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Hoofdstuk 4 

Periode 1972-1997 

4.1 Inleiding 

Ook tijdens deze derde periode, die vijftig jaar na Prousts dood aanvangt, gaat 
de publicatiegeschiedenis van zijn werk nog steeds door. In 1978 verschijnt L'In
différent, een novelle die in 1896 gepubliceerd werd in La vie contemporaine en 
werd teruggevonden door Philip Kolb.1 Deze publicatie wordt door Jongma be
sproken in Vrij Nederland, door Jaffé-Freem in Litterair Paspoort, door Hans 
Bronkhorst in De Tijd en door Van der Poel in NRC Handelsblad.1 Thematisch 
is deze novelle in de ogen van de critici een voorloper van de Recherche en met 
name van Un amour de Swann. In beide boeken gaat het 'om de niet geheel on
bekende variant dat onverschilligheid bij een van de partners de liefde bij de 
ander juist zal aanwakkeren'.3 Op het niveau van de stijl zijn er daarentegen, 
naar de mening van de critici, grote verschillen tussen beide boeken: 'Er blijkt 
nog geen sprake van de architectonische volzinnen die hem later zijn onmiddel
lijk herkenbare, unieke "geluid" zullen geven, terwijl toch al het introverte, 
vanuit de persoon komende psychologiseren aanwezig is. Door dit verschil in 
stijl bij verwante inhoud lijkt L'Indifférent plotseling meer op Benjamin 
Constant dan op Proust'4, aldus Jongma. Sinds 5 oktober 1987 zijn de werken 
van Proust rechtenvrij. Grasset komt met een onbekende versie van Albertine 
disparue, verzorgd door Nathalie Mauriac, de dochter van mevrouw Mante-

M. Proust, L'Indifférent, Gallimard, Parijs, 1978. 

E. Jongma, 'Liefde en onverschilligheid'. In: Vrij Nederland, 1 april 1978. E. Jaffé-Freem, 'Mar

cel Proust; L'Indifférent'. In: Litterair Paspoort, 1978, p. 59. I. van der Poel, 'Van en over 

Proust ' . In: NRC Handelsblad, 7 april 1978. H. Bronkhorst, 'Een verloren novelle van Proust ' . 

In: De Tijd, 4 augustus 1978. 

E. Jongma, 1978. Zie ook E. Jaffé-Freem, 1978: 'Van meer belang zijn innerlijke overeenkom

sten tussen de novelle en Prousts later oeuvre, zoals zijn opvattingen over de liefde. Madeleine 

wordt verliefd op Lepré, als hij zich onverschillig jegens haar betoont en ontvlamt, als zij hoort 

dat hij binnenkort op reis zal gaan en dus onbereikbaar wordt. Zij veinst koelheid, in de hoop 

hem daardoor aan te lokken. De mechanismen van dit spel van afstoten en aantrekken vindt 

men terug in de relaties van Swann of de verteller met vrouwen' . Zie ook H. Bronkhorst, 1979: 

'Interessant is dat het onderwerp van deze novelle overeenkomt met dat van de roman Un 

amour de Swann: een voorname dame wordt plotseling verliefd op een man die ze eerder 

nauwelijks had opgemerkt. Een liefde die wordt aangewakkerd door zijn aangekondigd vertrek 

voor een grote reis en door zijn overschilligheid'. 

E. Jongma, 1978. Zie ook I. van der Poel, 1978: 'Het thema buiten beschouwing gelaten, ont

breekt in het verhaal alles wat Proust zo uniek maakt: geen spoor van ironie, houterige zinnen 

en een vlak, mondain verhaal'. 
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Proust, een nicht van Proust.5 Flammarion brengt tien nieuwe delen Recherche 
op de markt onder redactie van Jean Milly. Laffont publiceert in zijn reeks 
'Bouquins' drie dikke delen met de hele Recherche. Tenslotte komt in 1987 het 
eerste deel van de nieuwe Pléiade-uitgave van A la recherche du temps perdu 
onder leiding van Tadié uit. Deze publicaties worden slechts oppervlakkig in de 
Nederlandse pers besproken.6 Ook verschijnen in de loop der jaren (tussen 
1970 en 1994) de verschillende delen van de door Kolb verzorgde Correspon
dance de Marcel Proust! In 1985 komt De Arbeiderspers met een Nederlandse 
bloemlezing uit de eerste zes delen (1885-1906) van deze correspondentie die 
werd samengesteld en vertaald door Geerten Meijsing.8 Deze Privé-Domein uit
gave wordt uitgebreid besproken in de Nederlandse media.9 De verschillende 
critici zien deze brieven in de eerste plaats als informatiebron over de persoon 
die Proust is geweest. Ik kom hier onder 4.3 op terug. Ook wijst men op het 
verband tussen de briefwisseling en de Recherche. Madame Straus zal voor een 
aspect van de Duchesse de Guermantes zorgen. Antoinette Faure is een van de 
Gilberte-modellen en het sterven van de moeder van Proust wordt het aangrij
pend beschreven overlijden van de grootmoeder in Le côté de Guermantes. Het 
terugvinden van thema's of incidenten die in de roman een belangrijke rol 
spelen, was een van de belangrijkste criteria voor Meijsing bij de selectie van de 
brieven: 'De stap van deze autobiografische collectie naar het meesterwerk lijkt 
voortdurend klein. Een groot deel van de correspondenten heeft met een of 
meer kanten van hun persoonlijkheid model gestaan voor karakters in het boek. 
De inhoud van de brieven levert aan de lopende band scènes, uitspraken, verha
len, situaties, persoonsbeschrijvingen op, die in veel gevallen letterlijk of bijna 

M. Proust, Albertine disparue, Grasset, Parijs, 1987. 

Zie P. van Dijk, 'Stroom Proust-publicaties na vervallen auteursrecht'. In: NRC Handelsblad, 31 
augustus 1987. M. Dijkgraaf, 'Jean-Yves Tadié, bezorger van Pléiade-uitgave van A la recherche 
du temps perdu: "Ik beschouw Proust als een literair Versailles'". In: NRC Handelsblad, 26 maart 
1986. H. Pröpper, 'Spreken als een jurk' [n.a.v. Albertme disparue]. In: NRC Handelsblad, 12 
februari 1988. R. Wester, 'Een kathedraal die nog wel even staat'. In: Vrij Nederland, 2 april 
1988. 

Zie H.G.M. Prick, 'Bij de voltooiing van de Correspondance de Marcel Proust'. In: Maatstaf, 
1994, pp. 44-49. Hij bespreekt hierin uitvoerig de uitgave van Kolb. 

M. Proust, Brieven 1885-1906, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985 (vertaling Joyce & Co). 

M. Ruyter, 'Briefschrijver Proust'. In: de Volkskrant, 25 september, 1985. M. Ruyter, 'De echo's 
van de Recherche'. In: de Volkskrant, 4 oktober 1985. H. Knopper, 'Brieven. Hij móest wel on
uitstaanbaar zijn. Marcel Proust als naarling en genie'. In: Elseviers Magazine, 7 december 1985. 
E. Jongma. 'Happend naar adem en snakkend naar frisse lucht'. In: Vrij Nederland, 1 maart 
1986. 
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letterlijk in de roman terecht zijn gekomen'.10 Evenals Greshoff voor de oor
log, is men ook nu van mening dat de literaire kwaliteit van Prousts correspon
dentie onder doet voor die van de Recherche: 'Hij schrijft geen literaire brieven. 
De stijl van zijn haastige correspondentie vertoont geen gelijkenis met de 
doorwrochte, met eindeloos geduld bijgeschaafde schrijfwijze van La Recherche. 
Als hij zich tot leden van de adel of academici richt, wemelen zijn missives van 
de platitudes"1, aldus Jos de Man. Michael Zeeman vindt Prousts brieven 'ver
bijsterend saai, heel anders dan die van bijvoorbeeld Flaubert. [...] Voor het 
merendeel zijn het mondaine plichtplegingen en tonen ze zijn côté courtisan'.u 

En Guus Vleugel denkt dat hij nooit aan de Recherche zou zijn begonnen als hij 
eerst het 'epistolaire gezanik' van Proust onder ogen zou hebben gehad.13 Meij-
sing merkt in zijn nawoord op dat Proust er ook niet naar heeft gestreefd zijn 
brieven een literaire kwaliteit mee te geven: 'Zo zijn ze ook niet bedoeld: het 
gaat hier uitdrukkelijk om persoonlijke brieven van gemengde aard en niet om 
brieven als een literair genre, of brieven die door hun literaire of filosofische 
inhoud en verrassende stijl tot een kunstwerk worden suo genere, zoals in het 
geval van de brieven van Flaubert'.14 

Belangrijk voor de receptie van Proust in Nederland tijdens deze laatste 
periode zijn de vertalingen die in de loop der jaren van A la recherche du temps 
perdu verschijnen.15 Het werk van Proust wordt toegankelijk voor een steeds 

M. Ruyter, 1985 (e). O o k E. Jongma, 1986, komt tot deze conclusie: 'Veel van de brieven zijn 

gericht aan vrienden die later in min of meer verhulde vorm onsterfelijk gemaakt zullen wor

den als de personages uit de Recherche . Zie ook R. Wester, 'Hoe leuk is het Proust te lezen?'. 

In: Trouw, 14 november 1985: 'De teleurstelling over het geringe literaire plezier in deze epis

tels wordt wat verzacht als je ze beschouwt - zoals de samensteller ook aanraadt - als een spel

letje om te ontdekken welke beschrijvingen van personen of omstandigheden terug komen in 

de roman' . 

J. de Man, 'De laatste brieven van Marcel Proust. Een beroemde zieke'. In: HP/De Tijd, 5 

november 1993. Zie ook M. van Montfrans, 'Selectie uit de brieven van Marcel Proust. Een on

schadelijke lente in een waterglas'. In: NRC Handelsblad, 10 januari 1986: 'Het is waar dat, zoals 

Meijsing in zijn nawoord opmerkt, Prousts brieven interessanter zijn voor de lezers van de Re

cherche dan voor liefhebbers van de brief als literair genre'. 

M. Zeeman, 'De verovering van een milieu'. In: de Volkskrant, 15 oktober 1993. 

G. Vleugel, 'Flemen & temen'. In: HP/De Tijd, 2 oktober 1992. Zie ook R. Wester, 1985: 

'Maar zelden blijkt uit de stijl of de filosofische inhoud van deze epistels dat we te maken 

hebben met iemand die tot de grootste schrijvers van de twintigste eeuw gerekend zal worden' . 

M. Proust, 1985 (a), p. 354. 

M. Proust, De kant van Swann. Plaatsnamen: de naam, De Bezige Bij, Amsterdam, 1976 (verta

ling T. Cornips). M. Proust, In de schaduw -can de bloeiende meisjes. Plaatsnamen: de plaats, De 

Bezige Bij, Amsterdam, 1976 (vertaling C.N. Lijsen). M. Proust, In de schaduw van de bloeiende 

meisjes. Plaatsnamen: de plaats (vervolg), De Bezige Bij, Amsterdam, 1978 (vertaling T. Cornips). 

M. Proust, De kant van Guermantes I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1980 (vertaling T. Cornips). 

M. Proust, De kant van Guermantes II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1983 (vertaling T. Cornips). 
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groter lezerspubliek. Ros bijvoorbeeld zou zonder de vertalingen nooit tot het 
lezen van Proust zijn gekomen: 'Op aanraden van Presser die vond dat ik door 
Proust te lezen pas begrip zou krijgen voor de typische Franse nuance van het 
antisemitisme [...] begon ik vrij vroeg aan Proust en slingerde hem in wanhoop 
in de verste hoek. Pas jaren later, met behulp van de Engelse en Duitse verta
lingen en de laatste jaren natuurlijk de Nederlandse vertaling bij De Bezige Bij, 
groeide ik er in'.16 De vertaling van het laatste deel van A la recherche du temps 
perdu, het tweede deel van Le temps retrouvé, verschijnt in februari 1999. Of 
daarmee een eind zal zijn gekomen aan de vertaling van Prousts werk is overi
gens onzeker. In een interview met Ruyter geeft Cornips aan dat ze de delen 
die Veenis-Pieters en Lijsen vertaald hebben, opnieuw zou willen vertalen.17 -
Ook zou ze graag, als de vertaling compleet is, het geheel nog eens herzien: 
'"Vertalen is heel ondankbaar, het kan altijd weer anders. Bij terugblik weet ik 
hoe ik iets heb vertaald, maar al vertalend weet je nooit dat duizend pagina's 
verder een echo komt in een andere context. Dus voor mij spreekt het vanzelf 
dat alles herzien moet worden. Zeker ook omdat ik sinds kort overgegaan ben 
op de nieuwe wetenschappelijke Pléiade editie". Ze slaat aan het rekenen. "Ik 
ben nu 65, ik ben zeventig als ik op z'n vroegst klaar ben. En als ik het dan 
allemaal zelf moet gaan herzien...ik weet niet of ik dat haal. 't Liefste zou ik 
een ploeg mensen van wetenschappelijk kaliber redactie laten voeren. Zodat er 
ook in noten meer uitgelegd kan worden. Maar daar zal wel geen geld voor 
zijn. Voor Holland is Proust per slot maar Proust"'.18 

Naast de Recherche, wordt ook ander werk van Proust vertaald. In 1979 ver
schijnt De onverschillige bij De Bezige Bij in een vertaling van Anton van der 
Niet en in 1985 verschijnt de vertaling door Ernst van Altena van La confession 
d'une jeune fille uit Les plaisirs et les jours}'' Aan beide vertalingen wordt, voor 
zover mij bekend, geen aandacht besteed in de media. In 1993 verschijnt tenslot

te. Proust, Sodom en Gomorra I, De Bezige Bij, Arasterdam, 1985 (vertaling T. Cornips). 
M. Proust, Sodom en Gomorra II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1988 (vertaling T. Cornips). 
M. Proust, Sodom en Gomorra III, De Bezige Bij, Amsterdam, 1989 (vertaling T. Cornips). 
M. Proust, De gevangene I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1991 (vertaling T. Cornips). M. Proust, 
De gevangene II, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993 (vertaling T. Cornips). M. Proust, De voort
vluchtige, De Bezige Bij, Amsterdam, 1995 (vertaling T. Cornips). M. Proust, De tijd hervonden 
I, De Bezige Bij, Amsterdam, 1997 (vertaling T. Cornips). 

M. Ros, 'Een groot minnaar was hij niet'. In: Het Parool, 3 december 1993. 

M. Ruyter, 'Thérèse Cornips: Mijn theorie is dat Proust opschreef wat hij dacht'. In: de Volks
krant, 2 september 1983: 'Ze komt plotseling terug op een vraag uit het begin van het gesprek, 
of ze, na voltooiing van de hele vertaling, ook de eerste vertalingen van Lijsen en Veenis-Pieters 
opnieuw zou willen doen om het werk eenheid te geven: "Als ik echt eerlijk ben moet ik zeg
gen ja"'. 

MA. Lindo, 'Interview met Thérèse Cornips'. In: Het Parool, 11 juli 1992. 

M. Proust, De onverschillige, De Bezige Bij, Amsterdam, 1979 (vertaling A. van der Niet). 
M. Proust, Bekentenis van een jong meisje, Goossens, Tricht, 1985 (vertaling E. van Altena). 
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te een Nederlandse vertaling van 'Sur la lecture', de inleiding die Proust schreef 
bij zijn vertaling van Ruskins Sesame and the Lilies die in 1906 verscheen.20 

Deze vertaling is voor Kees Fens aanleiding om zijn gedachten over het lezen 
nog eens op een rijtje te zetten.21 Fens is met name geboeid door Prousts be
schrijving van de intensiteit van het kinderlijk lezen22 en door zijn gedachte 
dat literatuur het geestesleven van de lezer wekt. Proust relativeert in de ogen 
van Fens terecht het belang van het lezen en de literatuur in het algemeen: 'Het 
eindpunt van de schrijver is het beginpunt van de lezer. Het literaire werk is 
een verwekker, geen voltooier. De schrijver laat je op het beslissende moment 
in de steek. Dat tekort is een zegen, want de lezer moet zijn eigen geest gaan 
ontginnen. Wie het lezen overschatten, zien niet dat de lectuur niet meer dan 
een aanzet is, die nooit tot een leefregel kan worden gemaakt'.23 Ook voor 
Proust zelf was het lezen een aanzet tot het schrijven: 'Wie leest, blijft op de 
drempel van het geestesleven, het is niet dat leven zelf. Wat wij lezen is aan
leiding tot, vooral tot ons zelf. Het is opvallend hoezeer de handeling van het 
lezen met de beginactiviteit van het schrijven, als door Proust gezien en be
oefend, samenvalt'.24 Toni Volger werkt momenteel aan de vertaling van Con
tre Sainte-Beuve. 

Met het verschijnen van de vertalingen groeit er in Nederland ook een be
hoefte aan een gids bij het lezen van Proust. Aan deze behoefte wordt voldaan 
door zowel HJ . de Wijs als Jacques Kruithof. De Wijs geeft in zijn in 1984 
gepubliceerde boek Gelezen bij Proust een kort overzicht van Prousts leven 
en behandelt een aantal belangrijke thema's in zijn werk: het thema van de 
roeping, van de tijd, van de onmogelijke liefde en van dood en rouw en hij gaat 
in op Prousts visie op de relatie tussen schrijver en lezer. In de ogen van De 
Wijs is Proust verwant aan het symbolisme. Voor de onderbouwing van zijn 
argumentatie, beroept hij zich volledig op de analyse van Dresden die onder 4.3 
besproken zal worden. Hij benadrukt de absolute betekenis die door Proust aan 
de kunst wordt toegedicht, zijn neo-platonisme en het gebruik van de metafoor. 
Erik Lieshout spreekt in Het Parool over een 'schools handvat' met een irritante 

M. Proust, Over het lezen, Historische Uitgeverij Groningen, Groningen, 1993 (vertaling 
T. Volger). Zie ook: J. Brugman, 'Marcel Proust. On reading'. In: NRC Handelsblad, 6 april 
1973 naar aanleiding van de Engelse vertaling. 

K. Fens, 'Het geluid van een stotende lepel'. In: de Volkskrant, 18 oktober 1993. Zie ook: [Ano
nymus], 'Terug naar Proust'. In: Vrij Nederland, 30 oktober 1993. 

K. Fens, 1993: 'Ontegenzeggelijk zijn de bladzijden over de jeugdlectuur of juist niet daarover 
de mooiste van het voorwoord'. 

HJ . de Wijs, Gelezen bij Proust, Bosbespers, Oosterbeek, 1984. 
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'belerende toon'.26 In 1993 komt De Bezige Bij ook met een leesgids van de 
hand van Kruithof. Kruithof geeft in zijn boek Gezicht op Proust een inleiding 
op Marcel Proust en zijn Recherche.17 Hij behandelt chronologisch de diverse 
delen van de Recherche, geeft een korte inhoudsopgave van ieder deel, geeft 
typeringen en brengt verbanden aan tussen de diverse delen van de Recherche. 
Zo zijn in de ogen van Kruithof alle personages in de roman 'donorfiguren', dat 
wil zeggen figuren die de verteller iets leren. Kruithofs boek wordt zeer positief 
door de pers beoordeeld. Manet van Montfrans spreekt van een 'handzame in
leiding tot het werk en de figuur van Proust'.28 Willem Kuipers gelooft dat 
'het kan dienen om de Gooise dames die ik [Kuipers] in een lokale boekhandel 
eens om "Proe" hoorde vragen dagen en dagen lezen te besparen, terwijl ze er 
toch over mee kunnen praten'.29 

Opvallend voor deze periode is tevens dat de eerste uitgebreide Nederlandse 
studies over Proust verschijnen.30 Halberstadt-Freud en Van Krogten bespreken 
het thema van de liefde bij Proust, Kummer en Evers leveren een cultuur-
sociologische analyse van Prousts werk en Dresden en Fokkema en Ibsch pro
beren het werk van Proust te verbinden aan respectievelijk het symbolisme en 
het modernisme. Hoewel deze studies tot het academische circuit behoren, zal 
ik ze onder 4.3 wel behandelen omdat ze in meer of mindere mate besproken 
worden in de publieke media. 

De grote belangstelling voor Proust blijkt ook uit andere activiteiten. Zo 
wordt op 11 november 1972 de Nederlandse Marcel Proust Vereniging opge
richt.31 In 1986 beschrijft toenmalig bestuurslid Jan-Willem Aschenbrenner in 
Bzzlletin de doelstellingen van deze vereniging, die nog steeds bestaat en 
gemiddeld over de jaren zo'n 150 leden telt32: het onderhouden van nauwe 

E. Lieshout, 'Schools handvat voor Proust ' . In: Het Parool, 9 januari 1985. 

J. Kruithof, Gezicht op Proust. Inleiding op Marcel Proust en Op zoek naar de verloren tijd, De Be

zige Bij, Amsterdam, 1993. 

M. van Montfrans, 'Iedere dag hecht ik minder waarde aan intelligentie. Biografie en Brieven 

van Marcel Proust ' . In: NRC Handelsblad, 15 oktober, 1993: 'Voor lezers die altijd al het plan 

hadden om de vele delen van Prousts Terug naar de verloren tijd nu eindelijk eens te lezen, heeft 

Jacques Kruithof een ideale handleiding geschreven'. Zie ook [Anonymus], 1993. 

W. Kuipers; 'Kolossale biografie van Marcel Proust ' . In: de Volkskrant, 13 oktober 1993. 

H . C . Halberstadt-Freud, Het sadomasochisme: Proust en Freud, De Arbeiderspers, Amsterdam, 

1977. Em. Kummer, Literatuur en Ideologie. Proust en Ter Braak, Huis aan de Drie Grachten, 

Amsterdam, 1985. I .A.M.H. van Krogten, De Proustiaanse liefde, Swets & Zeitlinger, Amster

dam/Lisse, 1988. M. Evers, Proust en het fin de siècle. De decadentie overwonnen, Walburg Pers, 

Zutphen, 1997. D. Fokkema en E. Ibsch, 1984. S. Dresden, 1980. 

Deze vereniging heette oorspronkelijk de Vereniging van Vrienden van Marcel Proust. De Fran

se zusterbeweging, de Société des Amis de Marcel Proust, werd al in 1947 opgericht. 

J-W. Aschenbrenner, 'Marcel Proust Vereniging'. In: Bzzlletin, februari 1986, p. 28. 
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banden met de Société des Amis de Combray, het stimuleren van leeskringen, 
het onderhouden van contacten met Nederlandse studenten en letterkundigen, 
het maken van een Nederlandse bibliografie van het werk van Proust en het 
uitgeven van een jaarboek. De vereniging organiseert driemaal per jaar lezingen 
over Proust en brengt eens in de twee jaar een jaarboek uit waarin deze 
lezingen worden gepubliceerd en artikelen over Proust en de Nederlandse 
bibliografie van Proust van Kazus zijn opgenomen. In principe behoren de 
activiteiten van deze vereniging niet tot het publieke domein en vallen zij 
buiten het bereik van dit onderzoek. Wel is het zo dat de jaarboeken regelmatig 
worden besproken in de dagbladen33 en dat leden van deze vereniging als bij
voorbeeld Jacques Plessen, Wim Gelens, lerne van der Poel, Henk Pröpper, 
E.G.C. Adèr-Winkler en A. Meijer over Proust publiceren in de publieke 
media. Aschenbrenner wordt in 1988 door Doris Grootenboer geïnterviewd 
voor het Algemeen Dagblad.M Hij vertelt hoe hij in zekere zin door toeval lid 
werd van het bestuur. Hij zou zich vijfentwintig jaar voor de vereniging blijven 
inspannen. 

