Sartre, 'La temporalité chez Faulkner' . In: Situations I, Gallimard, Parijs, 1947, p. 77: 

'Proust est un classique et un Français: les Français se perdent à la petite semaine et ils finissent 

toujours par se retrouver. L'éloquence, le goût des idées claires, l'intellectualisme ont imposé à 

Proust de garder au moins les apparences de la chronologie'. 
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raire très general: la plupart des grands auteurs contemporains, Proust, Joyce, 
Dos Passos, Faulkner, Gide, V. Woolf, chacun à sa manière, ont tenté de muti
ler le temps. Les uns l'ont privé de passé et d'avenir pour le réduire à l'intuition 
pure de l'instant; d'autres comme Dos Passos, en font une mémoire morte et 
close. Proust et Faulkner l'ont simplement décapité, ils lui ont ôté son avenir, 
c'est-à-dire la dimension des actes et de la liberté'.33 

Vestdijk ziet een heel ander verband tussen Proust en Sartre. In 1948 en 
1949 schreef Vestdijk de aanzet tot een proefschrift, dat in 1968 onder de titel 
Het wezen van de angst werd uitgegeven. In het hoofdstuk dat hij hierin aan 
Proust wijdt, legt Vestdijk tot twee keer toe een verband tussen de liefdes
theorie van Proust en de filosofie van de relatie tot de ander van Sartre; Proust 
en Sartre gaan er beiden van uit dat de ene mens de ander wenst te bezitten, 
maar dat dit verlangen nooit helemaal bevredigd wordt. Zo schrijft Vestdijk 
naar aanleiding van de relaties tussen Swann en Odette en tussen de ik-figuur en 
Albertine: 'Men is geneigd aan Sartre's stelling te denken: de liefde bestaat in 
het verlangen zich meester te maken van de "vrijheid" van de ander, - in dit 
geval van de vrijheid van Odette de Crécy om niet op een plaats te zijn waar zij 
door een willekeurig mannelijk individu wordt verwacht'.34 En even verder: 
'Hun historie [de liefdesgeschiedenis van de ik-figuur en Albertine] heeft ook 
nog dit op het "prototype" voor, dat de "Ik" van de roman haar op grond van 
eigen ervaring verhaalt en van zeer ver doorgevoerd commentaar voorziet, - een 
commentaar van de strekking, dat liefde nooit te bevredigen is, omdat de z.g. 
bevrediging ons nimmer in het bezit stelt van de "ware" geliefde, d.w.z. de 
geliefde zoals zij "in zichzelf" is - een doctrine die alweer levendig herinnert aan 
Sartre's theorie omtrent de onmogelijkheid van het zich meester maken van de 
"vrijheid" van de ander'.35 

Het existentiële gedachtengoed is dus met name eind jaren veertig hier en 
daar van invloed geweest op de receptie van Proust. De visie van Sartre op 
Proust roept doorgaans verdeelde reacties op en was bepaald niet allesoverheer
send. Ook los van het existentialisme werd er veel over Proust en andere, niet 
aan het existentialisme verbonden, auteurs als Gide en Mauriac - die in respec
tievelijk 1947 en 1952 de Nobelprijs voor de literatuur ontvingen -, geschre-

S. Vestdijk, Het wezen van de angst, Bert Bakker/ Daamen N V , Den Haag, 1968, p. 523. 

o.e. p. 526. 

Zie o.a. M J . Premsela, 'Twee nieuwe werken van Mauriac'. In: Critisch bulletin, 1946, pp. 380-

383.; H . C . Kool, 'André Gide in vervolgen'. In: Critisch bulletin, 1946, pp. 570-576.; M.J. 

Premsela, 'François Mauriac nogmaals over zichzelf'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 225-228.; 

P.J.G. Huincks, 'Nobelprijs voor Gide'. In: Boek van Nu, 1947, pp. 75-77.; M J . Premsela, 'Drie 

nieuwe werken van Mauriac'. In: Critisch bulletin, 1949, pp. 530-536.; P .H. Dubois, 'Et nunc 

manet in te.. ' . In: Boek van Nu, 1951/1952, pp. 95-96.; P .H. Dubois, 'De wereld van Mauriac'. 

In: Boek van Nu, 1952, p. 113.; R. Franquinet, 'De nobelprijs voor F. Mauriac'. In: De Gids, 
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De receptie van Prousts werk stond inderdaad niet stil. Proust wordt 
besproken door enkele gepassioneerde lezers als Dresden, Drion en Vestdijk.37 

Dresdens speciale interesse voor het existentialisme38 belet hem niet zijn passie 
voor Proust te blijven uitspreken. In zijn inaugurele rede behandelt hij naast 
elkaar Gide, Proust en Sartre.39 Vestdijk daarentegen had geen hoge pet op van 
het existentialisme. Tegen De Vries zegt hij hierover: 'Ik heb je al gezegd dat ik 
zulke mensen respekteer, en in het geval-Sartre voegt zich daar een grote 
bewondering voor de auteur Sartre bij. Ik ben geen existentialist, en mijn 
waardering voor Camus is dan b.v. ook veel minder dan die voor Sartre: die is 
veel intelligenter, scherper, slagvaardiger...Het is evident, dat voor een man met 
Sartre's geaardheid het engagement naar vele zijden een sine qua non van de 
totale persoonlijkheid is. Maar dat bewijst nog helemaal niet, dat engagement 
voor élke schrijver heilzaam en inspirerend zou werken. Met Sartre ben ik het 
trouwens ook lang niet op alle punten eens [...]. Zijn studie over Baudelaire 
wordt verzwakt door een enorm hineininterpretieren van existentialistische 
trekken in Baudelaire's karakter, die door niets gewettigd worden'.40 Vestdijk 
hield vast aan het genre van de psychologische roman. Proust was voor hem het 
beste wat de Franse literatuur te bieden had: 'Weet je, wat al deze 19-eeuwse 
Fransen, die toch allemaal talent hebben, voor mij voor een goed deel onlees
baar maakt? De lektuur van Proust. Toen ik met hem kennis maakte, was voor 
mij de rest van de Franse literatuur vrijwel bedorven'.41 Proust was voor Vest-

1953, pp. 460-461.; A. v. Duinkerken, 'François Mauriac'. In: De Gids, 1953, pp. 257-279.; en 

het speciale nummer van Maatstaf over Gide in 1969, no. 7. 

37 Voor Proust gold waarschijnlijk wat J .H.W. Veenstra in 1951 naar aanleiding van Larbaud 

schreef in zijn artikel 'Larbaud van maand tot maand' in Libertinage, 1951, p . 394: 'Het is waar

schijnlijk dat Larbaud, die wel tot het tegendeel van een gangbaar soort timmerlieden op de 

literaire markten heeft behoord, in Frankrijk door de veel luidruchtiger politiek en anderszins 

"ge-engageerde" literatuur sterk op de achtergrond is gedrongen, maar zijn bewonderaars in het 

buitenland zijn, naar het me voorkomt, toch ook maar in zeer schaarse kringen der fijnproevers 

te vinden'. 

5S In 1993 zegt hij in een gesprek met Goedegebuure hierover: 'Dat existentialisme is weer zo'n 

etiket. Daar ben ik natuurlijk een heel stuk in meegegaan, althans voor zover het de zogenaam

de "existentiële psycho-analyse" betrof. Die vond ik het meest interessant. Ik heb me niet 

bekommerd om de politieke aspecten van Sartres existentialisme. Voor die "keuze" heb ik altijd 

een beetje angst gehad' (In: J. Goedegebuure en O. Heynders, Literatuurwetenschap in Neder

land, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996, p. 59). 

" S. Dresden, 1947 (b). 

40 T. de Vries, Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968, p. 50. 

41 o.e. p. 78. 
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dijk een voorbeeld tot navolging.42 Ter Braak zei hier in 1935 reeds over: 
'Voor Vestdijk moet de psychoanalyse, evenals de lectuur van Marcel Proust, de 
betekenis hebben gehad van een bevestiging der persoonlijke levenservaring'.43 

In Frankrijk ziet men aan het eind van de jaren vijftig en in de loop van de 
jaren zestig een hernieuwde belangstelling voor Proust ten gevolge van de 
speciale aandacht voor zijn werk van de kant van de 'nouveaux romanciers' als 
Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Ollier, Robert 
Pinget, Jean Ricardou en Claude Simon. Compagnon zegt hierover: 'L'effet de 
la vogue du nouveau roman sur la réception de Proust est plus difficile à cerner. 
Les nouveaux-romanciers - Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor 
- furent des lecteurs attentifs de Proust. Robbe-Grillet juge que s'ils furent eux-
mêmes mal reçus dans les années 1950, c'est que les critiques en place n'avaient 
pas encore assimilé Proust et Joyce. Le nouveau roman illustre un regain d'inté
rêt, rare dans la tradition française, pour les techniques, et Proust devait être 
consacré comme un catalogue complet des techniques romanesques universelles 
par Gérard Genette dans Figures III (1972). [...] Le nouveau roman n'a en tout 
cas pas éliminé Proust: il ne l'a nullement rendu désuet et morne. Au contraire, 
s'il a eu un effet, ce fut de le faire lire parce que le nouveau roman y était déjà, 
comme ces "réminiscences anticipées" que Proust aimait retrouver dans les livres 
du passé'.44 De auteurs van de 'nouveau roman' hebben nooit een echte literai
re school gevormd, maar zoals Robbe-Grillet in een artikel in het tijdschrift 
Ontmoeting aangeeft, beoogden zij in grote lijnen wel eenzelfde soort revolutie 
in de literatuur. Zij vormden samen een literaire beweging.43 Proust was voor 
de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' een belangrijk referentiepunt. 

42 o.e. pp. 81-82: 'Ik heb zeker invloeden van hem ondergaan bij het schrijven van mijn Anton 
Wachter-romans. Niet in de zin van simpele en direkte beïnvloeding, maar wel bij wijze van 
impuls. Ik had pas de hele Recherche gelezen, en ben toen meteen daarop aan mijn eigen 
"autobiografie" begonnen'. Zie ook N. Gregoor, Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk, De 
Bezige Bij, 1976, p. 48: 'G: "Je noemde daarnet de invloed van Proust. Hoever ging die invloed 
eigenlijk?" V: "Die ging niet veel verder dan de aandrift om iets dergelijks over mijn jeugd te 
schrijven, maar het is toch iets heel anders geworden"'. 

43 M. ter Braak, 1951, p. 625 (oorspronkelijk gepubliceerd in 1935). 

44 A. Compagnon, 1992, p. 948. 

45 A. Robbe-Grillet, 'De nieuwe roman, de nieuwe mens'. In: Ontmoeting, 1963-1964, p. 4: 'De 
nieuwe roman beoogt geen theorie, maar een onderzoek. Hij heeft dus geen enkele regel 
vastgesteld. Waaruit volgt dat het niet gaat om een letterkundige school in de gebruikelijke 
betekenis van dat woord. Wij zijn de eersten die weten dat er aanzienlijke verschillen zijn 
tussen onze werken - tussen die van Nathalie Sarraute, die van Claude Simon en die van mij 
bijvoorbeeld - en wij zijn van mening dat dit heel goed is. Welk belang zou er in gelegen zijn 
als we alledrie hetzelfde schreven? Maar hebben die verschillen niet altijd binnen een school 
bestaan? Wat men aan gemeenschappelijks vindt onder de mensen, in elke letterkundige 
beweging in onze geschiedenis, is vooral de wil te ontsnappen aan een verkalking, de behoefte 
aan iets anders'. 
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Robbe-Grillet en Sarraute besteden met name aandacht aan Proust in hun theo
retische geschriften aangaande de 'nouveau roman'. Butor geeft in zijn kritisch 
werk een aantal interpretaties van Prousts werk.46 Simon gebruikt tekstfrag
menten uit A la recherche du temps perdu in zijn romans.47 Samuel Beckett die 
ook wel tot deze stroming wordt gerekend, had al in 1931 een korte studie over 
Proust geschreven, waarvan in 1977 een Nederlandse vertaling verschijnt.48 

Wat waren de opvattingen van de 'nouveaux romanciers' over Proust? Ik ga 
voor mijn analyse in de eerste plaats uit van de theoretische geschriften van 
Robbe-Grillet en Sarraute. Robbe-Grillet verwijst in Pour un nouveau roman''* 
herhaaldelijk naar Proust. Hij ziet in Proust in bepaalde opzichten een voor
loper. Ook Proust heeft het genre van de roman trachten te vernieuwen: 'Flau
bert écrivait le nouveau roman de 1860, Proust le nouveau roman de 1910'.50 

Dit idee wordt regelmatig door de Nederlandse kritiek overgenomen, bijvoor
beeld door Elly Jaffé-Freem: 'Natuurlijk kan men hem [Proust] zien als de 
laatste schakel in de keten van een eeuwenlange ontwikkeling. Met even veel 
recht echter kan men hem de voorloper noemen van een nieuwe visie op indivi
du, leven, maatschappij en kunst, die een ware revolutie teweeg zal brengen wat 
betreft onze houding ten opzichte van de psychologie van de mens, van de be
leving van tijd en ruimte, de relatie van de schrijver tot zijn werk en zijn 
romanfiguren. Deze nieuwe visie zal in haar uiterste consequentie leiden tot de 

M. Butor, 'Les "moments" de Marcel Proust ' . In: Répertoire, Minuit, Parijs, 1960, pp. 163-172; 

M. Butor, 'Les oeuvres d ' an imaginaires de Proust ' . In: Répertoire II, Minuit, Parijs, 1964, pp. 

252-292; M. Butor, 'Proust et les sens'. In: Répertoire V, Minuit, Parijs, 1982. 

F. van Rossum-Guyon heeft deze intertekstualiteit uitvoerig beschreven in haar artikel 'De 

Claude Simon à Proust: un exemple d'intertextualité'. In: F. van Rossum-Guyon, Le Coeur 

critique. Butor, Simon, Kristeva, Cixous, Rodopi, Amsterdam, 1997, pp. 117-136. 

S. Beckett, Proust, John Cladler, Londen, 1931. S. Beckett, Proust: een essay, Meulenhoff, 
Amsterdam, 1977. 

A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Gallimard, Parijs, 1963. In dit werk zijn een aantal 

artikelen gebundeld die Robbe-Grillet vanaf 1955 publiceerde. 

o.e. p. 10. Zie ook A. Robbe-Grillet, 1963-1964, p. 5: 'De nieuwe roman zet alleen maar een 

constante ontwikkeling voort in de romankunst. De vergissing die men begaat, is dat men 

gelooft dat de echte roman eens en voor altijd haar vaste vorm heeft gekregen in de tijd van 

Balzac, in strenge beslissende regels. Niet alleen is de evolutie aanzienlijk geweest sinds het 

midden van de 19e eeuw, maar zij heeft direct een aanvang genomen in de tijd dat Balzac zelf 

nog leefde. Is hij zelf niet reeds m de greep van de "verwarring" in de beschrijvingen van La 

Chartreuse de Parme. Vast staat dat de slag bij Waterloo, zoals Stendhal die ons overlevert, reeds 

niet meer behoort tot de orde van Balzac. En sindsdien is de evolutie steeds duidelijker 

geworden: Flaubert, Dostojewski, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Beckett... Geenszins door 

schoon schip te maken met het verleden zijn we tot overeenstemming gekomen over de namen 

van onze voorgangers; en ons streven is alleen hun werk voort te zetten. Niet om meer te doen 

- dat heeft geen enkele zin -, maar om ons m hun gevolg te scharen, nu, op dit ogenblik'. 
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Nouveau Roman'.51 Robbe-Grillet ziet een aantal punten van overeenkomst 
tussen de literatuur van Proust en de literatuur zoals die door de beweging van 
de 'nouveau roman' werd beoogd. In de eerste plaats verzetten beiden zich 
tegen een geëngageerde literatuur, tegen een 'littérature didactique'. De 'nou
veaux romanciers' verdedigen net als Proust het primaat van de kunst: 'Il nous 
faut donc maintenant, une fois pour toutes, cesser de prendre au sérieux les 
accusations de gratuité, cesser de craindre "l'art pour l'art" comme le pire des 
maux, récuser tout cet appareil terroriste que l'on brandit devant nous sitôt que 
nous parlons d'autre chose que de la lutte des classes ou de la guerre anti
colonialiste'.52 Een andere overeenkomst tussen Proust en de 'nouveau roman' 
die hij signaleert, is de doorbreking van de traditionele conventies van de 
negentiende-eeuwse realistische intrigeroman: doorbreking van de chronologie, 
perspectivische verteltrant, desintegratie van de werkelijkheid en daarmee van 
het verhaal. Proust en de 'nouveau roman' hebben met elkaar gemeen dat het 
verhalende element, de anecdote, niet meer het belangrijkste romanelement is 
en dat de vertelstructuur niet gedomineerd wordt door een causale lineariteit. 
De werkelijkheid is reeds bij Proust geen homogeen geheel meer, maar is kalei-
doscopisch geworden: 'Tous les éléments techniques du récit - emploi systéma
tique du passé simple et de la troisième personne, adoption sans condition du 
déroulement chronologique, intrigues linéaires, courbe régulière des passions, 
tension de chaque épisode vers une fin, etc., tout visait à composer l'image d'un 
univers stable, cohérent, univoque, entièrement déchiffrable...Pourtant, là 
encore, il suffit de lire les grands romans du début de notre siècle pour constater 
que, si la désagrégation de l'intrigue n'a fait que se préciser au cours des 
dernières années, elle avait déjà cessé depuis longtemps de constituer l 'armature 
du récit. Les exigences de l'anecdote sont sans aucun doute moins contraignan
tes pour Proust que pour Flaubert, pour Faulkner que pour Proust, pour 
Beckett que pour Faulkner...Il s'agit désormais d'autre chose. Raconter est 
devenu proprement impossible'.53 

Een laatste overeenkomst die hij ziet is de scepsis ten aanzien van de moge
lijkheid van karaktertekening; bij Proust hebben de personages geen vastomlijn
de karakters meer zoals bij Balzac, maar zijn constant aan veranderingen onder
hevig. Proust volstaat niet met één enkel, statisch portret van een persoon, met 
eigenschappen die eens en voor altijd vaststaan. De anonimiteit die de perso-

E. Jaffé-Freem, 'Marcel Proust: vernieuwer van de romankunst'. In: De Groene Amsterdammer, 
17 juli 1971. 

A. Robbe-Grillet, 1963, p. 43. 

o.e. p. 37. In La Jalousie van Robbe-Grillet bijvoorbeeld is de lineaire verhaalstructuur geheel 
verdwenen en is de anecdotische dimensie tot vrijwel niets gereduceerd. Behalve de dood van de 
duizendpoot, de conversaties op het terras en de scènes waar het centrale bewustzijn zijn 
bananenbomen telt, gebeurt er niets in deze roman. 
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nages in de 'nouveau roman' kenmerkt is bij Proust evenwel nog niet aan
wezig.54 Volgens Robbe-Grillet kondigt Prousts werk dus op bepaalde punten 
de 'nouveau roman' aan. Met name de niet-causale, a-lineaire vertelstructuur en 
de perspectivische karaktertekening zullen ook door de 'nouveaux romanciers', 
maar dan nog radicaler, worden toegepast. 

Maar uit Robbe-Grillets geschriften blijken ook duidelijk verschillen tussen 
het werk van Proust en dat van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman'. 
In de eerste plaats wijst de 'nouveau roman' de psychologische analyse die zo 
veelvuldig gehanteerd wordt in de Franse roman en meer in het algemeen iedere 
vorm van transcendentie, iedere essentialistische werkelijkheidsbenadering van 
de hand: men gelooft niet meer in de eenheid van een georganiseerde wereld 
met herkenbare wetten: 'La seule conception romanesque qui ait cours au
jourd'hui est, en fait, celle de Balzac. Sans mal on pourrait même remonter 
jusqu'à Mme de La Fayette. La sacro-sainte analyse psychologique constituait, 
déjà à cette époque, la base de toute prose: c'est elle qui présidait à la concep
tion du livre, à la peinture des personnages, au déroulement de l'intrigue. Un 
"bon roman", depuis lors est resté l'étude d'une passion - ou d'un conflit de 
passions, ou d'une absence de passion - dans un milieu donné. [...] A la place de 
cet univers des "significations" (psychologiques, sociales, fonctionnelles), il 
faudrait donc essayer de construire un monde plus solide, plus immédiat. Que 
ce soit d'abord par leur présence que les objets et les gestes s'imposent, et que 
cette présence continue ensuite à dominer, par-dessus toute théorie explicative 
qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système de référence, sen
timental, sociologique, freudien, métaphysique ou autre. Dans les constructions 
romanesques futures, gestes et objets seront là avant d'être quelque chose; et ils 
seront encore là après, durs, inaltérables, présents pour toujours et comme se 
moquant de leur propre sens. [...] Il y a aujourd'hui, en effet, un élément nou
veau qui nous sépare cette fois radicalement de Balzac, comme de Gide ou de 
Mme de La Fayette: c'est la destitution des vieux mythes de la "profondeur". 

o.e. pp. 31-33: 'Nous a-t-on assez parlé du "personnage"! C'est même là qu'elle [la critique] 

reconnaît le "vrai" romancier: il crée des personnages. U n personnage, tout le monde sait ce que 

le mot signifie. Ce n'est pas un il quelconque, anonyme et translucide, simple sujet de l'action 

exprimé par le verbe. U n personnage doit avoir un nom propre, double si possible: nom de 

famille et prénom. Enfin il doit posséder un "caractère", un visage qui le reflète, un passé qui a 

modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à 

chaque événement. Son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer, de le haïr. C'est 

grâce à ce caractère qu'il léguera un jour son nom à un type humain, qui attendait, dirait-on, la 

consécration de ce baptême. [...] Aucune des grandes oeuvres contemporaines ne correspond en 

effet sur ce point aux normes de la critique. Combien de lecteurs se rappellent le nom du 

narrateur dans La Nausée ou dans L'Etranger} Y a-t-il là des types humains? Ne serait-ce pas au 

contraire la pire absurdité que de considérer ces livres comme des études de caractère? Et le 

Voyage au bout de la nuit, décrit-il un personnage? Croit-on d'ailleurs que c'est par hasard que 

ces trois romans sont écrits à la première personne? [...]. Le roman de personnages appartient 

bel et bien au passé, il caractérise une époque: celle qui marqua l'apogée de l'individu [...]'. In 

La Jalousie bijvoorbeeld is er zelfs geen sprake van een verteller die zich uit in de eerste of 

derde persoon. De roman speelt zich af in het bewustzijn van de hoofdpersoon. Hij is slechts 

de blik die gadeslaat. 
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[...] Nous ne croyons plus à cette profondeur. Tandis que les conceptions 
essentialistes de l 'homme voyaient leur ruine, l'idée de "condition" remplaçant 
désormais celle de "nature", la surface des choses a cessé d'être pour nous le 
masque de leur coeur'.55 Robbe-Grillet bindt de strijd aan met wat hij noemt 
de 'analogies anthropomorphistes' in de literatuur, dat wil zeggen met het idee 
dat de wereld en de dingen uitsluitend gevormd worden naar het beeld en de ge
voelens van de mens. In zijn pleidooi voor een nieuwe realiteit in de roman 
spreekt hij herhaaldelijk van de 'signification immédiate' van de dingen, die in 
literaire werken tot uitdrukking moet komen.56 Op dit punt ziet Robbe-Grillet 
Proust geenszins als een voorloper. Bij Proust draait juist alles om de confron
tatie tussen subject en werkelijkheid. 

Deze nieuwe werkelijkheidsbenadering heeft natuurlijk ook stilistische 
consequenties. De 'nouveaux romanciers' twijfelen grondiger dan Proust aan de 
uitdrukkingsmogelijkheden van de taal. Bij Proust is ook al sprake van een 
zekere taalscepsis maar in de 'nouveau roman' wordt deze verder doorgevoerd. 
In het hoofdstuk 'Nature, humanisme, tragédie' wijst Robbe-Grillet iedere vorm 
van analogisch taalgebruik, en meer in het bijzonder het gebruik van de meta
foor, van de hand. De 'nouveau roman' kenmerkt zich doorgaans inderdaad 
door een zeer pragmatisch en concreet taalgebruik, alhoewel er grote stilistische 
verschillen zijn tussen de diverse auteurs van de 'nouveau roman'. Met name 
het gebruik van de metafoor is in de ogen van Robbe-Grillet een uiting van een 
humanistische visie op de werkelijkheid die hij niet voorstaat. De literatuur 
moet de objecten weergeven zoals deze in de werkelijkheid bestaan, dus 
onafhankelijk van de mens: 'Dans le domaine littéraire, l'expression de cette 
solidarité apparaît surtout comme la recherche érigée en système, des rapports 
analogiques. La métaphore, en effet, n'est jamais une figure innocente. [...] La 
métaphore, qui est censée n'exprimer qu'une comparaison sans arrière-pensée, 
introduit en fait une communication souterraine, un mouvement de sympathie 
(ou d'antipathie) qui est sa véritable raison d'être. [...] Refuser notre prétendue 
"nature" et le vocabulaire qui en perpétue le mythe, poser les objets comme 
purement extérieurs et superficiels, ce n'est pas - comme on l'a dit - nier 
l 'homme; mais c'est repousser l'idée "pananthropique" contenue dans l'huma
nisme traditionnel, comme probablement dans tout humanisme. Ce n'est, en fin 
de compte, que conduire dans ses conséquences logiques la revendication de ma 
liberté'.57 Zoals bekend is de metafoor het belangrijkste stijlkenmerk van 
Prousts werk. Niet alle 'nouveaux romanciers' wijzen overigens elke vorm van 
analogisch taalgebruik en dus het gebruik van de metafoor, af. In het werk van 
Simon bijvoorbeeld komt men veel metaforisch taalgebruik tegen. De theoreti
cus Jean Ricardou is dan ook zelfs van mening dat Proust door zijn specifieke 

55 o.e. p. 17 en pp. 23-26. 

'"• o.e. p. 60. 

57 o.e. pp. 59-64. 
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metafoorgebruik de 'nouveau roman' aankondigt. Bij Proust is de metafoor niet 
louter versiering meer, maar een structurerend verhaalelement: 'Quant au style 
même, l'amenuisement sartrien de son rôle (décoration, adjonction) doit être 
aussi remis en cause. Une fois encore, c'est Proust qu'il faut relire. Eminente 
figure de style, la métaphore en le roman lui-même, est célèbrement saluée [...]. 
Mieux. C'est d'une décisive extension du style qu'il s'agit. La métaphore ne sera 
pas seulement cette figure qui agrémente de ses prestiges chatoyants le cours 
d'une prose; elle tendra, au cours d'expériences souvent fondamentales, à ordon
ner et produire la substance même du récit: madeleine et pavés, certes, mais 
aussi l'Odette botticellienne, la marine alpestre, etc. Sous le nom de métaphore 
structurelle, il nous est aisé d'en suivre le rôle producteur. Comme aujourd'hui 
chez Simon et quelques autres, il y a donc déjà chez Proust retournement des 
éléments traditionnels de l'expression (métaphore, calembour) en facteurs de 
production'.58 

Ook Sarraute wijst in haar bundel L'ère du soupçon Prousts psychologische 
analyses van de hand." Proust legt teveel uit en laat te weinig over aan de 
verbeelding van de lezer.60 Maar ook zij ziet in Proust, hoewel zijn literatuur 

J. Ricardou, Pour une theorie du nouveau roman, Seuil, Parijs, 1971, pp. 15-16. 

N . Sarraute, L'ère du soupçon, Gallimard, Parijs, 1956, pp. 16-17: 'Le temps était bien passé où 

Proust avait pu oser croire qu'"en poussant son impression aussi loin que le permettrait son 

pouvoir de pénétration" (il pourrait) "essayer d'aller jusqu'à ce fond extrême où gît la vérité, 

l'univers réel, notre impression authentique". Chacun savait bien maintenant, instruit par des 

déceptions^ successives, qu'il n 'y avait pas d'extrême fond. "Notre impression authentique" 

s'était révélée comme étant à fonds multiples; et ces fonds s'étageaient à l'infini. Celui que 

l'analyse de Proust avait dévoilé n'était déjà plus qu'une surface. Une surface, à son tour, cet 

autre fond que le monologue intérieur, sur lequel on avait pu baser de si légitimes espoirs, avait 

réussi à mettre au jour. Et le bond immense accompli par la psychanalyse, brûlant les étapes et 

traversant d 'un seul coup plusieurs fonds, avait démontré l'inefficacité de l ' introspection 

classique et fait douter de la valeur absolue de tout procédé de recherche. L'homo absurdus fut 

donc la colombe de l'arche, le messager de la délivrance'. En p. 99: 'Le mot "psychologie" est 

un de ceux qu'aucun auteur aujourd'hui ne peut entendre prononcer à son sujet sans baisser les 

yeux et rougir'. 

o.e. pp. 134-138: 'Reste alors la méthode opposée, celle de Proust: le recours à l'analyse. [...] 