Ook de wereld van het toneel ontdekt Proust. In 1981 wordt in het Holland 
Festival het stuk A Waste of Time van Robert David MacDonald opgevoerd. In 
1982 komt de Nederlandse groep Globe eveneens met een toneelbewerking van 
Prousts roman: Verliefd Verleden. In 1987 brengt het Nederlandse gezelschap 
Centrum Lang ben ik vroeg gaan slapen van Ton Vorstenbosch. En in 1991 ten
slotte brengt theatergroep Bonheur in samenwerking met stichting Lantaarn/ 
Venster het stuk De sonate van Vinteuil. Deze toneelbewerkingen worden uit
gebreid door de pers besproken.35 Zoals Peter Liefhebber opmerkt zijn deze 
verschillende interpretaties alleen te genieten als men ze als autonome kunst-

33 I. van der Poel, 1978. R.J. Benders, 'Proust voor de stille genieter'. In: Het Parool, 21 december 

1979. M. Ruyter, ' O p zoek naar een levend servies uit de verloren tijd'. In: de Volkskrant, 11 ja

nuari 1986. L. Lichtenberg, 'Neigingen bij Proust ' . In: NRC Handelsblad, 21 juli 1987. M. Ruy

ter, 'Proust gerestaureerd'. In: de Volkskrant, 16 januari 1990. M. de Jong, 'Proust . Het heilige 
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uitingen ziet; met Prousts literaire werk hebben deze toneeladaptaties weinig of 
niets te maken. Zo begint het stuk A Waste of Time waar Proust eindigt, met de 
matinee van de prinses van Guermantes. Naarmate het stuk vordert, wordt 
iedereen steeds jonger. Willem-Jan Otten meent dat deze ommekeer Prousts 
perceptie van tijd en geheugen volledig onderuit haalt: 'Deze kreeftegang sug
gereert ontzaglijk veel, en wel vooral dat het geheugen lineair is en stap voor 
stap terugwaarts werkt. Dit is nu juist de primitieve, voorproustiaanse notie van 
geheugen. Wie althans iets in A la recherche gelezen heeft, weet dat het allemaal 
veel gelijktijdiger en bochtiger toegaat in het hoofd van Marcel'.36 Een ver
gelijking tussen Prousts roman en de toneelbewerkingen kan volgens de critici 
alleen tot een negatief oordeel leiden37: 'Wie ook maar in geringe mate ver
trouwd is met Proust, zal zich ergeren aan de eigenmachtige behandeling van 
thema's. [...] Je krijgt de indruk van een grammofoonplaat die op een totaal 
verkeerd toerental wordt afgedraaid', aldus De Lange naar aanleiding van Ver
liefd Verleden. De enige tamelijk positieve bespreking is die van Jo Spierdijk 
naar aanleiding van A Waste of Time in De Telegraaf'van 9 juni 1981: 'Het visua
liseren van Marcel Proust's semi-autobiografisch meesterwerk A la recherche du 
temps perdu is een hachelijke zaak, die door Robert David MacDonald en de 
meesterlijke toneelmaker Philip Prowse van "The Citizens' Company" uit Glas
gow soms bevredigend, soms boeiend is opgelost'.38 

De verfilming van Un amour de Swann door Volker Schlöndorff in 1986 
roept eveneens gemengde reacties op. Hans Kroon, Maarten van Buuren en 
Aschenbrenner zijn uiterst negatief over Schlöndorffs poging Prousts werk te 
verbeelden.39 Zo schrijft Van Buuren: 'Proust hanteert een stijl die zelfs aan 
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het meest afgezaagde gegeven onverwachte dimensies verleent. Bij Schlöndorff 
ligt dat anders. Hij neemt het verhaal als uitgangspunt en illustreert dat met 
mooie plaatjes. Die geven weliswaar een indruk van de belle époque, maar de 
stilistische dimensie ontbreekt. De adellijke salon van de hertogin van Guer-
mantes en de burgersalon van Mme Verdurin blijven een decor, de personages 
ontwikkelen zich niet, ze zijn "plat" en het liefdesverhaal zelf, ontdaan van de 
luister van Proust zijn stijl, valt terug tot het niveau van het melodrama'.40 

Aschenbrenner heeft problemen met de casting, met de behandeling van het 
thema van de liefde en met het feit dat er een verteller ten tonele wordt 
gevoerd: 'Wat vond Aschenbrenner van Volker Schlöndorffs verfilming van Een 
liefde van Swann} "Ach, dat was een mooie kostuumfilm. Schlöndorff verander
de veel om een groter publiek te bereiken. Het was een grove fout om Alain 
Delon de rol te geven van Baron de Charlus. Dat is een man met grote inner
lijke beschaving, die hij verbergt door bruut op te treden. Delon kon dat niet. 
En er zit te veel bloot in, daar lees je nooit over bij Proust. Ook loopt er een 
verteller in rond, wat helemaal niet kan, want de verteller in Swann was nog 
niet eens geboren. Proust geloofde niet in de liefde. Daar zie je niets van in de 
film, van de jaloezie weer wel. Voor mij had Schlöndorff moeten eindigen met 
het trouwen van Swann en Odette, als Swann ontdekt dat hij niet van haar 
houdt'.41 Andere recensenten zijn echter veel milder in hun oordeel. Zo 
spreekt Eric Koch in De Telegraaf over 'een moedige poging de literaire wereld 
van Marcel Proust in beelden om te zetten'.42 C.H. Boost vindt de film '[...] 
Een zeer akseptabele poging Prousts meesterwerk bij een groot publiek te 
introduceren'.43 En Joyce Roodnat vindt de verfilming zeer geslaagd: 'Schlön
dorff schrok er niet voor terug typische Proustiaanse gezwollen gevoelens weer 
te geven: de nadruk op een walmende kaars tijdens een muziekstuk waar Swann 
sterk ontroerd van raakt, etc. Evenmin zag hij ervan af de voor Proust zo ken
merkende associërende stijl om te zetten voor film: sommige personages hebben 
bijvoorbeeld hun eigen kleur (Odettes omgeving en kleding zijn altijd getekend 
met een licht oranje waas). [...] Afgezien van de soms abominabele ondertitel
vertaling [...] is Un amour de Swann een gevoelige, boeiende film, zeker voor 
wie een beetje bekend is met Prousts werk. De zwakte van de film is dat wie er 

en vraagt zich in het Algemeen Dagblad van 9 januari 1986, in algemene zin af of 'het werk van 
deze heilig verklaarde schrijver eigenlijk wel verfilmbaar is'. 

40 M. van Buuren, 'Een liefde van Swann, illustraties verzorgd door Volker Schlöndorff'. In: De 
Groene Amsterdammer, 19 maart 1986. 

41 D. Grootenboer, 1988. 

42 E. Koch, 'Stijlvolle Proust-verfilming zonder vonk'. In: De Telegraaf, 16 januari 1986. 

43 C.H. Boost, 'Proustianen in protest'. In: De Groene Amsterdammer, 15 januari 1986. 
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niet mee bekend is, bij momenten zal ontgaan wat er precies speelt tussen 
Odette en Swann, al trekt de epiloog [...] veel recht'.44 

Ook voor deze periode geldt dat specifieke evenementen de belangstelling 
voor Proust weer doen oplaaien. In 1991 wordt de Utrechtse binnenstad vol
gehangen met posters van beeldend kunstenaar Rob Bonhof. Bonhof wilde ter 
ere van de honderdtwintigste geboortedag van de schrijver een hommage aan 
hem brengen. Op de posters stond een afbeelding van een boom, de naam van 
de schrijver, diens geboortedatum (10 juli 1871) en het teken van oneindigheid 
(in de vorm van een omgevallen 8) dat de tijdloosheid van het werk van Proust 
moest accentueren.45 In 1996 schrijft Marjolein de Boer naar aanleiding van de 
grote Vermeer-tentoonstelling in Den Haag over Prousts bijzondere belangstel
ling voor deze schilder en over de rol die met name Gezicht op Delft in de 
Recherche speelt.46 Veel Fransen komen naar Den Haag om daar, in navolging 
van Proust, Gezicht op Delft te bewonderen.47 Van der Velden beschrijft hoe 
twee Franse toeristen die de tentoonstelling hebben bezocht onder de indruk 
zeggen te zijn van het befaamde gele muurtje dat in werkelijkheid een dak blijkt 
te zijn.48 Natuurlijk werd er ook los van deze Vermeer-tentoonstelling over 
Prousts bijzondere belangstelling voor deze schilder geschreven. Zo analyseert 
Hein Korte in 1994 in Bzzlletin uitvoerig de betekenis die de schilderkunst van 
Vermeer voor Proust heeft gehad.4' Volgens Korte is het thema Vermeer bij 
Proust nauw verbonden met het thema van de artistieke roeping en was het 
Gezicht op Delft een belangrijke inspiratiebron voor de beschrijving van de kerk 
van Combray in Prousts roman: 'Als Proust de klokketoren van Combray beel
dend met een "bladerig dak", "kleverige druppels" en een "kussen van bruin 
fluweel" beschrijft, dan lijkt het geschetste beeld goed te passen bij de zeer diepe 
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visuele indruk die de lange bestudering van het doek van Vermeer bij hem heeft 
achtergelaten'.50 

Naast deze culturele activiteiten rondom Proust, zijn er ook de verslagen 
van bedevaartstochten naar met name Illiers-Combray en de boulevard Hauss-
mann en zijn er andere curiosa.51 Toke van Helmond spreekt in het weekblad 
De Tijd over Prousts reizen naar Nederland en de weerslag hiervan in zijn 
werk.52 Ruyter bespreekt twee keer in de kookrubriek van de Volkskrant re
cepten uit Prousts Recherche waarbij natuurlijk de overbekende madeleine op 
het menu staat.53 

4.2 Algemene kenmerken receptiemateriaal 

De tijdschriften en dag- en weekbladen die voor deze periode die loopt tot en 
met 1997 zijn geraadpleegd zijn: Armada (1995-heden), Bzzlletin (1972-heden), 
Chrysallis (1978-1981), De Gids (1837-heden), Hollands Maandblad (1958-heden), 
Kentering (1964-1975), Literair Akkoord (1955-1983), Litterair Paspoort (1946-
1982), Maatstaf (1953-heden), Optima (1983-heden), Raster (1967-1973 en 1977-
heden), De Revisor (1974-heden), Tirade (1957-heden), De Groene Amsterdammer 
(1874-heden), Elsevier (1987-heden), Haagse Post (1969-1990), De Tijd (1974-1990), 
HP/De Tijd (1990-heden), Vrij Nederland (1940-heden), Algemeen Dagblad (1946-
heden), NRC Handelsblad (1970-heden), Het Parool (1945-heden), De Telegraaf 
(1893-heden), Trouw (1944-heden) en de Volkskrant (1921-heden). Voor wat be
treft de dag- en weekbladpers baseer ik mij volledig op de bibliografie van 
Kazus; de tijdschriften heb ik opnieuw onderzocht. 

De aandacht voor Proust in de Nederlandse publieke media is tot de jaren 
negentig onveranderd groot. In de tijdschriften neemt de aandacht in vergelij
king met voorgaande periodes iets af, in de dag- en weekbladpers iets toe. Voor 
de gehele publieke kritiek geldt dat in de jaren negentig de aandacht voor 
Proust tanende is. Vertalingen worden nog slechts aangekondigd en niet meer 
besproken en de belangrijke biografie van Tadié uit 1996 wordt helemaal niet 
behandeld. Of deze verminderde aandacht zal aanhouden betwijfel ik echter. Ik 
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denk dat er rondom het verschijnen van de vertaling van het laatste deel van Le 
temps retrouvé wel weer een hausse aan belangstelling zal ontstaan. Recensies en 
boekbesprekingen treffen we tijdens deze periode nog uitsluitend aan in de dag
en weekbladen, analyses in de tijdschriften. Volgens Van Bork en Laan is dit 
onderscheid kenmerkend voor de hele literaire kritiek: 'In de literaire kritiek 
lijkt in de tweede helft van de jaren zeventig een verschuiving waarneembaar, in 
die zin dat de dag- en weekbladen een prominente rol gaan spelen wat betreft 
literair-historische indelingen. Wellicht mede onder druk van de in de loop der 
jaren steeds belangrijker wordende zucht naar literair nieuws van het lees
publiek ("nieuwe stromingen") en de commerciële belangen die uitgeverijen heb
ben bij een journalistieke begeleiding van hun (nieuwe) auteurs (interviews), 
raken de literaire tijdschriften hun positie van medium voor recensies en actuele 
beschouwingen grotendeels kwijt'.54 De meeste aandacht gaat in de media uit 
naar A la recherche du temps perdu, de vertalingen en de verschillende biogra
fieën die in de loop der jaren verschijnen. Slechts incidenteel wordt ander werk 
van Proust besproken. Zo gaat Brugman in 1991 uitgebreid in op Contre Sainte-
Beuve. Hij onderstreept daarbij met name de relatie tussen dit werk en de 
Recherche: 'A la recherche du temps perdu is voortgekomen uit wat was opgezet 
als een weerlegging van de literaire theorie van Sainte-Beuve'." 

Prousts werk wordt doorgaans zeer positief besproken, wat niet betekent dat 
er onder het leespubliek geen kritiek op bestaat. Herhaaldelijk wordt er in de 
pers op gewezen dat Proust lang niet door alle lezers wordt gewaardeerd en de 
aanbidding van zijn werk roept ook vaak ergernis op: 'Proust schijnt een heel 
duidelijke scheiding der geesten te weeg te brengen. Men ergert zich aan hem of 
men bewondert hem mateloos. Zij die zich ergeren interesseren mij op dit mo
ment niet maar zij die hem bewonderen ergeren mij vaak. In die bewondering 
is haast altijd een vorm van idolatrie gemengd, van haast schaapachtige aan
bidding', schrijft 't Hart in 1976.56 Ook Boudewijn Büch ergert zich mateloos 
aan fervente Proustlezers: 'Wellicht irriteert Proust mij niet eens zo doch vooral 
zijn lezers. Proustlezers zijn meestal van die on-originele mensen of lelijke zeur-
nichten. Ze hebben altijd iets van: "Ken jij Proust?". Ik antwoord dan: "Een 
beetje, een beetje". Dan branden ze los, de Proustianen. "Ken je de biografie 
van Painter?", vragen ze. "Een beetje", reageer ik. "Een prachtig boek", schreeu
wen ze me toe en tonen de zojuist aangeschafte pocketeditie. Dat irriteert me 
nu zo in die Proustianen: dat het van die goedkoopjes zijn'.57 

Zoals gezegd nam de belangstelling voor Proust in de literaire en algemeen-
culturele tijdschriften net als in de voorafgaande periode af. Dit geldt trouwens 
ook voor de aandacht voor de buitenlandse literatuur in het algemeen. De 
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meeste aandacht voor de Franse literatuur komen we tegen in Armada, De Gids, 
Litterair Paspoort, Maatstaf, De Revisor, en met name Bzzlletin. Naast De Gids, is 
Bzzlletin het enige blad dat nog tot ver in de jaren tachtig een speciale rubriek 
voor Franse literatuur kent, de Franse kroniek van P.H. Dubois. De tijdschrif
ten behandelen met name Franse roman- en toneelschrijvers van de twintigste 
eeuw als Gide, Larbaud, Camus, Ionesco, Beckett, Céline, Simon, Yourcenar, 
Duras en Tournier. Proust wordt besproken in zeer uiteenlopende tijdschriften 
als Bzzlletin, De Gids, Hollands Maandblad, Maatstaf, Optima, Raster en De 
Revisor. Bzzlletin komt in 1986 met een speciaal nummer dat geheel aan Proust 
is gewijd. 

Ook voor deze periode geldt dat eventuele specifieke normen van deze tijd
schriften nauwelijks bepalend zijn geweest voor de receptie van Proust. Het 
programmatijdschrift heeft in deze periode vrijwel volledig afgedaan. Zo schrijft 
Joost Nijsen in het eerste nummer van het tijdschrift Optima: 'OPTIMA is 
geen voorpublikatie-orgaan, al zal er heus wel eens iets uit OPTIMA in defi
nitievere publikaties terechtkomen. OPTIMA is evenmin het platform van een 
nieuwe beweging. OPTIMA is niet meer of minder dan een serieus maar hope
lijk nooit saai tijdschrift waarin vooral jonge Nederlandse auteurs zullen 
publiceren. Misschien ontstaat er op den duur iets als een "gezicht"'.58 Dit 
neemt niet weg dat een aantal tijdschriften zich toch wel proberen te profileren. 
Neem bijvoorbeeld de vooruitstrevende tijdschriften Raster en De Revisor. Men 
zou verwachten dat we in deze tijdschriften, die hoofdzakelijk aandacht be
steden aan experimenteel proza in binnen- en buitenland, een modernistische 
interpretatie van Prousts werk zouden aantreffen. In principe past de literatuur 
van Proust bijvoorbeeld goed in de definitie van het 'andere proza' zoals die in 
het tweede nummer van Raster in 1977 werd gegeven: 'Het andere proza wei
gert zich te houden aan een aantal dwingende normen, waarvan enkele telkens 
terugkeren: de lineaire progressie in tijd; de narratieve struktuur die een begin, 
een midden en een einde veronderstelt; de illusie van de lezer die niet verstoord 
mag worden. Bijna altijd is er in ander proza een grote sprongmatigheid met 
veel tussenwit: konstanten van tijd en ruimte, en de eenheid van karakter 
worden doorbroken. [...] Het tegengaan van de illusie van harmonie houdt een 
gemeenschappelijk wantrouwen in tegen de mogelijkheid om iets adekwaat af te 
beelden, tegen een simpel soort realisme'.59 In de verschillende afleveringen 
besteedt Raster aandacht aan auteurs die de traditie van experimenten op 
prozagebied markeren: Jean Paul, Sterne, Flaubert, Valéry en Beckett. Proust 
wordt in dit verband niet behandeld. We treffen in Raster alleen een inter
pretatie van de onwillekeurige herinnering van Van Buuren aan, waarin ver
nieuwende vormtechnische kwesties niet worden benadrukt. Dit laat zich 
overigens ook verklaren door het feit dat het artikel van Van Buuren van 1985 
dateert; in de jaren tachtig zet Raster de speciale aandacht voor experimentele 
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literatuur overboord. Hier komt nog bij dat Raster wordt uitgegeven door De 
Bezige Bij, de Nederlandse uitgever van Proust. Ook in De Revisor komen we 
een vrij 'traditionele' interpretatie van Prousts werk tegen: het artikel van 
Willem Brakman uit 1993 dat opnieuw over de onwillekeurige herinnering gaat. 

Indelingen zoals die voor deze periode worden gemaakt door de literatuur
geschiedenissen lijken ook niet adequaat voor een beschrijving van de receptie 
van Proust. Alle benadrukken de opkomst van vooruitstrevende tijdschriften als 
Raster, Barbarber en De Revisor. Ruiter en Smulders bespreken daarnaast de 
opkomst van het postmodernisme. Schenkeveld-Van der Dussen behandelt een 
aantal afzonderlijke auteurs als Anja Meulenbelt, Sybren Polet, Ida Gerhardt en 
Adriaan van Dis en benadrukt de opkomst van het feminisme en de invloed 
van de media op het literaire bedrijf. Al deze tendensen zijn niet specifiek van 
invloed geweest op de receptie van Proust. Ook indelingen die we in de week
bladen tegenkomen, zoals die van Jan Brokken in de HP van 10 september 
1977, zijn niet bruikbaar.60 

Ook voor deze periode geldt dus dat in Nederland de receptie van Prousts 
werk hoofdzakelijk wordt bepaald door specifieke evenementen zoals de toneel
bewerkingen, de Vermeertentoonstelling, het verschijnen van de vertalingen en 
biografieën en door de bijzondere belangstelling van sommige critici en schrij
vers. Zo schrijft Pröpper, bestuurslid van de Nederlandse Proustvereniging, over 
Proust in Optima terwijl in dit tijdschrift nauwelijks aandacht is voor buiten
landse literatuur. Onder de critici die over Proust schrijven, zijn een groot aan
tal romanisten als Van der Poel, Van Montfrans, Gelens, Plessen, Kummer, Van 
Buuren en Hillenaar. Andere vaak terugkerende namen zijn Ruyter {de Volks
krant) Jongma {Vrij Nederland), Rutten {Trouw), Van 't Veer {Het Parool), Brug
man en Van der Velden {NRC Handelsblad). Schrijvers die zich in navolging van 
Vestdijk in meer of mindere mate voor Proust interesseren, zijn Brakman, 
Büch, 't Hart, Meijsing en Siebelink. Hermans, Vleugel en Hemmerechts be
spreken incidenteel studies over Proust. 

In 1986 verschijnt er in De Groene Amsterdammer een speciale bijlage over 
Proust. De aandacht voor de Franse literatuur in de dag- en weekbladen is nog 
even groot als in de voorafgaande periodes. Proust wordt in alle weekbladen en 
landelijke dagbladen besproken maar het aantal referenties loopt sterk uiteen: 
De Telegraaf5, Algemeen Dagblad 5, Trouw 6, Het Parool 11, NRC Handelsblad 
35, de Volkskrant 47, HP 2, Elseviers Magazine 2, HP/De Tijd 2, De Tijd 5, De 

J. Brokken, HP, 10 september 1977 stelt de volgende indeling voor: de "Tiradegroep" van voor
al critici; de auteurs van de "Decadentie" (Siebelink, Joyce & Co); de "feministische schrijvers" 
(Portnoy, Meinkema, Meulenbelt), de "Anekdotische schrijvers" ('t Hart, Biesheuvel, Oek de 
Jong) en "het Academisme" van de Revisorauteurs. Zie ook Vrij Nederland, 1 maart 1975 waar 
men de volgende indeling van het proza voorstelt: "politieke ideologie" (Vogelaar, Arion); "{Cul
turele ideologie" ('t Hart, Bea Vianen, Donkers), "Psychopathologie" (Ferron, Kooiman, Loes-
berg, Kars); "Psychologie van het individu" (Te Winkel, Luijters, Kuijer, Andriesse, Sytsma, 
Vervoort, Van Keulen); "Universele mythologie" (Plomp); "Roman-lyrisch proza" (Trolsky, 
Joyce & Co). 
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Groene Amsterdammer 8 en Vrij Nederland 19. Deze getallen zeggen niet alles 
over de aandacht voor Proust in de diverse bladen. Zo treft men in De Groene 
Amsterdammer met uitzondering van de bijlage uit 1986 nauwelijks artikelen 
over Proust aan. Niet alleen het aantal verwijzingen loopt sterk uiteen, ook de 
aard van de referenties is zeer verschillend. Zo worden in De Telegraaf, Alge
meen Dagblad en Trouw hoofdzakelijk de toneeladaptaties, de film van Schlön-
dorff en het boek van Albaret besproken terwijl in de Volkskrant en NRC Han
delsblad een veel breder scala aan onderwerpen ter sprake wordt gebracht. On
der het leespubliek van deze twee kwaliteitskranten bevinden zich relatief 
gezien waarschijnlijk de meeste Proustkenners. 