Proust ne se contente pour ainsi dire jamais de simples descriptions et n 'abandonne que 

rarement le dialogue à la libre interprétation des lecteurs. Il ne le fait que lorsque le sens 

apparent de leurs paroles recouvre exactement leur sens caché. Qu'il y ait entre la conversation 

et la sous-conversation le plus léger décalage, qu'elles ne se recouvrent pas tout à fait, et aussitôt 

.1 intervient, tantôt avant que le personnage parle, tantôt dès qu'il a parlé, pour montrer tout ce 

qu'il voit, expliquer tout ce qu'il sait, et il ne laisse au lecteur d'autre incertitude que celle qu'il 

est forcé d'avoir lui-même, malgré tous ses efforts, sa situation privilégiée, les puissants 

instruments d'investigation qu'il a créés. [...] Mais en faisant appel à l 'attention volontaire du 

lecteur, à sa mémoire, en s'adressant sans cesse à ses facultés de compréhension et de raison

nement, cette méthode renonce du même coup à tout ce sur quoi les behavioristes, avec un 

optimisme exagéré, fondent tous leurs espoirs: cette part de liberté, d'inexprimable, de mystère, 

ce contact direct et purement sensible avec les choses, qui doivent faire se déployer les forces' 

instinctives du lecteur, les ressources de son inconscient et ses pouvoirs de divination'. 
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duidelijk tot het verleden behoort61, in bepaalde opzichten toch een voorloper. 
Prousts behandeling van het personage is in haar ogen een belangrijke schakel 
in de keten van een ontwikkeling die uitmondt in de 'nouveau roman': 'Voilà 
pourquoi le personnage n'est plus aujourd'hui que l 'ombre de lui-même. C'est à 
contrecoeur que le romancier lui accorde tout ce qui peut le rendre trop facile
ment repérable: aspect physique, gestes, actions, sensations, sentiments courants, 
depuis longtemps étudiés et connus, qui contribuent à lui donner à si bon 
compte l'apparence de la vie et offrent une prise si commode au lecteur. "Pas 
une seule fois, s'écriait Proust, un de mes personages ne ferme une fenêtre, ne se 
lave les mains, ne passe un pardessus, ne dit une formule de présentation. S'il y 
avait même quelque chose de nouveau dans ce livre, ce serait cela (Lettre à 
Robert Dreyfus)". Même le nom dont il lui faut, de toute nécessité, l'affubler, 
est pour le romancier une gêne. Gide évite pour ses personnages les noms patro
nymiques qui risquent de les planter d'emblée solidement dans un univers trop 
semblable à celui du lecteur, et préfère les prénoms peu usuels. Le héros de 
Kafka n'a pour tout nom qu'une initiale, celle de Kafka lui-même. Joyce désigne 
par H.C.E., initiales aux interprétations multiples, le héros de Finnegans 
Wake'.62 Een ander élément dat Sarraute in Proust aanspreekt is het gebruik 
van wat zij noemt de 'sous-conversation', dat wil zeggen een 'conversatie' die 
ongewild naar voren komt in een opmerking, een intonatie of een blik: 'Pour 
ce qui est de Proust, il est vrai que ce sont précisément ces groupes composés de 
sensations, d'images, de sentiments, de souvenirs qui, traversant ou côtoyant le 
mince rideau du monologue intérieur, se révèlent brusquement au-dehors dans 
une parole en apparence insignifiante, dans une simple intonation ou un regard, 
qu'il s'est attaché à étudier. [...] Ceux qui viennent après lui et qui veulent 
essayer de faire revivre au lecteur, à mesure qu'elles se déroulent, ces actions 
souterraines, rencontrent ici quelques difficultés'.63 

Theoretici van de 'nouveau roman' als Jean Ricardou verwijzen nauwelijks 
naar Proust.64 Proust was voor hen geen belangrijk referentiepunt. In zijn 
boek Pour une theorie du nouveau roman bijvoorbeeld, beroept Ricardou zich 
met name op Paul Valéry. 

De 'nouveaux romanciers' stonden ook in Nederland redelijk in de belang
stelling met name in de sterk op Frankrijk georiënteerde tijdschriften als Boek 

61 o.e. p. 98: 'Mais, pour la plupart d'entre nous, les oeuvres de Joyce et de Proust se dressent déjà 
dans le lointain comme les témoins d'une époque révolue'. 

a o.e. pp. 88-89. 

63 o.e. pp. 116-117. 

64 In zijn boek Problèmes du nouveau roman, Seuil, Parijs, 1967, verwijst Ricardou niet naar 
Proust. In Pour une théorie du nouveau roman, verwijst hij, zoals we gezien hebben, naar het 
specifieke metafoorgebruik van Proust. 
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van Nu en Litterair Paspoort.63 Anbeek zegt over de doorwerking van deze lite
raire stroming in Nederland: Tas na 1960 ontstaat er meer aandacht voor 
teksten die het traditionele mimetische standpunt (een roman is een spiegel van 
de werkelijkheid) ondermijnen. Met name de opkomst van de nouveau roman 
in Frankrijk (Robbe-Grillet, Butor en anderen) bleef in Nederland niet on
opgemerkt'.66 Auteurs als Sybren Polet (Breekwater 1961) en Jacques Firmin 
Vogelaar (Anatomie van een glasachtig lichaam 1966) worden vaak tot de Neder
landse navolgelingen van de 'nouveau roman' gerekend, maar zoals Anbeek op
merkt was hun experimenteel proza slechts een randverschijnsel binnen de 
Nederlandse literatuur. Er was in Nederland geen sprake van een beweging met 
manifesten en theoretische programma's: 'In het voorafgaande zou licht de 
indruk kunnen zijn gewekt dat het literaire leven in de jaren zestig beheerst 
werd door experimenten met de romanvorm. Die indruk is misleidend. In feite 
gaat het in Nederland maar om een handjevol teksten, waaraan hier veel aan
dacht is besteed omdat ze iets nieuws nastreefden, dat afwijkt van de realistische 
traditie [...]. Intussen verliest de realistische traditie niets van zijn kracht. De 
Blaman-Hermans-Van het Revelijn wordt doorgetrokken door een van de meest 
populaire auteurs uit deze periode, Jan Wolkers'.67 De 'nouveau roman' heeft 
in Nederland nauwelijks een voet aan de grond weten te krijgen: 'De taal-en 
stijlexperimenten van de jaren zestig en zeventig, Tel Quel, nouveau roman en 
Oulipo, hebben nooit veel weerklank gevonden in Nederland. Butor, Pinget, al
lemaal lagen ze doorgaans snel bij De Siegte. Nadat Claude Simon in 1985 de 
Nobelprijs voor de literatuur had gekregen, heeft Meulenhoff zich nog eens aan 
deze auteur gewaagd, maar opnieuw zonder veel succes. Alleen Queneau, op
richter van de Oulipo-groep, heeft zich een min of meer vaste plaats weten te 
veroveren op de planken van de boekhandel'.68 

Vertegenwoordigers van de Nederlandse 'nouveau roman' verwijzen in hun 
geschriften nooit naar Proust. Zo bespreekt Vogelaar in zijn essaybundel Strip-

J. van Geelen, 'Alain Robbe-Grillet'. In: Litterair Paspoort, 1957, p. 107. H . Sandberg, 'Gesprek 

met Alain Robbe-Grillet'. In: Litterair Paspoort, 1958, pp. 12-14. A. Kibedi Varga, 'De nieuwe 

Franse romanschool ' . In: Podium, 1958-1959, pp. 230-237. H. Sandberg, 'Nathalie Sarraute en 

haar Tropismes' . In: Litterair Paspoort, 1958, pp. 98-100. J. van Geelen, 'Claude Simon's im

pressionisme'. In: Litterair Paspoort, 1963, pp. 78-81. A. Robbe-Grillet, 1963-1964, pp. 4-9. 

C. Gadourek, 'Alain Robbe-Grillet voorliefde voor het cryptische'. In: Litterair Paspoort, 1965, 

pp. 74-77. S. Pos, 'De nieuwste roman van Alain Robbe-Grillet: niet om de knikkers' . In: Litte

rair Paspoort, 1965, pp. 194-195. H.J. Loreis, 'De nouveau roman' . In: Kentering, 1967, pp. 39-

45. M. Meijer Greiner, 'Gesprek met Nathalie Sarraute'. In: Litterair Paspoort, 1968, pp. 121-

123. M. Meijer Greiner, 'Claude Simon'. In: Litterair Paspoort, 1971, pp. 84-86. 

T. Anbeek, 1990, p. 227. Anbeek ziet de invloed van de nouveau roman bijvoorbeeld op 

bepaalde werken van Sybren Polet, p. 229: 'Zijn eerste roman Anatomie van een glasachtig 

lichaam (1966) vertoont nog sporen van beïnvloeding door de Franse nouveau roma aan . 

o.e. p. 230. 

G. van den Bergh, 'Frans' . In: De Gids, 1992, pp. 676-679. 
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tease van een ui, Faulkner, Simon en Beckett.69 De enige Nederlandse literatuur
geschiedenis die een verband legt tussen Proust en de 'nouveau roman' is die van 
Knuvelder: 'Belangrijk waren in de laatste jaren van vijftig en in die van zestig 
ook de "vernieuwingen" op het gebied van de prozakunst, onder andere voor 
wat betreft het naar voren komen van de "nieuwe roman". De grondleggers van 
de nieuwe roman in het buitenland zijn vooral Proust, Gide, Joyce, Kafka, 
Woolf, Faulkner en de nieuwste Amerikanen'.70 Pas in de jaren tachtig ontstaat 
er in Nederland een hernieuwde belangstelling voor de auteurs van de 'nouveau 
roman' in het kader van de discussie over het postmodernisme. Zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien, wordt het werk van een auteur als Robbe-
Grillet herhaaldelijk in verband gebracht met het postmodernisme. 

In de publieke literaire kritiek wordt, tijdens deze tweede periode, de relatie 
tussen Proust en de schrijvers van de 'nouveau roman' alleen door de romanisten 
Jaffé-Freem in De Groene Amsterdammer71 en A. Kibedi Varga in Podium be
sproken. Ook Dresden in zijn in 1965 verschenen boek over de twintigste-
eeuwse roman, Wereld in woorden71, spreekt uitvoerig over deze relatie. Daar
naast verschijnt er in 1969 in Kritisch Akkoord een artikel van Mare Insingel over 
Maurice Gilliams waarin hij kort ingaat op de relatie Proust-Sarraute.73 De 
critici verwijzen in hun artikelen overigens zelden naar de theoretische 
geschriften van Robbe-Grillet en Sarraute. Ze zien in Proust over het algemeen 
een voorloper van de 'nouveau roman'. Zo zegt Varga over de relatie tussen 
Proust en de 'nouveau roman' in het blad Podium: 'Terwijl wat de tijd betreft, 
hoofdzakelijk wordt teruggegrepen op Proust, Joyce en Faulkner, is de "nieuwe 
romancier" bijzonder geobsedeerd door de ruimte [...]. Nathalie Sarraute, 
schrijfster van o.a. "Tropismes" (1939) en "Portrait d'un inconnu" (1947), 
experimenteert met een soort antiroman van het psychische, de prae-Prousti-
aanse impulsen, articulaties en bewegingen van nog anonieme mensen; aan 
Proust herinnert ook, alleen op minder originele wijze, Claude Simon'.74 

" J.F. Vogelaar, Striptease van een ui, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993. 

70 G. Knuvelder, 1976, p. 546. 

71 E. Jaffé-Freem, 1971. 

72 S. Dresden, Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst, Bert Bakker/Daamen n.v., Den 

Haag, 1965. 

73 M. Insingel, 'Tussen Proust en Sarraute: notities bij "Elias" en "Winter te Antwerpen" van 

Maurice Gilliams'. In: Kritisch Akkoord, 1969, pp. 62-68. 

74 A. Kibedi Varga, 1958/1959, p. 232 en p. 236. J. van Geelen, 1963, p. 79 verwijst ook kort naar 

Proust maar vanuit een andere invalshoek; Simon zou zelf hebben aangegeven door Proust te 

zijn beïnvloed: 'Claude Simon, die Conrad, Proust, Joyce, Faulkner, Dostojevski, Tsjechov, 

Céline en recenter Michel Leins en Robbe-Grillet aanwijst als schrijvers die invloed op hem 

uitgeoefend hebben, verraadt in zijn werk, dat een Proustiaans fond vertoont, onmiskenbaar de 

invloed van Faulkner, alleen is het bij hem niet de fataliteit van de zonde, maar de fataliteit van 

het noodlot zonder meer die zijn romanfiguren achtervolgt'. 



Periode 1945-1971 133 

Net als voor het existentialisme geldt ook in dezen dat het moeilijk vast te 
stellen is hoe groot de invloed van de 'nouveau-roman'-beweging op de Neder
landse Proustkritiek nu precies is geweest. Zeker is dat er ook los van deze 
beweging veel over Proust werd geschreven. Vestdijk bijvoorbeeld, die in 1966 
een viertal essays over Proust publiceert, moest niet veel hebben van de 'nou
veau roman'. Tegen De Vries zegt hij hierover: 'We hebben het al over de nou
veau roman gehad. Daar ligt het ook niet, ook dat is een typisch voorbeeld van 
specialisatie. Het doet bovendien kunstmatig aan, wat niet betekent dat bepaal
de tendensen in die richting niet iets goeds kunnen bewerken. Maar dat heb ik 
nog niet overtuigend bij een Robbe-Grillet, Butor of Nathalie Sarraute kunnen 
vinden...Uit een roman van Robbe-Grillet herinner ik me heel geslaagde frag
menten over jaloezie, voor de rest kon ik er niet achter komen waar de man 
het over had. Sarraute las ik eens in Duitse vertaling...niet slecht, maar wel erg 
gekunsteld. [...] Maar in zo'n boek als Robbe-Grillets L'année dernière à Marien
bad gelóóf ik gewoonweg niet'.75 

Vervolgens ziet men in Frankrijk, in de loop van de jaren zestig, een bijzondere 
belangstelling voor Proust van de kant van de 'Nouvelle Critique'. De vertegen
woordigers van deze literair-kritische beweging en structuralisten als Gérard 
Genette, konden zich goed vinden in Prousts opvattingen omtrent de literaire 
kritiek. Proust stond evenals zij een intrinsieke benadering van de literatuur 
voor.76 Compagnon merkt in dit verband op: 'Or il est pour le moins étonnant 
que, depuis le structuralisme les idées de Proust soient au firmament de 
l'esthétique littéraire alors que dans la même période l'étoile du Bergsonisme a 
fort peu brillé [...]. Les nouveaux critiques ont invoqué Proust, à l'instar d'un 
Flaubert ou d'un Mallarmé, à la fois comme théoricien précurseur du structura
lisme littéraire et comme écrivain dont l'oeuvre, par une circularité inévitable, 
justifiait la lecture qu'ils portaient sur elle. Les idées de Proust en matière de 
critique ont par ailleurs bénéficié du succès de la critique dite thématique, sans 
doute le courant le plus puissant de cette "nouvelle critique"'.77 De vertegen
woordigers van de 'Nouvelle Critique' benaderen het letterkundig werk niet 
meer met de methoden van de geschiedschrijving en biografisch zoals bijvoor
beeld Sainte-Beuve het deed. Men beschouwt het letterkundig werk als zodanig. 
De 'Nouvelle Critique' bij alle diversiteit van kritische vraagstellingen wil 
structuren aantonen. Op basis van moderne analysemodellen (bijvoorbeeld het 
existentialistische, het marxistische en het psychoanalytische) gaat men op zoek 
naar structurele relaties binnen een werk. Aanhangers van de nieuwe kritiek ge
loofden niet in de mogelijkheid van een alomvattende interpretatie van het lite
raire werk. Literaire kritiek is een subjectief gebeuren: de criticus kan alleen 

75 T. de Vries, 1968, p. 84. 

Zie G. Poulet, Etudes sur le temps humain, Pion, Parijs, 1949, pp. 364-404. 

77 A. Compagnon, 1992, p. 46. 
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binnen het door hem gekozen analysemodel een betekenis aan het literaire 
werk geven.78 Verschillende analysemodellen brengen verschillende structuren 
aan het licht. Iedere benadering laat andere structuren zien en kent aan het 
werk andere betekenissen toe. Belangrijke critici die tot deze stroming worden 
gerekend zijn Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Philippe Sollers 
en Gérard Genette. Zij publiceerden in tijdschriften als Tel Quel, Communica
tions, Langages en Poétique. Proust was een belangrijk studie-object van een van 
de belangrijkste structuralisten: Genette.79 Een ander criticus die zich met 
Proust heeft beziggehouden en tot deze richtingen kan worden gerekend, is de 
filosoof Gilles Deleuze. In zijn studie Proust et les signes onderscheidt Deleuze 
een aantal klassen van tekens (wereldse tekens, liefdestekens, materiële tekens en 
de tekens waaruit het kunstwerk is opgebouwd) op basis waarvan hij Prousts 
Recherche analyseert.80 

Deze aandacht voor Proust van de kant van de 'Nouvelle Critique', wordt 
in de door mij onderzochte Nederlandse publieke media nauwelijks aan de orde 
gesteld81, hetgeen waarschijnlijk niet verwonderlijk is aangezien deze nieuwe 
literair-kritische stroming eerder een aangelegenheid van de academische kritiek 
is. De publicaties van Genette bijvoorbeeld zijn vrijwel uitsluitend van invloed 
geweest op de academische kritiek. De romanist Jacques Plessen bespreekt De-
leuze's studie in 1986 in Bzzlletin.n Maarten van Buuren zal in 1985 in zijn 
studie over de geheugenleer van Proust teruggrijpen op het artikel van Genette 
over de metonymie bij Proust. En ook Evers baseert zich in 1998 voor zijn 
bespreking van Prousts beeldspraak op de conclusies van Genette. Ik kom daar 
in mijn volgende hoofdstuk op terug. Het tijdschrift Merlyn wordt wel als 
Nederlandse pendant van de 'Nouvelle Critique' beschouwd. Proust wordt in 
dit tijdschrift niet besproken. 

Zie ook J. van Luxemburg, M. Bal en W.G. Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, 

Cout inho, Muiderberg, 1992, pp. 74-78. 

Zie: G. Genette, 'Proust et le langage indirect'. In: Figures, Seuil, 1969, pp. 223-294; 'Métonymie 

chez Proust ' . In: Figures III, Seuil, 1972, pp. 41-66; 'Discours du récit'. In: o.e. pp. 67-269. 

G. Deleuze, Proust et les signes, P U F , Parijs, 1970. 

H . van Galen Last behandelt in Hollands Maandblad 1965-1966 in zijn artikel '"new-criticism" 

en "nouvelle critique'", p. 17, de aanval van Proust op Sainte-Beuve: 'Vandaar dat ook de 

grootste kritici zich vaak zo opvallend hebben vergist in de betekenis van contemporaine 

schrijvers. Sainte-Beuve heeft niet veel begrepen van Stendhal, Balzac, Baudelaire en Flaubert, 

terwijl het oordeel van Edmund Wilson over bijvoorbeeld Kafka en Sartre, vandaag maar door 

weinigen au sérieux zal worden genomen. Wie uit zulke misslagen zou concluderen - wat, zeker 

ten opzichte van Sainte-Beuve, vaak genoeg gedaan is, o.a. door niemand minder dan Marcel 

Proust - dat hun grote reputatie als kritici volkomen onverdiend is, doet naar mijn mening 

hetzelfde als de man die Shakespeare genialiteit zou ontzeggen op grond van Troilus en 

Cressida'. 

J. Plessen, 'Actualiteit van Marcel Proust ' . In: Bzzlletm, 1986, p. 3. 
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Specifieke evenementen en de publicatiegeschiedenis van Prousts werk zijn 
waarschijnlijk van meer invloed op de receptie van Proust in Nederland geweest 
dan de aandacht die er tijdens deze periode aan hem werd besteed in het werk 
van Franse schrijvers en critici. De publicatiegeschiedenis van Prousts werk 
krijgt in de jaren vijftig een vervolg. In 1952 verschijnt Jean Santeuü bij Bernard 
de Fallois en in 1954 de bundel essays en artikelen Contre Sainte-Beuve bij 
Gallimard.83 Ook in 1954 komt A la recherche du temps perdu in de Biblio
thèque de la Pléiade uit. Tegelijkertijd verschijnen er een groot aantal 
briefwisselingen.84 Tussen 1965 en 1968 verschijnt de Recherche in Frankrijk in 
de pocketuitgave Livre de Poche. Anders dan in Frankrijk leiden deze publica
ties in Nederland niet tot een Proust-renaissance. Ze worden kort en oppervlak
kig besproken. Halbo C. Kool bespreekt Jean Santeuil in Boek van Nu (1952), 
Van Nijlen in Litterair Paspoort (1952) en Jean Schalekamp in Haagse Post 
(1956). Allen benadrukken het feit dat Jean Santeuü als een voorloper van de 
Recherche dient te worden gezien. In 1953 wordt de Correspondance avec sa mère 
in Boek van Nu besproken. Ed Leeflang behandelt in Litterair Paspoort de bun
del Contre Sainte-Beuve, P.H. Dubois bespreekt deze voorstudie tot de Recherche 
in Het Vaderland op 30 oktober 1954.85 Ook worden er enkele Franse studies 
over Proust gerecenseerd. Het werk Proust et la stratégie littéraire van Pierre-
Quint wordt in Boek van Nu door Brûlez behandeld (1954-55). Van Nijlen be
spreekt in Litterair Paspoort (1952) het boek Marcel Proust van Georges Cattaui. 
Dresden verwijst in zijn artikel 'De rol der kunst bij Marcel Proust' in Crite
rium naar diverse Franse publicaties.86 Robert Franquinet recenseert in 1953 
het boek Marcel Proust van Claude Mauriac. Premsela bespreekt op 16 oktober 
1959 in Algemeen Handelsblad de studie van Henri Bonnet, Marcel Proust de 
1907 a 1914. En H.A. ten Bruggencate geeft op 8 oktober 1960 zijn oordeel 
over de briefwisseling tussen Proust en Rivière in Het Vaderland. 

In 1966 verschijnt eindelijk de eerste Nederlandse vertaling van Prousts 
werk: Een liefde van Swann door Veenis-Pieters.87 In 1970 verschijnt vervol-

M. Proust, Jean Santeuil, Bernard de Fallois, Parijs, 1952. M. Proust, 1954 (a). 

In de loop der jaren versehenen de briefwisselingen met zijn moeder, met vrienden als Georges 
de Lauris, de gebroeders Bibesco, Reynaldo Hahn, Fernand Gregh, en met schrijvers als Fran
çois Mauriac, André Gide, Paul Morand, Henri Bordeaux, Edmond Jaloux en Jacques Rivière. 
Zie bijvoorbeeld H.A. ten Bruggencate, 'Een vriendschap in brieven. Correspondentie tussen 
Proust en Jacques Rivière'. In: Het Vaderland, 8 oktober 1960. 

E. Leeflang, 'Van profetie tot conférence'. In: Litterair Paspoort, 1954, pp. 236-237. 

J. van Nijlen, 'Aanloop tot het meesterschap'. In: Litterair Paspoort, 1952, pp. 217-220. S. 
Dresden, 'De rol der kunst bij Marcel Proust'. In: Criterium, 1947, pp. 34-44. Dresden verwijst 
naar Benoist-Méchins La musique et l'immortalité chez Marcel Proust, Spitzers Stilstudiën en 
Benjamin Crémieux' XXe siècle. 

M. Proust, Een liefde van Swann. De Bezige Bij, Amsterdam, 1966 (vertaling M.E. Veenis-
Pieters). 
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gens de vertaling van Combray door Nico Lijsen88 en in 1971 de vertaling van 
Autour de Mme Swann eveneens door Lijsen.89 In 1966 publiceert Maatstaf een 
kort fragment uit Combray in de vertaling van P.C. Nagel: 'De torens van 
Martinville'.90 Deze vertaling is niet begeleid door enig commentaar. In de 
tijdschriften wordt geen enkele aandacht aan deze vertalingen geschonken. De 
meeste boekbesprekingen en de besprekingen van de vertalingen komen we 
tegen in de dag- en weekbladpers. 

In de jaren 1966-1971 is er in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen 
van de eerste vertalingen van Prousts werk en naar aanleiding van de viering 
van het honderdste geboortejaar in 1971, sprake van een waar Proust-réveil. De 
NRC komt op 11 juni 1971 met een speciale bijlage over Proust en ook het tijd
schrift Maatstaf brengt in 1971 een speciaal nummer over hem uit. Bij de viering 
van het honderdste geboortejaar bespreekt men ook uitvoerig de activiteiten die 
in Frankrijk worden georganiseerd.91 Martin Ros geeft er op 21 april 1971 in 
de NRC een mooi overzicht van92: séances georganiseerd door de Société des 
amis de Marcel Proust in het College de France, exposities in de Bibliothèque 
Nationale en het museum Jacquemart-André, een 'Wereld-Proust-congres' in het 
Hôtel de Lauzun, een serie Proust-avonden in de Comédie Française, excursies 
in het achtste en zestiende arrondissement, en een muziekconcours om het 
befaamde Vinteuilthema te verklanken, georganiseerd door de ORTF. De wijze 
waarop het honderdste geboortejaar van Proust gevierd wordt, roept soms ook 
ergernis op. Boudewijn van Houten spreekt spottend over de manier waarop 
met deze viering in Frankrijk wordt omgegaan: 'Literaire prijzen, literaire 
salons, al die dingen die met literatuur niets te maken hebben, bloeien in 
Frankrijk. En je kunt je dus voorstellen wat ze daar in dit herdenkingsjaar met 
hun Proust gaan doen: dat wonderkind zal door z'n hysterische tantes worden 
doodgeknuffeld'.93 Hij wordt 'misselijk' van de officiële aandacht die aan 
Proust gegeven wordt: 'Zelfs Pompidou bemoeit zich ermee en zal straks wel 
zeggen in een redevoering dat hij niet anders doet dan Proust lezen en zich aan 
hem verwant voelen'.94 Van Houten voorziet een stapel onbenullige publicaties 
over Proust: 'Weer zo'n boek van het proefschrift-genre, denk ik [een gids in 
Illiers-Combray had hem verteld een boek te schrijven over Proust en het 

M. Proust, Combray, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970 (vertaling C.N. Lijsen). 

M. Proust, Rondom Mme Swann, De Bezige Bij, 1971 (vertaling C.N. Lijsen). 

P .C. Nagel, 'De torens van Martinville'. In: Maatstaf, 1966, pp. 677-682. 

Zie bijvoorbeeld, M. Boks-Schoute, 'Het milieu van Proust ' . In: NRC, 6 augustus 1971. 

M. Ros, 'Literair Logboek'. In: NRC, 21 april 1971. 

B. van Houten, 'Literair toerisme'. In: Maatstaf, 1971, p. 178. 

o.e. p. 177. 
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toneel]. Er zullen er tijdens dit herdenkingsjaar heel wat verschijnen in 
Frankrijk; en ook dit nummer van Maatstaf zal wel een paar artikelen van dat 
soort herbergen, "Proust en de asperges", geschreven door en voor groente
boeren. "Proust en de urine", voor en door urologen'.95 

3.2 Algemene kenmerken receptiemateriaal 

Tijdens de na-oorlogse jaren keert een aantal tijdschriften die we in het vorige 
hoofdstuk al tegenkwamen in het Nederlandse literaire leven terug maar er ont
staan ook een groot aantal nieuwe tijdschriften. De volgende tijdschriften wer
den onderzocht: Ad Interim (1944-1949), Apollo (1945-1948), Centaur (1945-
1947), Columbus (1945-1947), Criterium (1945-1948), Critisch bulletin (1946-1957), 
De Gids (1837-heden), Hollands Maandblad (1959-heden), Kentering (1964-1975), 
Libertinage (1948-1953), Kritisch Akkoord (1955-1983), Literair Akkoord (1958-
1984), Litterair Paspoort (1946-1973; 1978-1982), Maatstaf (1953-heden), Merlyn 
(1962-1966), De Nieuwe Stem (1946-1967), Ontmoeting (1946-1964), Podium 
(1944-1969), Proloog (1945-1947), Raam (1963-1975), Raster (1967-heden), Roeping 
(1922-1963), Tirade (1957-1985), Wending (1946-1967) en Het Woord (1945-1949). 
De verwijzingen naar de dag-en weekbladpers komen uit Algemeen Handelsblad 
(1828-1970), Het Parool (1945-heden, tussen 1941 en 1945 weekblad), NRC 
(1844-1970), NRC Handelsblad (1970-heden), De Telegraaf (1893-heden), Trouw 
(1944-heden), Het Vaderland (1869-1982), de Volkskrant (1921-heden), De Groene 
Amsterdammer (1874-heden), Haagse Post (1969-1990), Elseviers Weekblad (1944-
1987) en Vrij Nederland (1940-heden). Voor wat betreft de dag- en weekbladpers 
baseer ik mij volledig op de bibliografie van Kazus; de tijdschriften heb ik 
opnieuw onderzocht. 

De aandacht voor de Franse literatuur is na de oorlog, en dan met name van
af de tweede helft van de jaren vijftig, over het algemeen tanende in de diverse 
literaire en algemeen-culturele tijdschriften.96 Zo kon A. van der Veen zich in 
1947 nog enthousiast uitlaten over de kennis van de Franse literatuur in Neder-

o.c. p. 180. 

G. Duhamel laat zich in 1953 naar aanleiding van het overlijden van Tielrooy bezorgd uit over 

de kennis van het Frans in het algemeen: 'In die tijd (vlak na de Eerste Wereldoorlog) vormde 

het frans nog een traditioneel onderdeel van het onderwijs in Nederland. Sedertdien heeft het 

frans helaas verscheidene stellingen moeten prijsgeven. Ik herinner mij het bezoek dat ik in 

1948 bracht aan de voorzitter van de Tweede kamer in Den Haag, toen ik als vertegenwoor

diger van Frankrijk de kroningsplechtigheid van koningin Juliana bijwoonde. Tijdens dit 

gesprek bezwoer ik deze hoge functionaris het frans niet te laten vallen, m ieder geval niet op 

de middelbare scholen' (Vertaald in: Critisch bulletin, 1953, p. 406). 
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land97 en zijn bladen als Libertinage en Columbus, evenals de voorloorlogse 
tijdschriften, nog sterk op het buitenland gericht. Deze oriëntatie op het 
buitenland had volgens de redacties van deze bladen te maken met de onder
maatse kwaliteit van hetgeen in Nederland geproduceerd werd: '[Men consta
teert] dat vele jonge auteurs hardnekkig pogingen doen om te lijken wat zij niet 
zijn; en dat gebrek aan aandacht voor wat buiten het Nederlandse taalgebied 
gebeurt de maatstaven verzwakt en de ontwikkeling remt. Wij hebben niet de 
illusie dat wij er veel aan kunnen veranderen. Wij hebben niet de pretentie de 
zieke letteren te saneren. Wij willen alleen voor onszelf, en onze eigen klandi
zie, de maatstaven aanleggen die wij voor de juiste houden. Dat wij meer aan
dacht zullen besteden aan de buitenlandse dan aan de Nederlandse literatuur is 
daarvan de consequentie'.98 In de loop van de jaren vijftig loopt de belangstel
ling voor de Franse literatuur echter terug. Speciale rubrieken voor de Franse 
letterkunde komt men nauwelijks meer tegen, behalve dan in het op het buiten
land gerichte tijdschrift Litterair Paspoort dat hoofdzakelijk op Frankrijk was 
georiënteerd.99 De meeste aandacht voor de Franse literatuur komt men tegen 
in Apollo, Columbus, Criterium, Critisch bulletin, Libertinage, Maatstaf, Tirade en 
natuurlijk Litterair Paspoort. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de 
aanwezigheid in deze tijdschriften van bepaalde critici die Frans georiënteerd 
waren. Ton Velthuysen zegt hierover bijvoorbeeld in zijn studie over het blad 
Tirade: 'In de pure boekbesprekingen is tot 1964 erg veel buitenlandse literatuur 
behandeld, hetgeen mede te danken is geweest aan het redacteurschap van 
Adriaan Morriën en Joke Kool-Smit, die beiden Frans hebben gestudeerd'.100 

A. v.d. Veen, 'De Amerikaanse cultureele fabriek'. In: Criterium, 1947, p . 265: 'Er is echter nog 

een andere moeilijkheid. Men is er aan gewend, dat de beste moderne schrijvers in de wereld

literatuur in ons land zelden in vertaling bekendheid verkrijgen. Wat is er tot dusverre hier van 

Gide of Proust vertaald? Maar dat neemt niet weg, dat de meeste Nederlanders met een meer 

dan oppervlakkige literaire belangstelling deze figuren kennen en op de hoogte zijn van hun 

plaats in de Fransche letterkunde. Het is zelfs nu nog niet moeilijk om zich van de stand van 

zaken in de Fransche literatuur op de hoogte te brengen'. 

In: 'Ter Inleiding', Libertinage, 1948, januari-februari, p. 2. O o k de redactie van het blad 

Columbus pleit in haar redactioneel 'Bij de Nieuwe jaargang' uit 1946, voor een buitenlandse 

oriëntatie, pp. 1-3: 'Thans echter, nu wij ons een beeld hebben kunnen vormen van de situatie 

in binnen- en buitenland - een beeld, dat, voor zover het het binnenland en met name de 

jongeren, betreft, van een beangstigende kleurloosheid is - thans is het duidelijk geworden dat 

wij alleen door een scherp-en onvoorwaardelijk positie-kiezen de jonge nederlandse literatuur 

uit het drijfzand van provincialisme en onbelangrijkheid, waarin zij meer en meer dreigt te 

verzinken, kunnen redden. [...] Veel aandacht zal worden besteed aan de buitenlandse literatuur, 

vooral aan nieuwe richtingen en stromingen, waartegenover wij, zo wij niet achterop willen 

raken, zo nauwkeurig mogelijk onze eigen positie zullen moeten bepalen'. 

A. Morriën, 'Ter Inleiding'. In: Litterair Paspoort, 1946, p. 2: 'Wij hebben ons grotendeels tot 

de Fransche literatuur moeten beperken, niet omdat wij de Engelsche en Amerikaansche van 

geen belang zouden vinden, maar omdat ons van de hedendaagsche Fransche literatuur nog de 

meeste gegevens ter beschikking stonden'. 

T. Velthuysen, 1986, p. 47. 
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Morriën zat samen met Drion in de redactie van Criterium, Dresden werkte 
veelvuldig aan dit tijdschrift mee. Dresden werkte ook voor de tijdschriften 
Critisch bulletin, Columbus, Centaur en Maatstaf, Tielrooy zat in de redactie van 
Apollo. In de dag- en weekbladpers is de aandacht voor de Franse literatuur 
groot en zelfs iets toegenomen ten opzichte van de vorige periode. Men ziet dus 
een verschuiving van de aandacht voor de Franse literatuur van de literaire tijd
schriften naar de dag- en weekbladen. 

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is de literaire kritiek nog in belangrijke 
mate verzuild. Het katholieke tijdschrift De Gemeenschap verschijnt niet meer 
na de oorlog. Roeping begint in januari 1946 weer te verschijnen. In 1963 gaat 
dit tijdschrift over in het tijdschrift Raam dat tot 1975 zou blijven bestaan. Ook 
de protestants-christelijke auteurs kregen na de oorlog weer hun eigen tijdschrif
ten: Wending en Ontmoeting. Toch is het onderscheid tussen confessionele tijd
schriften en niet-confessionele tijdschriften, zoals dat gehanteerd werd voor de 
eerste periode, voor deze tweede periode niet meer werkbaar. De aandacht voor 
Proust en de buitenlandse literatuur in confessionele tijdschriften als Roeping, 
Raam, Ontmoeting en Wending is nihil. Roeping beperkt zich vrijwel uitsluitend 
tot de behandeling van katholieke schrijvers als Maritain, Jammes en Mauriac; 
in Raam is er überhaupt geen aandacht voor de Franse literatuur en in Ont
moeting en Wending is de aandacht voor de Franse letteren zeer gering. De 
beoordeling van Proust vanuit katholieke hoek komt sporadisch aan de orde in 
de besprekingen van Franse bronnen als die van het boek La France byzantine 
van Julien Benda.101 Voor wat betreft de dag- en weekbladpers geldt dat 
Proust slechts zeer sporadisch wordt besproken in de Volkskrant, Trouw en De 
Tijd. In deze artikelen is echter geen sprake van een ethische beoordeling op 
confessionele gronden. Het is wel opvallend en wellicht tekenend dat Proust zo 
weinig wordt besproken in deze bladen; vanaf het begin van de jaren zeventig, 
nadat de Volkskrant in 1965 haar katholieke signatuur heeft laten varen102, 
wordt de aandacht in deze krant voor Proust heel groot. 

J. Benda spreekt in dit boek over een 'crise de l'affirmation' in de hedendaagse Franse literatuur 

die zich o.a. zou uiten in een overschatting van het onderbewustzijn en de droom. Zie 

bijvoorbeeld J. A. Meijers, 'Een debat over de Franse geest'. In: Boek van Nu, 1947, p. 68: 'Als 

eerste en voornaamste grief geldt daarbij, dat schrijvers als Proust, Gide, Valéry, Claudel e.a. die 

overigens een nogal heterogeen gezelschap vormen, gebroken hebben met wat Benda voor de 

eeuwige waarden van het denken houdt, zoals die neergelegd zijn in het eerste van Descartes' 

vier voorschriften: slechts voor waar aan te houden wat zich klaar en scherp bepaald, claire

ment et distinctement, aan de geest voordoet. De hedendaagse literatuur is, naar de mening van 

Benda, anti-intellectualistisch. [...] Zij weigert de klaaromlijnde voorstelling, de scherp bepaalde 

gedachte en verkiest de onzekerheid boven de zekerheid. [...] Dit deel van zijn requisitoir richt 

Benda voornamelijk tegen Marcel Proust, naar wiens mening het verleden van de mens slechts 

in schijn stabiel is, maar in werkelijkheid aan een voortdurende verandering blootstaat, zodat 

onophoudelijk oude lagen weer aan de oppervlakte komen' . Zie ook K. Swart, 'Julien Benda, 

de aristocratische kampvechter van de democratie'. In: Criterium, nov. 1945, pp. 49-59. En: A. 

van Rantwijk, 'Een aestheet van het intellectualisme'. In: Criterium, 1947, pp. 45-52. 

De ondertitel Katholiek Dagblad voor Nederland, verdwijnt op 25 september 1965 uit de kop 

van de krant. 
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Anders dan bij de beoordeling van de Nederlandse literatuur speelt de 
confessionele ethische kritiek bij de beoordeling van Proust geen enkele rol 
meer. De Proustkritiek wijkt hier dus af van wat gebruikelijk was in de Neder
landse literaire kritiek. Tot ver in de jaren zestig werden Nederlandse auteurs 
op basis van levensbeschouwelijke argumenten beoordeeld. Zo schrijft Anbeek 
naar aanleiding van de reacties op Eenzaam avontuur van Blaman: 'Wie de re
censies op Eenzaam avontuur nu doorleest, wordt getroffen door de grote een
zijdigheid van de kritiek uit deze periode. Vrijwel zonder uitzondering berust 
de recensie op een confrontatie van de levensbeschouwing van de criticus met 
de boodschap die hij in het boek legt. Zelden gaat men in op de opbouw van 
de roman, die toch heel wat vragen op zou kunnen roepen. Ten dele is dat te 
verklaren uit het feit dat de literaire kritiek nog in belangrijke mate verzuild 
was. Van de toen nog goed roomse Volkskrant, de Maasbode of van Trouw kan 
men weinig anders verwachten dan een afwijzing op levensbeschouwelijke gron
den. Er bestaat van 1945 tot het begin van de jaren zestig een kloof tussen de 
nieuwe literatuur, die zonder uitzondering a- of antireligieus was, en de kritiek 
die voor een groot deel nog op de zuilen berustte'.103 

Net als tijdens de vorige periode wordt Proust in de meest uiteenlopende 
bladen besproken en loopt het aantal referenties sterk uiteen: Maatstaf 10, 
Tirade 5, Hollands Maandblad 2, Litterair Paspoort 2, Boek van Nu 2, De Gids 1, 
Literair Akkoord 1, Vrij Nederland 7, De Groene Amsterdammer 7, Elsevier 5, 
Haagse Post 3, De Tijd 1, NRG Handelsblad 11, Algemeen Handelsblad 4, Het 
Vaderland 4, Trouw 2, Het Parool 2, de Volkskrant 1. 

Zoals we hebben gezien wordt in Frankrijk de belangstelling voor Proust in 
hoge mate bepaald door de opkomst van bepaalde literaire (existentialisme, 
'nouveau roman') of kritische ('Nouvelle Critique') stromingen. Deze hebben 
maar zeer ten dele invloed uitgeoefend op de Nederlandse receptie. Voor de 
receptie van Proust belangrijke critici als Vestdijk werden er niet of nauwelijks 
door beïnvloed. Proust wordt doorgaans besproken in tijdschriften die algemeen 
georiënteerd zijn en niet poëticaal programmatisch. Theoretische programma's 
ten aanzien van het proza zijn dan ook nauwelijks van invloed geweest op de 
receptie van Proust. Hoogop verklaart de exclusieve belangstelling voor het 
existentialisme het ontbreken van Proustreferenties in tijdschriften als Colum
bus, Criterium en Het Woord. 

De Nederlandse receptie wordt in deze periode veel meer bepaald door 
evenementen als de publicatie van de vertalingen en de viering van Prousts 
honderdste geboortejaar en door de bijzondere belangstelling voor Proust van 
een aantal critici als Vestdijk, Drion, Morriën en Dresden. Oude namen als 
Tielrooy en Van Nijlen komen we na de oorlog nauwelijks meer tegen.104 Net 
als voor de oorlog, waren de critici vaak niet honkvast. Dresden schreef voor 
Apollo, Criterium, Columbus, Critisch bulletin en Maatstaf; Drion schreef in 

T. Anbeek, 1990, p. 187. 

Tielrooy is vlak na de oorlog nog redacteur van het blad Apollo. Hij overleed in 1953. 
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Hollands Maandblad en Tirade; Vestdijk o.a. in Het Parool, Podium, Maatstaf en 
Criterium en Morriën in Libertinage, Litterair Paspoort, Criterium en Tirade. 
H.U. Jessenin d'Oliveira zegt hierover in 1960 in het blad Tirade: 'Hier zijn we 
een van de tekortkomingen van de nederlandse bladen op het spoor: geen blad 
heeft een zo uitgesproken karakter dat het sommige medewerkers weet aan te 
trekken en anderen af te stoten. [...] Tegenover W.F. Hermans, die Podium (vnl. 
platonisch) t rouw blijft, staat een Vestdijk die zich als neutrale Zwitserse 
huursoldaat door de nederlandse letteren begeeft'.105 

Ik zal mij voor deze periode dan ook beperken tot het analyseren van de 
belangrijkste tendensen in de Proustreceptie waarbij ik de receptiedocumenten 
zoveel mogelijk in een breder kader zal plaatsen: in de context van het werk 
van een criticus of in de context van het tijdsgewricht. 

3.3 Tendensen Proustreceptie 1945-1971 

Met het verdwijnen van de confessionele ethische inbreng wordt Proust voort
aan nog vrijwel uitsluitend in positieve termen besproken. Hij wordt alom 
beschreven als een van de belangrijkste figuren in de wereldliteratuur; zijn naam 
als 'grand classique' is definitief gevestigd. Schalekamp zegt hierover in 1956: 
'Zelden is een genie in zijn eigen tijd zo miskend en zo weinig begrepen als 
Marcel Proust. Zelfs de zeer groten uit zijn tijd hebben niet voorzien wat voor 
enorme invloed zijn werk zou gaan uitoefenen, niet alleen op de Franse, maar 
vooral op de wereldliteratuur. Weinigen hebben voorzien dat hij, betrekkelijk 
kort na zijn dood al, zou gaan behoren tot de grote klassieken uit het begin van 
de twintigste eeuw'.106 Lampo noemt hem een 'geniaal schrijver'107, voor 
Premsela is hij 'een der grootste schrijvers van onze tijd'108, Hans van den 
Bergh ziet hem als 'een van de drie of vier grootste schrijvers van deze 
eeuw'109 en voor Vestdijk was Proust 'de grootste romancier van de laatste 
halve eeuw'.110 Proust was beroemd maar of dat betekende dat hij ook veel ge
lezen werd is de vraag. Lampo zegt hierover in 1947: 'Met de grote klassieken 

H.U. Jessurun d'Oliveira, 'Literaire Bladders'. In: Tirade, 1960, p . 290. 

J.A. Schalekamp, '"A la recherche de Marcel Proust". Nieuw museum in Combray ' . In: Haagse 
Post, 4 februari 1956. 

H . Lampo, 1947: '[...] Zijn werk vertegenwoordigt één van de indrukwekkendste, zo niet het 

meest indrukwekkende monument uit de hedendaagse wereldliteratuur'. 

M.J. Premsela, 'Grootmeester der introspectie'. In: Algemeen Handelsblad, 13 november 1947. 

H. v.d. Bergh, 'De glij- en valpartijen van een vertaalster. Proust verprutst ' . In: Vrij Nederland, 
28 januari 1967. 

S. Vestdijk, 'Roman en essay op eikaars hielen'. In: Algemeen Handelsblad, 6 september 1952. 
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deelt Proust het lot, dat er veel over hem wordt gesproken, doch dat zijn aantal 
lezers waarschijnlijk in omgekeerde verhouding staat tot zijn faam'.111 Deze 
studie doet geen onderzoek naar het feitelijke lezerspubliek van Prousts werk 
maar wanneer we de resultaten bekijken van de beroemde Proustenquête die 
Martin Ros in 1971 een groot aantal Nederlandse auteurs voorlegde, dan rijst 
inderdaad het sterke vermoeden dat Proust beroemd maar feitelijk niet veel 
gelezen was. O p de laatste vraag 'Hebt u ooit iets van Proust gelezen' antwoordt 
het merendeel van de 48 ondervraagden negatief.112 Een vergelijkbare enquête 
uit 1955 van Pierre Brachin leverde min of meer hetzelfde resultaat op.111 

Een eerste element dat opvalt in de na-oorlogse receptie is de grote aandacht 
voor de biografische gegevens. De publicatie van de biografieën van Maurois11"' 
en Painter, het verschijnen van verschillende delen van Prousts correspondentie 
en van studies als Proust et la stratégie littéraire van Pierre-Quint115, en de 
diverse activiteiten die in de loop der jaren rondom Prousts persoon en met 
name rondom de viering van zijn honderdste geboortejaar (exposities, uitgaven) 
werden georganiseerd, hebben hiertoe bijgedragen. Drion bijvoorbeeld wijdt in 
1965 een uitgebreid artikel aan het snobisme van Proust, waarbij hij zich her
haaldelijk beroept op de biografie van Painter. De biografie van Maurois uit 
1949 is aanleiding voor de eerste uitgebreide studie naar Proust vanuit medische 
hoek. De hoogleraar psychologie A.M.J. Chorus rekent in zijn boek Inleiding in
de empirische karakterkunde Proust tot het 'sentimentele type', evenals bij-

Zie ook H. Meijer, 1951, p . 360: 'In Nederland is Proust nog onvoldoende doorgedrongen. 

Talrijken hebben iets over hem gelezen, maar in zijn hoofdwerk zijn weinigen verder gekomen 

dan het eerste werk Du côté de chez Swann . En J. Tersteeg, 'Met Proust op zoek'. In: De 

Groene Amsterdammer, 31 juli 1948: 'Het komt zelden voor, iemand te ontmoeten die de gehele 

Proust heeft gelezen; velen zijn niet verder gekomen dan de klassiek geworden bladzijde waarop 

de madeleine [...] en het kopje thee voorkomen [...]'. 

M. Ros en R. Ferdinandusse, Wat is het toppunt van ellende?, De Arbeiderspers, Amsterdam, 
1971. 

P. Brachin legde m 1955 240 Noordnederlandse auteurs een enquête voor over de invloed van 

de Franse letteren. O p vraag 2: 'Welke zijn de Franse auteurs (of afzonderlijke werken) die u 

het liefst leest of gelezen hebt?', geven slechts 7 personen de naam van Proust op. In het verslag 

van zijn bevindingen in De Gids in 1957, p. 143, merkt Brachin dan ook op: 'De grote 

romanciers uit de 19e eeuw hebben niets van hun prestige ingeboet: Balzac, Flaubert, Stendhal, 

niet te vergeten Maupassant, tot op zekere hoogte ook Zola. Onder hun opvolgers staan 

Mauriac en Gide vooraan, maar Proust wordt naar verhouding niet veel gelezen, Duhamel nog 

minder, en Jules Romains wordt slechts 2 keer genoemd'. 

A. Maurois, 1949. 

Deze publicatie wordt uitgebreid besproken door P. Geyl in zijn artikel 'Literaire baantjesjacht 

op z'n Frans. Een boekje open over Marcel Proust ' . In: Vrij Nederland, 19 november 1955. En 

door R. Brûlez in Boek van Nu, 1954/1955, pp. 191-192. Ook M. Premsela verwijst ernaar in 

zijn bespreking van Henri Bonnets Marcel Proust de 1907 à 1914, Nizet, Parijs, 1959 in 

Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1959. 
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voorbeeld Bilderdijk, Piet Paaltjes en J.C. Bloem.116 G.H.M, van Huet be
spreekt de biografie van Maurois in De Groene Amsterdammer en Maurice Roe-
lants in Elseviers Weekblad}17 Drion bespreekt die van Painter in Tirade.ns In 
1953 verschijnt in de Haagse Post het verslag van een interview met Céleste 
Albaret, Prousts huishoudster.119 In 1971 brengt De Arbeiderspers een boekje 
van Ben van der Velden uit dat gewijd is aan Albaret.120 

Proust wordt in deze biografisch getinte analyses meestal met veel sympathie 
bejegend. Proust, de door ziekte getroffen eenling, die zijn nutteloze mondaine 
bestaan uiteindelijk inruilt voor een kluizenaarsbestaan en zijn onovertroffen 
roman schrijft: 'Marcel Proust, die pas 51 jaar was, toen hij in 1922 stierf, sleet 
een groot deel van zijn leven in de mondaine salons van Parijs. Hij bleek daar 
een verbluffende opmerkingsgave tot ontwikkeling te hebben gebracht, toen hij 
zich, lijdend aan chronische astma, zwak en ziek, opsloot in een kamer, waar hij 
vrijwel niet meer uitkwam, maar waar hij een reusachtig plan ten uitvoer bracht, 
namelijk de voorbije dagen van zijn bestaan te doen herleven in een omvangrijk 
oeuvre dat volkomen de romankunst vernieuwde'.121 Alleen S. Teunisse schetst 
in 1971 een minder flatteus beeld van Prousts persoon.122 Hij beroept zich 
daarbij op de studie Marcel Proust romancier van Maurice Bardèche. Volgens 
Teunisse is Proust zijn leven lang een verwend kind gebleven dat nooit volwas
sen is geworden: 'Als gevolg van deze - ook terwille van zijn gezondheid -
koesterende moederliefde is Marcel nimmer opgegroeid tot de jonggezel waartoe 

A.M.J. Chorus, Inleiding in de empirische karakterkunde, Stenfert Kroese n.v., Leiden, 1958, p. 
135. Als belangrijkste karakterkenmerken van Proust noemt hij zijn hypergevoelige emotionali
teit, zijn grote mate van introversie, zijn kwetsbaarheid, zijn onhandigheid, zijn besluiteloosheid 
en zijn neerslachtige en ernstige aard. 

G.H.M, van Huet, 'Marcel Proust. Een kwestie van gezichtshoek'. In: De Groene Amsterdam
mer, 10 maart 1953. Dit artikel zou later worden opgenomen in de bundel Lezen en laten lezen, 
Arbeiderspers, Amsterdam, 1953, pp. 37-44 van dezelfde auteur. Zie ook: M. Roelants, 'Maurois 
en zijn boeiende analyse: "A la recherche de Marcel Proust"'. In: Elserviers Weekblad, 4 februari 
1950. 

118 H. Drion, 'Painter over Proust'. In: Tirade, 1966, pp. 36-43. 

' [Anonymus], 'Marcel Proust'. In: Haagse Post, 15 augustus 1953. 

1 C.J. Kelk, 'Het meisje van Proust'. In: De Groene Amsterdammer, 11 december 1971. 

P.H. Dubois, 'Van Tours naar Miers. France, De Meung, Villon, Péguy, Proust'. In: Het 
Vaderland, 19 februari 1966. Dit artikel werd later opgenomen in zijn bundel Schrijvers in hun 
landschap, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1971, pp. 103-114. Zie ook M.J. 
Premsela, 1947; [Anonymus], 1953; JA. Schalekamp, 1956; E. Boogerman, 'Reis naar het on
veranderde Illiers'. In: NRG, 11 juni 1971; J. Phaff, 'Proust herdenken in Parijs (of in het 
Mauritshuis)'. In: Vrij Nederland, 4 september 1971 en C.J. Kelk, 1971. 

S. Teunisse, 'Marcel Proust honderd jaar geleden geboren. De allure van het verwende kind'. 
In: Elseviers magazine, 10 juli 1971, pp. 70-71. 
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de "normale" jongen opgroeit, maar is hij, als bij opzet, een "verwend kind", 
haast een jong meisje gebleven. Zijn hele leven zou Proust een "verwend kind" 
blijven dat achter zijn delicate uiterlijk een impulsief, heftig en ontembaar 
innerlijk verborg, ontzaglijk overgevoelig en lichtgeraakt, in zijn jeugd be
schermd tegen de boze wereld, waarvan hij zich later zou afschermen in een met 
kurk beklede kamer'.123 

Naast deze verwijzingen naar de biografie krijgt ook de publicatiegeschiedenis 
van Prousts werk aandacht. Geyl wijdt in 1955, naar aanleiding van het verschij
nen van Pierre-Quints Proust et la stratégie littéraire, een uitgebreid artikel aan de 
ethiek van de promotiecamapagne die met de publicatie van een literair werk ge
paard gaat. Hij vraagt zich daarbij af of het feit dat Proust zich intensief 
bemoeide met de perscampagne rondom zijn werk, door zelf artikelen in dag- en 
weekbladen te schrijven voor de promotie van zijn werk, ethisch wel door de 
beugel kan: 'En meer dan dat: welk een hardnekkig, fijn uitgedachte campagnes 
hij voerde, van zijn ziekenkamer uit, en met mobilisatie van zijn vriendenkring, 
om zijn doel te bereiken. [...] En dan trachtte hij de enkele begrijpende artikelen, 
en vooral de passages of formules waarin hij zich beter begrepen voelde, een 
wijdere verspreiding te geven. Dat ging door middel van "echo's", "indiscré
tions", in bladen als Gil Bias, L'Echo de Paris, Le Miroir, waarvoor betaald moest 
worden, en aangezien Grasset nog weinig draagkrachtig was, betaalde Proust ook 
dit uit zijn eigen zak. [...] Bij het beschouwen van de activiteit van Proust 
bevangt ons een lichte huivering'.'24 Volgens Geyl zijn dit soort praktijken 
typisch voor Frankrijk: 'De Franse zeden op dit gebied komen treffend uit in de 
verkiezing tot de Académie Française. Ook daarvoor stelt men zich zelf candi-
daat'.125 Uit de interviews met Albaret komt een veel bescheidener Proust naar 
voren. Toen hij te horen kreeg dat hij de Prix Goncourt had gewonnen voor A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs in 1919, zou hij nauwelijks gereageerd heb-

o.c. p. 70. 

P. Geyl, 1955. 
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ben.126 Ook Premsela gaat naar aanleiding van Bonnets Marcel Proust de 1907 
à 1914 in op de publicatiegeschiedenis.127 

Een volledig nieuw element in de receptiegeschiedenis is de aandacht voor de 
vertalingen. In de loop der jaren wordt Prousts werk dankzij deze vertalingen 
toegankelijk voor een steeds groter publiek. De vertalingen van Veenis-Pieters 
en Lijsen worden doorgaans positief beoordeeld. Volgens C.J. Kelk was de ver
taling van Un amour de Swann van Veenis-Pieters 'in vertrouwde handen'128 

en over de inleiding van Dresden zegt hij: 'een uitvoerige inleiding, die zowel 
de figuur van Proust als zijn oeuvre scherpzinnig karakteriseert'.129 Ed Jongma 
en C.P. Heering-Moorman zijn beiden positief over de vertaling van Combray 
door Lijsen.130 Heering-Moorman spreekt van 'een verrukkelijke vertaling van 
een machtig boek'.131 Van der Velden is enthousiast over de vertaling van A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs door Lijsen: 'Op enkele missers na [...] heeft 
Lijsen weer een voortreffelijke Proustvertaling geleverd'.132 Een uitzondering 

Zie [Anonymus] , 1953: 'Eens op een dag, het was in november 1919, toen er aan de deur gebeld 

werd en Céleste opendeed, stond zij tegenover Gaston Gallimard, Proust 's uitgever en drie 

andere heren, die zij goed kende: Gide, Rivière en Copeau, alle vier kennelijk verheugd. 

"Marcel heeft de Prix Goncourt" nep Gallimard uit en hij maakte aanstalten, naar de kamer 

van de schrijver te gaan. Maar Céleste hield hem staande. "Neemt u mij niet kwalijk, maar ik 

heb strenge orders, niemand binnen te laten. Voor vanavond 9 uur mag mijnheer niet gestoord 

worden". "Maar ik moet naar hem toe!" riep Gallimard. "Ik moet hem dringend spreken". Na 

allerlei pourparlers wist hij Céleste toch zover te krijgen, dat zij even naar de kamer van Proust 

ging. Zij opende de deur op een kiertje en vroeg zacht: "Slaapt mijnheer?". "Natuurlijk, wat is 

er?". "U hebt de Prix Goncourt" . "Moet je me daarvoor wakker maken?". Hij draaide zich om 

en wilde weer gaan slapen'. Gallimard mocht uiteindelijk even naar binnen. 

M.J. Premsela, 1959. 

C.J. Kelk, 'Proust in het Nederlands. Een liefde van Swann'. In: De Groene Amsterdammer, 26 
november 1966. 'Uit de gekozen citaten kan men wel zien dat de vertaling van het boek in 
vertrouwde handen was en men moet wel een liefhebster van Prousts kunst zijn om het er zo 
goed af te brengen'. 

E. Jongma, 'Met een slokje thee terug naar het verleden'. In: Vrij Nederland, 23 mei 1970: 'Men 

kan niet veel meer doen dan Lijsen, die Combray vertaalde, de moed toewensen met het werk 

door te gaan, nu het begin er is'. En C.P. Heering-Moorman, 'Marcel Proust. Brood voor 

stenen, verteerbare vertalingen'. In: NRC, 9 mei 1970: 'Het is te hopen dat het Nederlandse pu

bliek door massale aankoop blijk geeft van zijn erkentelijkheid tegenover uitgever en vertaler. 

Prousts visionaire poëzie, gevangen in een hoogstpersoonlijke, omwille van een uiterste op

rechtheid omstandig proza is, zo blijkt nu, vertaalbaar zonder dat de essentie verloren gaat'. 

C.P. Heering-Moorman, 1970. 

B. v.d. Velden, 'Schoonheid ontdekken kost tijd'. In: NRC, 26 juli 1971. Zie ook B. v.d. Vel

den, 'Marcel Proust en het (verloren) verleden'. In: Trouw, 3 april, 1971: 'Voor Nederland zal 

de belangrijkste publikatie echter met over Proust zijn, maar de uitgave dit najaar van de ver

taling van een derde boek uit Prousts romancyclus van de voortreffelijke vertaler Nico Lijsen'. 
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op deze positieve beoordelingen vormt het artikel 'Proust verprutst' van Van 
den Bergh in Vrij Nederland van 28 januari 1967, naar aanleiding van de ver
taling van Un amour de Swann door Veenis-Pieters. Volgens Van den Bergh is 
de vertaling van Veenis-Pieters een 'literaire misdaad'.1" Hij is ook uiterst 
negatief over de inleiding van Dresden bij deze vertaling: 'De betreffende 
Literaire Reuzen Pocket wordt ingeleid door 24 pagina's onverteerbaar proza 
van een van Neerlands slechtstschrijvende hoogleraren, prof. S. Dresden. 
Struikelend over de stijl- en taalfouten werpt deze Leidse Romanist zich op 
Swann en Odette, zet een soort sociologisch ontleedmes in hun denkbeeldig 
bestaan en verspert de weg naar een in wezen doodsimpel kunstwerk door aller
hand "schijn-gheleerdheyds onghevoegh"'.134 De Roos neemt ten aanzien van 
de vertaling van Veenis-Pieters een tussenhouding aan. Zij is positief over de 
inleiding van Dresden. Voor wat betreft de eigenlijke vertaling, bekritiseert zij 
met name het idioomgebruik en de omzetting van de spreektaalpassages.135 De 
vertaling in haar geheel vindt zij echter 'geen geringe verdienste'. 