Franse studies worden, met uitzondering van de biografieën, niet of zelden 
besproken door de Nederlandse kritiek.61 Er is geen studie verricht naar de 
receptie van Proust in Frankrijk gedurende deze periode en ik zal mij in dit 
hoofdstuk dan ook hoofdzakelijk beperken tot de Nederlandse situatie. In 
Frankrijk zijn er de laatste jaren talloze studies over Proust verschenen en het 
lijkt mij niet zinvol deze hier de revue te laten passeren. Ik zal hier en daar 
verwijzen naar Franse bronnen. De enige duidelijke interferentie van de Franse 
kritiek die ik heb kunnen naspeuren is die van de psychoanalyse en van de 
structuralist Genette. Siebelink baseert zich voor zijn analyse van de Madeleine-
scène, evenals Boks-Schoute in 1971, duidelijk op het Franse artikel 'Ecriture et 
sexualité' van Lejeune en op de studie La place de la madeleine van Serge Dou-
brovsky. Van Buuren en Evers baseren hun analyses van de geheugenleer bij 
Proust op het artikel van Genette over de metonymie bij Proust. De romanis-
ten Siebelink en Van Buuren laten hun bronnen onvermeld; binnen de journa
listieke kritiek is het gebruik van noten niet gangbaar.62 

Net als in het vorige hoofdstuk zal ik hierna een analyse geven van de ten
densen die voor deze periode binnen de Proustreceptie kunnen worden onder
scheiden, waarbij ieder document zoveel mogelijk in de context van het werk 
van een bepaalde criticus of in de context van het tijdsgewricht zal worden 
geplaatst. 

4.3 Tendensen Proustreceptie 1972-1997 

Een terugkerend element in de receptie is de aandacht voor de vertalingen van 
de diverse delen. Men klaagt keer op keer over het feit dat de vertaling van 
Prousts werk zo langzaam vordert. Net als in de voorafgaande periode gaan de 

M. Engelen bespreekt in NRC Handelsblad van 27 oktober 1987 de specials van de Franse tijd

schriften Magazine Littéraire en Lire van oktober 1987. I. v.d. Poel behandelt in Vrij Nederland 

van 29 januari 1983 de studie Matinée ehez la princesse de Guermantes van H. Bonnet. Em. Kum

mer spreekt in De Groene Amsterdammer van 19 maart 1986 over Revels Sur Proust. En M. van 

Montfrans bespreekt op 17 juli 1987 in NRC Handelsblad de studie Le petit pan de mur jaune. 

Sur Proust van P. Boyer. 

P. Lejeune, 1971. G. Genette, 1972 (a). 
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besprekingen van deze vertalingen meestal meer over de inhoud van het vertaal
de werk dan over de vertaling zelf: het zijn veeleer boekbesprekingen. Dit heeft 
waarschijnlijk alles te maken met het feit dat er in Nederland brede consensus 
bestaat over de uitmuntende vertaalcapaciteiten van Cornips. Sonja Pos noemt 
de vertaling van De kant van Guermantes I 'voortreffelijk'63, Brugman vindt 
deze vertaling 'prachtig'64, Ruijter spreekt naar aanleiding van Sodom en 
Gomorra I over 'een bewonderenswaardige prestatie'65, Wester noemt Cornips' 
vertalingen 'een prestatie van de eerste orde die niet genoeg geprezen kan 
worden'66 en L. Oomens is van mening dat Cornips 'je het gevoel geeft dat je 
ook in de Nederlandse vertaling het taalgebruik van Proust te zien krijgt'.67 't 
Hart houdt op 23 maart 1979 in NRC Handelsblad een pleidooi voor Cornips. 
Zij is volgens hem de ideale vertaalster van Proust en ze zou dan ook subsidie 
moeten krijgen om haar werk voort te kunnen zetten: 'Zij vertaalt, zoals Karel 
van het Reve onlangs in zijn dankwoord bij de Nijhoff-prijs heeft geëist, precies 
wat er staat zonder één woord over te slaan. Maar bovendien weet zij er ook 
nog prachtig Nederlands van te maken, een Nederlands waarin de muzikale 
klank van Prousts taal gehandhaafd blijft, een Nederlands vol vloeiende, Proust-
iaanse volzinnen. Het is een vertaling die boven alle lof verheven is en het lijkt 
mij van het grootste belang dat Thérèse Cornips in staat wordt gesteld on
gestoord aan deze vertaling te werken zonder financiële moeilijkheden of de 
verplichting ook ander werk te doen om in leven te kunnen blijven'.68 Brug
man vraagt zich in 1992 af waarom Cornips de Martinus Nijhoff-prijs nog niet 
heeft gekregen: 'Het is dan ook vreemd dat de autoriteiten die beslissen over de 
toekenning van de Martinus Nijhoff-prijs voor vertalingen al de jaren dat Thérè
se Cornips aan deze vertaling werkt nooit aanleiding hebben gevonden haar 

ö S. Pos, 'Een aaneenschakeling van illusies. Proust omgetoverd tot vloeiend Nederlands'. In: de 

Volkskrant, 11 april 1981: 'Opnieuw is het haar [Cornips] gelukt de dichterlijke, filosofische en 

sterk analytische taal van Proust om te toveren tot vloeiend Nederlands dat het oorspronkelijk 

zeer dicht nadert'. 

H J. Brugman, 'Nieuw deel vertaald van A la recherche du temps perdu. Het onvindbare kasteel van 

de Guermantes ' . In: NRC Handelsblad, 1 mei 1981: 'De vertaling van Thérèse Cornips is prach

tig en een niet geringe prestatie bij een werk als dit, met zijn lange ingewikkelde zinnen, zijn 

talrijke nuances in de stijl en zijn precies, soms gemaniè'reerd precies woordgebruik' . 

65 M. Ruijter, 'Gezocht grootmoeder uit de betere kringen'. In: de Volkskrant, 13 september 1985. 

66 R. Wester, 1985. 

67 L. Oomens , 'Proust als verteller'. In: Algemeen Dagblad, 19 september 1991. 

68 M. 't Hart , 'Pleidooi voor Thérèse Cornips, de ideale vertaalster van Proust ' . In: NRC Handels

blad, 23 maart 1979. 
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voor toekenning in aanmerking te laten komen'.69 Kritiek op de vertalingen 
van Cornips ben ik nauwelijks tegengekomen. Cor de Groot verwijt haar naar 
aanleiding van de vertaling van A l'ombre des jeunes filles en fleurs hier en daar 
enkele anachronismen: 'De vertaling van Thérèse Cornips is over het algemeen 
uitstekend, al maakt zij nu en dan gebruik van woorden en termen, die in 
Prousts eigen tijd niet zo onomwonden zouden zijn gebezigd'.70 Ook Brugman 
signaleert in 1981 naar aanleiding van De kant van Guermantes I wel enkele 
problemen maar deze zijn naar zijn mening onoplosbaar: 'De vertaling van 
Thérèse Cornips is prachtig en een niet geringe prestatie bij een werk als dit, 
met zijn lange ingewikkelde zinnen, zijn talrijke nuances in de stijl en zijn 
precies, soms gemaniëreerd precies woordgebruik. De problemen waarvoor de 
vertaalster gesteld wordt, zijn soms onoplosbaar. Zo merkt de lezer tot zijn 
verbazing dat de verteller en zijn vriend Saint-Loup, die elkaar wel bij de 
voornaam noemen, elkaar toch bladzijden lang met "U" aanspreken [...]. Het is 
in het Frans niet ongebruikelijk om elkaar bij de voornaam te noemen en toch 
het "vous" te gebruiken. In het Nederlands zou zoiets niet kunnen, maar het is 
begrijpelijk dat de vertaalster juist met het oog op het voorstel om elkaar op 
een zeker ogenblik te gaan tutoyeren het "U" heeft gehandhaafd. Maar we zien 
ook dat de hertog en hertogin van Guermantes elkaar met "U" blijven aan
spreken, wat in bepaalde kringen in Frankrijk tussen echtgenoten wel voor
komt, maar in het Nederlands wel heel vreemd klinkt. Men kan zich ook af
vragen of de vertaalster wel altijd de societytoon heeft getroffen, met name in 
de vele bladzijden waar de ontvangst bij Mme de Villeparisis wordt beschreven. 
Ook dit probleem is waarschijnlijk onoplosbaar. In de Nederlandse society [...] 
wordt de echte kunst van de conversatie nauwelijks beoefend'.71 Cornips heeft 
grote moeite met de kritiek op haar werk zoals ze zelf in een interview met 
Kummer aangeeft: 'Ze [Cornips] oogst bewondering én kritiek, en zoals elke 
vertaler die zichzelf au sérieux neemt, lijdt ze aan een zekere paranoia. Ze 
verdeelt de wereld dan ook in voorstanders en tegenstanders van haar werk, de 
tegenstanders vormen een club die het op haar gemunt heeft'.72 Ze voelt zich 
dan ook regelmatig geroepen de kritiek te pareren. Zo zegt ze in 1997 naar 
aanleiding van het verschijnen van de vertaling van het eerste deel van Le temps 
retrouvé: 'Als er al kritiek is, is dat gevit op details, soms zelfs erg ongefun
deerd. Als ik ergens "blauwkop" vertaal in plaats van "pimpelmees", dan heeft 
dat een bedoeling. "Blauwkop" staat gewoon in Van Dale als gewestelijk woord 

J. Brugman, 'Ik hecht iedere dag minder belang aan intelligentie. Marcel Proust contra Charles 
Sainte-Beuve'. In: NRC Handelsblad, 19 november 1991. 

C. de Groot: 'Drie Franse klassieken. Andere tijden, andere gevoelens'. In: de Volkskrant, 14 
november 1978. 

71 J. Brugman, 1981. 

Em. Kummer, 'Zwoegen op 's werelds moeilijkste teksten. Het omstreden levenswerk van Thé
rèse Cornips'. In: De Groene Amsterdammer, 19 maart 1986. 
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voor pimpelmees. Mijn keuze voor dit woord werd ingegeven doordat ik in de 
context het woord blauw nodig had'.73 Cornips zou graag een deel van haar 
werk overdoen om zodoende de laatste schoonheidsfoutjes eruit te halen.74 Ze 
is in de loop der jaren een bekende Nederlander geworden, althans in literaire 
kringen. Ze wordt regelmatig door de pers geïnterviewd7', en eind 1992 vond 
er zelfs een tentoonstelling plaats van kunstwerken die op haar persoon waren 
geïnspireerd.76 Ook de vertaling van Lijsen van het laatste deel van A l'ombre 
des jeunes filles en fleurs wordt redelijk positief besproken in de pers: 'Mijn 
bewondering voor C.N. Lijsen, die het leeuwendeel van de vertaling voor zijn 
rekening heeft genomen en er meestal in slaagt uitstekend Nederlands voor 
schitterend Frans te vinden, is er deste groter om', aldus Van 't Veer.77 Cor de 
Groot vindt de vertaling van Lijsen te droog.78 

7 ' K. Frenks , 'Proust kun je niet zomaar verdietsen'. In: NRC Handelsblad, 19 december 1997. Zie 

ook R. Wester, 1988 (c): 'Ik [Thérèse Cornips] heb ook wel eens opmerkingen gekregen over 

het feit dat mensen die elkaar goed kennen in de roman, elkaar toch vouvoyeren. In Nederland 

zeg je dan geen V tegen elkaar. Maar het zijn ook geen Nederlanders die aan het woord zijn. 

Juist door het vervreemdende "u", verplaats je je in een andere cultuur. Daar heb ik niets op 

tegen. Je kunt zeggen: Proust is niet te vernederlandsen. In zekere zin is dat zo. Maar je moet 

roeien met de riemen die je hebt. Een vertaling is per definitie gebrekkig. Daar moet je vanuit 

gaan, in plaats van steeds te roepen dat hij volmaakt moet zijn. Ik heb er niets op tegen dat een 

vertaling klinkt als een vertaling'. 

74 K. Freriks, 1997: 'Met de publikatie van De tijd hervonden II zal Thérèse Cornips haar schrijven 

niet terzijde schuiven: "Als ik tijd van leven heb is het mijn ideaal met behulp van een laptop 

alle fouten te verbeteren, noten toe te voegen en in het geheel meer eenheid te krijgen, bijvoor

beeld wat betreft terugkerende uitdrukkingen of gezegdes. Enkele keren in de cyclus komt op 

wezenlijke momenten de uitdrukking la petite phrase voor, een muzikale zin in een stuk van 

Vinteuil, de grote componist wiens muziek een rol speelt in de Recherche. He t heeft een zeer 

pregnante betekenis, het staat voor de liefde tussen Swann en Odette, en voor de kunst als de 

Verteller het zich toeeigent. Ik vertaal het met het zinnetje, en zo zou het, als er ooit een her

ziene druk komt, ook in de eerste delen moeten heten, als het aan mij ligt, niet themaatje of 

motiefje. O o k dankzij de geannoteerde editie die er nu bestaat, kan ik problemen beter oplos

sen"'. 

75 U. den Tex, 'Thérèse Cornips: "Op de keper beschouwd heeft geen enkele schrijver wat te ver

tellen"'. In: Vrij Nederland, 13 oktober 1979. M. Ruyter, 1983 (e). Em. Kummer, 1986. R. Wes

ter, ' N u is het tenminste Proust ' . In: Trouw, 5 mei 1988. C. Spoor, 'Thérèse Cornips vertaalt 

literair Versailles. Zonder snobisme geen kunst en zeker geen Proust ' . In: De Tijd, 20 mei 1988. 

M.A. Undo , 1992. K. Freriks, 1997. 

76 T. Detiger, 'Schrijvers en schilders op bezoek bij Thérèse. Proust-vertaalster inspireerde tal van 

kunstenaars'. In: De Telegraaf, 5 januari 1993. 

77 P. van 't Veer, 'Vijf delen van serie - bewonderenswaardig vertaald - verschenen'. In: Het Parool, 

18 december 1976. 

78 C. de Groot , 'Rijp en groen vertaald, van Prévost tot Proust ' . In: de Volkskrant, 3 november 

1976. 
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Een ander terugkerend dement in de receptie is de aandacht voor Prousts 
biografie. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig wordt de discussie rondom 
Prousts persoon weer aangewakkerd door de publicatie van Van der Veldens in 
samenwerking met Jean Plumyène geschreven Céleste, het meisje van Proust79, 
Céleste Albarets Monsieur Proust™ en de Nederlandse vertaling hiervan.81 Het 
boek van Van der Velden wordt nauwelijks besproken in de media. Van der 
Velden vertelt hierin over zijn reis naar Frankrijk in 1971 om te proberen 
Albaret over te halen hem haar levensverhaal te vertellen. Celeste weigen. Ze 
spant zelfs een proces aan om publicatie van het boek te voorkomen. Wanneer 
Claude Mauriac in een televisie-interview Belmont verwijt Célestes taal teveel te 
hebben bijgeschaafd en de kijker aanraadt het boek van Van der Velden te 
lezen, krijgt Albaret een hartaanval. In Nederland verwijst alleen Jongma naar 
Van der Veldens boek. Het levert volgens hem hier en daar aardige informatie 
over Proust op. Zo zou deze volgens de auteurs meermalen de intentie hebben 
gehad te trouwen.82 Monsieur Proust van Albaret was daarentegen een groot 
kassucces en er is zelfs een film over Albaret gemaakt door de Duitser Percy 
Adlon.83 Het boek wordt uitvoerig besproken in de Nederlandse media. De 
critici84 zijn het erover eens dat Albarets werk in bepaalde opzichten een 
aanval is op Painters interpretaties. Zo bestrijdt Albaret Painters opvatting als 
zou Proust zich verlustigd hebben bij het zien van sadomasochistische scènes in 
mannenbordelen: 'Zelfs zijn veelbesproken homosexualiteit trekt Céleste Al
baret in twijfel. O zeker, van tijd tot tijd bezocht hij een bordeel, waar hij door 
een luikje gadesloeg hoe een heer, geheel naakt vastgeklonken aan een muur, 
zich een aframmeling met de zweep liet toedienen door een jongeman van 
slechte zeden, maar zulke uitstapjes maakte Proust alleen maar om materiaal te 

B. van der Velden, Céleste, het meisje van Proust, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1971. 

C. Albaret, Monsieur Proust, souvenirs recueillis par Georges Bermont, Roben Laffont Parijs 
1973. 

*' C. Albaret, Meneer Proust, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978. 

82 E. Jongma, 1972. 

J. Roodnat, 'Fraai beeld van Parijse decadentie'. In: NRC Handelsblad, 13 oktober 1981. Rood
nat bespreekt hierin de speelfilm Céleste van Percy Adlon. 

[Anonymus], 'Discussie over Proust'. In: NRC Handelsblad, 12 oktober 1973. E. Jongma, 'Het 
testament van Céleste Albaret'. In: Vrij Nederland, 9 februari 1974. A. Bijkaart (W.F. Hermans), 
'Als het een schrijver gemakkelijk wordt gemaakt'. In: Het Parool, 17 juli 1976. I. van der Poel! 
'De grote taak van Marcel Proust. De herinneringen van Céleste Albaret'. In: Vrij Nederland, 28 
april 1979. M. Kockelkoren, 'Mijnheer Proust: een meester op pantoffels'. In: De Tijd, 1 juni 
1979. M. Ruyter, 'Realiteit & Fictie'. In: de Volkskrant, 13 juli 1983. N. Nahmias-Radovici, 
'Wat ik te danken heb aan het boek van Céleste'. In: Bzzlletin, februari 1986, pp. 24-27. 
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verzamelen voor zijn roman'.85 Ook Painters visie op de relatie tussen Proust 
en zijn chauffeur Agostinelli zint Albaret niet: 'Over Prousts sexuele leven 
lopen de meningen van Albaret en Painter nogal uiteen. Dit blijkt vooral als de 
kwestie Agostinelli ter sprake komt, de chauffeur-secretaris met wie Proust, 
volgens Painter, een hartstochtelijke affaire had [...]. Céleste verwijst alle 
insinuaties naar het rijk der fabelen'.86 Het beeld dat Céleste van Proust 
schetst, is veel milder dan dat van Painter: 'Het boek van Céleste onthult ons, 
wat slechts ten dele bekend was: welk een uitzonderlijk mens Proust is geweest, 
door zijn verstand, fijngevoel en medeleven: "een vorst onder de mensen en een 
vorstelijke geest", zoals Céleste zegt, met roerende bewondering'.87 De meeste 
critici spreken geen oordeel uit over de hierboven geschetste controverse tussen 
Albaret en Painter. Een uitzondering hierop vormt het artikel van Matthieu 
Kockelkoren in De Tijd.n Kockelkoren is van mening dat de conclusies van 
Albaret met een korreltje zout dienen te worden genomen. Proust zou zich, 
volgens Kockelkoren, aan Celeste's beperkte bevattingsvermogen hebben aan
gepast en dus niet altijd de waarheid hebben verteld: 'Het is juist die blinde 
liefde voor de schrijver die haar uitlatingen hoogst aandoenlijk maar voor in de 
werkelijke persoon van Proust geïnteresseerden al even onbruikbaar maken. In 
beider verhouding is het uitsluitend Proust die aan de touwtjes trekt en veel van 
zijn verborgen leven houdt hij zorgvuldig geheim voor haar snel te choqueren 
natuur. Zijn aard was natuurlijk heel wat complexer dan Céleste kon ver
moeden. Over zijn homosexualiteit wil zij niets horen omdat dit een verdorven
heid is die zij zich bij een zo lieve man niet voor kan stellen [...]. Céleste werd 
hoogstens een blik vergund op enige huiselijke aspecten van Proust; wat hij 
buitenshuis uitspookte kwam haar niet ter ore of deed ze af als ordinaire roddel 
en wat er in het hoofd van de meester omging ontging haar uiteraard vol
komen. [...] Voor de literatuurhistorie waardevol is Céleste uitsluitend als ze 

8a A. Bijkaart [W.F. Hermans], 1976. Zie ook [Anonymus], 1973: 'De geschilpunten tussen Céleste 

Albaret en Prousts belangrijkste biograaf Painter zijn overigens in hoofdzaak een kwestie van 

interpretatie. Zo meent bijvoorbeeld Céleste dat Proust helemaal geen plezier had in het be

kijken van geselingen en andere sadistische taferelen in het mannenbordeel van Ie Cuziat. 

Proust vertelde haar dat hij het verschrikkelijk vond, maar net zoals alles wat hij voor zijn 

boek nodig had nauwkeurig wilde bestuderen'. Zie ook J. Brokken, 'Boeken: Céleste Albaret. 

Het slaafje van Proust ' . In: HP, 9 juni 1979: 'Het beeld dat Céleste van Proust schetst is dat van 

een bijzonder preutse man die maar één obsessie had: zijn boek'. 

s ' I. van der Poel, 1979. 

87 N . Nahmias-Radovici, 1986, p. 24. 

88 M. Kockelkoren, 1979. 
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zich houdt bij haar leest en dat betreft hoofdzakelijk haar beschrijving van het 
alledaagse, concrete detail'.89 

Ook de publicatie van de Nederlandse vertaling van een verzameling brieven 
van Proust in 1985 doet de discussie rondom zijn persoon weer oplaaien. Zoals 
we gezien hebben was de publicatie van delen van Prousts correspondentie in 
Frankrijk al in de jaren dertig voor sommige critici aanleiding om hun visie op 
Proust bij te stellen. In Nederland gebeurt dat pas in deze periode. Zoals Helen 
Knopper opmerkt, zijn de brieven aanleiding voor zowel positieve als negatieve 
uitspraken over Prousts persoon: 'Zeker is dat zowel de vijanden als de vrien
den van Proust aan de brieven hun gelijk zullen weten te behalen. De vijanden 
zullen aan de hand van Prousts vleitaal zeggen: zie je wel wat een hoveling en 
hypocriet hij was. [...] De vrienden van Proust zullen daarvoor evenmin blind 
zijn, maar tevens oog hebben voor zijn andere kanten: zijn hoffelijkheid en 
tolerantie die ook uit zijn brieven spreken'.90 Opvallend genoeg kan de samen
steller van deze bundel, Meijsing, in zekere zin tot de vijanden van Proust gere
kend worden; in zijn nawoord laat hij zich in zeer negatieve termen over hem 
uit: '[dan] Seledig ik de auteur Marcel Proust niet als ik de persoon een on
uitstaanbare, kleinzielige, over het paard getilde, egoïstische kwast vind, een 
naarling, etc. etc. etc. Hierin ben ik het niet eens met Kolb. Wie maakt zoveel 
kouwe drukte over het verliezen van een veiligheidsspeld uit zijn onderbroek, 
wie draagt zijn vrienden alle vervelende klusjes op waar hij zelf geen zin in 
heeft, wie treitert zijn omgeving zozeer dat zelfs bij het lezen daarvan je het 
bloed onder de nagels gehaald wordt, wie slijmt en kontlikt zo gedurig dat je er 
ziek van wordt [...]? Marcel Proust, de schrijver van dat meer dan sympathieke 
meesterwerk A la recherche du temps perdu. Ik moet bekennen dat ik bij het 
werken aan de vertaling meer dan eens happend naar adem en snakkend naar 
frisse lucht gegrepen heb naar deze magistrale roman om bevrijdend te kunnen 
lachen en de weldadige figuren en omstandigheden van een betere wereld te 
kunnen genieten'.91 Het beeld dat Meijsing van Proust geeft wordt door de 
kritiek zeer slecht ontvangen en is dus niet erg representatief voor de wijze 
waarop men doorgaans tegen Proust aankeek. Jongma heeft er geen goed woord 
voor over: 'Het klinkt theatraal genoeg, maar het geeft onbedoeld heel beeldend 
weer hoe het Marcel waarschijnlijk zélf vergaan is, als hij "happend naar adem 
en snakkend naar frisse lucht" naar de pen greep, om zich via zijn kunst te 

I.e. Zie ook H. Erwich, 'Mijnheer Proust'. In: de Volkskrant, 24 maart, 1979: 'Soms rijst even
wel de vraag in hoeverre Proust haar inderdaad totaal deelgenoot maakte van zijn leven. Zijn 
homosexuele gerichtheid wordt door Celeste ontkend. De secretaris Agostinelli was degelijk ge
trouwd en tussen Proust en hem was niets aan de hand. Het gluren van Proust in het mannen-
bordeel van Alben Ie Cuziat naar de rijke industrieel uit het Noorden (in het boek geworden 
tot de Baron de Charlus) die zich, vastgeketend aan de muur, door een ander met een zweep 
laat slaan, doet hij niet voor zijn plezier maar voor het grote werk'. 