Een belangrijk terugkerend element in de receptie van Prousts werk is de 
aandacht voor de psychologische dimensie ervan. Anders dan bij de afwijzende 
houding van de existentialisten en de vertegenwoordigers van de 'nouveau 
roman' , leggen de meeste critici juist de nadruk op het vernieuwende van 
Prousts psychologie, waarbij zij dezelfde elementen benadrukken als de critici 
voor de oorlog hadden gedaan. Premsela ziet in Prousts werk 'een der grootste 
monumenten van de psychologische romankunst ' en spreekt over de 'nieuwheid 
zijner psychologische werkmethode' . l j 6 Deze nieuwheid betrof Prousts relati-
viteitsbegrip en het daarmee verbonden principe van de intermitterende per
soonlijkheid: '"Ons bewust en ons onbewust leven is een onafgebroken evo
lutie". Op deze grondgedachte is Prousts oeuvre gebaseerd en de grondpijlers 
ervan zijn het Panta Rhei der oude Grieken en het relativiteitsbegrip. De 
betrekkelijkheid der gevoelens vloeit voort uit de eeuwige veranderingen van 
het milieu waar het individu evolueert, en het voorwerp van zijn "roman" zal 

H. v.d. Bergh, 1967: 'Dit alles dan als inleiding voor de constatering dat de Proust-vertaling van 

mevrouw Veenis-Pieters die bij De Bezige Bij is uitgekomen, het origineel op iedere denkbare 

wijze onrecht doet en daarmee tot de categorie van literaire misdaden gerekend moet worden' . 

E. de Roos, 'Proust in het Nederlands'. In: Het Parool, 22 oktober 1966: 'Van de vertaling 

troffen mij de verhalende en ontledende passages als de beste en natuurlijkste, op enkele 

vergissingen na, en dat is geen geringe verdienste. Een zwakker punt is het idioom. "Sens 

critique" bijvoorbeeld, "maître d'hôtel" in een privé huis, "respect humain", hebben een andere 

betekenis - niet alleen bij Proust - dan de vertaalster eraan geeft, en zou de Nederlandse lezer 

niet meer onder de indruk raken van Swanns vriendschap met de Prins van Wales dan met de 

Prince de Galles? Daarnaast is er het probleem van de spreektaal, die in den huize Verdurin 

nogal vulgair, flink cliché, en daardoor komisch moet zijn. Soms is dat goed gelukt, soms klinkt 

zij iets te stijf, soms iets te hedendaags'. 

M.J. Premsela, 1947. 
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dan ook de innerlijke en uiterlijke evolutie der personages zijn'.137 Ook 
Schalekamp wijst op het vernieuwende van Prousts psychologie. Hij ziet in 
Prousts werk 'een enorme psychologische analyse, die een onvoorstelbaar grote 
invloed heeft uitgeoefend op alle latere psychologische werken. Het is daarbij 
typerend, dat Proust pas gewaardeerd werd na de ontdekking van Freud'.138 

Bregstein legt in 1965 ook een verband tussen Freud en Proust: '[...] Zijn A la 
recherche du temps perdu bereikt de "losmaking" van de eigen traumatische 
wereld die Freud via de psycho-analyse probeerde te bereiken'.139 Zoals gezegd 
legt Vestdijk andere accenten. Evenals in zijn artikel 'Eine neue Kritik über 
Prust' [sic] uit 1933, ontkent Vestdijk ieder mogelijk verband tussen Proust en 
Freud. Sterker nog, hij hield van Proust omdat diens psychologie niet 'ge-
freudianiseerd' was: 'Verder heb ik van Proust de psychologie geleerd. Ik heb 
me van het freudianisme afgewend, dat ik waarschijnlijk nog wel min of meer 
in mij had. Proust heeft niets met Freud te maken, hij kende Freud niet eens. 
[...] En het was voor mij aantrekkelijk om een werkelijk goede en daarbij zeer 
onderhoudende en ongelofelijk charmante psychologie te hebben die niet ge-
freudianiseerd was. Dat is voor mij de grootste aantrekking van Proust ge
weest'.140 In zijn artikel 'De psychologie bij Proust' uit 1966 gaat Vestdijk, 
evenals vele anderen, ook in op het belang van de dimensie tijd en het daarmee 
verbonden principe van de intermitterende persoonlijkheid, maar hij voegt daar 
twee volgens hem belangrijke karakteristieken van Prousts psychologie aan toe: 
het principe van de identifikatie en de machtspsychologie. 

Voor wat betreft de plaats die Proust in de literatuurgeschiedenis zou 
innemen, bespeur ik over het algemeen, net als tijdens de vorige periode, een 
consensus over het feit dat Proust gezien dient te worden als een overgangs
figuur tussen de negentiende en de twintigste eeuw. Aan het eind van de jaren 
veertig en in het begin van de jaren vijftig wordt Proust, net als voor de oorlog 
en ondanks de kritiek van de existentialisten ten aanzien van zijn romanpsycho-
logie, in de eerste plaats gezien als een vernieuwer van de psychologische 
roman. Zo stelt Premsela in 1947: 'Prousts invloed op de Franse letteren van 
onze tijd is groot, maar onrechtstreeks geweest: hij heeft een jonge generatie 
geleerd, te letten op de psychologische waarde van onbewuste uitingen, en daar
aan dramatische elementen te ontlenen'.141 Ook Dresden, in zijn artikel 'Pro-

l.c. 

J.A. Schalekamp, 1956. Zie ook M. Boks-Schoute, 'De roeping van Marcel Proust en de episode 
van de Madeleine'. In: Maatstaf, 1971, p. 155: 'Door Proust's inzicht in de voortdurende 
evolutie van de mens, is hij modern; ook wij geloven, dat de mensen steeds "onderweg" zijn; 
men heeft "des moi successifs"'. 

139 P. Bregstein, 1965, p. 68 

n T. de Vries, 1968, p. 49. 

" MJ. Premsela, 1947. 
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blemen der dagboekliteratuur' uit 1945, benadrukt het vernieuwende van 
Prousts psychologie en de invloed die hij zou uitoefenen op latere schrijvers: 
'Wij bevinden ons hier aan het begin van een verschijning, die later, in de 
literatuur, bijna pathologische vormen zal aannemen, ni. de versplintering en 
verbrokkeling der persoonlijkheid. In de hedendaagse literatuur vindt men daar
van de meest frappante voorbeelden, en wel bij Proust en Joyce, die genood
zaakt waren het syntactische kader van de taal te doorbreken om hun desagre-
gatie zo adequaat mogelijk te doen blijken'.142 

Hoewel het existentialisme vlak na de Tweede Wereldoorlog hier en daar 
aanleiding was om Proust als anti-modern af te schilderen, wordt hij vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig over het algemeen gezien als voorloper van 
belangrijke ontwikkelingen van de roman in de twintigste eeuw. Meer dan tij
dens het Interbellum wordt Proust hierbij geplaatst naast auteurs als Joyce en 
Gide. In 1958 verwoordt Jan Romein deze gedachte dat het werk van Proust 
een opmaat is naar de twintigste eeuw, als volgt in zijn artikel 'De westerse 
mens in de twintigste-eeuwse roman': 'Rolland vond tot 't laatst toe zijn 
zekerheid in de erfenis der Franse Revoluties, waarvan naar zijn mening de 
Russische slechts de uiterste consequentie was en voor hem de nieuwe grondslag 
voor zijn ideaal van menselijkheid, waaraan hij zijn leven van wrekende vredes
apostel wijdde. Onder die ouderen is Marcel Proust niet genoemd, omdat deze, 
én door zijn homosexuele aanleg én door zijn astma vereenzaamde, aan de be
trekkelijke zekerheid van zijn generatie geen deel meer had. Het is wel daaraan 
toe te schrijven dat zovelen der lateren, voor wie de onzekerheid een doem 
werd, hem zover boven zijn generatiegenoten zijn gaan plaatsen. Zijn kramp
achtig zoeken naar vastigheid, die hem alleen in zijn geheugen niet leek te 
ontglippen, zijn pogen om wat in feite zwevend was, als stemmingen en ziels-
en zenuwprocessen vast te leggen, zijn streven om de verloren tijd vast te 
houden, die hij dan tenslotte hervond, maar niet in de werkelijkheid doch in 
eigen werk, het kwam, die na hem kwamen, op de een of andere manier be
kend en vertrouwd voor. Zo gezien, kan men misschien, zij het niet zonder 
enige overdrijving, zeggen, dat de grote romankunst in de negentiende eeuw 
met Proust eindigde en de twintigste eeuwse roman met Proust begint: laatste 
symptomen tevens van Frankrijk's culturele hegemonie'.143 

De kritiek spreekt herhaaldelijk over de romantechnische vernieuwingen in 
Prousts werk. Deze vernieuwing van de roman, die door Proust in gang zou 
zijn gezet, beleeft haar climax in de 'nouveau roman'. De sporadische kritieken 
in de Nederlandse pers die aandacht besteden aan de relatie tussen Proust en 
deze nieuwe romanvorm bieden dan ook een soort staalkaart van de anti
ciperende esthetische elementen van Prousts werk. Met name in de jaren zestig 
en begin jaren zeventig wordt Proust door een aantal critici, hoofdzakelijk 

142 S. Dresden, 'Problemen der dagboekliteratuur'. In: Apollo, 1945/1946, pp. 34-35. 

J. Romein, 'De westerse mens in de twintigste-eeuwse roman'. In: De Nieuwe Stem, 1958, pp. 
22-23. 
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romanisten, in verband gebracht met de 'nouveaux romanciers'.144 Proust kan, 
in hun ogen, om verschillende redenen als voorloper van deze stroming gezien 
worden. Bregstein ziet in algemene zin de spanning tussen literatuur en werke
lijkheid als kenmerkend voor het proza sinds Proust en Joyce: 'Al ontwikkelt 
de romanliteratuur telkens nieuwe en vruchtbare wegen, het wordt steeds duide
lijker dat wat wij sinds Proust en Joyce aan romanliteratuur kennen, niet meer 
beantwoordt aan het basisidee van het aloude begrip roman. De theorieën van 
de "nouveau-roman"-school laten het begrip roman als uitdrukking van een 
totaalbeeld van het leven, zoals dat werd gerealiseerd in de werken van Balzac 
en Dostoievsky, vervallen als onbruikbaar en overleefd'.145 Jaffé-Freem onder
streept als vormtechnische kwaliteiten van Prousts werk die de 'nouveau 
roman' aankondigen, de doorbreking van de chronologie, de perspectivische 
benadering van de werkelijkheid, de doorbreking van de eenheid van handeling 
en het metadiscours, de reflectie over de roman in de roman. Ook Prousts op
vattingen over de betrekkelijkheid van ruimte en tijd zouden van invloed zijn 
geweest op bijvoorbeeld Butor.146 Hoewel hij Proust hoofdzakelijk ziet als late 
uiting van het symbolisme,147 beschouwt ook Dresden in zijn analyse van de 
twintigste-eeuwse roman uit 1965, Proust als een voorloper: 'Misschien is deze 
noodzaak nog de ongelukkigste niet: schrijvers als Robbe-Grillet, Butor, 
Beckett, Claude Simon en anderen hebben in de romankunst een soort van 
stroomversnelling veroorzaakt. Zij voeren, schijnt het, een serie experimenten 
uit die de romanlezer verbluffen en hem voor vragen stellen waaraan hij niet 
placht te denken of die hij voor definitief beantwoord hield. Alles wat voor 
normaal en gebruikelijk werd gehouden in de roman, is veranderd of zelfs ge
heel afwezig: de romanfiguren treden in heel andere gedaante op, de tijd heeft 
een geheel gewijzigde functie, de romanruimte is bijna onherkenbaar. [...] Geen 
wonder tenslotte, dat men er ook onmiddellijk op uit is geweest het nieuwe 

E. Jaffé-Freem legt in haar artikel 'André Gide, voorloper van de nouveau roman ' in Maatstaf 

1969, p . 371, een zelfde verband ten aanzien van Gide: 'Men kan André Gide, evenals Marcel 

Proust, beschouwen als voortzetter van een lange traditie, maar tevens als een vernieuwer, die 

denkbeelden en literaire vormen lanceerde, waarvoor zijn tijd nog niet rijp was'. 

P. Bregstein, 1967, p. 4. 

E. Jaffé-Freem, 1971. 

Zie S. Dresden, 1966, p. 26: 'De kunstenaar brengt wat elders sinds altijd bestaat in deze wereld 

en binnenin dit leven. Deze merkwaardige theorie vindt haar diepste wortels in het denken van 

Plato, maar vooral in het platonisme dat zich, dikwijls vrij eigenzinnig en soms recht tegen 

Plato in, vooral tijdens de Renaissance ontwikkeld heeft en tot grote bloei kwam. Sindsdien is 

het niet meer weg te denken uit de gang van de Europese cultuur en van de kunsttheorieën: het 

duikt op de meest onverwachte plaatsen op en kent een nieuwe glorie, soms ook al weer in 

bijna onherkenbare vorm, tijdens de Duitse Romantiek en vervolgens met het Franse symbolis

me. Proust als laatste en zeer grote vertegenwoordiger van dit symbolisme te beschouwen, is 

zeer wel mogelijk. Er is al eerder op gewezen, dat bij hem een vorm van surimpressionisme te 

ontdekken is'. Dresden komt later uitgebreid op deze gedachtengang terug in zijn boek Symbo

lisme, Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., Amsterdam, 1980. 
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minder nieuw te maken en voorgangers te zoeken. Zij waren gemakkelijk te 
vinden: Proust (als reactie), Kafka, Joyce, Faulkner, kortom alle namen die zich 
bij een ieder zullen opdringen'.148 Evenals Jaffé-Freem ziet ook Dresden het 
metadiscours, de autoreflectie, als belangrijk vernieuwend element: 'Daarmede 
heeft zich een wending in de romankunst voorgedaan, die in vele opzichten 
karakteristiek is te noemen. Van de werkelijkheid weg, richt de roman zich nu 
op zich zelf. Dit verschijnsel heeft een aantal consequenties waarvan ik er hier 
enkele wil noemen. In de eerste plaats treedt steeds meer op de voorgrond het 
feit dat de roman als echt literair genre niet het resultaat van een vinden is 
(bijvoorbeeld van een gevonden werkelijkheid), maar het ontdekken van en 
zoeken naar een wereld inhoudt. Het is opmerkelijk dat in de XXste eeuwse 
franse literatuur zich voortdurend het woord recherche voordoet: Proust geeft de 
toon aan met A la recherche du temps perdu, wat de hedendaagse kunst betreft 
spreekt Butor over Le Roman comme Recherche, en Robbe-Grillet postuleert 
voor de gehele kunst, dat deze een voortgezet en ononderbroken zoeken is: "Je 
ne crois pas qu'aucune oeuvre d'art, ni roman, ni tableau, ni morceau de mu
sique, puisse être une simple application d'une idée connue à l'avance. C'est une 
recherche qui se crée elle-même, une recherche qui sécrète elle-même ses propres 
questions". Dit heeft er al bij Proust toe geleid, dat de roman, ondanks alle 
onderwerpen die er in behandeld worden, wezenlijk toch alleen zichzelf tot 
enig onderwerp heeft'.149 Verder kondigt Prousts doorgecomponeerde stijl (het 
gebrek aan interpunctie en indelingen) de stijl van bepaalde 'nouveaux roman
ciers' aan: 'Neemt men bijvoorbeeld een deel van Proust ter hand, dan is er niet 
veel te merken van alinea's. De bladzijden zijn dicht bedrukt, de lezer kan niet 
uitrusten bij een stukje wit, hij wordt gedwongen dóór te gaan en van het één 
naar het ander gevoerd zo niet gedreven. Zelfs binnen één enkele zin is dit het 
geval, want al spoedig zal men zo hier en daar eens een zinnetje willen lezen en 
als het ware een snuifje nemen van wat later in volle omvang komen zal. Er is 
in Proust bijna geen zinnetje te vinden: geholpen en gesteund door leestekens 
zal de lezer, die een willekeurige bladzijde zo maar onder ogen heeft, zich een 
weg moeten banen door ellenlange zinnen die op hun beurt weer voeren naar 
andere die niet korter zijn. En zo ontdekt hij de lengte zelf en daarmede heeft 
hij dan ook direct iets wezenlijks en niet alleen een bijkomstige uiterlijkheid 
van Proust gevonden. De lengte der zinnen is bij hem overigens minder groot 
dan in de romans van Butor of Claude Simon het geval is. Blader ik in één van 
hun romans, dan tref ik wel degelijk een interpunctie aan, maar deze leestekens 
articuleren zulke enorme lange zinnen, dat zij hun functie als steunpunten voor 
de lezer dreigen te verliezen. Eigenlijk vind ik bij het doorbladeren maar zelden 
een punt, een aanduiding dat een nieuwe zin begonnen is, en val ik dus altijd 
midden in een zin. Bij Beckett is dat nog erger, en ik mag "erger" zeggen omdat 
ik weliswaar aan Proust gewend ben geraakt, Butor en Simon desnoods nog vol-

us S. Dresden, 1965, p. 17. 

149 o.e. pp. 132-133. 
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gen kan, maar nu zit met een boek waarin iedere interpunctie ontbreekt'.150 

Ook Insingel ziet in Proust een voorloper van de 'nouveau roman': 'In de 
"réminiscences" van Proust zou men reeds een aankondiging kunnen zien van 
deze objectiveringsmethode, die men overal in de nouveau roman en in de jong
ste romankunst terugvindt'.151 Hij spreekt met name over de relatie tussen 
Proust en Sarraute. In tegenstelling tot Jaffé-Freem en Dresden benadrukt 
Insingel voornamelijk het feit dat het werk van de 'nouveaux-romanciers' veel 
radicaler breekt met mimetische kunstopvattingen dan dat van Proust. Prousts 
personages zijn geen types meer zoals bij Balzac, maar ze zijn toch nog goed te 
onderscheiden persoonlijkheden. De personages in de 'nouveau roman' zijn nog 
meer ontdaan van individuele kenmerken, ze zijn abstracter dan de personages 
van Proust: 'Haar evolutie [van de moderne literatuur] kan bijgevolg ook op het 
psychologische vlak worden gevolgd. Ze gaat van de typering (Balzac) over de 
psychische analyse van nog duidelijk onderscheiden personages (Proust) naar 
een volledige abstractie (Sarraute)'.152 En wat voor de personages geldt, geldt 
volgens Insingel ook voor de intrige. Gilliams en Sarraute breken veel radicaler 
met het causale handelingsverloop dan Proust: 'Minder nog dan bij Proust (daar 
viel ze al uit elkaar in duizend krulletjes) kan men hier bijgevolg van intrige 
spreken: men kan ze alleen onderhuids in Elias zoeken en in het aan- en af
vloeien van de muzikale thema's. Sarraute tenslotte beperkt zich tot een vol
strekt abstract weefwerk van menselijke tropismen, in haar dialektiek bereikt ze 
een verregaande objectivering'.153 Op de kritiek die van de kant van de 'nou
veaux romanciers' op Proust in diverse geschriften is geuit gaat dus alleen 
Insingel enigszins in: het werk van de 'nouveaux romanciers' is veel radicaler 
anti-mimetisch dan dat van Proust. 

Gedurende deze tweede periode wordt Proust in de publieke media nog 
nauwelijks in verband gebracht met Nederlandse auteurs of prozastromingen. 
Alleen Drion gaat in 1963 in Tirade kort in op de relatie tussen Proust en de 
Tachtigers. Volgens Drion onderscheidt de literatuur van Proust zich duidelijk 
van die van de Tachtigers: Prousts natuurbeschrijvingen hebben altijd een duide
lijke functie binnen het verhaal en zijn woordgebruik is niet overdreven literair: 
'Wat dergelijke beschrijvende passages [de beschrijving van de tuin in Combray] 
onderscheidt van de natuurbeschrijvingen bij bijvoorbeeld de Tachtigers, is in 
de eerste plaats, dat die beschrijvingen er nooit zijn om zich zelf, dat zij altijd 
een essentiële functie vervullen in het geheel. Maar bovendien maakt Proust 
zich nergens schuldig aan litterair woordgebruik. Zijn taal is onlitterair, en dat 
niet door een opzettelijke keuze van "eenvoudige" woorden - vaak gebruikt 
Proust hoogst ongewone wetenschappelijke woorden - maar doordat hij zelf die 

bC o.e. p. 114. 

151 M. Insingel, 1969, p. 63. 

152 o.e. p. 62. 

,B o.e. p. 63. 
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waarde aan zijn woorden geeft die hij wil, niet een waarde tracht te winnen uit 
een vermeende intrinsieke kunstwaarde van het woord'.134 In de vakbladen 
wordt tot tweemaal toe de link tussen Proust en Van Deyssel gelegd.155 In 
principe vallen deze studies buiten het bestek van het onderzoek en ik beperk 
mij hier dan ook tot een korte opsomming van de belangrijkste conclusies. Jan 
Kamerbeek en Freerk Jansonius gaan niet uit van een mogelijke invloed van 
Proust op Van Deyssel maar van verwantschap. Het proza van Proust en Van 
Deyssel wortelt in de 'écriture artiste' van de gebroeders De Goncourt. Beide 
auteurs zijn beïnvloed door de impressionistisch-symbolistische tijdstijl hetgeen 
onder andere tot uitdrukking komt in het gebruik door beide auteurs van zeer 
persoonlijke en vaak synesthetische metaforen en vergelijkingen. Volgens 
Kamerbeek is het impressionisme van Van Deyssel echter puurder; bij Proust is 
ook altijd sprake van een intellectualiseringsproces: 'Men kan ook zeggen: 
Proust is een classicist die zich inschakelt in de grote traditie der "clarté 
française" en het impressionisme integreert daar waar hij het voor zijn doel
einden kan gebruiken'.156 Gemeenschappelijke thema's bij Proust en Van 
Deyssel zijn de moeder, de afwezigheid van de vader, de relatie van het kind tot 
de ouders, het aanhankelijke dienstmeisje en de natuur. Een andere overeen
komst tussen beide auteurs is dat zij zich ook met literaire kritiek hebben 
beziggehouden en daarbij beiden een preoccupatie hadden met de persoonlijke 
toon, het persoonlijk accent van een kunstwerk dat zij zagen als het merkteken 
van individualiteit. 

De verschillende stijlkenmerken van Prousts werk (lange zinnen, gebruik 
van de metafoor, globale compositie en vermenging roman en essay) worden 
doorgaans positief besproken. Slechts hier en daar klinkt een kritische noot. 
Kelk noemt Prousts lange zinnen 'moeilijk'157, Drion spreekt over 'onfrans 
lange zinnen'1'8 en Walser betreurt het 'ontbreken van een doorzichtige han-

H. Drion, 1963, p. 367. 

J. Kamerbeek jr, 'Lodewijk van Deyssel en Marcel Proust ' . In: Levende Talen, I960, pp. 631-653. 

F. Jansonius, 'Twee kunst-broeders: Karel Thijm en Marcel Proust ' . In: De Nieuwe Taalgids, 

1971, pp. 16-35. 

o.e. p. 637. 

C.J. Kelk, 1966: 'Wie herrinnert zich niet van zijn vroegere lectuur de lange, ingewikkelde maar 

feilloos geconstrueerde zinnen van Proust die soms een wereld van gedachten herbergen, 

beginnend met een eenvoudige notitie, overgaand in een uitgewerkte metafoor die ten slotte to t 

in de verfijnste vertakkingen van de verbeelding wordt voortgezet? Daar worden bovendien 

vaak nog zinnen tussen haakjes binnengesmokkeld, waarin nog weer een andere gedachte, 

evenwijdig aan de eerst gestelde, is overgebracht, zodat geen bladzijde van Proust de indruk 

wekt tot een gemakkelijk en vlot leesbaar boek te behoren'. 

H . Drion, 'Marcel Proust ' . In: Tirade, 1963, p. 361. 
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deling'.159 Zoals Schalekamp opmerkt zijn het met name Prousts lange zinnen 
die de potentiële lezer afschrikken: 'Het duurde jaren voor men ontdekte wat 
een enorme rijkdom er verborgen lag in het zo moeilijk leesbare werk van 
Proust, waarin "niets gebeurde". Want juist de stijl, de beroemde Proustiaanse 
stijl, is lange tijd, trouwens ook nu nog wel, voor velen de grootste barrière 
geweest, die zijn werk ontoegankelijk maakte. Het belangrijkste kenmerk van 
die stijl zijn de eindeloos lange zinnen, die zich als lange rivieren voort-
kronkelen in ontelbare bochten, soms over een lengte van een of twee pagina's. 
Zinnen, die men dikwijls twee- of driemaal moet overlezen voordat men de 
betekenis ervan begrijpt. [...] Gide heeft later zelfs de raad gegeven, het werk 
van Proust hardop te lezen, om de betekenis, en ook de schoonheid ervan, goed 
tot zich te laten doordringen'.160 Toch wordt Prousts langademige stijl over het 
algemeen positief beoordeeld. Reeds in 1947 verdedigt Lampo Prousts lange 
zinnen waarbij hij net als De Bruijn in de vorige periode, de klassieke helder
heid van Prousts stijl onderstreept: 'In moderne taal sprekend, zouden we 
kunnen zeggen dat Marcel Proust met behulp van één of andere alchemie het 
leven tot atomen versplinterde en daarna, door de afzonderlijke atomen in een 
nieuwe samenhang te plaatsen, een nieuwe wereld opbouwde, die ons beter en 
tevens grondiger de diepere zin van ons aards bestaan naar waarde leerde schat
ten. Toen Marcel Proust in zichzelf deze waarheid had ontdekt, lagen er voor 
hem op het gebied van de stijl twee wegen open. Ofwel kon hij iedere detail
waarneming als uitgangspunt tot een stilistische eenheid kiezen en dus in korte 
zinnetjes zijn afzonderlijke indrukken weergeven. Ofwel kon hij de details in 
lange, rijk geladen volzinnen opstapelen, volzinnen die een ganse reeks ideeën 
groeperen omheen één zelfde gedachteninhoud geschaard, vaak dan nog met 
verwijzingen naar vroegere toestanden en met toevoeging van soms vrij 
onverwachte gedachtenassociaties. Proust koos deze laatste methode en schreef 
lange, alle even meesterlijk gebouwde zinnen met trage perioden, die geduldig 
als een boor tot de kernen der dingen doordringen'.161 In de ogen van Schale
kamp getuigt '[...] deze wonderlijke stijl, die in het begin soms zo vermoeiend 
en irriterend kan werken' juist van 'een zeldzame taalbeheersing en een buiten-

M. Walser, 'Gewaarwordingen bij het lezen van Proust ' . In: Tirade, 1959, p. 305. 

J.A. Schalekamp, 1956. O o k H.A. ten Bruggencate, 'Een vriendschap in brieven. Corresponden

tie tussen Proust en Jacques Rivière'. In: Het Vaderland, 8 oktober 1960 komt tot deze zelfde 

constatering: 'Daarbij betoonde hij zich een uitstekend psycholoog en een meester der 

introspectie. Geen wonder dus, dat dit oeuvre een enorme invloed op de literatuur van die 

dagen uitoefende, al is 't dan ook bij het grote publiek nooit en te nimmer populair geworden. 

Dit kwam omdat Prousts manier van schrijven zeer ingewikkeld is en hij zijn gevoelens en ge

dachten tot uitdrukking brengt in zinnen, die zo lang zijn, dat een Duitse schrijver het hem 

niet verbeteren zou'. 

H. Lampo, 1947. 
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gewoon technisch meesterschap'.162 Tot een vergelijkbare conclusie komt ook 
J. van Doorne: 'Zelfs in het Nederlands valt het niet mee, Marcel Proust te 
lezen. Zijn lange, zorgvuldig tastende zinnen doen als lianen aan. In een
zaamheid en volstrekte stilte moet men dit proza lezen, wil men niet spoedig 
genoodzaakt zijn, terug te lezen. Toch is zijn taal allerminst verward. De op
bouw van zijn zinnen is strikt logisch; zij zijn echter lang'.163 

Een ander belangrijk stijlkenmerk van Proust, de vermenging van roman en 
essay, wordt uitgebreid door Vestdijk aan de orde gesteld in zijn artikelen 
'Roman en essay op eikaars hielen'164 en 'Proust en het algemene'.165 In het 
eerste artikel betoogt Vestdijk dat Proust, evenals bijvoorbeeld Aldous Huxley, 
een mengvorm hanteert: 'Van het hoofdwerk van Marcel Proust, die wel eens 
als de grootste "romancier" van de laatste halve eeuw is beschouwd, kan nie
mand zeggen, of het een grote roman is dan wel een groot essay'.166 In zijn 
tweede artikel 'Proust en het algemene', onderscheidt Vestdijk twee grond
krachten die het werk van Proust beheersen: het zoeken naar algemene wetten 
en het gericht zijn op het bijzondere detail. Ook Dresden, in zijn inleiding bij 
Een liefde van Swann, wijst op de vermenging van roman en essay bij Proust die 
hij kenmerkend acht voor de literatuur uit het begin van de twintigste eeuw: 
'In elk geval is daar, sinds Proust of in het algemeen met de literatuur van de 
twintigste eeuw, een verandering in gekomen. O p haar wijze doet de literatuur -
en niet alleen de roman, maar ook de poëzie (bijvoorbeeld het surrealisme) - een 
onderzoek, dat anders gericht en anders geordend is dan het wetenschappelijke, 
maar dat toch ook met in zekere zin verifieerbare en objectieve resultaten te 
voorschijn komt. Dit is althans de bedoeling of de pretentie geweest. Zijn werk 
onthult volgens hem algemeen geldende wetten en deze worden ontdekt naar 
een procédé, dat in andere delen van het werk uitvoeriger dan hier beschreven 
wordt. [...] Bovendien is het bekend, dat Proust aan deze "wetenschappelijke" 
hoedanigheden van zijn roman (die eigenlijk om deze en andere redenen nauwe-

162 O o k B. v.d. Velden, 1971 (c), is van mening dat de moeilijkheid van Prousts lange zinnen 

overbrugbaar is: 'Tot voor kort was deze Franse schrijver in Nederland nog in hoofdzaak 

bekend als "moeilijk", waar je met je eenvoudige schoolfrans niet aan behoefde te beginnen. [...] 

Wie Prousts tempo volgt, heeft geen moeite met lange zinnen. Want zo ingewikkeld zijn die 

zinnen niet'. 

I t ! J. van Doorne, 'Marcel Proust, "Een liefde van Swann"'. In: Trouw, 19 november 1966. 

1H S. Vestdijk, 1952. 

165 S. Vestdijk, 'Proust en het algemene'. In: Maatstaf, 1966, pp. 373-385. Vestdijk schreef een essay 

dat bestaat uit vier hoofdstukken waarvan het hierboven genoemde het eerste is. 