H. Knopper, 1985. 

M. Proust, 1985 (a), p. 365. 
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bevrijden van een ziekte die voor hem het "werkelijke leven" welhaast onver
draaglijk maakte, en waar bovendien in die jaren nog geen medicatie tegen 
bestond. Dit verband wordt door Meijsing wonderlijk genoeg volledig miskend. 
Hij schrijft zelfs dat het veelvuldig refereren aan de ziekte "de correspondentie 
een constante toon van zelfbeklag en hypochondrie meegeeft, die in de roman 
godzijdank ontbreekt". Arme Marcel. Alle verontschuldigingen die hij keer op 
keer moet aandragen voor een ziekte die hem verhindert afspraken na te 
komen, uit te gaan, mensen te zien, worden nu nog eens geduid als hypochon
drie. Als daar werkelijk sprake van was geweest dan zou de Recherche er anders 
hebben uitgezien, dat zou Meijsing toch ook moeten begrijpen. De soort dub
bele persoonlijkheid die hij in Proust lijkt te zien, bestond natuurlijk niet'.92 

Ook Ruyter is uiterst kritisch over Meijsings analyse: 'Hij [Meijsing] maakt 
twee opmerkingen die verwondering wekken. Uit de hier opgenomen brieven 
blijkt volgens Meijsing dat Proust zijn broer Robert haatte en zijn schoonzuster 
Marthe nog meer. Als er iets niet uit deze brieven blijkt, is het dit wel. Proust 
probeert na de dood van zijn moeder weliswaar bepaalde zaken voor zijn broer 
en diens vrouw verborgen te houden, maar daarbij is van tegenstellingen geen 
sprake, laat staan van haat. [...] In de tweede plaats doet Meijsing uitgesproken 
neerbuigend over de "belezenheid" van Proust, die hij aan de hand van de 
brieven wilde toetsen, waarbij hij een "magere" oogst aantreft: D'Annunzio, 
Emerson, Madame de Sévigné, Balzac, Dumas, Shakespeare, Ruskin, Anatole 
France, Loti, Barres, Daudet, Madame de Noailles en Montesquiou. Proust 
noemt in de brieven echter als lectuur ook nog: Pascal, Baudelaire, Maeterlinck, 
Flaubert, Schiller, Goethe, George Eliot en Carlyle, om nog maar te zwijgen 
van de citaten die links en rechts uit de klassieke en de moderne literatuur 
worden geplukt. Proust, die in zijn vroege jeugd al niets liever deed dan zich 
terugtrekken met een boek in de tuin van het huis van zijn oom Jules Amiot in 
Illiers of onder een boom in het Pré Catalan, was een uitzonderlijk belezen 
man'.93 Knopper vindt het beeld dat Meijsing van Proust schetst ook veel te 
negatief: 'In zijn nawoord zegt de vertaler van de onderhavige brieven: [...] 
"Wie draagt zijn vrienden alle vervelende klusjes op waar hij zelf geen zin in 
heeft". Dat talloze mensen bereid waren die klusjes op te knappen bewijst dat 
er van de kant van Proust veel tegenover stond. Iemand die zijn brieven goed 
leest twijfelt daar trouwens niet aan. Voorts: als Proust werkelijk alleen maar 
een egoïstische kwast en naarling was geweest, dan rijst de vraag hoe een 
Céleste Albaret het tien jaar bij hem heeft kunnen uithouden'.94 Cornips ten
slotte heeft ook geen goed woord over voor Meijsings interpretaties: 'Natuurlijk 
had ik hem [Proust] graag gekend. Ik denk wel dat ik het goed met hem had 
kunnen vinden, ik zou hem niet onmogelijk hebben gevonden. Geerten Meij-

n E. Jongma, 1986. 

53 M. Ruyter, 1985 (e). 

94 H. Knopper, 1985. 
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sing, die voor Privé Domein een bloemlezing van zijn brieven heeft bezorgd, 
schrijft dat hij zoveel strijkages had. Hij vond hem gemaniëreerd. Die moest er 
dus niets van hebben. Ik kan niet begrijpen dat iemand zo'n indruk krijgt. Het 
was de toon van de tijd, een beetje pluimstrijkerij, die Franse ingekankerde 
hoofsheid'.93 

Volgens Jongma, Ruyter, Van Montfrans en W. Timmermans zijn de brie
ven met name onthullend voor wat betreft de relatie die Proust met zijn moe
der onderhield. Deze relatie kenmerkte zich naar hun mening door een neuro
tische wederzijdse afhankelijkheid96: 'Het leitmotiv van de correspondentie 
wordt gevormd door de brieven aan zijn "Lieve Mamaatje" en die over zijn 
ziekte, de astma. Waarschijnlijk hebben ze met elkaar te maken, want het beeld 
van de overbezorgde, dominante moeder en de afhankelijke maar onbewust re
bellerende zoon is overbekend uit de psychosomatische literatuur. Hij "ge
bruikt" de ziekte tegenover zijn moeder om de bezorgdheid in stand te houden, 
maar ook om bij haar schuldgevoelens te wekken die haar toegeeflijk maken ten 
aanzien van alle eisen van materiële aard die hij aan haar stelt. Het is een 
gecompliceerd sadomasochistisch spelletje dat onvermijdelijk leidt tot gevoelens 
van diepe wroeging bij Marcel na de dood van zijn moeder', aldus Jongma.97 

In 1993 krijgt de aandacht voor Prousts persoon weer een nieuwe impuls 
met het verschijnen van de biografie van Ghislain de Diesbach.98 Deze bio
grafie werd in het Nederlands vertaald99 en kreeg veel aandacht in de pers.100 

M.A. Lindo, 1992. 

G-M. Meijsing geeft in zijn nawoord op p. 358 aan dat deze relatie een belangrijke leidraad is 

geweest bij de keuze van de brieven: 'Het belangrijkste hiervan is wel de moederbinding van de 

verteller, of liever de double-bind-relatie die hij met haar onderhoudt, welke vanaf het incident 

van de geweigerde nachtkus in llliers-Combray [...] in alle brieven aan zijn moeder een rol 

speelt'. 

E. Jongma, 1986. Zie ook Ruyter, 1985 (e): '[...] £ n daar ontstaat de draad die door het hele 

boek loopt: de wederkerige, neurotische afhankelijkheid van de dienstbare Jeanne Proust-Weil 

en haar gevoelige, egocentrische, geniale zoon' . En Van Montfrans, 1986: 'Prousts brieven aan 

zijn moeder getuigen van een grote intimiteit, maar laten soms ook de keerzijde van deze ver

standhouding zien: een emotionele afhankelijkheid die hen beiden in een vicieuze cirkel van 

angst, chantage, schuldgevoel en verdriet opsloot'. En W. Timmermans, 'Marcel Proust. Brieven 

1885-1906'. In: Homologie, 1986, nr.3, p 36: 'Wat wel zonneklaar uit de brieven naar voren 

komt is hoe sterk Proust aan zijn "Lieve Mamaatje" zat vastgebakken. Zij van haar kant houdt 

hem klein en ziek, zodat hij na haar dood ontredderd achterblijft en als hij een nieuw apparte

ment moet betrekken een vriendin van zijn moeder onophoudelijk lastig valt over de keuze van 

meubels, gordijnen, wandtapijten en schilderijen'. 

G. de Diesbach, Proust, Pernn , Parijs, 1991. 

G. de Diesbach, Proust, De Bezige Bij, Amsterdam, 1993 (vertaling Martine Vosmaer en Karina 

van Santen). 
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De critici zijn het er over eens dat het met name de nieuwe gegevens waarover 
Diesbach kon beschikken zijn, die deze biografie interessant maken. Diesbach 
kon gebruik maken van de volledige correspondentie en van memoires en dag
boeken van tijdgenoten zoals de souvenirs van Ferdinand Bac. In de ogen van 
Halberstadt-Freud blijkt uit Prousts correspondentie bijvoorbeeld onomstoten 
het perverse karakter van zijn persoonlijkheid: 'Diesbach gaat vele stappen 
verder dan zijn voorgangers in het uitvoerig demonstreren van Prousts conflic
tueuze en perverse persoonlijkheid. Zo citeert hij veelvuldig uit de paradoxale 
brieven die Proust schreef aan zijn financiële adviseur Lionel Hauser en aan zijn 
(uiteindelijke) uitgever Gaston Gallimard. Beide relaties werden door Proust tot 
de rand van de wanhoop gedreven door alle achterdochtige verwijten die hij op 
hen afvuurde. Bovendien zette Proust in zijn brieven alles zo op zijn kop en 
gebruikte dermate kronkelige argumenten om zijn argumenten achter te ver
stoppen, dat zijn bedoelingen vaak in hun tegendeel verkeerden en meestal ver
keerd begrepen werden. Deze perverse, want verdraaide manier van doen komt 
overeen met het gedrag van de verteller in A la recherche du temps perdu, die aan 
Albertine niet wil laten merken hoeveel hij van haar houdt en hoe bang hij is 
haar te verliezen. Integendeel, hij doet of hij verliefd is op haar vriendin'.101 

Het beeld dat Diesbach in zijn biografie van Proust geeft, is minder flatteus dan 
het beeld zoals dat naar voren komt in de biografieën van Maurois en Painter: 
'In de nieuwe Proustbiografie van Ghislain de Diesbach wordt de Franse schrij
ver afgeschilderd als een onverbeterlijke snob, een ingebeelde tirannieke zieke 
met een onevenwichtig, achterdochtig karakter'.102 De belangrijkste beweeg
reden van Diesbach om het bestaande beeld van Proust bij te stellen is waar
schijnlijk gelegen in een behoefte aan demystificatie: 'Waarschijnlijk had hij het 
verlangen om de vrome legende rondom de geniale schrijver, die zich als een 
martelaar voor de kunst opsluit in een met kurk geïsoleerde kamer waar hij 
overdag slaapt en 's nachts de schimmen van een verloren tijd oproept, voor
goed de wereld uit te helpen'.103 Ook Diesbach gaat uitgebreid in op de relatie 
van Proust met zijn moeder: '[...] £en samensmelting van twee door en door 
egoïstische zielen' volgens Ros.104 Een complexe, conflictueuze relatie in de 
ogen van Halbestadt-Freud: 'Hij is ook de eerste biograaf die erop wijst hoe 
ongelukkig mevrouw Proust in haar huwelijk was, wat mijns inziens heeft ge
maakt dat zij zich voor de bevrediging van haar emotionele behoeften geheel en 

W. Kuijpers, 1993. M. van Montfrans, 1993. M. Zeeman, 1993. H . C . Halberstadt-Freud, 1993. 

H . Wiigh, 1993. G. Luijters, 'Geen spoor van bewijs'. In: Het Parool, 12 november 1993. 

M. Ros, 1993. R. Kuethe, 'De tijd voor altijd betrapt ' . In: Elsevier, 15 januari 1994. 

H . C . Halberstadt-Freud, 1993. 

M. van Montfrans, 1993. 

M. Ros, 1993. 
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al op haar oudste en overgevoelige astmatische zoon stortte. Moeder en zoon 
smeedden samen een hecht pact, waarbij de zoon liefde van zijn moeder kreeg 
op voorwaarde dat hij afhankelijk van haar bleef, vaak ziek was en in ieder 
geval geen relaties met derden aanknoopte, waarop zij ziekelijk jaloers was'.105 

Ook legt Diesbach meer de nadruk op Prousts erotische excessen, zijn bordeel
bezoeken en zijn voyeuristische aard: 'De erotische excessen, die Proust in zijn 
roman onder meer aan de baron de Charlus toeschrijft, hebben, zo blijkt uit de 
biografieën, ook in het leven van de schrijver geenszins ontbroken', aldus 
Hermans.106 Halberstadt-Freud vindt Diesbach hier en daar nog te voorzichtig 
in zijn analyse: 'De preutse Diesbach besteedt aan masturbatie, hoewel van 
centraal belang bij Proust vanwege de eraan verbonden sadomasochistische fan
tasiewereld, geen speciale aandacht'.107 Volgens Brugman geeft Diesbach tevens 
een waardevolle aanvulling op zijn voorgangers in de bespreking van het belang 
van de High Society voor Proust: 'Diesbach - die als Comte de Diesbach in 
deze misschien beter dan de meeste biografen in staat is tot een afgewogen 
oordeel - wijst erop dat de "echte" Faubourg Saint-Germain niet het leven 
leidde dat in de society rubriek van Le Gaulois en in zekere zin ook in /1 la 
recherche du temps perdu werd beschreven, maar preuts, stijf en vroom was'.108 

Opvallend is dat de meest recente biografie, die van Tadié, niet in de Neder
landse pers is besproken.109 

Ondanks het verschijnen van een aantal biografieën zijn er tijdens deze 
periode nauwelijks biografische analyses van Prousts werk te vinden. Naar aan
leiding van de publicatie van de briefwisselingen en de biografieën wijst de 
kritiek zeer globaal op mogelijke verwantschappen tussen Prousts leven en zijn 
werk. De enige uitzondering hierop is het artikel van Pröpper in Optima over 
de relatie tussen Proust en zijn secretaris-chauffeur Agostinelli.110 Pröpper gaat 
uitgebreid in op de parallellen en verschillen tussen deze liefdesgeschiedenis en 
die tussen de verteller in de roman en Albertine. Ik kom hier onder 4.4 op 

terug. . . 
De aandacht voor Prousts persoon was, tot ergernis van sommigen, geduren

de deze periode dus zeer groot: 'Kan het zijn dat men grote schrijvers klein 
probeert te krijgen door zich niet op hun werk te concentreren, maar op een 
stortvloed aan anecdotes, biografische details, onnodige vergelijkingen tussen 

105 H.C. Halberstadt-Freud, 1993. 

104 W.F. Hermans, 1976. Zie ook M. Ros, 1993: 'Een groot minnaar was Proust met en zijn bezoe
ken aan bordelen vloeien vooral voort uit zijn voyeuristische aard'. 

107 H.C. Halberstadt-Freud, 1993. 

10! J. Brugman, 1991. 

1C" J-Y. Tadié, 1996. 

1,0 H. Pröpper, 'Marcel Proust en Alfred Agostinelli'. In: Optima, 1987, pp. 164-180. 
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boek en werkelijkheid? Geen schrijver met wie dat zozeer gebeurt als Marcel 
Proust. Excursies in autobussen naar de plekken waar zijn boeken zouden 
spelen. De herinneringen van zijn dienstmeisje aan de aanbeden meester. Z 'n 
brieven. Vraagspelletjes: wie is wie bij Proust? Een kultus. Meer dan bij enig 
schrijver lijkt er een geheim genootschap, een kring van Proustianen te zijn, die 
iedere zucht van de schrijver bestuderen', aldus Van Buuren.111 Stond Proust 
in de vorige periode nog hoofdzakelijk bekend als de ascetische kunstenaar die 
zich in zijn kamer opsloot om aan zijn roman te werken, in deze periode zien 
we naar aanleiding van de publicatie van onder andere de correspondentie en de 
diverse biografieën, dit beeld genuanceerd worden. Met name Prousts erotische 
leven en de rol die de relatie met zijn moeder daarin speelde, is nu belangrijk 
geworden: 'Bijna mythologisch is het beeld dat uit al zijn biografieën opstijgt, 
dat van een schrijvende graaf Dracula, eenzaam opgesloten in zijn met kurk 
geïsoleerde kamer, allergisch voor alle bacillen die het spaarzame bezoek met 
zich meebrengt, bezeten aan een stuk doorschrijvend, met witte handschoenen 
aan, lijdend aan slapeloosheid, hoofdpijn, astma, maagstoornissen, pijnlijke ogen 
en mysterieuze, hem in het spreken hinderende verlammingen aan het gezicht. 
[...] De anekdoten die over Prousts gedragingen de ronde doen, worden allengs 
fantastischer. Super-biograaf G.D. Painter verhaalt over Prousts ongebruikelijke 
methoden voor het stimuleren van een orgasme: hij zou alleen aan zijn gerief 
kunnen komen wanneer er in zijn slaapkamer ratten worden losgelaten die dan 
door enkele assistenten bij het bereiken der toppen van hun doodsnood met 
naalden worden doodgeprikt. Apocrief of niet, deze anecdote zegt iets over het 
heilige monster dat Proust in de ogen van zijn tijdgenoten was geworden'.112 

Toch blijft onder de critici die Proust bespreken het algemene beeld dat zij van 
hem hebben overwegend positief, hetgeen de merendeels afkeurende reacties op 
de interpretaties van Meijsing aantonen. 

Niet alleen Prousts leven stond veelvuldig in het centrum van de 
belangstelling van de critici, ook de mogelijke invloed van Proust op het leven 
van zijn lezers was soms object van studie. Harry G.M. Prick beschrijft in 1986 
hoe hij, wanneer hij dagelijks van Delft naar Den Haag reist, altijd aan Proust 
moet denken: 'Wat echter onderweg echt allure heeft, en heel wat meer dan die 
eeuwig uit het lood staande toren van de Oude Jan, dat zijn de openheden tus
sen Delft en Rijswijk en even later die tussen Rijswijk en Den Haag. De daar 
opdoemende vergezichten, ten dele reeds fors aangevreten door de naoorlogse 
hoogbouw, maar vooral toch de adembenemend mooie, met goud omrande, 
laaghangende wolkenformaties zijn nog precies zo als zij honderd jaar geleden 
waren. Het geeft je 'n kick wanneer je je realiseert dat anno 1986 op het net-

M. van Buuren, 'Homo's in de hemel, homo's in de hel'. In: De Groene Amsterdammer, 19 
maan 1986. 

R. Zwaap, 'De sleutelroman. Proust de vampier'. In: De Groene Amsterdammer, 31 mei 1995. 
Zie ook Halberstadt-Freud, 1993: 'Marcel Proust, de schrijver van die vele delen tellende roman 
A la recherche du temps perdu was een snob, een leugenaar, een ingebeelde zieke. Daarnaast was 
hij ook een genie en een ongenadig observator'. 
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vlies van jouw eigen ogen exact dezelfde landschaps- en wolkenbeelden ver
schijnen als, bij voorbeeld, in 1898 op het netvlies van Marcel Proust, onderweg 
naar Amsterdam om daar de grote Rembrandttentoonstelling te bezoeken, toen 
ingericht om luister bij te zetten aan de kroning van koningin Wilhelmina'.113 

Het meest uitgesproken voorbeeld van deze tendens binnen de receptie om 
Proust naar het hedendaagse leven te vertalen is het boek van de Engelse auteur 
Alain de Botton uit 1997, How Proust can change your life.lu Het boek was 
een enorm kassucces115, werd vrijwel direct in het Nederlands vertaald116 en 
kreeg ruimschoots de aandacht van de pers.117 De Nederlandse literaire kritiek 
loopt kennelijk meer warm voor deze vlotte zelfhulpgids dan voor degelijke 
studies als de biografie van Tadié. De Botton bekijkt in zijn boek aan de hand 
van een aantal levensvraagstukken welke lessen er nu nog uit Proust te trekken 
zijn. Het is bedoeld als een handboek over Prousts opvattingen met betrekking 
tot een aantal onderwerpen: hoe je vandaag van het leven kunt genieten, hoe je 
voor jezelf kunt lezen, hoe je de tijd kunt nemen, hoe je met succes kunt lijden, 
hoe je emoties kunt uitdrukken, hoe je een goede vriend kunt zijn, hoe je je 
ogen kunt openen, hoe je gelukkig wordt in de liefde en hoe je boeken weglegt. 
De Botton heeft met name oog voor de essayist die Proust was. In een inter
view met HP/De Tijd vertelt De Botton dat het vooral deze beschouwende kant 
van Prousts schrijverschap is die hem als intellectueel aanspreekt: '"Hij biedt 
een mengeling van analyse en fictie tegen een concrete achtergrond, daarom 
vind ik hem zo goed. Het zijn allemaal kleine beschouwingen die in een verhaal 
zijn ingebed. Er is bijna geen handeling, en dat is iets waar ik zelf ook moeite 
mee heb: hoe krijg je de held van je verhaal de deur uit? Daarom voel ik me 
meer essayist dan romancier"'.118 Hij beschouwt Proust als de laatste belang
rijke Franse schrijver: '"Na hem is er eigenlijk niets meer uit Frankrijk voort
gekomen van vergelijkbaar niveau. Er is iets heel erg misgegaan in dat land", 
zegt hij'.119 De Botton heeft niet de pretentie een streng wetenschappelijk 
verantwoord boek over Proust te schrijven maar ziet zijn werk eerder als een 

113 H.G.M. Prick, 'Zien wat Proust zag, dat geeft een kick'. In: de Volkskrant, 22 november 1986. 

"4 A. de Botton, How Proust can change your life, Picador, Londen, 1997. 

113 De Bottons Amerikaanse uitgever heeft zelfs een speciale website gecreëerd waarop lezers met 
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116 A. de Botton, Hoe Proust je leven kan veranderen, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1997. 