166 S. Vestdijk, 1952. 
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lijks meer een roman te noemen is) grote waarde hechtte en er zelfs een van de 
caracteristica van zijn kunst in zag'.167 

Het in de ogen van Proust zelf belangrijkste kenmerk van zijn stijl, het 
gebruik van de metafoor, krijgt nog niet veel aandacht in de kritiek. Vestdijk, 
Drion en Dresden wijzen in dit verband op het belang van de impressionisti
sche schilderkunst van Elstir.168 Naar aanleiding van diens werk onderkent de 
ik-figuur het belang van de metafoor. Kunst is een herschepping van de werke
lijkheid en de metafoor is een belangrijk hulpmiddel om deze getransformeerde 
werkelijkheid tot uitdrukking te brengen. Vestdijk, in zijn artikel 'Proust en de 
kunst', gaat kort in op het gebruik van de metafoor door Proust.169 Hoewel 
de metafoor dient ter accentuering van het bijzondere, ziet Vestdijk in het 
gebruik ervan een uiting van Prousts drang naar veralgemening: tussen twee 
dingen doen zich de overeenkomsten duidelijker voor dan de verschillen. Vest
dijk benadrukt verder met name het feit dat de beelden bij Proust vaak zeer 
vergezocht zijn: 'Deze beelden en vergelijkingen kunnen bij Proust in letterlijke 
zin uiterst "vergezocht" zijn, in zover hij in zijn metaforen graag zaken bij
eenbrengt, die ruimtelijk of tijdelijk maksimaal ver van elkaar afliggen'. Er is bij 
Proust vaak een enorme afstand tussen de beide leden van de vergelijking. De 
metafoor is bij Proust, in de ogen van Vestdijk, dan ook veeleer een middel om 
satire of ironie tot uitdrukking te brengen dan dat zij tot beeldende verhelde-

167 S. Dresden, 'Inleiding'. In: Een liefde van Swann, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, pp 16-17. In 

zijn latere inleiding bij De kant van Swann, komt Dresden hier op terug maar hij onderstreept 

dan met name de autoreflectie bij Proust; zijn roman is een roman over het schrijven van een 

roman: 'Er zou bijgevolg gesproken kunnen worden van een kritische roman: de Recherche is 

ook, misschien zelfs vooral op dit punt, overdadig rijk, omdat de roman als kunstwerk vele 

beschrijvingen van (dikwijls imaginaire) kunstwerken bevat. De muziek van Vinteuil, de 

schilderijen van Elstir, het toneelspel van La Berma, of de romankunst van Bergotte, alle dienen 

zij tot uitgangspunt van theoretische beschouwingen en in elk geval zijn zij zelf illustraties van 

wat volgens de verteller onder kunst verstaan moet worden. Daarmee is in vrij sterke mate de 

grens tussen roman en essay of kritische beschouwing uitgewist' (S. Dresden, 'Over Marcel 

Proust ' . In: De kant van Swann, De Bezige Bij, Amsterdam, 1986, pp. 11-12). Voor wat betreft 

de vermenging van roman en essay wordt Proust vaak vergeleken met Gide. Zie bijvoorbeeld S. 

Dresden, 'De roman als kunstwerk' . In: Criterium, 1945/1946, p. 325: 'Geen fraaier voorbeeld 

is er op dit gebied dan Les Faux Monnayeurs van Gide. Hier wordt namelijk het waagstuk 

bestaan dit spelen te verwerken en te versmelten met een klassieke ordening. Door middel van 

een ingenieus systeem [...] wordt een schrijver ingevoerd, die een tweelingbroer van Gide is en 

één van zijn werken, getiteld Les Faux-Monnayeurs, uiteenzet. Zo wordt de roman, die 

geschreven wordt, in werkelijkheid beschouwd en twee maal geschreven. De ingevoerde 

romanschrijver is één van die merkwaardige pseudoniemen, die zich voortdurend tussen den 

schrijver en het defintieve werk blijft plaatsen, zodat dit eigenlijk nooit zijn definitieve vorm 

bereikt. Gide is daarm nog verder gegaan door een Journal des Faux-Monnayeurs, waarin hij de 

gehele procedure nogmaals beschouwt. Zo wordt de afstand, die den schrijver van de roman 

scheidt, opgevuld en krijgt men dus de rijkste illustratie van het spel, dat zich tussen beide 

polen afspeelt'. 

'M S. Dresden, 1947 (a), p. 37. 

'('° S. Vestdijk, 'Proust en de kunst' . In: Maatstaf, 1966, pp. 601-621. 
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ring leidt. Soms is er volgens Vestdijk bij Proust zelfs sprake van een persiflage 
op de literaire vergelijking als serieus kunstmiddel. 

De belangrijkste thema's die in de kritieken aan de orde worden gesteld, 
onder andere door toedoen van de vertalingen van Un amour de Swann en van 
Combray, zijn het thema van de onwillekeurige herinnering en dat van de lief
de. 

Voor Lampo is de ervaring van de onwillekeurige herinnering de belangrijk
ste drijfveer om tot het lezen van Proust te komen: 'Als u ooit een soortgelijke 
intieme belevenis overkomen is - en ik ben er van overtuigd, dat elkeen reeds 
dergelijke innerlijke ervaringen opdeed - zijt ge rijp om Marcel Proust te lezen 
en te genieten'.170 Volgens hem was de onwillekeurige herinnering voor 
Proust zelf de beslissende ervaring om tot het schrijven van zijn roman te 
komen: 'Als we de schrijver mogen geloven [...] was de inspiratieve genster tot 
dit reusachtige litteraire monument geenszins meer, dan het zoeven door ons 
aangehaalde practische voorbeeld: op zekere dag dronk de schrijver een kop 
thee en at daarbij een koekje. Bij de smaak van het met thee doordrenkte 
gebakje, kwam plots en alomvattend de herinnering aan zijn kindertijd en zijn 
jeugd over hem. Toen hij de arbeid ondernam deze beelden uit "le temps 
perdu", de tijd waaraan de herinneringen teloor waren gegaan of althans hun 
diepere betekenis verloren hadden, zorgvuldig neer te schrijven, voorzien van 
duizenden en duizenden, onafgebroken toestromende details, bleek in hem de 
grote proza-kunstenaar voorgoed ontwaakt [...]'.171 Dresden verdedigt even
eens in 1947 de stelling dat er een onomstotelijk verband bestaat tussen de 
ervaring van de onwillekeurige herinnering en Prousts conceptie van kunst in 
het algemeen: 'Door deze herinneringen wordt de mens eerst recht "un de ces 
êtres amphibies qui sont simultanément plongés dans le passé et dans la réalité 
actuelle". Men zou zelfs kunnen zeggen, dat er geen sprake meer is van heden 
en verleden, want - en dit is het karakteristieke van Proust - deze merkwaardige 
herinneringen treden uitsluitend op, wanneer een beleving uit het verleden en 
een actuele ervaring identiek zijn en daardoor beide uit de tijd geheven worden. 
Dit is wat Proust dan ook extratemporalisation noemde. [...] Meer en meer zal 
hierop de nadruk vallen en ten slotte zal Proust beweren, dat de kunst geen 
andere taak kan hebben dan "intellectualiser dans une oeuvre d'art des réalités 
extratemporelles". Daardoor zal de in wezen onmededeelbare en absolute erva
ring in de kunst uitgebeeld kunnen worden'.172 

Naar aanleiding van de vertaling van Combray in 1970 treffen we een aantal 
analyses van de 'mémoire involontaire' aan die uitgaan van de beroemde Made-
leinescène. Jongma geeft een uitvoerige beschrijving van deze scène. Voor zijn 
interpretatie gaat hij te rade bij de medische wereld. In zijn optiek is er een 

H. Lampo, 1947. 

S. Dresden, 1947 (a), pp. 42-43. 
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mogelijk fysiologisch substraat voor het ontstaan van A la recherche du temps 
perdu: 'Voor een schrijver als Proust lijkt het limbisch systeem van doorslag
gevende betekenis geweest te zijn (zonder dat hij er het bestaan van kende) in 
de eerste plaats al door de nadruk die hij legt op de reuk- en smaakzin, twee 
zintuigen die rechtstreeks binnen het limbisch systeem projecteren. [...] Uit dit 
alles zou men kunnen concluderen, dat de beleving van het verleden primair 
verloopt via het limbisch systeem. Heel mooi brengt Proust dit onder woorden: 
"Zo is het ook met ons verleden. Vergeefs proberen wij het weer op te roepen, 
onze geest spant zich voor niets in. Het zit buiten zijn gebied en zijn reikwijdte 
verborgen in een of ander stoffelijk voorwerp (in het gevoel dat dit voorwerp in 
ons opwekt) en we hebben er geen vermoeden van in welk. En of wij voor 
onze dood op dit voorwerp stuiten of het nooit ontmoeten, hangt alleen van 
het toeval af". Hieruit valt, lijkt mij, ook de tamelijke geringschatting voor 
feiten die Proust aan de dag legt, te verklaren. Het gaat hem niet om een nauw
keurige copie van de uiterlijkheden uit zijn \erleden, maar om via deze uiterlijk
heden, en als dat nodig mocht zijn, via vergaande arrangementen van deze uiter
lijkheden, terug te keren naar de bijpassende emoties'of belevingen'.173 Ook 
Boks-Schoute gaat in 1971 in haar artikel, 'De roeping van Marcel Proust en de 
episode van de madeleine', uitgebreid in op de Madeleinescène. Ook zij ziet, 
evenals Lampo, de ervaring van de onwillekeurige herinnering als belangrijke 
aanstoot tot Prousts schrijversschap: 'Ik geloof namelijk, dat van hieruit de 
kracht en de vreugde stroomt, die de schrijver in staat heeft gesteld tot het 
scheppen van zijn geweldige "Comédie Humaine" [...]. Dit geluksgevoel is een 
essentieel element dat ontstaat, doordat een toevallige gebeurtenis plotseling 
doet denken aan een ander, identiek ogenblik in het verleden. Daardoor wordt 
er als het ware een remming losgemaakt en is de kunstenaar in staat te schep
pen: "une minute affranchie de l'ordre du temps", zoals hij in Le temps retrouvé 
zal zeggen'.174 Boks-Schoute ziet tevens een parallel tussen de ervaring van de 
onwillekeurige herinnering en het gebruik van de metafoor bij Proust. Het een 
legt een verband tussen twee momenten, het ander tussen twee zaken: 'Het 
leven is voor hem verborgen in symbolen en tekens; de essentie tracht hij te 
vinden, door de analogie van twee voorwerpen. Daarom is de metafoor bij 
Marcel Proust niet een versiering, maar een innerlijke noodzaak'.175 Voor de 
eigenlijke analyse van de Madeleinescène beroept Boks-Schoute zich op de 
Franse studie van Philippe Lejeune die verschenen was in het tijdschrift 
Europe}711 Net als Lejeune legt zij de nadruk op de religieuze en erotische con
notaties die de beschrijving van de scène beheersen: 'Hoewel het [de madeleine] 
dus heel gewoon is en bekend verondersteld mag worden, beschrijft Proust het 

' " E. Jongma, 1970. 

174 M. Boks-Schoute, 1971, p. 150 en p. 157. 

175 o.e. p. 161. 

' P. Lejeune, 'Ecriture et sexualité'. In: Europe, februari/maart 1971, pp. 113-143. 
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zeer uitvoerig; met adjectieven die meer bij mensen passen dan bij dingen (ge
drongen, mollig); de hoofdletters bij Kleine Madeleines vallen op: is het een 
toespeling op Magdalena, de berouwvolle zondares? Even later wordt de vorm 
van het koekje zelfs "vet en sensueel" genoemd; "onder zijn strenge, vrome 
plooitjes". Nu komt het beeld van een vrouw, een non, onder een geplooid 
kapje bij ons op. [...] Als na lange concentratie, die herinnering plotseling boven 
komt, is er geen sprake meer van de grootvader. Het is weer een vrouw, die 
hem de wonderbare gave geeft: een van de hoofdpersonen uit Combray, de altijd 
"zieke" tante Léonie. Deze heeft, horen we later, naast haar bed een tafel, die 
het midden houdt tussen een apothekersaanrecht en een hoogaltaar. Proust 
schrijft: "Plotseling stond de herinnering me voor de geest. Die smaak had het 
stukje, in lindenbloesemthee gedoopte madeleine, dat tante Léonie me aanbood, 
als ik haar in haar slaapkamer goedemorgen kwam zeggen, zondags in Com
bray, vóór de mis". Bijna zouden we tante Léonie verheffen tot priester, die de 
gelovige de ouwel in de vorm van de madeleine geeft, vergeving van zonden 
voor de berouwvolle zoon. Zeker is wel, dat we telkens bij Proust religieuze 
beelden vinden, en dat hij over het vinden van zijn roeping ook spreekt met 
woorden als bevrijding, opstanding'.177 

Een ander vaak terugkerend thema in de kritieken is dat van de liefde. In de 
eerste plaats zien we naar aanleiding van de vertaling van Un amour de Swann 
in 1966 meerdere interpretaties verschijnen die handelen over de liefde tussen 
Swann en Odette. Dresden gaat in zijn inleiding bij de vertaling uitgebreid in 
op deze verhouding tussen Swann, de burgerman van joodse afkomst die zich 
aan de top bevindt van de sociale hiërarchie, en de courtisane Odette. Volgens 
Dresden zijn er twee misverstanden die deze liefde beheersen. In de eerste plaats 
is er het feit dat Swann zijn liefde voor Odette geësthetiseerd heeft door in haar 
de Zephora van Botticelli te herkennen. Het is deze esthetisering die maakt dat 
Swann zijn onverschilligheid jegens haar verliest en haar gaat begeren: 'Van 
levende persoon (die zij blijft!) is Odette nu ook een kunstwerk geworden, dat 
Swann altijd bewonderd heeft en dat hij nu als het ware in levenden lijve naast 
zich, tegen zich aangeleund, vindt. Op deze manier en op deze manier alleen 
zet zich dan een zekere manier van beminnen in beweging, een manier die men 
nog het beste liefdesmechanisme kan noemen. [...] Swann gaat van Odette 
houden, omdat zij als een kunstwerk geworden is door zijn esthetiserend op
treden'.178 Het tweede misverstand is dat Odette, die veinst zich voor de 
kunsten te interesseren, daar in werkelijkheid geen enkel verstand van heeft: 'Is 
Odette, als courtisane, die voor Swann een onaantastbaar kunstvoorwerp wordt, 
een eerste oorzaak van het misverstand dat hun liefde zal beheersen, de kunst 
waaraan zij alleen maar in schijn gelijke waarde hechten, vormt een twee-

M. Boks-Schoute, 1971, pp. 160-161. 

S. Dresden, 1966, p. 12. 
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de'.179 Een laatste factor die van doorslaggevend belang is voor deze liefdes
relatie en voor de pessimistische kijk op de liefde bij Proust in het algemeen, is 
het principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Zo ook Swann in de loop 
van deze episode. Niet voor niets wordt deze liefde en ook de liefde in het 
algemeen als een ziekte gekenmerkt. Een ziekte, die het wezen - in dit geval het 
wezen van de geestelijke persoonlijkheid - tot in de diepste lagen aantast en 
verandert. Swann is voor zichzelf onherkenbaar geworden: in de periode van de 
ergste jaloezie emigreert hij (zo wordt het letterlijk gezegd) naar gebieden van 
zijn geest waar Odette niet bestaat, dat wil zeggen: naar momenten waarop hij 
haar nog niet kende. Dan merkt hij hoe zijn karakter veranderd is, hoe hij nu 
wil wat vroeger niet bij hem zou zijn opgekomen. Hij is als het ware een 
nieuwe persoon geworden. [...] De gevolgen hiervan zijn tweeërlei: voor ieder is 
de liefde in de allereerste plaats zo niet uitsluitend een schepping van de eigen 
geest die men op de andere persoon projecteert. En verder kan men deze andere 
persoon nooit of te nimmer bezitten. De liefde die naar wederzijds bezit streeft 
is daarmede onmogelijk'.180 Kelk, in zijn bespreking van de vertaling Een liefde 
van Swann voor De Groene Amsterdammer, beroept zich volledig op Dresdens 
inleiding: hij neemt hier hele stukken letterlijk uit over, zonder zijn bron te 
vermelden.181 

In 1963 en 1966 schrijven ook Vestdijk en Drion essays over het thema van 
de liefde bij Proust en zij spreken daarin met name over de homoseksuele liefde 
bij Proust.182 Het thema van de homoseksualiteit was tot dan toe nog nauwe
lijks door de kritiek belicht. Drion is in principe negatief over het feit dat bij 
Proust de homoseksuele liefdes een groot deel van het verhaal beheersen. Als 
meest kenmerkende element van Prousts verbeelding van de liefde ziet hij de 
heteroseksuele transcriptie van zijn liefdeservaringen. Drion gaat uitgebreid in 
op de vraag wat Proust er toe gebracht kan hebben zijn homoseksuele geaard
heid te verloochenen. Hij voert hiervoor drie redenen aan. Proust zou zijn 
lezers niet hebben willen afstoten en zijn moeder geen pijn hebben willen doen. 
Deze angst om zijn moeder pijn te doen, heeft Proust, naar de mening van 
Drion, verbeeld in de beroemde Montjouvainscène, waar de ik-figuur een les
bisch liefdesspel gadeslaat tussen de dochter van de componist Vinteuil en haar 
vriendin: 'Ik weet wel: toen hij de Albertine-geschiedenis schreef was zijn 
moeder overleden. Maar de gevoeligheid van Proust op dit punt, ook tegenover 
zijn overleden moeder, verraadt zich op een merkwaardige wijze in een episode 
uit Du côté de chez Swann, die nogal wat aanstoot heeft gegeven. Episode waar 
de dochter van de overleden componist Vinteuil in een neiging tot sadistisch 
melodrama - Proust spreekt hier zelf van sadisme - het portret van haar vader, 

o.e. p. 14. 

o.e. pp. 15-16. 

C. J. Kelk, 1966. 

H. Drion, 1963. S. Vestdijk, 'Proust en de liefde'. In: Maatstaf, 1966, pp. 657-675. 
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die haar had verafgood, laat toekijken op haar lesbisch liefdesspel. Het is niet 
uitgesloten dat Proust zelf een dergelijk "sadisme" jegens de nagedachtenis van 
zijn moeder heeft gepleegd, het lijkt waarschijnlijk dat hij er zich althans in de 
geest aan heeft schuldig gemaakt en dat de beschreven episode daarvan de lite
raire kristallisatie is. In beide gevallen bewijst het hoe belangrijk het voor de 
andere Proust kan zijn geweest zelfs de nagedachtenis van zijn moeder te sparen 
voor de openbaring van zijn abnormale neigingen'.183 Een laatste reden voor 
deze transpositie is volgens Drion het feit dat Proust, die altijd op zoek is naar 
algemene wetten, heeft willen aantonen wat er in de heteroseksuele en homo
seksuele liefde gemeenschappelijk is: 'Want het zien van verbanden, het ont
dekken van wetmatigheden in schijnbaar volstrekt onsamenhangende ervarings
feiten, is niet alleen het meest typerende voor zijn werk, maar het was ook wat 
door Proust zelf werd ervaren als de bron van het meest pure geluk, "ne re
prenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à 
plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie"'.184 Ook Vestdijk in zijn 
studie in Maatstaf gaat met name in op deze heteroseksuele transcriptie die hij 
in tegenstelling tot Drion zeer bewondert: 'Wie van deze metamorfose op de 
hoogte is kan niet anders dan de grootst mogelijke bewondering koesteren voor 
Proust's psychologisch inlevingsvermogen, want zoals zij in de roman beschre
ven is, en zoals Marcel op haar reageert, is Albertine op en top een meisje 
geworden [...]'.185 Dit artikel is een uitwerking van het hoofdstuk dat Vestdijk 
in Het wezen van de angst over Proust schreef.186 Evenals Drion vraagt Vest
dijk zich af waarom Proust zich van deze transpositie heeft bediend en komt 
daarbij, gedeeltelijk, tot dezelfde conclusies. Proust heeft zijn moeder een 
schandaal willen besparen en zijn lezers niet willen afschrikken: 'Terecht of ten 
onrechte is de gemiddelde lezer, ook de intelligente, ternauwernood in staat 
zich met een homofiele liefde te vereenzelvigen. Proust kan hier dus rekening 
mee hebben gehouden, al was hij het er zeker niet mee eens, want herhaaldelijk 
rept hij van de "lois générales de l'amour", die voor de verschillende soorten 
erotiek op dezelfde wijze zouden gelden, zodat deze gemakkelijk voor elkaar in 
de plaats kunnen treden, wat dan tevens de mogelijkheid inhoudt van de ver
wisseling van Albert en Albertine'.187 Een volgende reden voor Prousts trans-

H. Drion, 1963, p. 364. 

o.e. p. 365. 

S. Vestdijk, 1966 (d), p. 657. Zie ook S. Vestdijk, 1968 (a), p. 521: 'A la recherche du temps perdu 
is dan ook niet het boek van de angst, doch veeleer het boek van de liefde geworden: Prousts 
eigenlijke probleem, literair-technisch verzwaard door de noodzakelijkheid om zijn homosexua-
liteit in te kleden in heterosexuele verhoudingen: een verbluffend kunststuk, dat de lezer niet 
gemakkelijk doorziet, zolang hij door de biografen niet op de hoogte is gesteld'. 

S. Vestdijk, 1968 (a). 

S. Vestdijk, 1966 (d), p. 659. 
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positie die Vestdijk aanhaalt, is het feit dat Proust weliswaar homoseksueel was, 
maar alleen op het 'lage', zinnelijke niveau. De 'hogere' liefde werd hem alleen 
ingeboezemd door vrouwen. Een laatste reden die Vestdijk aanvoert is het feit 
dat Proust beïnvloed zou zijn door talloze boeken die hij gelezen had: 'Voor 
iemand, zo doordrenkt van de literaire traditie als hij kunnen ook de talrijke 
literaire prototypen van zulk een "normale" verliefdheid van betekenis zijn 
geweest'.188 Voor het wegwerken van zichzelf als homoseksueel heeft Proust 
zich, in de optiek van Vestdijk, gerevancheerd door de schildering van de Baron 
de Charlus. Proust heeft in hem niet alleen zijn homoseksualiteit, maar ook zijn 
sadisme geprojecteerd: 'Van Proust is bekend, dat hij niet vrij was van sadis
tische neigingen, en sadisme en masochisme liggen dicht bij elkaar'.189 In het 
begin van de romancyclus treffen we bij de Baron de Charlus dezelfde splitsing 
aan van 'hogere' en 'lagere' liefde; de Baron de Charlus is getrouwd geweest, hij 
gaat tekeer tegen alle vormen van verwijfdheid en gaat door voor een echte 
'vrouwenman' . Pas na de onthullende scène op de binnenplaats van de Guer-
mantes in Sodome et Gomorrhe, waar de Baron de Charlus Jupien voor het eerst 
ontmoet, vindt er een gedaantewisseling plaats: de Baron de Charlus krijgt 
vrouwelijke trekken en voelt een 'hogere' liefde voor een man, voor de violist 
Morel, waar hij, op grond van wat ons in de roman verteld wordt, waarschijn
lijk nooit een fysieke relatie mee heeft. In de uitgebreide beschouwingen die op 
deze scène volgen, zet Proust zijn theorie uiteen, dat een mannelijke homo
seksueel per se een 'vrouw' moet zijn en dat de liefde van de mannelijke homo
seksueel niet te bevredigen is, aangezien zij zich op een 'normale' man richt. 
Toch gaat deze theorie, zoals Vestdijk terecht opmerkt, niet altijd op; Jupien en 
Morel hebben geen uitgesproken vrouwelijke trekken. Zij zijn correcties op 
een, volgens Vestdijk vermoedelijk opzettelijk, foutief theoretisch uitgangspunt: 
'Een menselijk wezen, ook een homosexueel, is nooit dit óf dat, "man" of 
"vrouw", maar een mengsel van beiden, iets dat Proust, getuige zijn subtiele 
karakterportretten, beter wist dan wie ook. Maar in zijn theorie der homo-
sexualiteit vervalt hij in een simplisme, dat misschien te verklaren is met 
persoonlijke ervaringen die zich aan onze kontrôle onttrekken, misschien met 
de behoefte aan een eenvoudig schema, dat een duister en slecht gekend thema 
voor de lezer enigermate verduidelijken moet, misschien met de geboden ge
legenheid om van de baron de Charlus een boeiende karikatuur te maken, maar 
dat in de eerste plaats een uitvloeisel is van de op de voorgrond tredende 
polariteit in zijn denken'.190 

Polariteit beheerst volgens Vestdijk Prousts opvatting van de liefde in het 
algemeen: aantrekking en afstoting, lust en onlust. Zodra men liefheeft, sluit dit 

o.e. p. 662. 
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wederliefde uit.191 Een goed voorbeeld hiervan is de liefdesgeschiedenis van 
Swann en Odette. Juist omdat Odette Swanns 'genre' niet is, is zij zo be-
gerenswaard: 'Elders heeft Proust trachten te analyseren waarom de vrouw, die 
iemands "genre" niet is, juist gevaarlijk voor hem kan worden. Door haar 
schijnbare ongevaarlijkheid ontwikkelen zich gemakkelijk bepaalde gewoonten, 
waarvan men zich niet meer bevrijden kan; de vrouw die ons "genre" wél is, 
stoot men af door een te veel aan ten toon gespreide begeerte, zodat zij zich op 
een afstand houdt, etc. etc.'192 Swann zocht een aanvulling van zichzelf maar 
hij is daarin wellicht te ver gegaan: 'Maar de kosten zijn hoog van een dergelijk 
spelen met alles en niets. Op Swann's hel der jaloezie volgt de koude hel van 
een banaal geworden huwelijk'.193 Angst bepaalt bij Proust de liefde, of zoals 
Vestdijk het in Het wezen van de angst verwoordde: de liefde is het 'expansie
effect' van de angst, aangezien de angst aan de liefde voorafgaat.194 Tussen 
Albertine en de verteller doet deze polariteit zich ook voor. Bij hen is weer 
sprake van een andere polariteit: die tussen één en velen. Marcel is op alle 
meisjes van de 'petite bande' op het strand van Balbec verliefd. Pas wanneer 
Albertine gevoelens van jaloezie bij hem oproept, gaat hij haar beminnen, hoe
wel hij tegelijkertijd blijft terug verlangen naar de andere meisjes: 'Maar uit de 
gehele toon blijkt wel, dat hij deze kleine en ongeobjektiveerde harem als een 
verloren paradijs blijft betreuren. Geen wonder: voor iemand met de veralgeme-

In Het wezen van de angst betoogt Vestdijk dat dit in versterkte mate voor homoseksuelen 

opgaat, p. 521: 'In de tweede plaats - en hier is Proust nog maar weinig tot spot of zelfspot 
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van veel meer importantie dan wat men gewoonlijk "liefde" noemt (tederheid, behagen schep

pen in het gezelschap van de ander, verrukking door uiterlijk schoon of innerlijke deugden, 

gevoel van saamhorigheid en wederkerigheid)'. 
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ning en het verlangen naar totaliteit in het bloed zijn vijf of zes meisjes altijd 
beter dan één'.195 Maar ook hier is het de angst die de liefde onderhoudt: de 
ik-figuur wordt pas werkelijk verliefd op Albertine op het moment dat deze 
hem vertelt dat zij de lesbische vriendin van de dochter van Vinteuil goed ge
kend heeft. 

In 1971 spreekt H. van Galen Last opnieuw over het thema van de liefde bij 
Proust.196 Hij vergelijkt Proust met Stendhal. Proust gelooft veel minder dan 
Stendhal in de exclusiviteit van de liefde: 'In tegenstelling tot die andere grote 
psycholoog van de liefde, Stendhal, kent Proust vooral in het eerste stadium 
van de verliefdheid veel minder betekenis toe aan de persoonlijke keuze dan aan 
de toevallige situatie - de invloed van een landschap - of aan de aantrekkings
kracht van een lichamelijk detail - de huid, de lijn van een wang - of een "mede
deling" van fysieke aard. [...] Het romantisch gevoel voor de ander geboren te 
zijn, zo kenmerkend voor de figuren van Stendhal, zou hij wel willen kennen, 
maar hij was er van overtuigd dat de wrede werkelijkheid zulke gevoelens niet 
toestond'. In de ogen van Van Galen Last heeft Proust een uiterst pessimistische 
kijk op de liefde. De liefde bij Proust wordt gedomineerd door jaloezie en pro
jectie: 'Waar geen jaloezie (meer) is, is geen liefde (meer), volgens Proust, maar 
geen liefde is ten slotte bestand tegen de jaloezie. Verliefd worden bij Proust is 
projectie - hij noemt het ook zo, al was hij onbekend met de ontdekkingen van 
de dieptepsychologen in het Wenen van zijn tijd. [...] Liefde is dus een on
mogelijke, zichzelf vernietigende zaak en ergens wordt daarom in de Recherche 
de conclusie getrokken dat het er op aankomt veel vrouwen te beminnen om 
een psychologisch afsterven, bij gebrek aan spiegels, te voorkomen'.197 De 
enige liefde bij Proust die intact blijft, is volgens Van Galen Last de liefde van 
de ik-figuur voor zijn moeder en grootmoeder. 

3.4 Enkele receptiedocumenten tweede periode 

De romanist en hoogleraar Dresden is één van de critici die zich gedurende zijn 
hele carrière uitvoerig met Proust heeft beziggehouden. In 1941 publiceerde hij 
zijn proefschrift L'artiste et l'absolu. Paul Valéry et Marcel Proust. Hij zou verder 
grote bekendheid krijgen onder het Proustlezend publiek door de inleidingen 
die hij schreef bij de vertalingen van Un amour de Swann en Du côté de chez 
Swann uit 1966 en 1979. 

In 1947 schrijft Dresden voor Criterium het artikel 'De rol der kunst bij 
Marcel Proust' waarin hij globaal de conlusies van zijn in 1941 verschenen 

"s o.e. p. 672. 

' H. van Galen Last, 'Liefde als onmogelijkheid'. In: NRC, 11 juni 1971. 

'" I.e. 
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proefschrift verwerkt.198 Dresden opent zijn artikel met de constatering dat, 
hoewel er ook in de 19e eeuw al binnen het kunstwerk werd gereflecteerd over 
kunst zoals in L'Oeuvre van Zola, Proust deze techniek tot het uiterste heeft 
gedreven: 'Nergens echter is de kunst zo zeer haar eigen onderwerp geworden, 
nergens is zij zo zuiver en zo systematisch doorlicht als in de grote roman van 
Marcel Proust: A la recherche du temps perdu. In een ontzagwekkende arbeid, 
met een zeer scherpe gevoeligheid en een indringend verstand, heeft Proust de 
vele aesthetische vraagstukken aan de orde gesteld. In een aantal kunstenaars
figuren heeft hij achtereenvolgens zijn opvattingen betreffende muziek, litera
tuur en schilderkunst belichaamd, om ten slotte in zijn eigen werk de volledig
ste concretisering te leveren van wat literatuur naar zijn mening diende te zijn. 
Wanneer men dan ook wil nagaan, welke rol de kunst kan spelen in het leven 
der kunstenaars, dan is Proust een van de duidelijkste illustraties'.199 Dresden 
gaat vervolgens globaal in op de rol die de diverse kunsten en met name de 
muziek en de schilderkunst in het werk van Proust spelen. De muziek is in zijn 
ogen voor Proust de kunst bij uitstek, de kunst, die ons in verbinding brengt 
met de absolute werkelijkheid, met de eeuwigheid. Dresden bepeurt hier een 
zeker neo-platonisme bij Proust: '[...] wij zouden ons echter willen bepalen tot 
de uiteenzetting van Proust zelf en er op wijzen hoe hij aan de muziek - en aan 
de kunst in het algemeen, zoals wij zullen zien - het vermogen toeschrijft om 
gegevens uit een andere wereld in deze wereld te laten doordringen. Deze ge
gevens kunnen niet door het verstand gevat worden; zij staan volledig op zich 
zelf en vormen, als zodanig, een hogere eenheid'.200 Neo-platonisme en het 

S. Dresden, 1947, pp. 34-44. Dit artikel werd later opgenomen in zijn bundel Bezonken 

Avonturen, Meulenhoff, Amsterdam, 1949, pp. 120-132. 

o.e. pp. 34-35. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 17: 'Het opmerkelijke bij beide schrijvers [Gide 

en Proust] is, dat de kunst zich zelf tot onderwerp heeft gekregen. In hun romans streven zij 

naar een rechtvaardiging van hun eigen kunst in het algemeen. H u n theoretische 

uiteenzettingen zijn, als het ware, met hun werken vergroeid'. Zie ook Dresdens inleiding bij 

De kant van Swann p. 11 en 12: 'Door de "feiten" te combineren met het zoeken naar die 

feiten komt nu binnen de roman ook een zekere spiegeling vàn de roman. Niet alleen 

reflecteert de roman dus zichzelf, wat ook door middel van andere kunsten zou kunnen 

gebeuren en hier ook (naar zal blijken) inderdaad geschiedt, maar bovendien is er zodoende een 

als het ware natuurlijke gelegenheid voor de verteller zijn opvattingen betreffende (roman)kunst 

te doen kennen en daarover te reflecteren. Wat hij van kunst vindt, blijkt tegelijkertijd uit de 

roman zoals hij is opgezet, maar komt bovendien bij herhaling te voorschijn in de roman zelf. 

[...] Daarmede is eens te meer aangetoond, dat creatie en critiek bij Proust nauwelijks of in het 

geheel niet te scheiden zijn'. 

S. Dresden, 1947 (a), p. 35. In zijn inleiding bij Een liefde van Swann op p. 25 benadrukt 

Dresden de rol die de sonate van Vinteuil speelt in de liefdesgeschiedenis tussen Swann en 

Odette waarbij hij ook ingaat op het idee dat de kunstenaar in zijn werk zijn 

hoogstpersoonlijke stukje werkelijkheid, zijn 'patrie perdue', onthult. Een idee dat Swann niet 

begrijpt; hij is slechts een dilettant en geen kunstenaar: 'Met deze beschrijving [van de soiree bij 

Mme de Sainte-Euverte] is dus niet meer alleen de indruk van de luisteraar aan de orde. Wat 

deze indruk veroorzaakt, is het wezen van de muziek (of in het algemeen van de kunst) zelf. En 

de kunst is afkomstig van een groot kunstenaar die een geheel andere wereld ontdekt en de 
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principe van de 'extratemporalisatie' bij Proust zullen in 1980 centraal staan in 
Dresdens beschouwing over de relatie tussen Proust en de symbolisten. De 
schilderkunst daarentegen leert ons iets over de verhouding tussen kunst en 
werkelijkheid. Proust gebruikt de werken van Elstir om zijn eigen opvattingen 
omtrent de relatie tussen kunst en werkelijkheid uiteen te zetten, waarbij het 
anti-mimetische aspect met name benadrukt dient te worden. Elstir brengt in 
zijn werk, evenals Proust, zijn hoogstpersoonlijke visie op de werkelijkheid tot 
uitdrukking: 'De schilder is geen afbeelder der werkelijkheid, hij schept een 
geheel nieuwe en oorspronkelijke wereld, die wezenlijk zijn eigen werkelijkheid 
genoemd kan worden en de volledigste uitdrukking voorstelt van zijn persoon
lijkheid. [...] Proust heeft immers zelf de werkelijkheid getransponeerd en 
bewerkt, zodat deze niet meer, gelijk een photographische afbeelding, in zijn 
werken te voorschijn komt [...]. Voor Proust geldt in sterke mate, wat hij zelf 
in het atelier van Elstir ondervond: zijn werk is een herschepping'.201 Om 
deze oorspronkelijke visie op de werkelijkheid te ervaren moet de ratio tijdelijk 
worden uitgeschakeld. De beschrijvingen van het fenomeen van de onvrijwillige 
herinnering en van de kunst van Elstir onderstrepen Prousts anti-intellectualis-
me: 'Elstir tracht een ongerepte visie te behouden op de werkelijkheid, hetgeen 
niets anders kan betekenen dan een visie, die ontdaan is van iedere nuttigheids
overweging, van iedere sociale belangstelling, kortom van iedere onzuivere bij
menging, waardoor zij vertroebeld zou kunnen worden'.202 

Vervolgens bespreekt Dresden de rol die de tijd in de roman van Proust 
speelt: 'Het werk van Proust, mag men zeggen, is een ononderbroken poging 
geweest om de tijd te vangen en te beschrijven, om de veranderingen in en door 

beschouwer doet zien of doet horen welk een rijkdom en verscheidenheid in deze nieuwe 

wereld geborgen liggen. De kunstenaar verkent een wereld, zijn wereld, en doet ons kennen 

wat wij zonder hem nooit of te n immer te weten zouden komen. Dit weten is te zelfder tijd 

een beleven: het beleven van muzikale motieven is tevens een kennen van ideeën. [...] Dankzij 

hem wordt dus wederom een nieuwe (artistieke) wereld toegevoegd. Een nieuwe 

verscheidenheid die elders onafhankelijk van ons en geheel zelfstandig lijkt te bestaan, is 

onthuld en geopenbaard'. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 16: 'In werkelijkheid heeft Proust 

een absolute zin weten te geven aan de verglijdende werkelijkheid en wel door deze in de kunst 

te vangen. Door de kunst hervinden wij het "patrie perdue". In de kunst zien wij de Ideeën van 

een andere en hogere wereld, die de mens slechts aanschouwen kan in ogenblikken van 

bevoorrechting en zuivere vreugde, in ogenblikken die wezenlijk buiten de tijd staan. Zo is de 

kunst een buitentijdelijk verschijnsel, waarvan de kern altijd een "extratemporalisation" is, gelijk 

Proust zegt'. 

S. Dresden, 1947 (a), pp. 36-37. Zie ook S. Dresden, 1978, pp. 31-32: 'Maar het bezoek aan 

Elstir doet ook uitkomen hóe een dergelijke schepping tot stand komt. Dat kan alleen gebeuren 

- om het kort te zeggen - door middel van de stijl waarvan de kunstenaar in zekere zin bezeten 

is, en door het gebruik van metaforen [...]. In dit feit (het gebruik van metaforen) ligt de ware 

visie van de kunstenaar, die zijn eigenlijke en diepste individualiteit vormt , besloten. [...] De 

echte kunst staat of valt met de metafoor, met de voor elke kunstenaar noodzakelijke en 

onvermijdelijke transformatie die in de zogenaamde werkelijkheid wordt aangebracht'. 

o.e. p. 36. 
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de tijd ontstaan, uit te beelden en op deze wijze duidelijk te maken'.203 Reeds 
in 1946 had Dresden in zijn artikel 'De roman als kunstwerk' voor hetzelfde 
tijdschrift Criterium, Prousts roman met Der Zauberberg van Thomas Mann 'de 
roman van het huidige tijdsbewustzijn' genoemd.204 Dresden gaat in dit ver
band ook kort in op het mogelijke verband tussen Bergson en Proust, waarbij 
hij met name op de verschillen wijst: 'Wij zagen reeds eerder hoe Bergson deze 
problemen van mathematische tijd en durée aan de orde heeft gesteld, hoe hij 
daarbij van de durée gezegd heeft, dat zij "création continuelle, jaillissement 
ininterrompu de nouveauté" is. Zo kon men dan ook van Proust verklaren, dat 
hij een romancier is, die de denkbeelden van Bergson aesthetisch bekleedt en 
verbeeldt. Hoe verleidelijk dit ook op zich zelf moge zijn, er spreken toch ook 
verschillende feiten tegen een dergelijke interpretatie. Allereerst is het nog altijd 
de vraag of Proust de werken van Bergson kende en dus een onmiddellijke 
beïnvloeding heeft ondergaan. Verder blijkt meer en meer, dat Bergson zelf de 
werken van Proust niet als een artistieke verbeelding van zijn denkbeelden heeft 
beschouwd. Ten slotte komen er in A la recherche du temps perdu verschijnselen 
voor, die voor Proust van fundamenteel belang zijn en bij Bergson in het geheel 
niet ter sprake komen. Wij bedoelen de extratemporalisatie. Proust geloofde dat 
de mens zich in de kunst kan vereeuwigen en hierin buitentij del ij ke waarheden 
tot uitdrukking kan brengen. Bergson was daarentegen van mening dat de "du
rée" niet te vatten is'. Een mysticus was Proust in de ogen van Dresden even
wel geenszins. 

In het verlengde van deze tijdsproblematiek, spreekt Dresden over het 
principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Ieder figuur van Proust's 
roman heeft, door het invoeren van deze tijdsdimensie, een vrije ontwikkeling, 
die niet te voorzien of te voorspellen is. [...] Zij staan ter beschikking en stellen 
slechts zeer voorlopige realisaties voor, die op een willekeurig ogenblik hervat 

S. Dresden, 1947 (a), p. 40. 

S. Dresden, 1945/46 (b), p. 326. Zie ook S. Dresden, 1947 (b), p. 14: 'Het werkelijke onderwerp 

van de roman is het wonderlijke verloop van de tijd; wonderlijk, wanneer men niet bij de 

alledaagse opvolging van dagen en uren blijft staan, maar het waagt af te dalen in de diepte van 

zijn persoon, waar verleden en heden, op mysterieuze wijze verstrengeld, nauwelijks meer 

onderscheiden kunnen worden. Zo stond Proust gebogen over zijn persoon, over zijn verleden, 

speurend naar de tijd, die hij verloren had. Maar wat vindt hij? Een verglijding der belevenissen 

in de tijd, een wankele bouw van zijn persoonlijkheid, een voortdurende verandering van zijn 

verleden'. Zie ook de inleiding bij De kant van Swann, pp. 17-18: 'Het zijn de ti|d en de 

aspecten van de tijdsbelevenis die het eigenlijke onderwerp van de Recherche uitmaken, en wel 

in onverbrekelijke samenhang met de functie der kunsten. [...] Het is inderdaad verleidelijk de 

"tijdsroman" van Proust te vergelijken met andere, van Thomas Mann bijvoorbeeld, die op hun 

wijze de tijd in veelvuldige betekenissen van dit woord verbeelden'. Dresden wijst hier 

bovendien op de verschillen tussen Proust en Bergson ten aanzien van het begrip tijd: 'Is voor 

Bergson het ware tijdsbeleven nauw samenhangend zo niet identiek met het ononderbroken en 

zichzelf verrijkende voortduren (la durée), bij Proust lijkt er nu juist een overdaad aanwezig te 

zijn aan "breuken". Is de één verdediger van een permanente continuïteit, de ander legt de 

nadruk op de discontinuïteit die door de tijd bewerkstelligd wordt ' . 
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kunnen worden en ook inderdaad worden'.205 Als voorbeeld hiervan haalt hij 
Odette, de vrouw van Swann, aan die door de roman heen zo verschillende 
aspecten toont: la dame en rose, de vrouw van Swann, de vrouw van Forche-
ville, de maîtresse van de Duc de Guermantes. In de ervaring van de ongewilde 
herinnering kan de mens evenwel zijn oorspronkelijke eenheid hervinden: 'Bin
nen deze angstaanjagende ervaringen echter ondergaat Proust één beleving, die, 
als het ware, het geheel der menselijke ziel terugvoert uit de dissociatie en alle 
aspecten verenigt in een hogere eenheid. Proust bezit namelijk een bepaald 
soort herinneringsbeelden, die, gelijk bovennatuurlijke gegevens, verleden en 
heden versmelten in een eeuwigheid, die binnen de tijd beleefd wordt'.206 Het 
zijn deze ongewilde herinneringservaringen die aan de basis staan van Prousts 
literaire creatie: 'De rol van de kunst is een absoluut equivalent te scheppen 
zelfs van de allerhoogste belevingen en zij moet dit doen, gelijk Proust beweer
de, door deze belevingen met het verstand te doorlichten. Naast de zwijgende 
mysticus, die het goddelijke in extase beleeft, staat de scheppende kunstenaar, 
die zelfs deze extase met menselijke middelen tracht weer te geven. Zo is de 
kunst een menselijke verwerking van eeuwige ogenblikken'.207 

In 1951 verschijnt in De Gids het artikel 'Op zoek naar zekerheid met Marcel 
Proust' van de criticus H. Meijer.208 Meijer bespreekt hierin de relatie tussen 
Proust en Maine de Biran (1766-1824), een filosoof uit het begin van de negen
tiende eeuw die wel eens de vader van het Franse spiritualisme is genoemd. 
Meijer beroept zich voor zijn analyse hoofdzakelijk op Birans Mémoire sur la dé
composition de la pensée. Beide auteurs zouden, in de ogen van Meijer, zich heb
ben bezig gehouden met het vraagstuk van de eenheid van het ik en getracht 
hebben zekerheid te verkrijgen omtrent het bestaan van een persoonlijk 'Ik': 

105 S. Dresden, 1947 (a), p . 38. Zie ook S. Dresden, 1966, p . 15: 'Hiermee is een essentieel punt in 

het denken van Proust geraakt. Een individu bezit volgens hem geen vaste identiteit en blijft 

niet in de tijd aan zichzelf gelijk [...]. Het is deze discontinuïteit, deze verbrokkeling der 

persoonlijkheid, die specifiek is voor het werk van Proust en de fundamentele oorzaak van alle 

misverstanden blijkt te zijn'. O o k in zijn inleiding bij De kant van Swann, p. 19, gaat Dresden 

uitgebreid in op dit principe van de intermitterende persoonlijkheid: 'Letterlijk gecompliceerd, 

omdat zijn figuren als het ware verschillende vouwen tegelijk vertonen, die successievelijk in de 

roman ontvouwd worden, zodat van een eenduidig en gefixeerd "zijn" nauwelijks sprake is. Het 

voorbeeld bij uitstek is Albertine, de geliefde van de verteller die hij niet voor niets aan zee 

ontmoet. Zij is de altijd beweeglijke, de ongrijpbare die zich achter leugens (of veronderstelde 

leugens) verbergt, die zich soms bloot geeft maar dan noch geestelijk noch lichamelijk naakt 

staat voor de verteller (of voor de lezer), zodat haar wezen, haar eigenlijke zijn, voortdurend 

ontglipt' . 

106 S. Dresden, 1947 (a), p. 41. 

107 o.e. p. 43. Zie ook inleiding bij Een liefde van Swann, p. 24: 'De gewaarwording, die de thee in 

het heden biedt, is identiek met wat in het verleden plaatsvond, zodat een sensatie van 

buitentijdelijkheid plaatsvindt'. 

!:s H . Meijer, 1951, pp. 344-360. 
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'Om Biran te bezien als achtergrond van het werk van Proust is het voldoende, 
als wij iets weten van zijn uitspraken over de zekerheid van het eigen ik. De 
grote ontdekking van Biran is, dat die zekerheid ervaren wordt juist voordat de 
heldere bewustheid van het verstand zich meester maakt van de gewaarwording, 
die wij opdoen in de "effort", wat het beste te vertalen is met "ontwakende wil 
om een weerstand te overwinnen"'.209 Meijer gaat vervolgens in op het anti-
intellectualisme van Proust: 'Wel stond voor de schrijver van Le temps retrouvé 
vast, dat een heel andere kenbron dan het ontledend verstand moet worden aan
geboord, om tot zelfkennis en mensenkennis te geraken, en wij zullen zien, dat 
hij zich langs die weg tevens zekerheid omtrent het zintuiglijk waarneembare 
wist te verschaffen'.210 Net als Dresden, benadrukt Meijer dat in de optiek van 
Proust de mens slechts in de buitentijdelijke ongewilde herinneringsmomenten 
zekerheid omtrent zichzelf en zijn omgeving kan verkrijgen: 'Marcel Proust ver
heft de herinnering tot de eigenlijke bron van zekerheid omtrent de realiteit 
van ons diepste innerlijk. Meer nog: omdat de herinnering ons bewust maakt, 
hoe wij innerlijk op de ons omringende wereld hebben gereageerd, put hij uit 
de herinnering tevens een waarborg voor de realiteit van de buitenwereld'.211 

Zoals reeds vermeld, is het deze ontsnapping aan de vergankelijkheid die de filo
sofie van Proust, in de ogen van Meijer, luchtig maakt in vergelijking met de 
existentiefilosofie van Sartre. 

In 1952 verschijnen er twee boekbesprekingen van Jean Santeuil van de hand 
van respectievelijk de dichter-critici Kool en Van Nijlen.212 Kool had Frans 
gestudeerd. Beide auteurs geven een uitvoerige biografische schets en benadruk
ken met name het feit dat ]ean Santeuil als voorloper van de Recherche gezien 
dient te worden: '"Jean Santeuil" is in de meest letterlijke zin een voorstudie 
van "A la Recherche du Temps Perdu"', schrijft Kool.213 Sommige passages 
zijn in de latere roman overgenomen, andere niet. Men name de passages waar
in maatschappelijke vraagstukken aan de orde komen, zijn weggelaten: 'Zo zijn 
bijvoorbeeld alle herinneringen die betrekking hebben op de Dreyfuszaak, die 
heel Frankrijk in rep en roer zette in de tijd dat Jean Santeuil werd geschreven 
en die een vrij grote plaats innemen in dit boek, in La Recherche tot een mini
mum herleid, terwijl andere hoofdstukken zoals de herinneringen uit de eerste 

m o.e. p. 345. 

210 o.e. p. 347. 

211 o.e. p. 350. 

212 H.C. Kool, 'Marcel Proust en zijn roman Jean Santeuil'. In: Boek van Nu, 1952-1953, pp. 8-9. J. 
van Nijlen, 1952, pp. 217-219. 

2,3 H.C. Kool, 1952/1953, p. 9. 
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kinderjaren om zo te zeggen geheel werden behouden'.214 Als belangrijkste 
onderscheid tussen beide werken wordt het feit aangedragen dat de werkelijk
heid in Jean Santeuil veel minder getransponeerd is: 'De ouders van Marcel, het 
Lycée Condorcet dat hij heeft bezocht, worden evenals de Ecole des Sciences 
Politiques, hier veel onmiddellijker getekend dan in het andere werk'.215 Van 
Nijlen is daarnaast van mening dat de structuur van Jean Santeuil nog niet de 
volwassenheid kent van die van de Recherche: 'De architectuur van Proust's 
definitieve roman die pas na de voltooiing van het werk goed zichtbaar werd, 
ontbreekt in Jean Santeuil geheel. Men kan hier niet spreken van een fresco, 
veeleer van kleine, soms zeer fraaie genrestukjes, die wel een zeer indruk
wekkende galerij vormen, maar nooit die eenheid van vorm en gevoel vertonen 
die zo treffend is in A la recherche'.nb Van Nijlen herneemt hier dus zijn 
opvatting uit 1920 toen hij de door Proust gehanteerde structuur 'gebrekkig' 
noemde. 

Stilistisch ziet Van Nijlen een zekere verwantschap tussen Jean Santeuil en 
het werk van de symbolisten: 'Bij een ontleding van de stijl, die in weerwil van 
vele tekortkomingen toch reeds een grote originaliteit vertoont, wordt men 
getroffen door een manier van uitdrukken waarvan men bij andere tijdgenoten 
tevergeefs een voorbeeld zou zoeken. Ook als men aanneemt dat de stijl van 
Proust zich aansluit bij het Symbolisme - wat zeer verdedigbaar is - vallen ons 
dadelijk de verschillen in het oog waardoor zijn manier van schrijven zich van 
die der karakteristieke symbolisten onderscheidt. Zijn verhouding tot het leven 
en de natuur is evenmin aan die der symbolistische school verwant. De liefde 
voor de natuur, de ontroering die hem bij het aanschouwen van een landschap 
bevangt, is voor hem geen uitsluitend esthetische gewaarwording. Zegt hij niet: 
"C'est que la nature serait une pauvre chose, si elle n'était qu'une suite de 
tableaux qu'on ferait preuve de goût en allant admirer"? Inderdaad, zijn talrijke 
beschrijvingen van landschappen, tuinen en bloeiende heesters - deze laatste 
vooral - zijn zeer typisch; zij zijn nooit schilderijen, maar gemoedsuitdruk
kingen en moeten gelezen worden als gedichten'.217 

In 1959 verschijnt in Tirade het artikel 'Gewaarwordingen bij het lezen van 
Proust' van de Duitse schrijver-criticus Martin Walser.218 Walser legt ons zijn 
hoogstpersoonlijke gewaarwordingen bij het lezen van Proust voor. In een 
interview voor hetzelfde blad Tirade in 1959 zegt Walser op bepaalde punten de 
invloed van Proust te hebben ondergaan, maar het door Dresden en Meijer aan-

' J. van Nijlen, 1952, p. 217. 

5 H.C. Kool, 1952/1953, p. 9. 

6 J. van Nijlen, 1952, p. 218. 
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s M. Walser, 1959, pp. 305-308 en 328-331. 
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gehaalde Proustiaanse principe dat de mens zich via de kunst kan verwezen
lijken, spreekt hem niet aan: 'In welk opzicht kon u van Proust iets leren? Van 
zijn kwaliteit als schrijver of van zijn levensbeschouwelijk standpunt? Nee, dat 
laatste niet. Van Proust als waarnemer bedoel ik. Niet van zijn philosophie, die 
zou ik niet willen overnemen. Ik bedoel dat ik kon leren van wat hij gemaakt 
heeft. Zijn standpunt, dat ieder boek een vergrootglas is, waarmee de lezer in 
zijn eigen leven kan lezen vind ik juist. Maar zijn philosophisch schema, zijn 
constructie zegt me niet veel. Dat men de dood door de kunst overwint, dat 
spreekt me niet aan [...]. Ik merkte bij Proust dat je de realiteit kunt beschrijven 
zonder het leven met een parabelvorm te overdekken'.219 

Walser legt in eerste instantie de nadruk op de zeer ondoorzichtige com
positie van de roman en het gebrek aan intrige: 'En van de tussen salons in 
rijtuigen heen en weer rijdende mensen van adel en snobs, die de wereld van de 
hertogin de Guermantes bevolkten, wat anders was er van blijven hangen dan 
een kluwen gewaarwordingen, die ongrijpbaar en niet te ontwarren waren en 
die ik met geen mogelijkheid overzichtelijk naar gedachten, inzichten en oor
delen gerangschikt over de daarvoor bestemde geheugenspoelen van mijn be
wustzijn kon verdelen? [...] En waarachtig, toen ik de zeven delen voor de 
tweede maal doorlas, gelukte het mij nog niet, zoiets als een handeling of ook 
maar de zin en de betekenis van de epische opeenvolging te ontdekken'.220 

Walser is dan ook van mening dat, om de invloed van Proust te ondergaan, 
men het logisch redenerend verstand een beetje moet laten rusten. Hij komt 
vervolgens op Prousts anti-realisme, waar hij, zoals hij ook al in het hierboven 
geciteerde intervieuw aangaf, grote bewondering voor had: 'En dat heeft Proust 
gedaan. Hij heeft ingezien dat de werkelijkheid niet in een samenvattende ver
korting en in objectief vertelde levens te beschrijven is, ja, dat ze eigenlijk hele
maal niet uit te beelden is. Men zou kunnen zeggen, dat Proust eerlijker en 
exacter te werk gaat, maar eerlijkheid en exactheid zijn twee woorden voor één 
enkele gave van een schrijver: bij Proust is dat het talent, de werkelijkheid niet 
voor iets objectief bestendigs te houden'.221 Deze eerlijkheid bij Proust uit 
zich in de eerste plaats in het belang dat hij de factor tijd toedicht: 'Dat alles 
aan de tijd ten prooi valt, dat is zeker de conditie van de werkelijkheid, waar
voor Proust het gevoeligst was [...]'. Een van de belangrijkste gevolgen van dit 
tijdsbegrip is ook volgens Walser de intermitterende persoonlijkheid: 'Het 
gevoel nu, dat ik deze zeven delen niet tot mijn bewuste geestelijk bezit kon 
maken, dat ik bij wijze van spreken er niet intellectueel over kon beschikken, 
dit gevoel ontstond niet alleen omdat er geen duidelijke lijnen van handeling 
waren, die hun betekenis in mijn geheugen prentten, maar ook, omdat ik me de 
figuren in deze roman niet meer goed voor de geest kon halen, nadat ik met 

H.L. Mulder, 'Literatuur van het jaar nul (III). Interview met Martin Walser'. In: Tirade, 1959, 
pp. 267-273. 

M. Walser, 1959, p. 305. 
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lezen opgehouden was [...]. Maar wat de indruk wekt, dat men zich Prousts 
romanfiguren niet zonder meer kan herinneren, is waarschijnlijk het feit, dat hij 
nooit ophoudt, hen opnieuw te typeren. [...] Telkens als hij hen weer ontmoet, 
vertonen zij zich anders aan de verteller, want intussen is hij ook een ander 
mens geworden, en de personen zijn evenzeer aan de tijd onderworpen, dus 
wezens die zich voortdurend in een toestand van verandering bevinden'.222 

Proust onderscheidt zich in deze van Thomas Mann: 'In de meeste romans weet 
men precies hoe de hoofdpersonen er uitzien en hoe zij zijn, omdat ze door
gaans al meteen in het begin minutieus beschreven worden, van binnen en van 
buiten, omdat men ook weldra bemerkt, welk instrument zij in het concert van 
deze romans moeten bespelen. Een voorbeeld daarvan is altijd weer Thomas 
Mann met zijn onuitwisbare typeringen'.223 

Prousts werkelijkheidsweergave wordt, in de ogen van Walser, bepaald door 
de herinnering en de indruk: 'Nu zou eigenlijk duidelijk moeten worden, hoe 
Proust tot zijn exactheid komt: herinnering en indruk zijn zijn middelen, maar 
beide als krachten van het onderbewustzijn; hij roept niet de hulp in van het 
intellectuele geheugen, hij gebruikt niet het bewust waarnemende en voort
durend oordelende verstand bij zijn waarneming, hij vertrouwt veeleer volstrekt 
op zijn poreus bewustzijn, hij wacht op de vanzelf ontwakende herinnering en 
op de in zekere zin buiten zijn wil achtergebleven indruk'.224 Prousts kunst 
vertoont een graad van bewustzijn die in het werkelijke leven niet haalbaar is: 
'Wie Proust leest, zal het gevoel hebben dat hij maar een schamele vorm van 
menselijk leven leidt. Men heeft het gevoel, alsof men eigenlijk van de mogelijk
heden van het eigen bewustzijn nog maar nauwelijks gebruik heeft gemaakt! 
Proust bevrijdt de werkelijkheid uit de verstikking door doeleinden en 
gewoonten'.225 Proustlezers hebben dan ook volgens Walser een voorsprong. 
Toch leidt dit alles bij Proust niet tot expressionistische of surrealistische 
technieken. De indrukken worden bij Proust geïntellectualiseerd, veralgemeni
seerd: 'Het verschil met Proust is echter, dat Proust niet het onbewuste als 
zodanig eenvoudig de pen liet voeren, dat dit onbewuste niet zijn hand geleid 
heeft bij het schrijven. [...] Hij heeft het onbewuste, het instinctmatige zo 
fijnzinnig en streng mogelijk gecultiveerd en heeft daarvan een instrument tot 
waarneming van de werkelijkheid gemaakt. De wereld wordt niet herleid tot 
een reeks gevoelsuitbarstingen, maar zij wordt met behulp van de instrumenten 
herinnering en indruk onderzocht op haar wetmatigheid. Steeds weer stoot men 
bij hem op de wil, het algemene, de wetten te ontdekken, de fijnvertakte en 
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duistere verbanden tot klaarheid te brengen door middel van een volledig be
heerste (niet wild woekerende) taal'.226 

Tot slot gaat Walser uitgebreid in op Prousts opvattingen omtrent kunst en 
onvergankelijkheid: 'Proust beseft, dat deze korte overweldigende herinnerings
episoden, deze enkele, "aan de tijd onttrokken bestaansfragmenten" nog niet 
voldoende zijn, om de voortdurende bedreiging van de dood te ontkrachten en 
zo vindt Proust dan in het kunstwerk het middel, de verloren tijd voor altijd 
terug te vinden; de kunst zou dus volgens hem in staat zijn de tijdscategorie op 
te heffen en de gedachte aan de dood voor ons minder afschrikwekkend te 
maken, ja zelfs ons met die gedachte te verzoenen. Dat heb ik weliswaar met 
belangstelling gelezen, omdat er immers van de dood sprake is, maar het is voor 
mij noch begrijpelijk noch vanzelfsprekend geworden, hoe een teruggevonden 
tijd, in de herleving daarvan in het kunstwerk, de tijd zelf kan opheffen. [...] Ik 
beschouw de onopvallende situaties van elke dag, die de onverschilligen de 
alledaagse sleur noemen, als even belangwekkend als welke feestweek vol meta-
physica ook: dat is juist het wonder van precisie, dat Proust verrichtte, dat het 
verschil belangrijk-onbelangrijk niet bestaat'.227 

In 1963 bespreekt de jurist-criticus Drion het werk van Marcel Proust in Tira
de.21* Evenals Walser, geeft Drion een persoonlijke inleiding op het werk van 
Proust. Het artikel werd geschreven naar aanleiding van de door de redactie van 
Tirade gestelde vraag welk boek hem het meest gedaan had. Drion begint met 
het opsommen van die aspecten van Prousts werk die hem minder bevallen: de 
enorme omvang, de onfrans lange zinnen, de homoseksuele verhoudingen die 
een groot deel van het verhaal beheersen, de invloed van Bergson, Prousts 
cultus van het verdriet, van het lijden en zijn uitgesproken esthetische 
levenshouding. Drion is evenwel gefascineerd door het werk van Proust. De 
uniciteit van Proust wordt volgens hem bepaald door de vermenging van genres 
en door de overkoepelende eenheid die hij in zijn werk tot stand heeft weten te 
brengen: 'Waarin schuilt die uniciteit van Proust? Wat is het, dat hem een genre 
à part maakt, zodat men romans kan lezen, gedichten kan lezen, essays kan 
lezen en Proust kan lezen? Romans, gedichten en essays: er is van dat alles in de 
"Recherche du temps perdu", maar niet zó, dat stukjes roman worden afgewis
seld met stukjes poëzie of met stukjes essayistisch proza. Men kan het even 
goed - en even slecht - één grote roman noemen, als één groot gedicht, als één 
groot essay, één reuze collectie geniale aforismen. [...] Zelf hechtte hij [Proust] 
vooral grote waarde aan de constructie van zijn boek. Zeker is de constructieve 
eenheid groter dan bij eerste lezing lijkt: kleine episodes uit het begin blijken 
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essentieel voor belangrijke ontwikkelingen aan het eind [...]'.229 Een over
koepelende eenheid die versterkt wordt door de eenheid van Prousts taal, 'die 
in eindeloze zinnen, van beeld naar beeld, van nuancering naar nuancering, 
voortmeanderende taal'.230 De constructie van Prousts werk wordt in de ogen 
van Drion gekenmerkt door enkele gewilde dubbelzinnigheden waaronder de 
figuur van de verteller. De verteller die niet verward moet worden met de 
schrijver, Marcel Proust, alhoewel hij wel bepaalde trekken van hem heeft: 
zoon uit een intellectueel bourgeoismilieu, met een Joodse moeder, astmatisch, 
overgevoelig en snob die uiteindelijk zijn literaire roeping vindt. Deze af
splitsing van auteur en verteller heeft Proust de mogelijkheid gegeven zijn 
homoseksuele geaardheid verhuld weer te geven. Zoals we hierboven bij de 
bespreking van het thema van de liefde hebben gezien, gaat Drion hier uit
gebreid op in. Vervolgens behandelt hij het gebruik van de beeldspraak bij 
Proust en laat zich hier zeer enthousiast over uit: 'Typerend voor Prousts 
beelden en vergelijkingen is hun strekking verbanden te leggen, een "essence 
générale, commune à plusieurs choses" bloot te leggen, en dat niet ter be
vrediging van een zuiver intellectuele behoefte, maar omdat het ervaren van die 
verbanden hem een werkelijk esthetisch genot gaf'.231 Prousts beeldspraak is 
rijk en niet gericht op uiterlijke gelijkheden. Drion werkt deze gedachte niet 
verder uit. 