117 H. Groen, 'Het papegaaitje van Proust'. In: De Groene Amsterdammer, 16 april 1997. K. Hem
merechts, 'Engelse literatuur. Lees Proust en leg hem dan weg'. In: Vrij Nederland, 26 april 
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mengsel van een zelfhulpboek en een academische verhandeling: '"In mijn boe
ken probeer ik om high en low culture door elkaar te mengen, want die combi
natie maakt het leven grappig"'.120 Zelf zegt hij vooral van Proust geleerd te 
hebben goed te kijken: '"Maar Proust spoort vooral aan tot aandacht voor het 
detail. Daar moet je niet te snel aan voorbijgaan. Daarom vind ik Proust zo 
amusant: hij doet niets liever dan naar mensen kijken, ze ontleden. Dat vind ik 
zelf ook erg leuk. Op elk partijtje gebeurt er wel iets dat rechtstreeks uit Proust 
had kunnen komen. In die zin heeft hij mijn leven veranderd, rijker gemaakt. 
Door hem ben ik beter gaan opletten"'.121 De lectuur van de Recherche heeft 
ook De Bottons eigen literaire producten verrijkt. In De Biograaf bijvoorbeeld 
beleeft de hoofdfiguur Isabel Jane Rogers een groot aantal Proustiaanse onvrij
willige herinneringservaringen en geeft zij antwoord op de beroemde Proust-
enquête. 'High and low culture' worden hier inderdaad door elkaar gemengd: 
'Mijn favoriete bezigheid. Proust: Beminnen. Isabel: In bad liggen komt ver 
voor beminnen - je weet van tevoren tenminste zeker dat het lekker is'.122 De 
beoordelingen van De Bottons studie lopen sterk uiteen. Kristien Hemmerechts 
is er redelijk positief over; het boek is geestig en intelligent maar ze vraagt zich 
af wat Proust, wiens leven weinig benijdenswaardig was, de hedendaagse lezer te 
leren heeft: 'Nochtans zal wie ook maar een beetje vertrouwd is met Prousts 
biografie bij het lezen van De Bottons titel de wenkbrauwen fronsen. [...] 
Proust bracht zoveel mogelijk tijd in zijn bed door [...]. Hij had het altijd koud, 
leed aan astma en constipatie [...]. Prousts liefdesleven was rampzalig en werd 
gekenmerkt door een heftig verlangen naar liefde én een tragikomisch onvermo
gen om die liefde te verwezenlijken [...]. Het is dan ook op zijn minst ironisch 
dat De Botton aan een van zijn hoofdstukjes in zijn boek de titel "How to be 
happy in love" meegeeft. Als er iemand geen tips voor een geslaagd liefdesleven 
kan geven, dan moet het Proust wel zijn'.123 De enige les die in de ogen van 
Hemmerechts bij Proust valt te halen is die over de kunst van het schrijven: 
'Levenskunst valt in dit boek nauwelijks te rapen, maar over de kunst van het 
schrijven hebben De Botton en/of Proust des te meer te vertellen. Literaire 
volgelingen van Proust dienen alvast de volgende vuistregels in acht te nemen: 
Observeer aandachtig. Leer kijken. Geef veel details. Sla niets over. Vermijd 
clichés. Lees andere auteurs, leer te zien wat zij tonen, maar leg dan het boek 
weg en volg je eigen oordeel. Besef dat schrijven de kern van je bestaan uit-

l.c. Zie ook B. Stigter, 1996: '"Ik heb net een boek over Proust geschreven. How Proust can 

change your life heet het. Het is geen roman, het is non-fictie. Een selfhelp guide. Ik speel weer 

met conventies, zoals Kiss & Tell een roman in de vorm van een biografie was, compleet met 

een fotokatern, en Proeven van liefde een roman in de vorm van een essay, met genummerde 

paragrafen"'. 

L. Wytzes, 1997. 

A. de Botton, De Biograaf Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994, p. 199. 

K. Hemmerechts , 1997. 
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maakt'.124 Ook Bianca Stigter is positief over het boek van De Botton. How 
Proust can change your life is in haar ogen 'onder het mom van ironie een char
mant, braaf, ernstig en dapper boek'.125 Met name Prousts opvattingen over 
de kunst worden, volgens Stigter, door De Botton op oorspronkelijke wijze 
nieuw leven ingeblazen: 'Een minder vaak gehoord argument haalt De Botton 
uit Prousts opvattingen over schilderkunst. Schilders kunnen het schone van 
het gewone laten zien en het schone van het nieuwe. Chardin bewees op zijn 
stillevens dat keukengerei net zo kan glanzen als goud en Monet dat een bad
plaats overvol mensen en boten niet onder hoeft te doen voor een leeg strand 
met krijsende meeuwen en een imposante ruïne, zoals de opvatting van een 
mooi strand voorschreef vóór de impressionisten gingen schilderen'.126 Hein 
Groen is in tegenstelling tot Hemmerechts en Stigter uitgesproken negatief over 
het boek van De Botton: 'De inhoudsopgave van How Proust can change your 
life doet je bijna besluiten er maar niet aan te beginnen. Elk hoofdstuk heeft een 
"how to"-titel. Wat in zijn vorige romans het meest stoorde, is hier nog dikker 
aangezet. In "How to suffer succesfully" bereikt dat een absoluut dieptepunt: 
De Botton voert Prousts personages op als patiënten en analyseert ze. De op
lossingen die hij aandraagt voor hun problemen, lijken wel uit Diekstra te zijn 
overgeschreven. Dit is de Proust voor Cosmopolitan-lezers. Een boekje dat nog 
net in een overvolle koffer op weg naar Barbados past. Of al in het vliegtuig 
kan worden uitgelezen. Voor deze Proust is elke vakantie lang genoeg'.127 

Een van de meest opvallende nieuwe tendensen binnen de Proustreceptie 
van deze laatste periode is de vergelijking die er her en der getrokken wordt 
tussen Proust en Nederlandse en buitenlandse auteurs. Soms is daarbij sprake 
van mogelijke beïnvloeding, soms beperkt men zich tot een oppervlakkige ver
gelijking. Zo vergelijkt Cornips, in een interview met Den Tex, Proust met Jan 
Hanlo: 'Eerst laat zij het woord "stukjesschrijver" vallen en mijmert dan wat 
over Jan Hanlo bij wie zij enige gelijkenis met Proust ontwaart. Ook Hanlo 
schrijft op wat hij denkt naar aanleiding van een voorval of een ontmoeting. 
Hanlo is een anecdotisch en tegelijk beschouwend schrijver. Zo ook Proust. 
Het is bij hem alleen wat uitgedijd'.128 Het is zeer onzeker of Hanlo Proust 
wel gelezen heeft; van invloed is waarschijnlijk geen sprake, hooguit van 
verwantschap. Zo schrijft Hanlo op 17 maart 1961 aan J. Bernlef: 'Wat een 
schrijfage hebben we. Op het probleem roman-figuur of figuur-roman ga ik nu 
maar niet in. Ik las nooit iets van Proust of Gide. Zijn er vertalingen van. Heb 

B. Stigter, 1997. 

I.e. 

H. Groen, 1997. 

U. den Tex, 1979. 
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je iets voor me?'129 Van der Poel gaat kort in op de relatie Proust-Du Per
ron130 waarbij ze zich baseert op de studie over Het Land van Herkomst van 
Francis Bulhof: 'In zijn recente studie over Het Land van Herkomst trekt Fran
cis Bulhof een nogal voorzichtige vergelijking tussen Du Perron en Proust, die 
mij, gezien het bovenstaande alleszins gerechtvaardigd lijkt. Wat betreft intentie 
staat Du Perron dichter bij Stendhal dan bij Proust, die iedere autobiografische 
interpretatie van zijn werk nadrukkelijk verwerpt. Maar de wijze waarop Du 
Perron zijn speurtocht naar het verleden gestalte heeft gegeven, versterkt de 
verwantschap met Proust'.131 Maar Van der Poel ziet ook verschillen: 'Het 
Land van Herkomst mist de dwingende compositie van de Recherche. De ver
schillende thema's en de psychologie van de hoofdpersonen zijn veel minder 
uitgewerkt dan bij Proust'.132 Zoals we reeds bij Van der Starre zagen legt ook 
Vestdijk een verband tussen Proust en Het Land van Herkomst van Du Perron. 
Martin Evers ziet stilistische overeenkomsten tussen Proust en Van Deyssel en 
Gorter: 'De rijkdom en vermetelheid van zijn beeldspraak vinden slechts een 
parallel in het werk van de Duitse schrijver Jean Paul (Richter)(1763-1825). In 
de Nederlandse literatuur zou men Gorters Mei kunnen noemen en het proza 
van Lodewijk van Deyssel'.133 Ideologisch onderscheidt Proust zich van een 
decadent auteur als Couperus in de ogen van Evers: 'Proust, door sommigen 
nog steeds gezien als vertegenwoordiger van het fin de siècle, omdat zijn roman 
deze tijd verbeeldt, heeft niets van de kenmerken van een decadent auteur. 
Proust is radicaal anders. [...] Zijn uitgangspunt is totaal verschillend van dat 
van een D'Annunzio, van een Wilde, van een Couperus, drie voorbeelden van 
typische fin de siècle auteurs. Erfelijkheid, milieu, verleden: zij spelen bij Proust 
in het geheel geen fatale rol'.134 

J. Hanlo, Brieven 1931-1962, Van Oorschot, Amsterdam, 1989, p. 483. 

I. van der Poel, 'Du Perron tussen Henry Brulard en Marcel Proust ' . In: Vrij Nederland, 31 

januari 1981. 

I.e. In de ogen van Bulhof is het onderwerp van Het Land van Herkomst ook de overwinning 

van de herinnering op de tijd. Zie F. Bulhof, Over Het land van herkomst van E. du Perron, 

Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1980, pp. 34-35: 'Hij [Ducroo] ondergaat het op

geven van degene die hij eens was als een fundamentele bedreiging van zijn identiteit. Alleen in 

de herinnering kan hij zijn verleden overzien en omvormen tot een zinvolle structuur. D o o r 

minutieuze beschrijving kan hij de desintegratie van zijn eigen zelf verhinderen, althans op

schorten; door minutieuze beschrijving: dat wil zeggen door het expliciet maken van zijn her

innering. Het mot to van Het land van herkomst zou, Prousts woorden parafraserend, moeten 

luiden: je maintiendrai'. 

M. Evers, 1997, p. 166. 
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Naast deze publicaties met losse opmerkingen zijn er een aantal artikelen 
gewijd aan de relatie tussen Proust en andere schrijvers. De romanist Van Praag 
spreekt in 1975 over de relatie tussen Proust en Kafka.135 Als jood was hij 
buitengewoon geboeid door deze twee schrijvers met een joodse achtergrond. 
Volgens Van Praag uiten de overeenkomsten tussen deze twee auteurs zich in 
hun lot, in de behoeften van hun gevoel, in de zonderlinge inwerking van ver
stand en gevoel op elkaar en in hun stijl. Bij beide auteurs is sprake van een 
zeker infantilisme; ze bleven beiden als kleine kinderen aan het ouderlijk huis 
verbonden. Kafka's relatie tot zijn vader was daarbinnen problematischer dan 
die tussen Proust en zijn vader. Beiden waren zij 'passieve tirannen'136 die een 
sterke band met de moeder hadden. Een andere overeenkomst die Van Praag op 
het niveau van de biografische gegevens signaleert, is het feit dat Proust en 
Kafka beiden gebukt gingen onder een ziekte aan de ademhalingsorganen: astma 
bij Proust en longtuberkulose bij Kafka. Voor wat betreft de overeenkomst op 
het niveau van het gevoelsleven, constateert Van Praag dat Proust en Kafka 
beiden 'liefdebehoeftigen' waren bij wie de kracht om zelf lief te hebben niet 
bijzonder groot was.137 Tenslotte kan er naar de mening van Van Praag ge
sproken worden van een zekere stijlovereenkomst tussen beide auteurs. Hoewel 
Kafka veel compactere werken heeft geschreven dan Proust, waren ze beiden 
zeer omzichtige schrijvers die hun eigen tekst voortdurend becommentarieerden 
en amendeerden in hun zoektocht naar de waarheid. Van Praag spreekt in dit 
verband over talmudisme: 'Zo ontstond wat men wel eens het talmudisme van 
deze auteurs genoemd heeft, de behoefte de konklusies, die uit een waarneming 
getrokken kunnen worden, van vele kanten te belichten, ook wanneer ze elkaar 
tegenspreken: het draaien en weer eens omdraaien van gedachten. Het is of het 
bekende "hoor en wederhoor" uit de Talmoed, die de mening van vele "wijzen" 
aanhaalt, in de geest van deze twee enkelingen gebeurt'.138 Maar er zijn ook 
verschillen in de ogen van Van Praag: Proust was in de eerste plaats een 
realistisch schrijver, Kafka was meer abstract en mystiek gericht. 

De meest voorkomende vergelijking die in de literaire kritiek getrokken 
wordt, is die tussen Vestdijk en Proust. Herhaaldelijk wordt aangehaald hoe 
Vestdijk zelf in zijn geschriften en in interviews als die met Gregoor en De 
Vries heeft aangegeven door Proust te zijn beïnvloed. Nieuw is in dit verband 
de brief die Vestdijk aan Plessen schreef op 10 juni 1952 en waaruit Van Hel
mond een fragment citeert: 'Proust is voor mijn stijl en visie van zeer veel 
betekenis geweest; maar dit bepaalt zich eigenlijk alleen tot Terug tot Ina 
Damman en in mindere mate tot de andere Anton-Wachter-romans. In de laatst 
geschrevene is de invloed vrijwel geheel uitgewerkt. Het was een diepgaande 

135 S.E. van Praag, 'Kafka en Proust'. In: Literama, 1975/76, pp. 158-164 en pp. 207-210. 
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schok, de lezing van Proust, ongetwijfeld door verwantschap, maar het kon 
geen durende invloed zijn, al wil ik altijd nog wel aannemen, dat de invloed 
ook in andere boeken opgevischt kan worden, wanneer men die eenmaal op het 
spoor is'.139 Plessen vertaalde De Koperen tuin van Vestdijk. Op de flaptekst 
van deze Franse vertaling, Le jardin de cuivre, leest men dan ook dat Vestdijk 
een nieuwe Proust is, een 'Proust brutal'.140 Vestdijk heeft toekomstige litera
tuurvorsers dus in zekere zin uitgenodigd zijn werk met Prousts magnum opus 
in verband te brengen. 

Jongma stelt in 1976 naar aanleiding van In de schaduw van de bloeiende 
meisjes dat met name de hypothetische werkelijkheidsbenadering van Proust 
voor Vestdijk een bron van inspiratie moet zijn geweest: 'Sprekend over Vest
dijk en lezend in Proust valt weer op hoe groot de schok der herkenning ge
weest moet zijn toen Vestdijk, nog vóór de Anton Wachterromans, kennis nam 
van het werk van Proust. Een passage uit het al aangehaalde essay (Proust en 
het algemene): "Niettemin hebben deze uitweidingen ontegenzeggelijk een 
wetenschappelijke inslag doordat hij [Proust] meestal niet met één verklaring 
genoegen neemt, maar er twee of meer tegelijk lanceert, waaruit de lezer dan 
een keuze kan doen, als uit hypotheses [...]". Dit voldoet ook uitstekend als 
weergave van Vestdijks eigen werkwijze'.141 

In de loop van de jaren zeventig en tachtig verschijnen er een aantal arti
kelen die de mogelijke invloed van Proust op Vestdijk en Vestdijks visie op 
Proust belichten. Deze studies verschijnen vrijwel allemaal in De Vestdijk
kroniek. Dit tijdschrift behoort niet tot het publieke domein maar ik heb 
besloten de artikelen wel te behandelen omdat ze hun weerslag hebben gehad 
op de publieke kritiek: in 1986 publiceert Bekkering een artikel over Proust en 
Vestdijk in De Groene Amsterdammer waarin hij in grote lijnen de bevindingen 
die eerder in De Vestdijkkroniek door anderen naar voren waren gebracht, her
neemt. 

In 1977 bespreekt de neerlandicus H.A. Wage de artikelen die Vestdijk over 
Proust schreef en gaat daarbij kort in op mogelijke verwantschappen tussen 
Proust en Vestdijk. Beide auteurs staan volgens hem onder invloed van het 
symbolisme: 'Ik meen dat Proust niet zonder de inwerking van het Symbolisme 
gewaardeerd kan worden en dat Vestdijk de artistiek voedende nawerking van 
datzelfde symbolisme vertoont. Dr. Evers heeft in zijn studie Het probleem der 
schoonheid de invloed van het symbolisme op Prousts werk zwak genoemd. Ik 
vermoed dat hij aan die term een veel strengere begrenzing geeft dan ik hier 
bedoel. Daarom is het misschien beter van symbolistische trekken te spreken 
zowel bij Proust als bij Vestdijk, bij de laatste uiteraard zwakker dan bij de 

T. van Helmond, 'Vestdijk en Proust: De doorwerking van A U recherche du temps perdu in De 
laatste kans'. In: Vestdijkkroniek 53, 1986, p. 1. 

'40 S. Vestdijk, Le jardin de cuivre, Phebus, Parijs, 1993 (vertaling J. Plessen en R. Sctrick). 

E. Jongma, 'Proust en de geestdodende werkelijkheid. Het tweede deel van de bloeiende meis
jes'. In: Vrij Nederland, 18 september 1976. 
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Franse schrijver. Laat ik enkele van die trekken noemen: de eredienst van de 
schoonheid, de rangorde der kunsten die gradaties waren van dé kunst als rem
plaçant van de godsdienst, culminerend in de muziek, het opdrijven van de sen
satie tot zij de verbeelding ontstak bij welk licht een andere wereld werd ge
schouwd; in verband hiermee een herleefde waardering van Platonische en voor
al Neoplatonische idealiteiten'.142 

In Engelbewaarder Winterboek 1978 schrijft Van Helmond de eerste uitge
breide studie over de invloed van de lezing van Prousts Recherche op Vestdijks 
roman Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven en op de 
eerste Anton Wachterromans, met name op Terug tot Ina Damman.w Voor 
haar analyse baseert zij zich in grote lijnen op de uitspraken die Vestdijk over 
Proust deed in zijn gesprekken met Gregoor. Proust heeft in de eerste plaats de 
rol van artistiek katalysator voor Vestdijk vervuld. Het lezen van de Recherche 
was voor Vestdijk de impuls tot het schrijven van eigen werk. Verder nam 
Vestdijk van Proust de niet-gefreudianiseerde psychologie over. Het is ver
leidelijk de verhoudingen tussen de verteller en zijn moeder bij Proust en tussen 
Anton en zijn moeder bij Vestdijk vanuit de psychoanalyse te bekijken, maar 
dit kan, volgens Van Helmond, even goed vanuit een romantechnische kant. 
Vestdijk heeft zich niet voor niets altijd afgezet tegen een freudiaans uitleggen 
van Prousts psychologie: 'En voor Vestdijk als schrijver moet het de zaak 
aanmerkelijk vereenvoudigd hebben, waar het hem toch voornamelijk te doen 
was om de verhouding tussen de jonge Anton en zijn moeder gestalte te geven. 
Nee, ook al heeft Vestdijk zich een tijdlang intensief met Freud bezig ge
houden, dan nog is het een waanidee te denken dat een door Freud beïnvloed 
romancier de "psychoanalyse" toepast in zijn romans'.144 Ook ontleende Vest
dijk aan Proust het principe van de onvrijwillige herinnering, hoewel een 
dergelijke ervaring bij Vestdijk slechts éénmaal voorkomt: de koolzaadscène in 
Terug tot Ina Damman. Zowel bij Proust als bij Vestdijk verlopen deze 'mé-
moire-involontaire'-ervaringen steeds volgens hetzelfde patroon. Eerst is er 
overweldiging door een hevig geluksgevoel, dan volgen enkele bewuste poging
en om dit gevoel thuis te brengen, maar die mislukken. Pas als de verteller en 
Anton Wachter hun opzettelijke pogingen staken, flitsen de beelden uit het ver
leden over. De laatste fase verschilt echter bij Proust en Vestdijk. Bij Proust 
mondt de ervaring uit in het geloof in de overwinbaarheid van de tijd, bij Vest
dijk is hier geen sprake van: 'In de maanden die verstrijken tussen de voltooiing 
van het manuscript Kind tussen vier vrouwen en de herschrijving tot Terug tot 
Ina Damman, heeft hij zich op een essentieel punt van Proust verwijderd: het 

H.A. Wage, 'Vestdijks visie op Proust'. In: Vestdijkkroniek, maart 1997, p. 18. 

T. van Helmond, 'Simon Vestdijk en Marcel Proust, Een vergelijking'. In: Engelbewaarder 
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geloof in de overwinbaarheid van de tijd door de "mémoire involontaire"'.145 

Een volgend verwantschap tussen Anton Wachter en Prousts verteller is volgens 
Van Helmond hun houding ten aanzien van de hen omringende wereld. Cen
traal staat de teleurstelling omtrent de werkelijkheid, die beiden steeds weer 
ondervinden. Deze teleurstelling is het hevigst als het de geliefde betreft. Toch 
is deze botsing met de werkelijkheid niet onaangenaam want zowel ten opzich
te van Albertine als ten opzichte van Ina geldt dat nabijheid ontluistert en bezit 
teleur stelt. Tenslotte merkt Van Helmond op dat Vestdijk en Proust allebei 
hun leven aan de literatuur hebben gewijd, Proust sloot zich op in zijn kamer, 
Vestdijk in de bossen van Doorn: '"Moralité", "sacrifier sa propre vie", "morele 
eigenschappen", "belangrijke aspecten van je persoonlijkheid opofferen", dat zijn 
trekken in hun "physionomie morale" die Proust en Vestdijk gemeen hebben. 
In deze gewetensvolle opvatting van het kunstenaarsschap ligt hun diepste ver
wantschap'.146 

In 1983 schrijft Van Helmond opnieuw een studie over Proust en Vestdijk 
voor de Vestdijkkroniek}" Zij spreekt hier over de mogelijke invloed van 
Prousts roman op de Anton Wachterromans en meer in het bijzonder op Kind 
tussen vier vrouwen, Terug tot Ina Damman en de in 1960 verschenen achtste 
roman De laatste kans. Zoals we gezien hebben, wordt in deze laatste roman A 
la recherche du temps perdu rechtstreeks aangehaald door Antons vriend Bob 
Neumann die Anton wijst op het werk van Proust. Hij leent Anton twee delen 
van deze roman. Vestdijk heeft in Terug tot Ina Damman een aantal Proustiaan-
se thema's opnieuw verwerkt. Van Helmond herneemt globaal haar analyse uit 
Engelbewaarder Winterhoek. In de eerste plaats het thema van de stomme ge
tuigen: omgevingen, gebouwen en voorwerpen die in relatie staan tot de gelief
de krijgen voor zowel Prousts verteller als voor Anton Wachter een nieuwe 
dimensie. De aanwezigheid van Albertine in het Grand-Hôtel van Balbec en van 
Ina Damman op de Lahringse h.b.s. veranderen de houding van de Proustiaanse 
verteller en van Anton Wachter ten aanzien van deze gebouwen. Ook bepaalde 
attributen die bij de geliefde horen als het rode haar van Gilberte en de 
vlechten en het witte mutsje van Ina, gaan delen in de liefde van de hoofd
persoon. Een tweede belangrijke parallel in de liefde van de beide hoofdfiguren 
is dat de geliefde haar eigen muzikale thema krijgt dat de werking van een 
herkenningsmelodie heeft: de 'petite phrase' uit de sonate van Vinteuil bij 
Proust en het menuet in d-majeur van Haydn bij Vestdijk. Zoals Ina Damman 
tenslotte haar pendante krijgt in de studente Anna Heldering, zo krijgt Gilberte 
haar pendante in Albertine. Ook deze Anna krijgt haar eigen herkennings
melodie: het tweede koor uit Bachs cantate Wachet auf. Een andere overeen
komst, die zij ook in haar vorige artikel al naar voren bracht, is het feit dat bij 

o.e. p. 128. 
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beide auteurs de werkelijkheid tegenvalt: 'De ontoegankelijkheid van de werke
lijkheid, het onvermogen de werkelijkheid in bezit te nemen en teleurstelling 
over werkelijkheid, ze leiden ertoe dat zowel de narrateur van Prousts Recherche 
als Vestdijks Anton Wachter afstand doen van de werkelijkheid en tot de ont
dekking komen van een andere kracht in zichzelf, de kracht van de verbeelding, 
die hen in staat stelt de werkelijkheid op te roepen op ieder gewenst moment 
en daardoor de werkelijkheid op zichzelf in feite overbodig maakt'.148 Met 
name de werkelijkheid van de liefde stelt teleur: 'De werkelijkheid stoot af, 
noch Prousts narrateur noch Anton Wachter zijn in staat er greep op te krij
gen. Alleen met behulp van de bezielde "stomme getuigen", met behulp van het 
"muzikale thema", soms ook met behulp van levende getuigen, zijn de hoofd
personen in staat zich de geliefde voor de geest te halen'.149 Anna Heldering is 
voor Anton als geliefde net zo onbereikbaar als Ina Damman dat was: 'Zijn 
korte liefde voor Anna Heldering en de vrijwillige afstand die hij van haar doet, 
zijn de voltooiing van een proces dat reeds in de periode met Ina Damman had 
ingezet: te komen tot het besef dat hij afstand moet doen van een liefde in de 
werkelijkheid voor het vermogen de geliefde op ieder gewenst moment in zijn 
verbeelding op te kunnen roepen'.150 Ook het gegeven van de onopzettelijke 
herinnering zou Vestdijk van Proust hebben overgenomen. De Madeleinescène 
vindt haar pendant in de scène waar Anton samen met Marie van den Boogaard 
een schoolreisje maakt: de geur van het koolzaadveldje in combinatie met de 
muziek van Haydn die opklinkt uit de zoemende fietswielen doen hem terug
denken aan Ina. Een andere heel belangrijke overeenkomst tussen Prousts 
roman en de roman De laatste kans van Vestdijk vormt de structuur van beide, 
die retrospectief is. Beide romans eindigen met het plan om een roman te gaan 
schrijven. 

In 1986 wijdt J.H. de Ridder in de Vestdijkkroniek ook een artikel aan de 
relatie Proust-Vestdijk.151 De Ridder besteedt hierin aandacht aan de mogelijke 
raakvlakken tussen Prousts werk en Vestdijks roman De koperen tuin waarbij 
hij onderstreept dat de verschillen tussen de twee romans belangrijker zijn dan 
de overeenkomsten: 'Toch tasten al die gelijkenissen de eigenheid niet aan; De 
koperen tuin lijkt net zoveel op A la recherche du temps perdu als Leeuwarden 
lijkt op Parijs. Had ik het verschil tussen Vestdijk en Proust behandeld, dan 
was de stof langer geweest'.152 Een eerste motief dat bij beide auteurs te vin
den is, is dat van de meester-leerling. Swann is een leermeester voor de verteller 
zoals Cuperus dat is voor Nol Rieske. Beide leerlingen sloven zich uit om de 

l4S o.e. p. 6. 
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meester na te doen en zelfs te overtreffen. Swann en Cuperus zijn kunstmin
naars en geen kunstenaars; hun ontbreekt de creativiteit. In beide romans 
sterven de leermeesters, wat nodig is voor de doorbraak, voor de zelfverwerke
lijking, van de leerling. De verteller en Nol worden beiden verliefd op de 
dochter van de leermeester, Gilberte en Trix en beide liefdes vangen aan in een 
tuin. Ze zijn beiden spieders: ze begluren de geliefde in de tuin. In beide 
gevallen speelt de muziek als liefdegeleider. Het thema van Vinteuil in de liefde 
tussen Swann en Odette, het tweede intermezzo uit Carmen van Bizet in de 
liefdesgeschiedenis tussen Nol en Trix. Ook het belangrijke Proustiaanse thema 
van de man-vrouwverwisseling vinden we in De koperen tuin terug. Nol wordt 
herhaaldelijk beschreven als was hij een jong meisje. Zo wordt hij door school
jongens bijvoorbeeld uitgescholden voor 'Nola' . Een laatste overeenkomst die 
door De Ridder wordt gesignaleerd is het feit dat Nol en de verteller beiden 
moederskindjes zijn; ze hebben een moedercomplex. Evenals Wage brengt De 
Ridder Proust en Vestdijk in algemene zin in verband met het symbolisme: 'Ed
mund Wilson in zijn klassiek geworden Axel's Castle en S. Dresden in zijn voor 
mij nog klassieker Symbolisme hebben uiteengezet, hoe symbolistisch Proust is 
en hoe hij ook nog net even anders is. Het gaat niet aan Vestdijk zonder meer 
in die stroming te plaatsen, maar wie overweegt dat de symbolist verliefd is op 
muziek en verslingerd aan Wagner, dat hij de vrouw graag in uitersten ziet van 
ijle, verre prinses of bloedzuigende vampier en dat hij een zwak heeft voor het 
dode meisje, kan in De koperen tuin toch heel wat van die gading vinden'.153 

In 1986 schrijft Bekkering in De Groene Amsterdammer een synthese over de 
relatie Proust-Vestdijk.b4 Bekkering verdedigt hierin de stelling dat de roman 
Kind tussen vier vrouwen van Vestdijk door toedoen van Ter Braak en Du Per
ron zou zijn geweigerd door Nijgh en Van Ditmar omdat de roman teveel op 
Proust zou lijken: 'Maar de gronden voor de afwijzing gaan mijns inziens nog 
verder. Kind tussen vier vrouwen lijkt teveel op Proust. Het curieuze is dat het 
bij dit oordeel eerder om de naam Proust lijkt te gaan dan om Ter Braaks en 
Du Perrons eigen leeservaring, want de eerste schrijft in 1933 het volgende: 
"Sommige stukken uit zijn roman zijn erg goed. Ik heb een idee dat het op 
Proust moet lijken, maar aangezien ik niets van P. gelezen heb, is het wel een 
vaag idee" [...]. Voor de Proust-kant van Vestdijks schrijverschap hadden de 
heren geen begrip. De oneindig genuanceerde introspectie waarin geen enkele 
betekenis vaststaat en alle mogelijkheden openblijven - wat nu toch hét ken
merk van Vestdijks oeuvre mag heten, of het nu gaat om proza, poëzie of be
schouwend werk - paste niet in de literatuurvisie van Vestdijks literaire men
toren'.155 Bekkering gaat vervolgens in op de mogelijke invloed van Proust op 

o.e. p. 16. 
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Vestdijk. Hij herneemt hierbij globaal de verwantschappen die al door Van Hel
mond en De Ridder naar voren waren gebracht: het gebruik van de onwillekeu
rige herinnering, de teleurstelling ten aanzien van de werkelijkheid en de ge
boorte van een schrijverschap. 

Naast deze uitvoerige analyses over de relatie Proust-Vestdijk worden er in 
de literaire kritiek nog een aantal andere auteurs behandeld waarbij veeleer 
sprake is van intertekstualiteit of verwantschap dan van mogelijke beïnvloeding. 

In 1981 schrijft Aldert Walrecht over de 'madeleine' van Cees Noote
boom.156 Hij trekt hierin een parallel tussen de Madeleinescène bij Proust en 
een scène in de roman Rituelen waar Inni voor het eerst bij Arnold Taas op 
bezoek gaat en waarin Nooteboom direct verwijst naar de Madeleinescène bij 
Proust. Arnold Taas biedt Inni een whisky aan: 'Herinnering. De raadselachtige 
wegen van de. Want wat gebeurde er niet allemaal in de volgende vijf minuten? 
Ten eerste was daar, letterlijk, de allereerste materiële whisky, het glas whisky 
dat hij daarna nooit meer zou drinken. Ten tweede de man aan wie hij zo vaak 
later in zijn leven zou denken als hij whisky zag, dronk, proefde. Aan die man, 
en daardoor aan zijn tante, en dus aan zichzelf. Daarmee was de whisky zijn 
madeleine geworden, het handvat aan het luik dat opgetild moet worden voor 
de grote afdaling in de schimmenwereld'.157 Zoals Walrecht opmerkt is 'de 
madeleine voor iedereen die ook maar iets van Proust afweet het symbool ge
worden van een soort "startmotor" die het verleden in beweging zet en de 
"verloren tijd" weer levend maakt'.158 Walrecht had verder kunnen gaan in 
zijn analyse van de betekenis van Prousts werk voor Nooteboom. Nooteboom 
heeft, evenals zijn romanfiguur Inni, het werk van Proust gelezen. In het derde 
deel van de roman vergelijkt Inni zijn vriend Bernard Roozenboom met Lode-
wijk van Deyssel en de Baron de Charlus. Hij gebruikt deze twee figuren voor 
de karaktertekening van één van zijn personages: 'Tot Inni het portret van 
Lodewijk van Deyssel door Kees Verwey gezien had, had hij altijd gedacht dat 
Bernard Roozenboom eruit zag zoals hij zich de Baron de Charlus voorstelde, al 
zou die het waarschijnlijk niet aangenaam gevonden hebben om op, wat hij dan 
noemde "een Israëliet" te lijken. Maar hoe die er uitzagen wist, sinds de foto's 
van hoogblonde Israëlische vrouwelijke soldaten in de kranten verschenen 
waren, ook niemand meer. De hertogelijke allure van Bernards neus stamde van 
zijn eigen renaissancetekeningen, zijn weinige haar had die noordse rossigheid 
die zo goed bij tweed past, en zijn bleekblauwe ogen hadden niets van de fonke
lende morellen van de schrijver van A la recherche du temps perdu, of zoals 
Bernard met voorliefde zei "perdâ". Daarbij, niemand behalve Proust en zijn 
lezers hadden de baron ooit gezien, als het al mogelijk is om iemand van 
woorden te zien. Hoe dan ook, als er iemand werkelijk studeerde voor kwaad-

b6 A. Walrecht, 'De "madeleine" van Cees Nooteboom'. In: Bzzlletin, juni 1981, pp. 42-45. 
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aardige oude man, en dat waren Charlus en Van Deyssel toch elk op hun eigen 
wijze geweest, was het Bernard wel. Scepsis, arrogantie, afstand, alles spande in 
dat gezicht samen om de bijtende aforismen waarvan hij zich tegenover vriend 
en vijand bediende nog kwetsender te maken, een eigenschap die door financiële 
onafhankelijkheid, een messcherpe intelligentie, grote belezenheid en hardnek
kig vnjgezellendom nog versterkt werd'.159 Proust behoort tot het literaire 
referentiekader van Nooteboom maar of dat ook betekent dat er verwantschap
pen te ontdekken zijn tussen beider schrijverschap, is de vraag. In De ontvoering 
van Europa zegt Nooteboom zelf dat hij nooit als Proust zou kunnen schrijven 
omdat zijn oorlogservaringen de vroegste herinneringen aan zijn kindertijd uit 
zijn geheugen hebben weggevaagd: 'Aan de tijd voor die tiende mei heb ik, hoe 
onvoorstelbaar het ook klinkt, geen bewuste, precieze herinnering. Nooit zal ik 
een A la recherche du temps perdu kunnen schrijven omdat die eerste zes jaar, 
mijn kindertijd, werkelijk perdu zijn, verloren, weggewaaid, overstemd door het 
geluid van Heinkels en Stuka's die het vliegveld Ypenburg vlak bij Den Haag 
bombardeerden'.160 Dit neemt niet weg dat Nooteboom in zijn werk ook 
graag filosofeert over tijd, de duurzaamheid van onze persoonlijkheid, het 
geheugen en de herinnering en het zou goed mogelijk zijn Nootebooms opvat
tingen hieromtrent te vergelijken met die van Proust. In de roman Rituelen 
bijvoorbeeld treffen we een sterk associatieve en dus niet chronologische 
verteltrant aan die enigszins te vergelijken is met die van Proust. Bij Noote
boom zijn het evenwel niet in de eerste plaats ervaringen van onvrijwillige 
herinnering die de verteltrant domineren maar visioenen en gedachtenassocia-
ties. Een andere overeenkomst tussen Proust en Nooteboom is het feit dat 
beiden voortdurend aforismen formuleren en meer in het algemeen hun werk 
doorspekken met essayistische uitweidingen. Bij Proust worden de ideologieën 
van Dreyfusards en anti-Dreyfusards tegenover elkaar gesteld; in Nootebooms 
roman Rituelen worden katholicisme, existentialisme en Zen-boeddhisme met 
elkaar geconfronteerd. Voor de conceptie van Het volgende verhaal waren de 
Metamorfosen van Ovidius de belangrijkste inspiratiebron al was het alleen maar 
omdat de hoofdfiguur Herman Mussert docent klassieke talen is. Maar men zou 
de ontwakingsscène aan het begin van de roman wellicht ook als een moderne 
psychedelische variant kunnen zien op de openingsscène van Prousts roman 
wanneer de verteller nog even wakker wordt voordat hij definitief inslaapt en 
meer in het algemeen als een variant op de onwillekeurige herinnering. Men 
bevindt zich tijdelijk in een mentaal no-mans-land, heden en verleden zijn niet 
meer van elkaar te onderscheiden: 'Ik moest weten welke versie van mij hier in 
die kamer van toen aanwezig was, die van nu of die van toen', zegt Mussert als 
hij in een hotelkamer in Lissabon wakker wordt.161 En wie zo'n ervaring 
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heeft gehad, is zich natuurlijk bewust van het intermitterende karakter van zijn 
persoonlijkheid: '"Ga je mee wat drinken?" En zonder overgang, met haar 
vinger [van Maria Zeinstra] duwend tegen mijn borst: "En dat dan? Bestaat dat 
soms niet?" "Dat is mijn lichaam", zei ik [Herman Mussen]. Het klonk pedant. 
"Ja, dat zei Jezus Christus ook. Dus je geeft tenminste toe dat het bestaat". "Ja 
hoor". "En hoe noem je het dan. Mij, ik, "zoiets toch?" "Is jouw ik dan het
zelfde als tien jaar geleden? Of over vijftig jaar?" "Dan hoop ik er niet meer te 
zijn. Maar zeg nou eens precies wat je denkt dat we zijn". "Een bundel samen
gestelde, steeds veranderende omstandigheden en functies waar we ik tegen 
zeggen. We doen of het onveranderlijk is maar het verandert voortdurend, tot 
het opgeheven wordt"'.162 Proustiaans 'hineininterpretieren' zou 't Hart waar
schijnlijk zeggen. 

In januari 1987 verschijnt in Hollands Maandblad een artikel van Marcel 
Kurpershoek over Faulkner waarin hij onder andere diens visie op de tijd ver
gelijkt met die van Proust.163 De relatie Proust-Faulkner kwamen we ook al 
tegen bij Robbe-Grillet. Kurpershoek beroept zich echter bij deze vergelijking 
op de artikelen van Sartre over Faulkner in Situations I, die ik in mijn vorige 
hoofdstuk reeds behandeld heb, en op het boek Temps et roman van Jean 
Pouillon. Faulkner en Proust waren beiden, ieder op hun eigen manier, bezig 
met de tijd: 'Zoals de titel van Prousts roman fleuve al aangeeft, schrijft Sartre, 
is "het heil voor Proust gelegen in de tijd zelf, in de integrale wederverschijning 
van het verleden". Bij Faulkner, daarentegen, is het verleden altijd obsessief 
aanwezig. Waarom kiest Faulkner voor de directe weergave van deze obsessies 
door middel van de stream-of-consciousness techniek en krijgen we van Proust 
slechts een analystisch voorgekauwde versie van de wereld - wat Sartre elders 
hekelt als de Franse "Spinnegeest die de dingen in zijn web vangt, ze met witte 
kwijl overdekt, langzaam inslikt en tot z'n eigen substantie herleidt"? Sartre 
heeft zijn antwoord al klaar: "Faulkner is een intellectuele desperado en omdat 
hij zich verloren weet, is hij niet bevreesd de uiterste consequenties uit zijn 
levenshouding te trekken. Proust is een klassieke geest en een Fransman: Fran
sen raken soms even het spoor bijster, maar uiteindelijk komt bij hen alles weer 
op z'n pootjes terecht". Zo eenvoudig is dat!'.164 Er is dus, volgens Kurpers
hoek, een belangrijk verschil tussen Proust en Faulkner in hun beleving van het 
verleden. Bij Faulkner is sprake van een voortdurend geleefd verleden terwijl 
Proust, in zijn onwillekeurige herinneringsmomenten, transcendente ogenblik
ken beleeft: 'Bij Proust wordt deze mogelijkheid verwezenlijkt als een ervaring, 
bij voorbeeld de herinneringen die worden losgemaakt door de smaak van de 
madeleine, die van alle kanten wordt geanalyseerd en herleid tot zijn oorzaken. 
Daarmee verliest de sensatie zijn mysterie en bereikt de verteller wat Pouillon 
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noemt, een gevoel van "spinozistische bevrijding". Bij Faulkner daarentegen 
niets van het vreugdevolle voorgevoel van een transcendent ogenblik, waarin de 
geur van een meidoornhaag, het gezicht op de klokketorens van Martinville of 
de muziek van Vinteuil heden en verleden doen samenvloeien. De scheidslijn 
tussen heden en verleden bestaat niet voor Faulkners personages. Zij zijn ge
doemd hun verleden te leven zonder meer; de zwaarmoedige geur van kamper
foelie verlaat Quentin zelfs in Massachusetts niet'.165 

Paul Römer tenslotte spreekt in 1994 over de rol die Proust en zijn A la 
recherche du temps perdu spelen in de roman Gimmick1, van Joost Zwager
man.166 Zwagerman verwijst in zijn roman naar Proust. Volgens Römer is 
hier echter geen sprake van intertekstualiteit: 'Wat Zwagerman met het noemen 
van deze titels voor ogen staat, is het benadrukken van de onverschilligheid van 
Raam jegens genoemde schrijvers en literaire werken [...]. Zwagerman verwijst 
hier niet zozeer naar de inhoud van de literaire werken, alswel naar hun in
vloed op iemand die zo geïndoctrineerd is door de mediacultuur als Raam, naar 
hun rol in het leven van iemand wiens referentiekader voor een groot deel is 
gevormd door reclame-, film- en videoclipbeelden'.167 Sammie (Suzanne), de 
ex-vriendin van Raam (Walter), heeft Proust gelezen. Het feit dat Sammie 
Proust gelezen heeft, zegt veel over haar relatie met Raam. Zij stelt de hogere 
cultuur tegenover de mediacultuur van Raam: 'Sammie houdt afstand van Raam; 
de hogere cultuur verzet zich tegen integratie met de cultuur van de massa. Hun 
relatie is niet het enige domein waarbinnen de kloof tussen hoge en massa
cultuur blijft bestaan. Vandaar de mislukking van de liefde. En vandaar Raams 
ellendigheid'.168 Het is de vraag of Römer het hier bij het rechte eind heeft. 
Het is immers naar aanleiding van Sammie's lectuur van Proust dat de twee ge
liefden elkaar beginnen te liefkozen: 'Nou ja, roddel of niet, de tweede zomer 
begon ze tóch in een ander boek van hem, al ging de meeste tijd op aan drie 
delen van A la recherche du temps perdu van Proust. Niet om door te komen 
natuurlijk, maar Sam las het. Ik bedoel, in het Frans. "Echt mooi hoor, Proust. 
Van die belachelijk lange zinnen en zo. Het gaat haast altijd over liefde en 
weemoed, haast nooit over seks, en toch word ik er af en toe een beetje...hoe 
zal ik het zeggen, een beetje wazig van. Raar hè?" zei ze, en van de weeromstuit 
werd ik op mijn beurt een beetje "wazig"; ik legde de walkman op de badhand
doek, doofde mijn sigaret en begon te spinnen in haar oor'.169 Ik weet niet of 
Zwagerman Proust ook daadwerkelijk heeft gelezen. In geen van zijn geschrif
ten doet hij daar uitspraken over. 
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Nederlandse schrijvers die, in navolging van Vestdijk, zich tijdens deze 
periode als literaire critici uitvoerig over Proust hebben uitgelaten zijn Meijsing, 
Buch, Siebelink, 't Hart en Brakman. Hermans schreef daarnaast een stukje naar 
aanleiding van het boek van Albaret. 

Büch beschrijft in 1976 een bezoek dat hij bracht aan Illiers-Combray. Hij is 
goed bekend met het werk van Proust maar interesseert zich in de eerste plaats 
voor zijn persoon: 'Je ne suis pas proustien. Ik bedoel: ik houd wel van het 
oeuvre van Proust maar het is voor mij geen levenswerk. Zoals met meer schrij
vers ben ik ook bij Proust eigenlijk meer geïnteresseerd in het leven dan in het 
werk. Natuurlijk heb ik genoten van Swann, las ik met grote belangstelling Jean 
Santeuil maar meer ben ik geboeid door het feit dat Proust vanwege astmatische 
aandoeningen zijn dagen doorbracht in een met kurk bedekte kamer'.170 Een 
interpretatie van het werk van Proust komen we bij hem dan ook niet tegen. In 
een artikel over Proust in zijn boek Literair omreizen. Een idioticon, vertelt 
Büch dat hij Proust bij tijd en wijle graag mag lezen maar dat hij met name 
studies over Proust bestudeert: 'Mijn verhouding met Marcel Proust is een 
eigenaardige. Soms lees ik hem dagenlang en dan heb ik weer maanden afschuw 
van zijn proza. Studies over Proust die gaan er echter bij mij altijd in!'.'71 

Büch leest trouw het Bulletin d'Informations Proustiennes, de Cahiers Marcel 
Proust en de jaarboeken van de Marcel Proust Vereniging, die hij overigens 
'saai' en 'sukkelend' vindt. In de romans van Büch ben ik ook geen expliciete 
verwijzingen naar het werk van Proust tegengekomen. 