Als belangrijkste thema's in de Recherche ziet Drion het thema van de dis
continuïteit van het menselijk hart, dat van de onbestendigheid van de sociale 
indelingen, dat van de fundamentele eenzaamheid van de mens in zijn on
vermogen wezenlijk met anderen te communiceren en, daaraan verbonden, het 
thema van de jaloezie als essentieel en alles overheersend element van de 
erotische liefde. Verder bewondert hij bij Proust zijn magistrale portretten. De 
belangrijkste figuren van de Recherche zijn 'vierdimensionaal' gegeven door 
toevoeging van die voor Proust zo essentiële dimensie: de tijd. De personages, 
zoals bijvoorbeeld de Baron de Charlus, ontwikkelen zich voortdurend in de 
loop van de roman. In Le temps retrouvé, wanneer de ik-figuur hem op straat 
tegen komt, constateert hij dat van de impertinente, trotse, aristocratische 
Baron de Charlus zoals hij die bijvoorbeeld in Balbec gekend had, weinig meer 
is overgebleven. Zo mogelijk nog unieker dan de persoonsschilderingen zijn 
volgens Drion de groepsschilderingen. Het onverbiddelijke portret van de 'clan 
Verdurin' is ongeëvenaard. 

In 1965 schrijft Drion opnieuw voor Tirade het artikel 'Het snobisme van 
Proust'.232 Volgens Drion heeft Proust zijn eigen snobisme geprojecteerd op 
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de figuur van Bloch: '"Névropathe" en "snob" was Proust ook. Men kan zich 
dan ook voorstellen hoe hij geleden moet hebben, telkens als hij een werkelijke 
of vermeende zonde beging tegen de code van de "Côté de Guermantes", van de 
beau monde, die hem in zijn jonge jaren zo onweerstaanbaar aantrok. En het 
zijn die kwellingen van de snob, die doorklinken in de ergernis van de schrijver 
Proust over de gaffes van zijn schepping Bloch. Bloch heeft voor een deel de rol 
vervuld van zondebok voor de snob die Proust was. Op hèm zijn in verhevigde 
vorm de innerlijke en uiterlijke vernederingen geladen waaraan geen snob kan 
ontsnappen [...]. Men kan er zeker van zijn dat ook Proust heel wat malen wak
ker is gebleven van de blunders die hij in zijn society-leven heeft begaan of 
menen te begaan'.233 Een specifieke uiting van dit snobisme is het anti
semitisme dat Proust ook op Bloch zou hebben getransponeerd: 'Nauw ver
bonden met Blochs snobisme zijn zijn antisemitische uitlatingen over andere 
Joden in de badplaats, waar hij de verteller ontmoet. Men weet dat ook Proust 
zich aan dergelijke uitlatingen heeft schuldig gemaakt, en juist door de trans
ponering ervan op Bloch kan men raden hoe hij er onder geleden moet hebben. 
Toch is er niet alleen sprake van snobisme. De irritatie van de halfjood die 
Proust was, over het gebrek aan manieren, dat hij bij andere Joden aantrof, zal 
waarschijnlijk nog meer zijn voortgekomen uit een instinctieve genegenheid 
voor die mede-Joden, een genegenheid die bij hem onverbrekelijk was ver
bonden met de liefde voor zijn moeder'.234 Swann is ook een snob, maar van 
een heel ander kaliber dan Bloch: 'In de snobistische "theologie" van Prousts 
werk staat Swann tegenover Bloch'.235 Swann is lid van de Jockey-Club, hij 
behoort tot de beste vrienden van de Comte de Paris en de Prince of Wales, 
kortom de lieveling van de faubourg Saint-Germain. Ter ondersteuning van zijn 
theorie dat Proust zelf een snob was, verwijst Drion uitvoerig naar de biografie 
van Painter. Painter somt een aantal redenen op die de aantrekkingkracht van 
de Parijse society voor Proust kunnen verklaren. De 'poetic glamour of meeting 
the modern equivalents of characters in Balzac', de 'intellectual fascination of 
unravelling the mechanisms of a world in wich the interplay of human passions 
and conventions was so peculiarly intense and so exceptionally disguised', en 
tenslotte 'his need to prove that he was not a pariah, the anxious prompting of 
his inner guilt' in verband met zijn homoseksualiteit. In de ogen van Drion, 
wordt het werkelijke snobisme van Proust hier iets te veel weggepoetst: 'Het 
was immers juist dit snobisme, waardoor de "moderne equivalenten van de adel
lijke figuren in Balzac" meer "poetic glamour" voor hem bezaten, dan de 
moderne equivalenten van de talrijke vertegenwoordigers van lagere klassen uit 
de Comédie Humaine'.116 Tenslotte wijst Drion er nog op dat de kunstenaar 
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Proust zijn eigen snobisme waarschijnlijk gecultiveerd heeft tot verheviging van 
zijn scheppingskracht: 'Juist in de pijn van de frustraties van zijn snobisme 
moet Proust een artistieke stimulans hebben gevoeld. Want pijn, voorzover 
deze van psychische aard was, is door Proust altijd als de meest waardevolle 
inspiratiebron van de menselijke geest gevoeld'.237 

Drion is van mening dat er bij Proust sprake is van een zeker 'dolorisme'. 
Proust exploiteert verschillende mogelijkheden tot lijden als stimulantia van 
geestelijke creativiteit: 'Zoals het lijden Proust - en anderen - tot schrijven heeft 
gebracht, drijft zijn schrijverschap hem ook weer naar het lijden toe. Het 
schrijven dat eerst een vorm is om het lijden te beheersen, gaat dan "uit eigen 
belang" de mogelijkheden tot lijden "exploiteren". En die mogelijkheden waren 
bij Proust velen: voor de oversensitieve persoonlijkheid die hij was, was er in de 
eerste plaats het lijden aan de onbeantwoorde liefde, de wetenschap van de 
solitude morale ook in de beantwoorde liefde, en de obsessie van de jalouzie. 
Voor de burgerzoon, opgegroeid in een solide, nog niet problematisch gestelde 
christelijke moraal, was er verder het lijden aan de zonde, vooral de christelijke 
zonde. En voor de snob was er het lijden aan de nooit volledig beantwoorde 
liefde voor de "grand monde" [...]'.2M 

In 1965 schrijft de criticus Bregstein eveneens voor Tirade het artikel 'Proust, 
een mens schrijft over zijn leven'.239 Evenals Walser en Drion, beschrijft 
Bregstein hierin zijn persoonlijke leeservaringen. Zoals ik reeds vermeld heb, 
vond Bregstein Prousts werk in essentie anti-modern. De moderne literatuur 
bouwt voort op de fenomenologie en is kort en functioneel. Vervolgens ver
wijst Bregstein naar de ophanden zijnde publicatie van de vertaling van Un 
amour de Swann door Veenis-Pieters. Hij acht deze vertaling van historische 
betekenis aangezien maar weinig Nederlanders in staat zijn Proust in het Frans 
te lezen. Het lezen van deze vertaling leidde bij Bregstein tot meer begrip: 'En 
nu ik deze vertaling las bloeide de volledige betekenis van de ontdekking van 
"Un amour de Swann" op. Ik zag nu dat zelfs de scherpste onthulling nooit 
cynisch werd, maar voortdurend weemoedig bleef, een herkenning. En dit, 
begreep ik, was de "Temps Retrouvé". Het bevrijdend bewustworden van eigen 
en andermans leven, de "temps perdu". Een onder ogen zien van de ware toe
dracht, van elke waan, blindheid, zinloosheid van elke daad, niet als destructie 
maar als hoogste bevrijding, als bewustzijn'.240 Na lezing van de vertaling, 
realiseert Bregstein zich dat de door Proust beschreven wereld, in tegenstelling 
tot wat hij eerst dacht, nog niet aan actualiteit heeft ingeboet: 'En ik herkende 
de wereld van Proust als universeel, niet historisch beperkt. In wat hij als het 
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kliekje, het modesalonnetje uit het begin van deze eeuw beschreef, leven dezelf
de fundamentele gevoelens, rancunes, oogkleppen, en groepsmoraaltjes die zich 
ook vandaag - of het nu universitaire clubjes of leidsepleinvrienden betreft -
manifesteren'.241 Zoals we gezien hebben staat Proust, naar de mening van 
Bregstein, dicht bij Freud. 

Tenslotte beschrijft Bregstein uitgebreid een tentoonstelling over Proust in 
de Bibliothèque Nationale in Parijs. Naar aanleiding van deze expositie con
cludeert Bregstein dat Prousts onmogelijkheid zich in het leven zelf te realiseren 
hem evenals Kafka en Joyce, maar duidelijker, tot het schrijven heeft gebracht: 
'De Prousttentoonstelling maakte het duidelijk: een man leefde tot zijn vijf en 
dertigste als een weerloze, maar constant bewust van wat gebeurde en liet daar
na dit weerloos ondergane leven opbloeien in zijn totaalbeeld, zichzelf en gene
raties na hem hiermee bevrijdend. [...] Proust's speciale grootheid is geloof ik 
dat hij duidelijker nog dan Kafka of Joyce de weerloosheid t.o.v. het leven om 
hem compleet beleefde, Kafka isoleerde zich in abstractie, Joyce brak en explo
reerde de wereld en de taal opnieuw. Maar Proust onderging het, als een spons 
zoog hij het op. Hij is een van de zeldzame schrijvers uit deze tijd die het 
complete leven van zijn tijd heeft kunnen "doorgeven", waarin het besef van die 
tijd doorstroomt tot bewustwording van elk facet, elke samenhang'.242 

In 1966 schrijft Drion, opnieuw voor het blad Tirade, een uitgebreide bespre
king van de biografie van Painter.243 De ondertitel van dit artikel, 'kant
tekeningen bij een biografie', geeft al aan dat Drion nogal kritisch stond 
tegenover Painters interpretaties. Drion laat zich positief uit over het feit dat 
Painter het vermeende gebrek aan wilskracht bij Proust bestrijdt en over de 
nadruk die Painter legt op de heteroseksuele liefdes van Prousts jeugdperiode en 
het belang daarvan voor de verschillende liefdesaffaires van de verteller: 'Maar 
het is goed dat na het misselijke boek van Briand {Le secret de Marcel Proust) [...] 
nog eens gewezen is op de enorme wilskracht die er nodig is geweest om A la 
recherche du temps perdu tot stand te brengen'.244 Hoewel de biografie zeer 
goed gedocumenteerd is, wijst Drion Painters pretentie een definitieve biografie 
te hebben geschreven van de hand: 'Dat wil niet zeggen, dat het niet juist voor 
een schrijver als Proust, wiens literaire werk zo met zijn leven verweven is, de 
moeite waard zou zijn alle gegevens van buiten, die er over dat leven te vinden 
zijn, bijeen te zamelen en te ordenen, maar het getuigt van een merkwaardige 
naïviteit te menen, dat men op die manier een "definitieve biografie" krijgt'.243 
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Een volgend punt van kritiek is het feit dat Painter zich herhaaldelijk beroept 
op de theorieën van Freud: 'Symptomatisch voor Painters behoefte aan "defini-
tiviteit" is zijn neiging om Prousts leven te vangen in het netwerk van het 
Freudiaanse denken. Voor hem als voor zoveel anderen, is Freud vooral de 
schepper van zekerheden. Dat Proust een sterke liefde-haat-binding met zijn 
moeder heeft gehad kan moeilijk ontkend worden, maar in Painters boek wordt 
deze complexe verhouding met rustige zekerheid geanalyseerd, geëtiquetteerd en 
in de bijpassende laatjes voor de eeuwigheid opgeborgen. Het lijkt me dat deze 
biografie juist op het punt van het Freudiaans amateurisme nog het meeste kans 
loopt vrij spoedig te dateren'.246 Een laatste punt van kritiek is het feit dat 
Painter, in de ogen van Drion, wat al te enthousiast op zoek is gegaan naar de 
sleutels tot de figuren van de Recherche: 'Dit gevaar deed zich ook voor bij het 
zoeken naar modellen van de personages van de Recherche. Hier heeft hij zich, 
naar het mij voorkomt, nog vaker er toe laten verleiden, om op grond van een 
enkel punt van overeenstemming tussen iemand uit de ruime kennissenkring 
van Proust en een van zijn eigen scheppingen te concluderen tot een direct 
verband tussen deze beiden. Deze "modellenjacht" heeft aan de andere kant zijn 
biografie verrijkt met een grote reeks portretten en anecdotes van personen uit 
Prousts tijd en kring, die vooral het eerste deel tot een boeiende lectuur maken. 
Of het werkelijk voor een beter begrip van de Recherche zo essentieel is als 
Painter meent, betwijfel ik, maar ook wie die twijfels deelt zal genieten van het 
tijdsbeeld, dat aldus voor ons wordt opgeroepen [...]. Voor mij heeft Painters 
biografie weinig toegevoegd aan mijn begrijpen en aan mijn genieten van de 
Recherche' .U7 

In 1966 brengt het blad Maatstaf ten serie artikelen over Proust waaronder het 
grote essay, bestaande uit vier afzonderlijke hoofdstukken, dat Vestdijk aan 
Proust wijdde. Deze hoofdstukken werden later opgenomen in de bundel Galli
sche facetten™ Veel van wat Vestdijk twee jaar later, in 1968, aan De Vries 
over Proust zou toevertrouwen, komt in dit vierdelig essay aan de orde: de ver
menging van roman en essay, Prousts psychologie, zijn kunstopvatting en zijn 
liefdestheorie.249 Alleen Prousts stijl, die Vestdijk anti-modern vond maar waar 

o.e. p. 39. 

S. Vestdijk, Gallische Jacetten, Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1968. 

T. de Vries, 1968, p. 82: 'In zoverre, dat we nu kunnen zeggen dat na Proust een algemene 

neergang valt waar te nemen, een al grotere splitsing en specialisatie. Proust is nog steeds een 

universeel schrijver: stilist, psycholoog, essayist, hi| maakt gedichten in proza, hl] analvseert de 

mondaine kringen'. 
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hij grote bewondering voor had, wordt niet expliciet behandeld.250 Naast deze 
vier artikelen schreef Vestdijk zoals gezegd ook over Proust in zijn aanzet tot 
een proefschrift Het wezen van de angst en in zijn studie De zieke mens in de 
romanliteratuur.1^ Zijn grote belangstelling voor Proust is ook terug te 
vinden in zijn romans. In de laatste roman uit de Anton Wachter-cyclus, De 
laatste kans, leest Anton op aanraden van zijn vriend Bob Neumann een aantal 
delen van de Recherche. In Gestalten tegenover mij geeft Vestdijk aan dat het 
personage Bob Neumann is geïnspireerd op de joodse studiegenoot en 'literaire 
gids', Bob Hanf, hetgeen de keuze voor het werk van de half-joodse Proust 
waarschijnlijk mede verklaart.252 In het commentaar van Anton over Proust 
klinken veel van Vestdijks eigen opvattingen zoals hij die in zijn essays ver
woordde door, maar er zijn ook verschillen. Bob en Anton vinden Proust moei
lijk vanwege zijn lange zinnen maar 'verduiveld goed'.2'3 Ze komen samen tot 
de conclusie dat de Recherche 'een levensbeschrijving is van iemand die zich 
verzet tegen de verveling'. Anton is van mening dat Proust zich had moeten 

o.e. p. 79: 'Maar wat Proust zelf betreft: ik bewonder daarin niet alleen de psychologische 

kracht, maar ook het lyrische element, de hele stijl - en dan zie je toch weer wat een meester

lijke en geraffineerde stijl kan doen! Nee, nog altijd onovertroffen!'. 

S. Vestdijk, De zieke mens in de romanliteratuur, Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritus-

fabriek N V , Delft, 1964, p. 26. Vestdijk gaat hier in op de sterfbedscène van de grootmoeder 

van de verteller: 'De dood van grootmoeder beschouw ik als het "mooiste sterfbed" uit de 

romanliteratuur, en wel om de twee redenen, die hierbij beslissend zijn: de positivistische en de 

romantische, de juistheid der observaties en het ontroerende voor omstanders en lezers, hetgeen 

met vrijwel dezelfde middelen bereikt is. De slotalinea b.v., de metamorfose van de overledene 

tot het beeld van hoe zij was als jong meisje, een van de meest poëticale momenten bij Proust , 

is niet een fraai bedenksel van de literator, maar een werkelijkheid. [...] Het uitgangspunt is 

natuurlijk totaal anders dan bij Flaubert, maar men begrijpt in welke opzichten dit sterfbed een 

vooruitgang betekent op de dood van Madame Bovary, waarvan de loffelijke zakelijkheid mis

schien toch iets geforceerds heeft'. 

S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1992, p. 15. 

S. Vestdijk, De laatste kans, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, 1983, pp. 229-230: 'In het 

eerst begreep hij wel waarom Neumann niet verder was gekomen. Het was voortreffelijk, 

uiterst boeiend, al gebeurde er niets in [...] - maar deze lange, uiterst moeilijke, toch nooit 

vervelende volzinnen zogen de lezer dermate naar binnen, nog niet eens dadelijk in de wereld 

van Proust , maar in een gezellige hogere denkwereld, bevolkt met ironische bespiegelaars en 

romanschrijvende rois fainéants, dat men zelf wel bijzonder ironisch moest zijn om er niet 

reddeloos aan verslaafd te raken, - een vrij hopeloze verslaving dan nog, aangezien de vervolgen 

nog lang niet allemaal verschenen waren [...]. Omzichtig geworden, niet door literair, maar 

door menselijk, of medisch wantrouwen, bracht hij het tenslotte niet eens zover als Neumann . 

Maar hij wist zeker, dat hij alle deeltjes van de dode Proust later nog eens zou lezen, en 

wanneer hij in de volzinnen onderdook, voelde hij zich als een zwemmer aan het strand, die 

zich niet voorbereidt voor het overzwemmen van het Kanaal, maar die weet, dat in het leven 

het een tot het ander leidt, en dat het andere nooit is tegen te houden. Met een gerust geweten 

zou hij daarom Neumann kunnen berichten, dat hij verrukt was van Proust, en dat het hem te 

veel was, en dat Proust niet alleen een groot romancier was, maar de romancier. Neumann zou 

dat niet tegenspreken, want hij had het zelf gezegd'. 
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beperken tot de beschrijving van het levensverhaal van de ik-figuur. Het verhaal 
van Swann en Odette had hij moeten weglaten.254 Deze opvatting van Anton 
komen we in Vestdijks essay niet tegen, maar zijn Anton Wachterromans zijn 
inderdaad louter en alleen op de hoofdfiguur gericht. Naast deze bespiegelingen 
die direct Proust betreffen, vinden we ook andere ideeën die een rol spelen in 
Vestdijks visie op Proust in geromantiseerde vorm in zijn werk terug. Het idee 
van de niet-gefreudianiseerde psychologie bijvoorbeeld. In De laatste kans legt 
Anton omslachtig aan zuster Marie uit dat Freuds theorieën omtrent het Oedi
puscomplex niet voldoen om de erotische binding met zijn moeder te verkla
ren.255 

In zijn eerste hoofdstuk, 'Proust en het algemene'256 legt Vestdijk ons uit 
hoe Proust achter de subjectieve, persoonlijke belevenis altijd het algemenere 
ziet, zonder daarbij in de filosofie te vervallen: 'Het zal in romans niet vaak 
voorkomen, dat het algemene, in de vorm van een theoretisch inzicht, echte 
ontroering opwekt, en dat de persoon in kwestie - in dit geval tevens de 
schrijver - dit van zichzelf weet. Het laat intussen duidelijk zien, dat de 
beschouwingen over het algemene hier niet tot filosofie zijn geworden, tenzij in 
de slordige betekenis van "bespiegeling", zonder nadere specif ikatie'.257 

Vestdijk rekent het filosofisch-algemene dat in Prousts werk naar voren komt 
tot het essayistische aandeel in dat werk. Bij Proust staat het individuele in 
dienst van het algemene. Hij geeft als voorbeeld de liefde tussen Saint-Loup en 
Rachel die, volgens Vestdijk, de subjectiviteit die elke liefde kenmerkt, 
illustreert: 'Wanneer in Le Côté de Guermantes de hoofdpersoon en naamgenoot 
van de auteur, Marcel, de minnares van Robert de Saint-Loup, Rachel, een 
notoire snol, maar met toneelbegaafdheid, voor het eerst ontmoet, is hij ont
roerd, allerminst door de persoonlijkheid van Rachel, maar door het zich baan
brekend inzicht in de subjectiviteit van het liefdesfenomeen, die Robert de 
Saint-Loup toestaat de door hém geminachte jonge vrouw lief te. hebben en 
boven alles te vereren. "C'était la puissance de l'imagination humaine, l'illusion 

•̂ 4 o.e. p . 230: 'Wat hij Neumann ook duidelijk zou maken was dit. Proust was voor hem het 

interessantst, zolang hij zich uitsluitend met zichzelf bezighield. [...] Maar hier traden andere 

personages, van binnen bekeken, plotseling zo romanachtig op de voorgrond, dat men -

afgezien nog van de vraag: hoe weet hij dat allemaal? - de grote schrijver haast zou gaan 

beklagen, omdat hij het niet zelf had meegemaakt, niet zelf aan den lijve had ondervonden. [...] 

Och, Proust , een halve beginneling nog toentertijd, had misschien alleen maar een stukje 

"gewone roman" willen inlassen, om de zaak uitgegeven te krijgen. Een "intrige", met 

"spanning", of althans de aanloop tot een intrige; en dan prettig van binnen bekijken hoe de 

mensen zich op die intrige voorbereiden, steeds met knipoogjes naar de auteur, die dan 

terugknipoogde [...]. Wie zijn eigen leven beschreef moest zich bepalen tot zichzelf. Wat wist 

men van anderen af?'. 

ra o.e. pp. 116-117. 

256 S. Vestdijk, 1966 (a), pp. 373-385. 

257 o.e. pp. 374-375. 
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sur laquelle reposaient les douleurs de l 'amour que je trouvais grandes". Een 
algemeen verschijnsel derhalve, waar de liefde van Robert voor Rachel slechts 
een illustratie van is'.258 Proust heeft echter, naar de mening van Vestdijk, ook 
aandacht voor het bijzondere. Hij vertoont naast grote begaafdheid en affiniteit 
voor het algemene een even sterk vermogen om zich met details, de bijzonder
heden bezig te houden en is dus nooit in de vakfilosofie vervallen: 'In Proust's 
tijd, en ook in de onze ligt het niet voor de hand, dat een romancier "wetten" 
zoekt en formuleert; en in werkelijkheid heeft Proust dat dan ook nooit zo eks-
klusief gedaan, het is alleen maar één van de grondkrachten, die hem beheersen, 
en waarvan de andere onveranderlijk gericht is op het bijzondere detail, hoezeer 
getoetst aan het algemene'.259 Ondanks de hogere algemeenheid die de liefde 
tussen Saint-Loup en Rachel dient te illustreren, komt het individuele van deze 
twee personages ook tot zijn recht. De verteller is evengoed ontroerd door het 
bijzondere van Rachel. 

Deze dialektiek van het bijzondere en het algemene is, volgens Vestdijk, een 
uiting van Prousts streven naar een algemeenheid van hoger orde. Vestdijk ziet 
in dezen een zeker verband met de fenomenologie: 'Proust's methode heeft wel 
iets van de latere fenomenologie, waar het "wezen" óók algemeen is, zonder dat 
men het zal willen verwarren met een algemene natuurwet of met de algemene 
betekenis van een filosofische stelling'.260 Deze synthese van het algemene en 
het bijzondere heeft ook consequenties voor Prousts stijl: 'Iedere volzin - en er 
zijn er die een bladzij beslaan - beschrijft een curve tussen algemeen en bij
zonder, vice versa, die in het klein reeds een wereld omvat, en wordt daardoor 
tot een prototype van de gehele roman, die hetzelfde doet in het groot'.261 

Vestdijk onderstreept vervolgens de originaliteit van Prousts compositie, die zo 
sterk afwijkt van de negentiende-eeuwse intrigeroman: 'Kompositie hier stellig 
niet in de gebruikelijke betekenis, want een overzichtelijk schema der gebeurte
nissen laat zich bezwaarlijk opstellen, en er is vrijwel geen overeenkomst met 
de traditionele intrigeroman, - Proust's werkelijkheid is op zichzelf al intri
gerend genoeg, kan men zeggen - tenzij dan aan het slot, waar al die huwelijken 
en verbintenissen tussen de voorradige personages de lezer kunnen verbazen, als 
in strijd met zijn habituele aanpak. Dit alles neemt niet weg, dat er binnen de 
mogelijkheden van zulk een geweldige omvang genoeg "points de repère" zijn, 
die datgene vervangen wat in een kleinere roman kompositie heet'.262 O p het 
macro-niveau van de compositie bespeurt Vestdijk opnieuw de dialektiek van 
het bijzondere en het algemene. Als voorbeeld hiervan geeft hij de liefdesscène 

o.e. p. 374. 

o.e. p. 378. 

I.e. 

o.e. p. 379. 

o.e. p. 381. 
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tussen Mlle Vinteuil en haar vriendin in Montjouvain. In Combray heeft deze 
gebeurtenis slechts een anecdotische waarde. Honderden bladzijden later echter, 
wanneer de ik-figuur van Albertine verneemt dat zij de vriendin van Mlle Vin
teuil gekend heeft, wordt deze scène opnieuw van betekenis en plaatst zich op 
het niveau van het algemene: de lesbische liefde en de jaloezie die iedere liefdes
relatie bij Proust domineert. 