Eveneens in 1976 zet Siebelink zijn visie op Proust uiteen in het weekblad 
De Tijd.171 Als romanist was Siebelink goed bekend met het werk van Proust. 
Hoewel er in zijn romans veel Franse literatuur wordt gelezen, ben ik Prousts 
naam er niet in tegengekomen. Siebelink is evenals Proust een meester in de 
beschrijving van de fascinerende grensgebieden tussen realiteit en droom of 
verbeelding. Net als bij Proust zijn zijn verhalen volstrekt niet chronologisch 
van opzet en worden ze gedomineerd door gedachtenassociaties, flash-backs en 
déjà-vu ervaringen. Toch geloof ik niet dat Siebelink sterk beïnvloed is door 
Proust. Zijn staccatostijl staat bijvoorbeeld in schril contrast met de langademige 
stijl die Prousts werk kenmerkt. Huysmans, Giraudoux en Sartre behoren meer 
tot het literaire refentiekader van Siebelink. In zijn essay geeft Siebelink een 
korte levensbeschrijving van Proust maar concentreert zich verder op het feno
meen van de onvrijwillige herinnering en geeft een interpretatie van de Made-
leinescène. Deze interpretatie is, evenals de studie van Boks-Schoute uit 1971, 
overduidelijk ontleend aan de studies van Lejeune en Doubrovsky maar Siebe
link noemt deze bronnen niet. Volgens Siebelink associeert Proust dit koekje 
met de vrouwelijke naam Madeleine met het vrouwelijke geslachtsorgaan: 'Iets 
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verderop beschrijft Proust opnieuw de madeleine: "[...] Zo zinnelijk en 
welgedaan onder haar strenge en vrome plooien [...]". Geen twijfel mogelijk. 
Zeker niet als we in La Prisonnière Prousts evocatie van Albertines buik lezen: 
"[...] Haar buik die zich sloot waar de dijen bij elkaar kwamen via twee schalen 
van een zo verflauwde, verkwikkende, kloosterlijke kromme lijn". Dezelfde reli
gieuze sfeer. En wie hoort niet vulva in valve? Dit koekje in de vorm van de 
vrouwelijke sekse heet madeleine'.173 Naast deze seksuele connotatie heeft 
volgens Siebelink de madeleine ook een religieuze. Zij verbeeldt Christus' 
wederopstanding: 'Madeleine, zondares bij uitstek in de middeleeuwse schil
derkunst waar Proust in zijn oeuvre steeds naar verwijst. Zij die als eerste de 
opgewekte Christus in de hof ziet. Zij die over de voeten van de messias haar 
kruik met parfum leeggiet'.174 Seksuele en religieuze connotatie komen in de 
madeleine samen: 'Altijd is ze [Madeleine] afgebeeld als de sensuele vrouw die 
berouw heeft. Heilige vrouw en hoer. Moeder en losbandige. Al die elementen: 
sensualiteit, berouw, tranen, parfum en tenslotte het wonder van de opwekking 
spelen een rol in de scène met de madeleine'.175 De christelijke symboliek gaat 
nog verder in de ogen van Siebelink: 'De tante doopt haar [de madeleine] in 
hete lindebloesemthee en als zij voldoende zacht is geworden, geeft ze er de 
jongen een stuk van. De religieuze ambiance houdt aan. Een stukje madeleine. 
De vrouw draagt de mis op, breekt het brood, reikt de hostie uit. De gelovige 
eet het lichaam van Christus op. De "ik" eet zijn moeder op die eerst voldoende 
zacht is gemaakt. Geforceerd psychoanalytisch redeneren? En toch...de analogie 
springt in het oog'.176 Het gebruik van dit soort gesublimeerde en gerituali
seerde uitdrukkingen maakt volgens Siebelink dat wij als lezers ons nooit 
werkelijk aan Prousts personages hechten. Deze vervreemding wordt bovendien 
versterkt door de veelzijdigheid van Prousts personages: 'Een andere oorzaak 
ligt ook in het feit dat de personen te complex, te veelvoudig, te paradoxaal, te 
rijk aan details zijn en dus vreemd en vervreemdend. Een mens hecht zich 
slechts aan wat redelijk simpel is'.177 De grote originaliteit van Proust is 
volgens Siebelink dat de momenten van onvrijwillige herinnering hem op het 
pad van de kunst hebben gebracht; alleen in de kunst kan de mens ontsnappen 
aan de tijd en zijn leven vereeuwigen: 'De verloren tijd kan werkelijk terug
gevonden worden. Een bloem, een geur krijgt eeuwigheid door de herinnering 
die er duur en diepte aan verleent! "De herinnering is de enige realiteit...ons 
werkelijk bestaan behoort fundamenteel tot het verleden". Dat is de originaliteit 
van Proust. In een volmaakte paradox zou je kunnen zeggen: Het is de Tijd die 
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redt van de Tijd. Maar die indrukken uit het verleden zijn vluchtig; ze moeten 
duurzaam gefixeerd worden. Dat is de opdracht van de kunstenaar. Alleen door 
de Kunst is het mogelijk via de miraculeuze kracht van de herinnering aan de 
vernietigende, uiteenvallende kracht van de Tijd te ontkomen'.178 

Ook 't Hart is zeer goed bekend met het werk van Proust en in 
tegenstelling tot Büch heeft hij zich wel gewaagd aan interpretaties. In een 
interview met Jan Brokken vertelt 't Hart dat hij Proust, Faulkner en Joseph 
Conrad vooral leest om beelden die hem kwellen kwijt te raken: 'Vroeger, toen 
ik nog niet schreef, kreeg ik die beelden weg door veel te lezen, vooral Faulk
ner. Faulkner lezen is het beste middel om je eigen obsessies kwijt te raken. Je 
krijgt de zijne er wel voor in de plaats, maar je bent de jouwe in ieder geval 
kwijt. Joseph Conrad lezen is ook een goed hulpmiddel. Proust komt op een 
goede derde plaats'.179 Zoals we gezien hebben, schreef 't Hart een pleidooi 
voor het vertaalwerk van Cornips en besprak hij de vertaling De kant van Guer-
mantes II.180 In 1978 schreef 't Hart over het filmscenario dat Harold Pinter 
maakte naar aanleiding van A la recherche du temps perdu.m In de ogen van 't 
Hart laat de roman van Proust zich niet makkelijk verfilmen vanwege het ana
lytisch karakter ervan: 'Pinter stond natuurlijk voor een onmogelijke opgave. A 
la recherche du temps perdu is geen gewone roman, vertelt niet een doorlopend 
verhaal en bevat bijna op elke bladzijde onmisbaar, essayistisch gekleurd com
mentaar van de verteller, de ik-figuur. Dat commentaar is zo al niet in een film 
te verwerken en dat geldt evenzeer voor al die zo adembenemend precies be
schreven ziele-roerselen van de ik-figuur'.182 

In 1976 presenteert 't Hart in het tijdschrift Hollands Diep een uitvoerige 
analyse van Prousts Recherche.™ 't Hart spreekt eerst een globaal waarde
oordeel uit: Proust is moeilijk maar voor wie de moeite neemt zich in zijn 
wereld te verplaatsen, een ontdekking: 'Prousts roman is beslist ook niet erg 
leesbaar. Pas als je veel tijd hebt en een beetje ziek bent, kun je je langzaam in 
zijn wereld verdiepen. Als je dat doet kom je (of in ieder geval kom ik) hoe 
langer hoe meer tot de overtuiging dat A la recherche du temps perdu de mooiste 
roman is die er bestaat en dat vind ik dan beslist nog een understatement'.184 

,c. 
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't Hart signaleert ook dat er onevenredig veel over de eerste delen van de Re
cherche wordt geschreven om de doodeenvoudige reden dat de rest niet of slecht 
gelezen wordt: 'En ik heb zelfs vaak de indruk dat vele bewonderaars nog 
steeds in die fase verkeren maar dat niet willen toegeven: ze verheerlijken 
Proust maar ze zijn nooit verder gekomen dan Du côté de chez Swann hetgeen 
op te maken valt uit het feit dat zij schrijven over het in slaap vallen van 
Proust en over de befaamde madeleine. Er is geen enkele andere roman in de 
wereldliteratuur te vinden waarbij zo onevenredig veel over de eerste paar 
honderd bladzijden geschreven is. Alsof de rest niet bestaat! Ze bestaat wel maar 
is niet of slecht gelezen'.185 't Hart begrijpt wel waarom velen tijdens het 
lezen van Proust afhaken: 'Proust is namelijk, als men voor de eerste maal 
begint te lezen, ronduit vervelend. Ellenlange zinnen die vergeefs naar hun slot 
zoeken, dichtbedrukte bladzijden zonder een sprankje dialoog, lange uitweiding
en, zo op het oog nietszeggend en vaak onbegrijpelijk, weinig feiten en veel 
stemming en nauwelijks een verhaal - hoe moet men dat verwerken?'.186 Toch 
is Proust voor 't Hart een openbaring geweest: 'Niet alleen schenkt het proza je 
werkelijk een heel lang blijvend en intens geluksgevoel, maar bovendien scherpt 
het in hoge mate je ontvankelijkheid voor indrukken. Na Proust zijn de ge
woonste dingen bijzonder geworden. Een ontbladerde boom is een belevenis; 
een zonnestraal in een glasruit een openbaring, het geluid van een kinderstem 
pure muziek'.187 

Volgens 't Hart is Proust de meest uitgesproken representant van wat hij 
noemt de 'idealistische' romanschrijver die hij stelt tegenover de 'realistische' 
romanschrijver. Proust staat heel ver af van het realisme, 't Hart gebruikt hier 
de term 'idealist' in zijn filosofische betekenis: de werkelijkheid die wij ervaren 
is slechts een onvolledige en gebrekkige afspiegeling van de ideale werkelijkheid 
die wij slechts in onze geest kunnen vinden, 't Hart somt vervolgens de ver
schillen op tussen de idealistische en realistische romanschrijver waarbij hij als 
voorbeeld van het laatste schrijverstype Roger Martin du Gard neemt. De idea
list zal vaak in de ik-stijl schrijven; de realist zelden of nooit. De idealist 
verwerkt veel minder dialoog in zijn werk en hij bezondigt zich vaak aan essay
istische uitweidingen of aan uitspraken die niet rechtstreeks in verband staan 
met het verhaal. De idealist is humoristischer dan de realist en hij is meer 
geneigd tot het gebruik van metaforen. Tenslotte is de betekenis van de kinder
tijd heel kenmerkend voor de idealist: 'In de romans van realisten spelen kin
deren nauwelijks of hoogstens een op de toekomst gerichte rol zoals in het slot 
van Les Thibault. Maar de idealist is uiteindelijk altijd op zoek naar die staat 
waarin men onbevangen reageerde op prikkels, ongestoord gelukkig was en zich 
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omgeven wist door de koesterende warmte van bescherming biedende ouders, 
kortom: de kindertijd'.188 

Als belangrijkste structurerend element ziet 't Hart de drievoud. In de 
Recherche zijn er drie hoofdthema's, namelijk het snobisme, de jaloezie en de 
betekenis van het schrijven als middel om het verleden te doen herleven. Deze 
drie thema's zijn verbonden met de drie plaatsen waar de roman speelt: Com-
bray, Parijs en Balbec. Behalve drie plaatsen spelen in de roman ook drie fami
lies een belangrijke rol: de familie van de ik-figuur, de familie Swann en de 
familie Guermantes. Drie vrouwen beheersen de jeugd van de ik-figuur: de moe
der, de grootmoeder en Françoise. Drie vrouwen zijn later belangrijk voor de 
ik-figuur: Odette, Gilberte en Albertine. Tenslotte worden in de roman drie 
kunstenaars opgevoerd: de componist Vinteuil, de schrijver Bergotte en de schil
der Elstir. Het is mede dankzij dit structurend principe, dat Prousts roman een 
eenheid vormt aldus 't Hart: 'Hoe langer je je met dit boek bezighoudt, des te 
duidelijker wordt het voor je dat alles met alles samenhangt, dat elke episode, 
elke uitweiding, elke gebeurtenis betrokken is op al het andere, het andere 
herhaalt en becommentarieert, op allerlei niveaus'.189 Een ander belangrijk 
structurend principe is volgens 't Hart dat van de onvrijwillige herinnering: 
'Die herinnering brengt de drie zijnswijzen van het bewustzijn - beleven, her
inneren en dromen - met elkaar in verband door de herinnering in de vorm van 
een droombeeld tot een unieke belevenis te maken'.190 't Hart verwerpt iedere 
psychoanalytische interpretatie van het verschijnsel zoals die bijvoorbeeld door 
Siebelink werd voorgestaan: 'Het is volstrekt onzinnig om in de madeleine die 
in de thee wordt gedoopt, zoals Siebelink doet, een seksueel symbool te zien. Je 
hoeft zo'n koekje maar te bekijken om dat idee volledig te verwerpen. Op deze 
wijze zou je ook de torens van Martinville als fallische symbolen kunnen zien, 
maar je komt geen stap verder met deze beschouwingswijze. Ik dacht dat we nu 
toch wel de tijd achter ons gelaten hadden waarin we ons nog zouden kunnen 
inlaten met dit soort goedkope psycho-analytische praatjes'.191 In de ogen van 
't Hart is de onvrijwillige herinnering in de eerste plaats een mystieke ervaring, 
zij leidt tot extratemporalisatie: 'Bij Proust heeft dit alles echter ook een zeer 
diepe, bijna mystieke lading: het betekent dat het ogenblik voor altijd kan wor
den vastgehouden, juist zoals Vermeer middels zijn penseel het ogenblik waarop 
zonlicht viel op een geel stukje muur voor altijd wist vast te houden. In allerlei 
vormen wordt de tegenstelling tussen het verstrijken van de tijd en het blijven 
bestaan van het ogenblik uitgebeeld'.192 Een laatste belangrijk kenmerk van 
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Proust zijn volgens 't Hart de bijzondere schoonheidservaringen die hij bij de 
lezer teweeg brengt: 'Proust maakt je zo ontvankelijk voor de schoonheid van 
zelfs de meest lelijke dingen dat je, hem lezend en daarna over hem nadenkend, 
alleen nog maar in staat bent te proberen dingen op dezelfde wijze te er
varen'.193 't Hart betreurt het dat de Nederlandse vertaling van Proust nog 
niet erg opschiet: 'want elke dag waarop men Proust nog niet gelezen heeft is te 
beschouwen als een verloren dag'.194 

't Hart heeft Proust dus uitvoerig bestudeerd, maar ik betwijfel of Prousts 
werk van grote invloed is geweest op zijn schrijverschap. Zijn werk voldoet 
nauwelijks aan de definitie van de 'idealistische' romanschrijver zoals hij die ten 
aanzien van Prousts werk formuleerde, 't Hart schrijft zijn boeken weliswaar 
vaak in de ik-stijl maar essayistische uitweidingen en metaforen komen we bij 
hem nauwelijks tegen en veel te lachen valt er in zijn boeken niet. Proust zou 't 
Harts beeldspraak zeker veel te rationalistisch hebben gevonden. Zo schrijft 't 
Hart in De Droomkoningin over een vroegere schoolliefde: 'Ze [Marian] was zo 
mooi dat ze net zo onbereikbaar leek als het beroep van piloot voor een jongen 
die een bril draagt, al wandelde ze dan in de gangen van onze school'.195 Syn-
esthetische beeldspraak komen we bij 't Hart niet tegen. Verder gebruikt 
't Hart veel dialogen en zijn zijn zinnen kort. Stilistisch zijn er dus grote ver
schillen tussen beide auteurs. Thematisch zijn er wel overeenkomsten tussen 
Proust en 't Hart aan te wijzen alhoewel de verschillen, zoals 't Harts religieuze 
preoccupatie, waarschijnlijk ook op dit punt groter zijn. Beiden besteden veel 
aandacht aan de kindertijd en leggen een bijzondere belangstelling voor kunst 
en meer in het bijzonder voor muziek aan de dag, waarbij ze het thema van de 
muziek voortdurend verbinden aan dat van de liefde. Het zou aardig zijn om de 
verbintenis tussen deze twee thema's bij Proust en 't Hart eens nader te onder
zoeken, alhoewel men er zich ook daarbij voor moet hoeden te spreken over 
beïnvloeding. De verbintenis tussen de muziek en de liefde komt men alom in 
de wereldliteratuur tegen. Expliciete verwijzingen naar het werk van Proust ben 
ik bij 't Hart niet tegengekomen, maar hier en daar treft men in zijn werk 
passages aan die aan Proust zouden kunnen zijn ontleend. Zo zou men voor 
wat betreft het begin van De Droomkoningin in zekere zin kunnen spreken van 
een Proustiaanse verteltechniek. De ik-figuur in deze roman is verdwaald in een 
tuinhuisjescomplex en beleeft daar een aantal ervaringen van onvrijwillige her
innering en déjà vu die hem aanzetten fragmenten uit zijn verleden te vertellen. 
Deze techniek gebruikt Proust in Combray waar de madeleine-ervaring het ver
haal van de zondagen in Combray oproept. Toch is er een groot verschil tussen 
Proust en 't Hart: voor Proust is de onvrijwillige herinnering een belangrijk 
principe binnen zijn gehele werk en filosofie, bij 't Hart niet. De scène in De 
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Aansprekers waar de ik-figuur een groep meisjes op de kade in Maassluis ont
moet, doet denken aan de confrontatie van Prousts verteller met de bloemen-
meisjes op de kade in Balbec: 'Nu wandelde ik dan toch weer in Maassluis en 
als vanzelf richtten mijn schreden zich naar de havenkade. Na mijn vijftiende 
had ik de gewoonte ontwikkeld om elke avond over de haven te wandelen. Op 
de havenkade liepen altijd groepen meisjes die halflachend naar je omkeken als 
je achter ze wandelde en die je hoop gaven op een avontuur dat op de kade 
begon en tussen ganzevoet en zuring aan de Maaskant eindigde. Voor veel 
jongens en meisjes begon het inderdaad zo en eindigde het, na een intermezzo 
aan de Maaskant, naast en in het kraambed, maar ik was te bedremmeld om 
ook maar één meisje aan te spreken. Ik liep daar maar, steeds opnieuw ver
langend naar iets dat nooit gebeurde, terwijl andere jongens moeiteloos een 
meisje wisten los te pellen uit zo'n rij en er dan schielijk mee verdwenen naar 
het Schanshoofd'.196 De ontwakingsscène in De Aansprekers tenslotte herinnert 
aan het begin van Combray, waar de ik-figuur zich in een soort 'no-mans-land' 
bevindt, maar 't Hart werkt deze ervaring veel minder diep uit dan Proust: 
'O nee, minstens twintig minuten lang was het alsof verleden en toekomst weg
vielen, alsof je ineens met geheel gereinigde zintuigen kon luisteren naar een 

1 • • î 197 
grote zanglijster . 

In 1976 schrijft W.F. Hermans een kort stukje over Proust onder het pseu
doniem Bijkaart.198 Hermans was in tegenstelling tot de andere hier behandel
de auteurs niet goed bekend met het werk van Proust: 'Het is wel meer dan 
dertig jaar geleden dat ik dertig bladzijden Proust gelezen heb (Du côté de chez 
Swann) waarna ik ermee opgehouden ben, om er nooit meer aan te beginnen'. 
Proust is zeker niet van invloed geweest op Hermans; deze was meer geporteerd 
voor Céline. Hermans bespreekt het boek van Céleste Albaret. Deze bespreking 
heb ik hiervoor al aan de orde gesteld. 

In 1993 wijdt Brakman een lang essay aan Proust in het tijdschrift De 
Revisor .m Hij spreekt daarin niet expliciet over zijn eigen werk naar aan
leiding van Proust. Hij heeft de Recherche gelezen en is er mee 'doordrenkt 
gelijk de genever doorsijpelt in een dronkaard: in dagelijkse porties, zegenend 
met visioenen en met een duidelijk element van verslaafdheid'.200 Het hoeft 
ons dan ook niet te verbazen dat we veel impliciete en expliciete verwijzingen 
naar Prousts werk in de romans van Brakman tegenkomen. Zo lijkt de scène in 
Die ene mens waar Akijn vanuit zijn bed naar de geluiden op straat ligt te luiste-
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ren geïnspireerd te zijn op de 'straatgeluiden-scène' in La Prisonnière: "s Och
tends vroeg, over zijn boeken, argwanend genietend van de stilte, tastte zijn oor 
de kim af als een radarscherm. Hij kende de stemmen en hun eigenaardigheden; 
er waren erbij van een brute kracht, blokken basalt die de lucht in vlogen, "el-
levis...levende schóhoe...", maar van een geringe draagwijdte, dit gold zelfs voor 
de schilleboer, die een elementair gebrul uitstootte waaruit duidelijk bleek dat 
hij die schillen zelf opvrat, maar er was ook een stem die hij boven alles haatte, 
een zacht weemoedig sluipend geluid, "ahoewe...", dat reeds een horizon ver te 
horen was en het duurde wel een uur voordat het klagend was gepasseerd en in 
de verte verdwenen'.201 De beschrijving van de sonate in G van Johannes 
Brahms in Van de in hoger kringen verliefde is een ware pastiche van Prousts 
beschrijvingen van de sonate en het septet van Vinteuil; een muzikaal thema 
wordt verbonden aan de liefde voor een vrouw en de synesthetische beeldspraak 
die Brakman gebruikt, kunnen we ronduit Proustiaans noemen: 'Alles bleek al 
overeengekomen, als enig stuk zou de sonate in G worden gespeeld van Johan
nes Brahms en dat kwam goed uit want ik ben de componist zeer toegedaan. 
Wie de sonate kent weet dat het een regenlied-thema bevat dat op allerlei 
plaatsen licht verwijtend en zachtjes hoofdschuddend naar voren treedt. Ik 
plaatste mij dan ook zo dat, indien Kee niet op 't laatste moment opsprong, ik 
bij alle avonturen van het thema ten volle zou kunnen genieten van haar hals, 
wang, hand en twee gestalten. Het is een groenig thema, vol bosgeur, grafaarde 
en geluk en ik bad dat de muze mij genadig zou zijn, mij Kee als door een 
mirakel zou doen toevallen voor alle tijden en ons deze zou laten doorbrengen 
in de wondere regio der sonate'.202 Ook de volgende passage uit Pop op de 
bank lijkt direct op Proust te zijn geïnspireerd; daar waar de impressionistische 
schilderkunst van Elstir de verteller leert dat persoonlijke associaties zoals 
bijvoorbeeld uitgedrukt in een metafoor, centraal dienen te staan in de kunst, is 
dat de schilderkunst van Tadema, Israels, Mauve en De Bock voor de ik-figuur 
in Brakmans roman: 'Mijn leermeesters waren niet altijd de beste schilders, 
maar wel zij die mij aan het vertellen brachten: Alma Tadema, Jozef Israels, 
Mauve, De Bock. Mij was iets opgegaan van het licht der metafoor, het ver
mogen ver uiteengelegen punten even intens als verrassend in verband te 
brengen. Een zo innig rapport bloot te leggen dat het iets liet schemeren van de 
eenheid der wereld, een samenhang achter alles. Maar ook van de taal die daar
bij paste, bij geruchte aanwezig als het brokkelwerk der dichters, maar als het 
meezit met hier en daar een "immortelle parole". Alles bij elkaar voldoende om 
de moed erin te houden'.203 Laten we Proust even aan het woord laten: 'Mais 
j ' y pouvais discerner que le charme de chacune [schilderijen van Elstir] con
sistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle 
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qu'en poésie on nomme métaphore, et que, si Dieu le Père avait créé les choses 
en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre, 
qu'Elstir les recréait' {Recherche 1: 835). De meeste expliciete verwijzingen naar 
Proust hebben evenwel betrekking op de herinnering. De verteller in Ante Dilu
vium bijvoorbeeld noemt zichzelf een Proustiaan; hij is een herinneraar. Via de 
herinnering kan hij de medogenloze tijd tot stilstand brengen: 'Of wij tijd heb
ben of geen tijd hebben, dat is alleen maar ons hoogstpersoonlijk probleem, een 
feit is dat hij er is en blijft hoewel hij vergaat. Tegenover deze onverbiddelijke 
grootte veroorloof ik mij een grote luxe, namelijk niet ouder te worden: ten 
eerste omdat ik niet wil, omdat de ouderdom naar de tijd wordt gemeten en 
verder omdat ik mijn herinneringen heb. Ik glimlach zoals Proust dat deed 
want in het verborgene ben ik een Proustiaan. Niemand kan mij daarvan af
houden, in mij knistert die superieure blik'.204 Het onderscheid tussen vrij
willige en onvrijwillige herinnering lijkt voor Brakman in tegenstelling tot 
Proust niet van doorslaggevende betekenis. Zo zegt de verteller van Pop op de 
bank: 'Niets lag er meer voor de hand dan dat, want ik ben een onbedaarlijk 
herinneraar. Ik ben alleen maar herinnering om dat zo maar eens uit te drukken 
en alleen in staat iets mee te maken door het mij te herinneren, erger nog, ik 
herinner mij al terwijl ik nog bezig ben iets mee te maken. [...] Ook in het 
vergeten ligt geen rust voor de rechtvaardige; sinds Proust weten we dat het 
tegenwoordige ons via het verleden wordt aangereikt, omgekeerd is er geen 
herinnering gevrijwaard tegen zijn eigen toekomst, het tegenwoordige. Het wil
lekeurig of onwillekeurig herinneren maakt hier geen wezenlijk verschil'.205 