Prousts drang naar het algemene verklaart tevens het feit dat roman en essay 
bij hem samengaan.263 Deze essayistische uitweidingen, die wel een zekere 
wetenschappelijke inslag hebben, maken Proust, in de ogen van Vestdijk, even
wel niet tot een filosoof of intellektualist. Want zoals Proust zelf in zijn 
Recherche heeft gezegd: "'Une oeuvre où il y a des théories est comme un objet 
sur lequel on laisse la marque du prix"'. Proust verliest de concrete aanleiding 
tot zijn beschouwingen nooit uit het oog. Tenslotte brengt Vestdijk deze drang 
naar het algemene, zonder daarbij in abstractie te vervallen, bij Proust in ver
band met de Franse volksaard: 'Dit vermogen om zich door het redeneren niet 
in abstraktie te laten drijven zou men in verband kunnen brengen met het 
franse volkskarakter [...]. De franse geest heeft men wel "geïntegreerd" ge
noemd. Als rationalist veralgemeent de Fransman goed en graag, maar zijn zake
lijkheid houdt hem daarbij veelal verwijderd van het punt, waar het denken 
overgaat in het spekuleren, deze spécialité van de filosofisch aangelegde Duitser. 
"Grote filosofen", in de zin van Kant of Hegel, of zelfs maar van Schopenhauer 
of Nietzsche, telt Frankrijk dan ook nauwelijks. Wellicht hangt dit samen met 
de ouderdom van de Franse kuituur. Individueel gezien, is filosoferen in specu
latieve, transcendentale, niet-empirische trant typerend voor de jonge mens; niet 
dat de oudere er te nuchter of te gedesillusioneerd voor is, maar hij heeft leren 
inzien, dat filosofische (en ook religieuze) systemen geboren worden uit een 
soort misbruik van het denken, een geestelijke luxe'.264 

In het tweede hoofdstuk, 'De psychologie bij Proust'265 gaat Vestdijk in op 
de psychologische dimensie van Prousts werk die hij als een van de meest frap
pante dimensies beschouwt. Via het werk van Proust geeft Vestdijk zijn eigen 
visie op de mens. De mens is een polyvalent wezen en daarmee een raadsel voor 
de medemens: 'Een mens is niet alleen zichzelf, maar ook de jeugd van zichzelf, 
hij is zijn ouders, zijn vrienden, zijn minnaressen, zijn ondergeschikten - zijn 
provincie, zijn omgeving, zijn sociale klasse - hij is alles wat hij gezien, ervaren, 

263 Vestdijk had reeds in 1952 in zijn artikel 'Roman en essay op elkanders hielen' over deze 
vermenging van roman en essay bij Proust gesproken: 'Opmerkelijk is nu echter, dat op het 
romanterrein, waar het essay is of schijnt uitgegroeid, plotseling mengvormen kunnen 
opbloeien, die alles omvergooien, aan dogma, aan voorgeschreven vorm. Van het hoofdwerk 
van Marcel Proust, die wel eens als de grootste "romancier" van de laatste halve eeuw is 
beschouwd, kan niemand zeggen, of het een grote roman is dan wel een groot essay. Indachtig 
aan de voorrechten van het genie, eindigde men ermee Proust zijn "essayistische inslag" (maar 
het was veel erger dan dat) te vergeven'. 

'H S. Vestdijk, 1966 (a), pp. 384-385. 

2tó S. Vestdijk, 'De psychologie bij Proust'. In: Maatstaf, 1966, pp. 509-525. 
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geleden en genoten heeft; en tenslotte is hij ook nog wat hij niét is, want 
Proust's gewoonte om zijn personages banen naar hun eigen tegendeel te laten 
beschrijven, waarbij de meest verbazingwekkende surprises niet zijn uitgesloten, 
zijn minder een bewijs voor de neiging van de romancier tot opzichtige ver
rassingen, of voor zijn theoretische vertrouwdheid met de antithetische struk-
tuur van het karakter, dan voor zijn overtuiging, dat de mens, indien hij een 
totaliteit is, ook dit moet zijn: zijn eigen kontrast, zijn eigen ontkenning. De 
voorbeelden daarvan zijn niet te tellen. Zij kunnen verschillende vormen aan
nemen, al naar gelang de mens verandert in wat hij vroeger niet was, dan wel 
op één moment met zichzelf strijdig is of wordt, en door allerlei tegenstellingen 
en ambivalenties een raadsel voor zijn medemens is'.266 

Prousts psychologie wordt volgens Vestdijk in de eerste plaats bepaald door 
de tijd. Personages veranderen in de loop van de roman waarbij Proust er niet 
voor terugschrikt de lezer voor de nodige verrassingen te plaatsen: Saint-Loup 
blijkt homoseksueel, de snol Rachel wordt een begaafde actrice, de ik-figuur zelf 
ontwikkelt zich van een bedorven rijkeluiszoontje tot een hard werkende 
romanschrijver. Een ander kenmerk van Prousts psychologie is de identificatie. 
Belangrijke uitingen van deze identificatie zijn de imitatie en het opstellen van 
prototypen door de auteur: de Parijse grandes dames imiteren elkaar dat het een 
lust is, Marcels moeder gaat op zijn grootmoeder lijken, na de dood van Alber-
tine zou Marcel het liefst relaties hebben met vrouwen die Albertine heeft 
begeerd, Marcel imiteert eerst Bloch, later Bloch Marcel, de verhouding van 
Marcel en Albertine is tot op zekere hoogte een duplikaat van de liaison van 
Swann en Odette, de verhouding tussen Saint-Loup en Rachel vertoont sterke 
overeenkomsten met het Albertine-verhaal. Het belangrijkste kenmerk van 
Prousts psychologie is naar de mening van Vestdijk echter zijn machtspsycho-
logie: 'Proust, ik stipte het reeds aan, stond sterk onder de invloed van de oude 
franse moralisten en memorialisten; daarnaast is de nawerking van de 19-eeuwse 
associatiepyschologie bij hem merkbaar, en wat de rol van het onbewuste be
treft misschien van Bergson [...]. Wat zijn benadering veel meer dan deze 
figuren en stromingen kenmerkt is echter, dat het een machtspsychologie is'.2 '7 

Deze machtspsychologie laat zich met name illustreren aan de hand van de lief
desgeschiedenissen tussen de ik-figuur en Albertine en tussen Swann en Odette. 
Beide verhoudingen worden gekenmerkt door een afmattende reeks van poging
en om de wil van de ander te breken: 'Bij Proust evenwel worden deze ver
houdingen gefundeerd door zijn machtspsychologie, die van hem eist, dat dat
gene wat het bezit bedreigt voorop wordt gesteld - niet alleen maar in de 
bespiegeling, ook in feite, en er pas zijn waarde aan verleent'.268 De liefde kan 
alleen geboren worden uit de bedreiging van het bezit en de daarop berustende 
jaloezie: 'Maar met name in de geschiedenis met Albertine heeft Proust het 

S. Vestdijk, 1966 (b), pp. 509-510. 

o.e. p. 515. 

o.e. p. 520. 
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onderwerp dan ook wel volledig uitgeput: het onderwerp van een liefde, die niet 
gedijt ondanks een jaloezie, of gekruid door jaloezie [...], maar een liefde die 
niets zou zijn zonder de jaloezie, en die er praktisch geheel mee samenvalt'.269 

Zodra Swann en de verteller het gevoel hebben hun geliefden volledig te bezit
ten, vervelen zij hen. De machtspsychologie domineert overigens niet alleen de 
liefde maar ook het mondaine gebeuren. Ook het sociale leven wordt door 
macht bepaald en volgens Vestdijk voelt de ik-figuur zich daarom goed thuis in 
deze modaine kringen: 'Zijn medeplichtigheid aan het spel van macht en gel
dingsdrang moge dan het "bijzondere" doel van de latere romancier ten goede 
gekomen zijn, zij wordt in eerste instantie toch bepaald doordat hij zich als 
machtsmens in dit milieu als een vis in het water voelt'.270 

Het derde hoofdstuk van Vestdijk heeft als titel 'Proust en de kunst'.271 

Zoals reeds gezegd gaat Vestdijk hier eerst in op het specifieke gebruik van de 
metafoor bij Proust. Niet alleen de verteller, maar ook Prousts andere per
sonages staan in een intieme verhouding tot het metaforische. Bloch bedient zich 
vaak van een homerisch taaieigen, Swann toetst voortdurend de gezichten die hij 
om zich heen ziet aan de portretten van oude meesters en de Baron de Charlus 
is een 'metafoor in aktie': in Sodome et Gomorrhe bijvoorbeeld speelt hij een 
personage uit de memoires van Saint-Simon. Vervolgens komt hij op zijn eigen
lijke onderwerp, Proust en de kunst. Volgens Vestdijk was Proust een amateur 
op het terrein van de muziek en hij neemt daarmee een zeer afwijkend stand
punt in. Dit amateurisme blijkt bijvoorbeeld uit de weinig technische be
schrijvingen die Proust geeft van Vinteuils muziek. Vestdijk zet deze beschrij
vingen tegenover die van de composities van Adrian Leverkühn in Thomas 
Manns Doktor Faustus. Toch gelooft Vestdijk wel dat Proust in een zeer per
soonlijke verhouding tot de muziek heeft gestaan. Over de schilderijen van Elstir 
spreekt Proust wel als vakman. Vestdijk analyseert de ontdekking die de schilde
rijen van Elstir voor de verteller zijn, waarbij hij kort ingaat op het verband 
tussen deze schilderijen, waarvan Vestdijk overigens opvallend genoeg het 
impressionistische karakter ontkent272, en Prousts literatuur. De vermenging 
van elementen in de schilderijen van Elstir is, evenals de metafoor in de 
literatuur, een uiting van het samengaan van het bijzondere en het algemene: 
'Veralgemening alweer: twee verschillende elementen op één noemer gebracht. 
Maar ook en juist in de mate ervan, verbijzondering, want het is de visie van 
het individu Elstir, die bij het opdoen en verwerken der visuele impressies zijn 

o.e. p. 519. 

S. Vestdijk, 1966 (e), pp. 601-621. 

o.e. p. 607: 'Van de beschrijvingen van Elstir's doeken onthoudt men voornamelijk de 
nauwelijks nog "impressionistisch" te noemen - Proust zelf had niets van een impressionist, al 
heeft hl] de invloed van deze stroming ondergaan - notie van een vermenging van elementen 
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splitsend verstand heeft uitgeschakeld, waardoor deze synthese eerst tot stand is 
kunnen komen'.2 /3 

Ook de muziek van Vinteuil is van betekenis voor de verteller en andere 
personages in de roman. Swann associeert de 'petite phrase de Vinteuil' met zijn 
liefde voor Odette, voor de verteller symboliseert de muziek niet zijn liefde 
voor Albertine maar het geluk dat, zoals hij later zal ontdekken, in de kunst 
gevonden kan worden. De verteller is in staat de esthetische waarde ervan te 
onderkennen. Zoals Vestdijk, naar aanleiding van het beluisteren van het septet 
door de verteller opmerkt, geeft ieder kunstwerk uitdrukking aan wat Proust 
noemt een 'patrie inconnue', een 'patrie perdue'. Een flirt met het platonisme 
in de ogen van Vestdijk, maar men moet er beslist geen platonische beginsel
verklaring in lezen: 'Het valt niet te ontkennen, dat Proust hier merkbaar op 
weg is naar een platonisme, dat voor iemand zo gebonden aan het algemene en 
het veralgemenen als hij altijd wel de grote verleiding zal blijven. [...] Deze 
"patrie intérieure", die op de keper beschouwd niets anders is dan de Plato
nische Idee in haar esthetisch aspekt - de Idee der Schoonheid - Proust is waar
lijk niet van mening dat die ergens "is", ergens "bestaat", zoals Plato dit van de 
Ideeën geloofd moet hebben; en zijn bespiegelingen over deze "patrie" - waarbij 
de herinnering een functie vervult, vergelijkbaar met de "anamnesis" van Plato -
staan naar hun werkelijke bedoeling dan ook meer op één lijn met de fenome
nologische benadering van het "wezen" der dingen, waarvan óok niet wordt 
verondersteld, dat het ergens een transcendent, substantieel bestaan leidt'.274 

Vestdijk wijkt hier met zijn interpretatie dus duidelijk af van Dresdens 
opvattingen omtrent het neo-platonisme bij Proust en de eventuele verwant
schappen tussen Proust en de symbolisten. Een en dezelfde scène, het beluiste
ren van het septet van Vinteuil door de verteller, geeft aanleiding tot uiteen
lopende interpretaties. Volgens Vestdijk was Proust beslist geen platonisch 
denker: 'Wie mij nu zou willen vragen waarom Proust, voor zover als denker te 
rubriceren, dan geen platonisch denker mag zijn, zou ik kunnen antwoorden, 
dat zijn gehele geestesstructuur zich daartegen verzet. Bij al zijn verkleefdheid 
aan het algemene, aan het opsporen van "wetten" - wat hij trouwens maar zel
den in feite doet - blijft hij als persoonlijkheid de sceptikus en nominalist par 
excellence, de leerling van Montaigne, de man die uiterst behoedzaam tast en 
formuleert, nooit een verklaring verzint zonder er twee of drie andere verkla
ringen naast te stellen, en die aan de wereld der verschijningen, kritisch 
doorlicht, altijd het laatste woord laat [...]. Misschien mag men zeggen: had 
Proust zich tot filosoof ontwikkeld, hij had een behoorlijke kans gemaakt in 
platonisch vaarwater terecht te komen; maar eigenlijk mag men dat toch niet 
zeggen, want om een filosoof te worden had hij zich juist van deze binding aan 
de konkrete verschijningen moeten bevrijden, die het on-platonische van zijn 
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wezen bepaalt'.275 Proust zocht geen ideeën die in zichzelf ergens bestaan, 
maar schiep het ideële. Tot slot gaat Vestdijk uitgebreid in op het belang van de 
onwillekeurige herinnering en de betekenisvolle impressies, als die van de 
muziek van Vinteuil, voor de ontdekking van de roeping van de ik-figuur. Zij 
wijzen hem de weg naar de artistieke verbeelding van zijn eigen leven. De 
onwillekeurige herinnering leert hem hoe het algemene tot onsterfelijkheid 
leidt; het geeft uitdrukking aan een bezielde algemeenheid: 'Maar sommen wij 
op in welke opzichten de waarheden van de "petite madeleine" etc. met het 
algemene in verband te brengen zijn. In de eerste plaats is natuurlijk iedere 
waarheid als zodanig reeds iets algemeens, omdat een waarheid geldt voor ieder
een. In de tweede plaats is de vergelijking tussen heden en verleden een treffend 
voorbeeld van die akkoladevorming, dat zien van overeenkomsten en analogie
ën, waarop iedere generalisering nu eenmaal berust. En in de derde plaats krijgt 
het hierop berustende verbeelden van het eigen leven een karakter van duur
zaamheid - dat weer met de waarheid samenhangt, en dat de waarde van het 
kunstwerk bepaalt [...]. In deze betekenis leidt het kontakt met de verstreken 
tijd niet alleen tot veralgemening, maar de tijd zelf wordt veralgemeend: zijn 
minuten worden aan elkaar gelijkgeschakeld door de onaantastbare geldigheid 
van het onsterfelijk kunstwerk'.276 Een samenspel van inspiratie en rationali
teit kenmerkt Prousts kunst in de ogen van Vestdijk. 

In het laatste hoofdstuk van zijn essay, 'Proust en de liefde'277 gaat Vest
dijk evenals Drion al voor hem had gedaan, uitgebreid in op de transpositie die 
Proust toepast: de historie met Albertine berust op een travestie. Ik heb dit 
reeds uitvoerig besproken in mijn beschrijving van de tendensen binnen de 
Proustreceptie tijdens deze periode. 

In 1967 schrijft Van den Bergh een vernietigend artikel in Vrij Nederland over 
de vertaling van Veenis-Pieters onder de veelzeggende titel, 'Proust verprutst'. 
Van den Bergh gaat zeer uitgebreid in op de door hem bespeurde tekortkoming
en van deze vertaling. Veenis-Pieters heeft de lange zinnen van Proust vaak niet 
goed in het Nederlands weten om te zetten: 'Een van de meest opvallende 
eigenaardigheden van Prousts taalgebruik is uiteraard zijn syntaxis met de vaak 
over lange alinea's uitgestrekte volzinnen. Nog merkwaardiger is dat deze zin
nen, ondanks hun uitvoerige tussen- en bijzinnen altijd volmaakt leesbaar en 
begrijpelijk blijven...in het origineel. In het Nederlands is die helderheid ver te 
zoeken. Vele zinnen moet men twee, drie keer overlezen om te begrijpen wat 
er staat en in andere gevallen was het opzoeken van de passage in het Frans de 
enige oplossing'.278 Verder permitteert Veenis-Pieters zich volgens Van den 
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Bergh enkele vrijheden die niet gepast zijn, zoals het laten tutoyeren van 
personages: '"Dat ben ik met je eens" zegt Swann bijvoorbeeld op pag. 206 
tegen de prinses (!) des Laumes. Wanneer men dit plotseling tutoyeren enigszins 
verbijsterd naslaat bij Proust, blijkt er alleen "je crois bien" te staan'.279 

Woordspelingen worden door Veenis-Pieters meestal onvertaald gelaten en ook 
niet met een noot toegelicht: 'b.v. wanneer dokter Cottard zegt dat hij even de 
hertog d'Aumale (Eau mâle) moet spreken, als hij naar de wc gaat'.280 Daar
naast heeft ze bepaalde idiomatische eigenaardigheden van het Frans over het 
hoofd gezien: ' O m de haverklap blijkt Swann van mannen te "houden", zelfs 
van de baron de Charlus (!), in plaats van op ze gesteld te zijn'.281 Tenslotte 
zijn er de 'gewone foute vertalingen': 'Dikwijls wordt het duidelijk dat de 
vertaalster zelf geen idee heeft wat er eigenlijk staat, wanneer ze b.v. "son" met 
"haar" vertaald als het "zijn" moet zijn, als ze "des grands valets" (opperlakeien) 
met "grote lakeien" weergeeft, als ze het heeft over "domheid, die overeenkomst 
vertoont met werkelijke intelligentie" i.p.v. "samen kan gaan met" en als ze de 
kringen in Dante's Hel, "cirkels" (cercles) noemt'.282 Volgens Van den Bergh 
had deze 'onvoldoende gecontroleerde vertaling van een niet ten volle voor dit 
werk gedisponeerde vertaalster [hij is van mening dat de uitgever een verwante 
ziel als Morriën voor deze klus had moeten vragen] nooit de Nederlandse 
boekenmarkt mogen bereiken'.283 

1971 is het jaar van de herdenking van de honderdste geboortedag van Proust. 
Maatstaf brengt in juli van dat jaar een speciaal nummer uit gewijd aan Proust. 
Van der Velden vertelt in zijn bijdrage 'Het meisje van Proust'284 hoe hij een 
bezoek bracht aan Céleste Albaret in de hoop dat hij haar zo ver zou krijgen 
mee te werken aan een boek over haar tijd met Proust. Albaret weigert: 'Ik ge
loof toch dat de redenen van haar weigering dieper liggen. Zij leefde in de Tijd 
die zij met Proust verloren heeft. En die Tijd wil zij niet publiek maken. Zij 
pot hem op, zij herhaalt hem onvermoeibaar in zichzelf. Zij spreekt erover 
tegen jou, tegen mij, tegen hen die haar komen opzoeken en die haar er naar 
vragen. Maar zij wil niet dat dat opgeschreven wordt. Het Boek is door Proust 
geschreven. Ieder op zijn plaats'.285 In 1973 vertrouwt Albaret haar herin-

l.c. 

B. van der Velden, 'Het meisje van Proust'. In: Maatstaf, 1971, pp. 162-165. 

o.e. pp. 163-164. 



Periode 1945-1971 187 

neringen toe aan Georges Bermont. Verder publiceert Maatstaf een fragment uit 
de vertaling van A l'ombre des jeunes filles en fleurs van de hand van Lijsen. Van 
Houten beschrijft in zijn artikel, 'Literair toerisme'286 op ironische wijze een 
bezoek dat hij bracht aan het dorpje Illiers. Ik heb dit reeds besproken in de 
inleiding van dit hoofdstuk. Boks-Schoute bespreekt in haar artikel 'De roeping 
van Marcel Proust en de episode van de madeleine'287 het belang van de on
willekeurige herinnering. Als eerste in de rij van critici gaat ze uitgebreid in op 
de ontwikkeling tussen de Proust van Contre Sainte-Beuve en de Proust van de 
Recherche: 'Dit fragment van de voorrede van Contre Sainte-Beuve is nog een vrij 
banaal, kinderlijk verhaal, in sprookjessfeer, het is als het ware een eerste staat 
van een ets: we zullen dadelijk lezen hoeveel mooier en diepzinniger hetzelfde 
in "Du côté de chez Swann" wordt weergegeven. Hier is de stijl nog wat houte
rig en omslachtig, al voelt men wel de vreugde over de ontdekking en over de 
gelukkige zomers in zijn jeugd'.288 Ze gaat vervolgens uitgebreid in op de 
Madeleinescène. Deze analyse is hierboven bij de tendensen (3.3) al besproken. 
Van der Velden bespreekt vervolgens de relatie tussen Proust, Vermeer en Rem
brandt.289 Hij beschrijft uitgebreid het verblijf van Proust in 1902 in Neder
land en het bezoek dat hij in mei 1921 bracht aan een tentoonstelling van Hol
landse meesters in het Jeu de Paume. Proust was gefascineerd door de Neder
landse schilderkunst. Vermeer was zijn favoriete schilder. Van der Velden voert 
verschillende redenen aan voor deze speciale bewondering voor Vermeer. Hij 
beroept zich daarbij op de studie van M.E. Chernowitz, Proust and Painting en 
op de uitlatingen van de Franse kunsthistoricus René Huyghe die hierin wor
den geciteerd. Vermeer was in een bepaalde elitekring in de mode. Men zag 
hem als een voorloper van de impressionisten omdat hij het probleem van het 
licht in de open lucht had aangepakt. Een tweede reden is dat Vermeer, evenals 
Proust, van het realisme afwijkt vanuit de overtuiging dat men de verbeelding 
door de gevoeligheid kan vervangen. Vermeer en Proust hebben beiden een 
werkelijkheidsvisie die anders is dan de collectieve visie waaruit het realisme 
merendeels bestaat. Voor Rembrandt had Proust volgens Van der Velden iets 
minder bewondering. Proust roemt vooral zijn lichteffecten. Proust heeft de 
door hem bewonderde schilderkunst in zijn werk verwerkt. Hij ontleent er be
paalde vergelijkingen aan en gebruikt het in zijn beschrijvingen. Swann werkt 
aan een studie over Vermeer en Bergotte realiseert zich als hij naar Gezicht op 
Delft kijkt dat zijn laatste werken te dor zijn. Tenslotte publiceert Maatstaf een 
interview met Luchino Visconti, overgenomen uit de Magazine Littéraire, over 
de film die hij van plan is te maken naar aanleiding van Prousts roman. Viscon
ti wil de geschiedenis van Swann en Odette weglaten en zich concentreren op 
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de verteller. De sociale polemiek in Prousts werk interesseert Visconti meer dan 
de poëtische kant ervan. De belangrijkste thema's die Visconti in zijn film zou 
willen verwerken zijn die van de liefde en de jaloezie, maar het zou toch vooral 
een beschrijving van een samenleving moeten worden. De film zou nooit gerea
liseerd worden. 

Op 17 juli 1971 publiceert de romaniste Jaffé-Freem in De Groene Amsterdam
mer het artikel 'Marcel Proust: vernieuwer van de romankunst'. Jaffé-Freem 
gaat hierin uitgebreid in op de relatie tussen Proust en de 'nouveaux roman
ciers'. Op 27 april 1966 was Jaffré-Freem in Leiden, bij Dresden, gepromoveerd 
op het proefschrift Alain Robbe-Grillet et la peinture cubiste.290 Proust kan in 
haar ogen om verschillende redenen als voorloper van de nouveau-roman gezien 
worden. Prousts roman is een der eerste die niet chronologisch is opgebouwd: 
'Nu eens loopt de schrijver vooruit op latere gebeurtenissen, dan weer geeft hij 
in een flash-back een stuk uit het verleden weer. Hij heeft expres leemtes laten 
bestaan. Proust geeft vrijwel nooit de rechtlijnige evolutie van een persoon, die 
loopt van geboorte tot dood'.291 Prousts werkelijkheid is een verbrokkelde 
realiteit: 'Wij hebben geconstateerd dat de tijd verbrokkeld wordt en dat de 
romanfiguren - zelfs de "ik" - in fragmentarische delen uiteenvallen, die men 
niet zonder meer kan samenvoegen tot een eenheid. Evenmin lukt het de lezer 
de talrijke, onvolledige beschrijvingen die Robbe-Grillet in zijn boeken geeft 
van mensen, situaties en dingen tot een logisch, afgerond geheel aaneen te 
hechten. Ook de werkelijkheid is bij Proust geen homogeen geheel meer, maar 
is kaleidoscopisch geworden'.292 Daarnaast is Prousts werk metadiscursief: een 
roman over de roman: 'Onderwerp van de roman is het ontstaan ervan: ook dit 
thema vindt men terug in de meeste "nouveaux romans"'.293 Zo projecteert 
ook Claude Mauriac zichzelf in al zijn romans in de figuur van een roman
schrijver die nadenkt over zijn manier van schrijven. En Prousts opvattingen 
over de betrekkelijkheid van ruimte en tijd zijn van invloed geweest op een 
auteur als Butor: 'Wanneer men nagaat hoe Butor experimenteert met de coör
dinaten tijd en ruimte als kader van zijn boeken, herkent men de invloed van 
Proust. Proust reeds heeft de relativiteit en de rekbaarheid van de vaste 
begrippen tijd en ruimte onderkend'.294 Proust kondigt in de ogen van Jaffé-
Freem de moderne literatuur aan omdat zijn kunst de werkelijkheid onderzoekt 
in plaats van haar te beschrijven: 'Vóór Proust was de roman vooral beschrij
ving van de werkelijkheid, na hem (tot en met de nouveau roman) is de roman 
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een middel geworden om de wereld te onderzoeken en te doorvorsen. Men kan 
gerust zeggen dat Proust een mijlpaal vormt in de geschiedenis van de roman
kunst'.295 

In Hollands Maandblad 1971/72 publiceert Drion opnieuw een artikel over 
Proust: 'Balzac, Proust en Nederland'.296 Drion heeft altijd een bijzondere 
voorkeur gehad voor deze twee, in zijn ogen zeer uiteenlopende, auteurs. Op 
basis van het aantal publicaties over Proust sinds zijn overlijden in 1922, gaat 
Drion uit van de stelling dat Proust meer gelezen wordt in Nederland dan 
Balzac. Deze Nederlandse bijdragen tot de Proustliteratuur houden zich volgens 
Drion vooral bezig met de filosofie van A la recherche du temps perdu, meer dan 
met de literaire aspecten ervan. Een typerend voorbeeld van deze filosoferende 
benadering is in de ogen van Drion het vierdelig essay van Vestdijk (1966) in 
Maatstaf. Hij gaat hier uitvoerig op in en hoewel hij van mening is dat het essay 
van Vestdijk behoort tot het beste wat in Nederland over Proust is geschreven, 
stelt Drion zich er zeer kritisch tegenover op. Vestdijks opvatting dat Prousts 
hang naar het algemene voornamelijk voortkomt uit een filosofische visie, wijst 
hij resoluut van de hand: 'Het leggen van deze verbanden was voor Proust veel
eer de bevrediging van een esthetische behoefte: "les belles généralités", die aan 
de daardoor onderling verbonden elementen van de werkelijkheid een schoon
heid verlenen, die de elementen ieder op zich zelf, niet bezaten'.297 Ook Vest
dijks interpretatie van de 'patrie intérieure' naar aanleiding van het septet van 
Vinteuil, is volgens Drion onjuist. Prousts 'patrie intérieure' dient niet gelijk 
gesteld te worden aan de platonische Idee: 'Leest men de passage bij Proust na, 
dan is de strekking bijna tegengesteld aan wat Vestdijk eruit haalt. Waar Proust 
over de "patrie intérieure" van de musicus spreekt, doelt hij op de eigen, per
soonlijke "patrie intérieure" van de individuele kunstenaar: "Quand il chante 
selon sa patrie". [...] Hoever zijn we hier af [...] van Vestdijks versie van een 
vaderland, waaraan alle kunstenaars deel zouden hebben, en van "de platonische 
Idee in haar esthetisch aspect"'.298 Zoals we gezien hebben ziet Vestdijk in de 
betreffende passage geenszins een platonische beginselverklaring. 

Vervolgens gaat Drion uitgebreid in op het eigenlijke onderwerp van zijn 
essay: de relatie Proust-Balzac. Balzac komt vaak voor in de Recherche en Proust 
heeft een uitvoerige studie aan hem gewijd in zijn Contre Sainte-Beuve. Maar het 
meeste verwantschap vertoont Prousts roman met de Comédie Humaine in de 
beschrijving van de salon van Mme Verdurin. Deze beschrijving doet sterk 
denken aan Balzacs beschrijving van het Pension Vauquer in Le Père Goriot: 
'Kenmerkend is dat zowel de clan van Mme Verdurin, als de kostgangers van 
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het Pension Vauquer, als groep een geheel eigen bestaan leven, een organisch 
geheel vormen, zó dat de leden van de groep tijdelijk hun individuele bestaan 
prijsgeven'.299 Belangrijke verschillen tussen Balzac en Proust zijn het feit dat 
Prousts werk de maatschappelijke dimensie mist die zo kenmerkend is voor de 
Comédie Humaine en de waardering bij beide auteurs van macht en machtswil. 
Bij Proust komt machtswil meestal voort uit angst en onzekerheid, bij Balzac 
niet: 'Vestdijk heeft in zijn studie over Proust diens psychologie gekenschetst 
als een machtspsychologie. De voorbeelden die hij daarvoor aanvoert zijn niet 
alle overtuigend. In ieder geval wijzen zij er niet op - daarom ging het Vestdijk 
ook niet - dat Proust zich voelde aangetrokken tot de "Wille zur Macht". De 
persoon in wie hij nog de meeste machtswil heeft geconcentreerd, is het on
sympathiekste personage van zijn werk: madame Verdurin. Wel zou men ook 
de neurotische jaloezie van de "verteller", die diens liefdesverhouding met 
Albertine zo volledig beheerst, kunnen zien als een machtsbehoefte, maar dat is 
dan toch de machtsbehoefte van de angst, van de onzekerheid. Alweer geeft de 
rol van Vautrins machtswil in de vergelijkbare verhouding tussen hem en 
Lucien de Rubempré duidelijk het verschil in betekenis en waardering aan van 
macht en machtswil bij Balzac en Proust. Aan Vautrins dominering van Lucien 
de Rubempré is iedere angst, iedere onzekerheid vreemd'.300 Een ander belang
rijk verschil is dat Proust het principe van de intermitterende persoonlijkheid 
veel verder dan Balzac heeft doorgevoerd: 'Natuurlijk, ook Balzacs personages 
kennen hun sociale ups en downs, hun "splendeurs et misères", maar dat is iets 
heel anders dan de veranderingen die Prousts tijd veroorzaakt in de persoonlijk
heden van Saint-Loup en Charlus'.301 
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