Het hoeft ons niet te verbazen dat Brakman in zijn artikel voor De Revisor 
uitgebreid ingaat op de plaats die de herinnering in Prousts werk inneemt: 'Nu, 
Proust was een maniakaal herinneraar, dat wil zeggen dat hij zijn leven niet 
wilde beschrijven zoals het was, maar zoals hij zich dat herinnerde. [...] Het is 
buitengewoon moeilijk hier niet te zien hoe deze schrijver geslagen is door een 
ban; indien men deze niet als raadselachtig accepteert maar direct weg wil ver
klaren, ziet men aan het meest wezenlijke van Proust voorbij. Dat is het 
dwangmatige van dit herinneren, het pathologische, het abnormale verknopen 
en weven van een verloren en weer teruggehaald bestaan waarvan de dichtheid 
niet dicht genoeg kan zijn'.206 De onwillekeurige herinnering neemt in deze 
een centrale plaats in. Brakman noemt deze 'mémoire involontaire' epifanie: 
'Het is moeilijk er het juiste woord voor te bedenken, maar ik heb een voor
keur voor het woord epifanie, dat uit de bijbel afkomstig is in verband met de 
bruiloft te Kana, waar, in het gewone, de god verschijnt. Het opdoen van grote 
ervaringen aan kleinigheden, het is bijna de definitie van een schrijver, vooral 
ook om diens schrille tegenstelling tot de amusische mens, die immers kleine er-
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varingen opdoet aan grote gebeurtenissen'.207 De epifanie is kenmerkend voor 
Prousts interpretatie van de werkelijkheid; aan het begin staat altijd de hoogst
persoonlijke impressie, de oorspronkelijke ervaring. In de ogen van Brakman is 
deze houding van Proust te verklaren door het feit dat hij nooit een staat van 
volwassenheid heeft bereikt: 'Deze bewaarde, zuivere ervaringsstof wijst bij 
Proust naar het eigenzinnige, verwende, veeleisende, extreem egoïstische kind, 
waarin niet de normale en gezonde resignatie heeft plaatsgehad die de rijpe 
volwassene kenmerkt. In hem is een vreemde, sprookjesachtige trouw aan de 
onversneden ervaringen uit de kindertijd, de grote schokkende dimensies ervan, 
zelfs zo dat hij ondanks zijn enorm psychologisch inzicht en bewustzijnsniveau 
de wereld later nog zo onvervormd kon waarnemen als op de eerste dag. Onder 
zeer gunstige materiële omstandigheden ontwikkelde hij een techniek die hem 
in staat stelde weerstand te bieden aan de druk het denken te normaliseren, te 
mechaniseren en te automatiseren [...]. Het doorbreken van de normale opper-
vlaktesamenhang, waaronder zoveel verloren is gegaan, het weerkeren daarvan 
in een vreemde vertrouwdheid, het uitspelen van zijn diepste geheimen, die 
echter de geheimen zijn van iedereen, is zijn uitzonderlijkheid'.208 

Vervolgens gaat Brakman in op de liefdesgeschiedenis van Swann en Odette 
en van de verteller en Albertine waarbij hij evenals velen voor hem, de nadruk 
legt op het belang niet alleen van de jaloezie maar vooral van de tijd in deze 
geschiedenissen: 'Proust beschouwde de beide Albertine-delen als het hoogte
punt van zijn werk, het thema van de jaloersheid wordt er opnieuw ontvouwd 
in een universum van vermoedens, verdenkingen, blootstellen en wantrouwen. 
[...] Niets wat in de tijd verschijnt kan volkomen worden bezeten, de ondoor
dringbaarheid van het schepsel van onze bemoeienis is niet het waanbeeld van 
de jaloezie, maar wijst op de tijd als de waarlijk diabolische kwelgeest. Het 
wezen dat zo op het oog als geliefde naast ons gaat is niet langer een vrouw 
maar een reeks gebeurtenissen waar we geen vat op hebben. Proust definieert 
ergens de liefde als tijd en ruimte die waarneembaar zijn gemaakt. Wie dat 
ontkent, en wie wil dat niet, pleegt verraad aan de onherstelbare eenzaamheid 
waartoe ieder mens is veroordeeld'.209 Hoewel de liefde van de verteller en 
Albertine in zekere zin een duplikaat is van de liefde tussen Swann en Odette, 
ziet Brakman ook belangrijke verschillen tussen beide liefdesgeschiedenissen. De 
liefde van Swann voor Odette is esthetisch. Swann wil van Odette een kunst
werk maken: 'Swann blijft binnen de esthetiek, vertwijfelend tussen een idee en 
een ordinaire snol, wat niet gering is, maar Proust bespaart hem een dieper 
lijden [...]'.21° In de relatie tussen de verteller en Albertine is geen sprake van 
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een dergelijke esthetische idealisering en het lijden van de verteller is dan ook 
dieper. 

Brakman gaat ook uitvoerig in op Prousts anti-snobisme; hij schetst vaak 
een genadeloos portret van de mondaine kringen: '[...] Ik bepaal mij hier tot 
wat hij zag met mij aan de hand: een snobistisch milieu in de ban van snijdende 
bon-mots, een wereld van gezwets, een universum van vooroordelen. Zijn ar
beid was ondergravend, zijn formuleringen vernietigend, zijn aanklacht vaak in 
komische scènes gekleed. Hoewel deze aanklacht grotendeels een esthetische 
was en geen morele deed het toch in scherven vallen wat hij van huis uit zo 
waardeerde: persoonlijkheid, stand, fatsoen [...]. Zijn schildering bijvoorbeeld 
van "le petit clan" van Mme Verdurin is genadeloos'.211 Tenslotte bespreekt 
Brakman de zo belangrijke relatie van Proust met zijn moeder. Evenals Vestdijk 
en Drion is Brakman van mening dat Proust de liefdes in zijn roman heeft 
getransformeerd om zodoende zijn moeder te sparen. De homoseksuele liefde 
heeft hij verbeeld in de Baron de Charlus en de dochter van Vinteuil en niet in 
de ik-figuur. Tenslotte herneemt Brakman de stelling van Vestdijk dat aan de 
basis van Prousts werk de dialektiek van het bijzondere en het algemene staat. 
Belangrijker dan deze drang naar het algemene acht Brakman evenwel de epifa-
nie. Het opdoen van grote ervaringen aan kleinigheden als in de onvrijwillige 
herinnering staat centraal in Prousts schrijverschap: 'In het hele werk is er de 
beurtzang van het bijzondere en het algemene: het genadeloos aanwijzen maar 
ook het liefdevol aanraken, de ironie en de distantie enerzijds, de tederheid 
anderzijds, uiteindelijk culminerend in een geheel dat een verstaan mogelijk 
maakt. Bij Proust hier geen spoor van utopie, metafysiek of wat voor transcen
dentie ook. Wat het hele werk mogelijk maakte is eerder de epifanie, die zich 
pas in zijn oorsprong laat kennen als zij zich ontvouwt. Het hele werk van 
Proust ontstijgt aan een koekje bij de thee, en openbaart niet minder dan het 
geluk het gemis ervan, een samenzwering van lust, leven, last en zin'.212 

Voor wat betreft de plaats die Proust inneemt in de literatuurgeschiedenis 
zijn er een aantal tendensen te onderscheiden. Over de inhoud van Prousts 
werk lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen vinden de door Proust be
schreven wereld van het fin de siècle verouderd. Zo schrijft Liesbeth Korthals 
Altes in 1992: 'Onlangs herlas ik De gevangene in Nederlandse vertaling [...]. 
Wat lijkt die wereld in eerste instantie ver van ons af te staan, met zo'n eind-
negentiende eeuwse hypergevoelige, ziekelijke hoofdpersoon die niets anders 
doet dan af en toe een artikeltje voor Le Figaro te schrijven en op bezoek gaan 
bij de deftigen'.213 Kummer is van mening dat Prousts visie op homoseksuali
teit en op de salonkultuur niet meer van deze tijd is, maar zijn ideologieën over 
antisemitisme en klassenonderscheid zijn ook nu nog actueel: 'Door hem stui-
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ten we op ideologieën die ook nu nog werkzaam zijn. Het "vermengen" van 
uiteenlopende rassen en culturen, de conflicten die dat nu ten enen male met 
zich meebrengt, zal in Europa een van de belangrijkste problemen gaan 
vormen'.214 Zoals we gezien hebben, stellen De Botton en Prick op een wat 
luchtiger manier de relatie tussen Prousts wereld en de tegenwoordige tijd aan 
de orde. In de ogen van Zwaap hebben met name Prousts beschrijvingen van 
het mondaine leven niets aan actualiteit ingeboet: 'Op zoek naar de verloren tijd 
beschrijft de zeden en conventies in de verzinkende saloncultuur van een lang
zaam vervagende adelstand, en in het kielzog daarvan de opkomst van een 
nieuwe bourgeoisie, maar tegelijkertijd bracht Proust daarmee het hele scala van 
menselijke en al te menselijke gedragingen in kaart die ook nu nog van gelding 
zijn. De harteloze hertogin van Guermantes [...] leeft ook anno 1995 als type 
voort, evenals de domme en berekenende dokter Cottard en al die andere deel
nemers aan deze imponerende estafette van de menselijke comédie. Proust lezen 
is daarom ook in onze tijd altijd nog een ontdekking van de geheimen van het 
eigen gedrag van de lezer, hetgeen niet altijd een aangename, maar steeds een 
louterende ervaring is'.215 Pröpper is daarentegen van mening dat Prousts be
schrijvingen van het sociale leven gedateerd zijn juist omdat ze nog steeds deels 
actueel zijn. De filosofische, spirituele dimensie van Prousts werk is veel 
interessanter naar zijn mening: 'Het boek leest als een roman, denk ik weleens 
en de meest romaneske passages zijn ook de meest gedateerde, de passages met 
de hoogste satirische en maatschappijkritische waarde de meest overbodige. Niet 
alleen omdat de wereld is veranderd, vooral omdat die niet is veranderd. De 
adel van toen is de nouveau riche, het halfintellectuelendom van nu, de industri
eel die kunstboeken en een enkele roman op zijn salontafel heeft liggen. [...] En 
tenslotte is de spirituele reis die de Verteller onderneemt belangrijker dan de 
sociale, ook al vraagt de laatste om de meeste aandacht'.216 

Eind jaren tachtig verschijnen er twee wetenschappelijke studies over Proust 
vanuit een literair-sociologische en een cultuur-historische invalshoek. In 1985 
publiceert romanist en algemene-literatuurwetenschapper Emanuel Kummer zijn 
proefschrift Literatuur en Ideologie. Proust en Ter Braak.2" In deze studie on
derzoekt Kummer de ideologische onderbouwing van Prousts Recherche en Ter 
Braaks Hampton Court en Dr. Dumay verliest zonder ze te vergelijken. Voor 
wat betreft het werk van Proust, presenteert Kummer ons een kritische analyse 
van het literatuursociologische werk van P.V. Zima en meer in het bijzonder 
van zijn Proust-analyses zoals verwoord in zijn studie L'Ambivalence romanes-

214 Em. Kummer, 1996, p. 47. 
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que. Proust, Kafka, Musil uit 1980. Kummer wil aantonen hoe speculatief de 
literatuuropvatting van Zima is en hoe sterk normatief zijn analyses van Prousts 
Recherche uitvallen. In de eerste plaats verwerpt Kummer Zima's sociolectuur 
van Prousts werk. Zima gaat voor wat betreft Proust uit van van de niets-
doende klasse die naar zijn mening een apart sociolect vormt dat gekenmerkt 
wordt door snobisme, narcisme en mondaine conversatie. Volgens Kummer le
vert Proust juist ook voortdurend kritiek op de taal van de mondaine causeur. 
Meer in het algemeen, ondermijnt Proust officiële en geïnstitutionaliseerde 
opvattingen. Kummer neemt als voorbeeld de Dreyfus-affaire en analyseert de 
reacties op deze affaire van de Baron de Charlus en van Bloch, twee ideologie-
dragende personages naar zijn opvatting. Kummer wijst erop dat er uit de 
meningen uitgesproken door bijvoorbeeld de Baron de Charlus omtrent de 
Dreyfus-affaire en meer in het algemeen omtrent het anti-semitisme, geen 
eenduidig oordeel is te destilleren. De Baron de Charlus is een uitgesproken 
tegenstrijdig personage. Hij wordt gekenmerkt door een ambivalentie van het 
hooghartige, serieuze en het groteske, het komische. Volgens Kummer moet 
men zijn opmerkingen dan ook niet altijd au sérieux nemen. Zima had geen 
oog voor de ironische kant van de Baron de Charlus: 'Wat doet Proust? Hij laat 
een baron die behoort tot een van de oudste geslachten in Frankrijk door zijn 
werk wandelen met al die aan joden toegedichte eigenschappen. Een baron die 
nota bene op een ironische manier anti-semitische leuzen belachelijk 
maakt!' De Baron de Charlus is in de ogen van Kummer een 'snijpunt van 
contrasterende ideologieën'.2'9 En wat voor de Baron de Charlus geldt, geldt 
voor de Recherche in het algemeen. Proust behandelt alle thema's, zoals dat van 
de Dreyfus-affaire, perspectivistisch. Een eenduidig oordeel over bijvoorbeeld 
het anti-semitisme komen we bij hem dan ook niet tegen: 'Proust speelt de ver
tellende ik, de verhaalde ik en de baron zo tegen elkaar uit dat de lezer zelfs 
met de kennis van het hele verhaal verward achterblijft'.220 Van een eenduidig 
sociolect, zoals Zima dat had geprobeerd te definiëren, is volgens Kummer bij 
Proust dus geen sprake. 

Ook Zima's analyse van de syntactische en narratologische structuren in het 
werk van Proust, is volgens Kummer niet houdbaar. In de ogen van Zima ken
merkt de romanarbeid van Proust, in tegenstelling tot die van Balzac, zich door 
het principe van de associatie. Prousts kritiek op Balzac is volgens Zima het 
gevolg van de crisis binnen de liberale markteconomie. Dit associatieve principe 
komen we op verschillende niveaus bij Proust tegen. Zo helt de zin bij Proust 
volgens Zima al duidelijk over naar de surrealistische techniek en naar de 
'stream of consciousness'. Zima geeft enkele voorbeelden van klankassociaties 
op zinsniveau die bepaalde betekenissen zouden connoteren. Kummer verwerpt 
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deze analyse door erop te wijzen dat er talloze zinnen bij Proust zijn waarin 
sprake is van klankassociaties die volstrekt betekenisloos zijn. Ook de klank- en 
kleurassociaties die eigennamen bij de verteller oproepen zijn volgens Zima 
illustratief voor de onbewust associatieve kant van Prousts schrijverschap. 
Kummer is het hier niet mee eens. Naar zijn mening is een causale uitleg voor 
de opgeroepen associaties wel degelijk mogelijk: 'Bij Pont-Aven geeft het 
woordbeeld en de geografische kennis van Normandie een causale uitleg voor 
de naam en de opgeroepen associaties, bij Parma is het de tekst zelf. Het is 
uiterst logisch, heel begrijpelijk, zeer communicatief en algemeen geldend. Ik 
vind het heel plausibel dat de verteller bij deze naam die associaties heeft; het 
doet me niet staren naar mezelf en ik krijg er geen directe relatie met mijn 
onbewuste door'.221 Kummer ziet Proust dan ook niet als voorloper van Bre
ton. Het associatieve principe leidt, volgens Zima, bij Proust ook tot een niet 
lineair-causale vertelstructuur. Als voorbeeld geeft hij de scène in A l'ombre des 
jeunes filles en fleurs waar de verteller in het hotel van Balbec iets aan de 
liftjongen vraagt maar geen antwoord krijgt. Proust geeft meerdere verklaringen 
voor dit zwijgen: 'Hetzij uit verbazing over mijn antwoorden, aandacht voor 
zijn werk, om redenen van etiquette, hardhorendheid, eerbied voor de plaats 
waar wij ons bevonden, vrees voor gevaar, traagheid van verstand, of omdat de 
directeur het verbood'. In de ogen van Zima worden deze verklaringen associa
tief opgeroepen. Hij ziet in de reeks een uiting van de ondoorzichtige realiteit 
die hij kenmerkend acht voor de moderne monokapitalistische maatschappij. 
Kummer is het niet eens met deze interpretatie. Proust presenteert ons in eerste 
instantie weliswaar geen eenduidige verklaring, maar in de loop van de roman 
wordt het raadsel opgelost. In Sodome et Gomorrhe, tijdens het tweede bezoek 
van de verteller aan Balbec, weet de verteller met zekerheid te stellen dat de 
liftboy uit respect heeft gezwegen: 'De verteller heeft in zijn consequente logica 
verteld wat hij bij zijn aankomst in het hotel meemaakte en kon toen nog niet 
weten wat het zwijgen van de liftboy veroorzaakte. Later begrijpt hij dat wel; 
hij kent de jongen beter en past een klassiek causaal-psychologische analyse toe 
zoals de meeste mensen dat doen in welke maatschappijformatie dan ook'.222 

Volgens Kummer wordt Prousts manier van schrijven niet uitsluitend geken
merkt door de associatieve vorm die gedicteerd wordt door het onbewuste zoals 
Zima beweerd had. Naar zijn mening werkt de verteller in de Recherche vanuit 
drie werkelijkheidsniveaus. Allereerst een preëxistentiële werkelijkheid. De 
platonische wereld, de ideeën die ingeboren zijn, wel of niet gelijk aan de 
hemelse gevoelens of paradijselijke indrukken die hij krijgt bij sommige asso
ciaties of kunstbelevingen. Kummer, die promoveerde onder Dresden, is evenals 
hij van mening dat Proust aansluit op een lange traditie in de kunst die terug
gaat op Plato. Ten tweede een authentieke werkelijkheid. Gevormd door zijn 
eigen leven, opgeslagen in het onbewuste, een verzameling van verwarde, on-
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doorzichtige beelden, die door de tijd aangesproken zijn. En tenslotte een 
sociale werkelijkheid. De wereld van beelden die kopieën zijn van de objecten, 
gebaseerd op zintuiglijke waarneming. Proust als tussenstation opvoeren tussen 
Balzac en Breton op grond van zijn poëtica, is volgens Kummer dan ook niet 
eenvoudig. 

Kummers studie wordt zeer negatief ontvangen in de media. Willem Kuipers 
is van mening dat Kummers boek volstrekt onleesbaar is en geen enkel nieuw 
inzicht biedt in Proust of Ter Braak. Interpretaties worden volledig over
schaduwd door een vaak onnavolgbare metataal: 'Maar wat heeft dit in gods
naam met Proust of Ter Braak te maken? De hogere fröbelschool waar men 
praecox ejaculeert. Als Kummer dan ook nog over het luciferdoosje van Ter 
Braak begint ("al starend gaat het luciferdoosje plotseling voor hem leven") deelt 
zich zo'n heftige afkeer van dit hulpeloze academische gezwets aan mij mee (een 
starend luciferdoosje?) dat ik ernstig betwijfel of de thuisblijvers [mensen die 
niet op vakantie gaan] niet altijd ongelijk hebben. Ik leg het boek weg. Ik wil 
eruit. Literatuur en Ideologie: après nous le déluge'.223 Aleid Truijens laat zich 
in NRC Handelsblad ook zeer negatief en met een flinke dosis ironie over Kum
mers studie uit: 'Als ik nu voorzichtig opmerk dat ik niet van mijn stoel geval
len ben van de conclusies die Kummers ideologische analyse van romans van 
Proust en Ter Braak heeft opgeleverd - bij voorbeeld dat bij Ter Braak de 
ideologie van de middenklasse-intellectuelen, die fatsoen gebruiken als wapen 
tegen het fascisme, de boventoon voert - dan zal Kummer briesend opveren en 
klagen dat dit geklets van leken "achteraf te horen is". Wanneer anders dan 
achteraf mag de leek zijn "onplezierige opmerkingen" plaatsen? Of is het de 
bedoeling dat de leek dit kolossale geschrift helemaal niet in handen krijgt? 
Bovendien ben ik omgekocht door een culturele institutie "die de sociale kloof 
diep wil houden", dus ik verbeeld me natuurlijk alleen maar dat ik iets vind 
(Lezer! Werp deze ogenschijnlijk onschuldige papieren vol walging van u af. 
Dat doet Kummer ook altijd met een boek dat hij geanalyseerd heeft. In een 
interview in Mare vertelt hij trots dat hij voordat hij aan zijn karwei begon, het 
werk van Proust en Ter Braak niet om door te komen vond. Maar dat geeft 
niets, vertelt hij jolig in zijn boek: "Van een leesbare tekst, maken wij een 
schrijfbare tekst, we manipuleren bij het leven [...], je tekst groeit alle kanten 
uit, het wordt een epicentrum van uitzaaisels van interpretatiemogelijkheden". 
En dat verschaft genot. Daarbij kom je klaar! Vervolgens keert hij het boek 
"onverschillig de rug toe". Kummer houdt niet van literatuur, hij misbruikt 
haar, voor één lange gruwelnacht! Genoeg over Kummer)'. 

W. Kuipers, 'Leidse wetenschapper Em. Kummer op zwerftocht door de literatuur. Watten, 
houtwol en papiersnippers rond een starend luciferdoosje van Ter Braak'. In: de Volkskrant, 16 
augustus 1985. 

A. Truijens, 'Vijf essaybundels over literatuur. Leidse pedanterieën'. In: NRC Handelsblad, 26 

juli 1985. 



De receptie van Proust in Nederland 

In 1997 publiceert Evers een uitgebreide studie over Proust vanuit cultuur
historisch perspectief: Proust en het fin de siècle.21' Evers beperkt zich niet tot 
een louter cultuur-historische analyse, maar gaat ook uitvoerig in op de thema
tiek van de Recherche en de esthetica van Proust. Zoals hij zelf aangeeft is zijn 
boek in de eerste plaats bedoeld als een handige inleiding voor lezers van 
Proust: 'Ik hoop dat mijn studie stimuleert tot de lectuur van Proust zelf, opdat 
met van hem wordt gezegd, wat Voltaire van Dante zei: "Een groot schrijver, 
niemand leest hem"'.226 Volgens Evers zet Proust zich af tegen de decadente,' 
pessimistische tijd van het fin de siècle en tegen de literatuur die hier uit
drukking aan gaf. Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray, Huysmans ' A Re
bours en Couperus' Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan zijn, in de 
ogen van Evers, literaire voorbeelden van decadentie. In een eerste hoofdstuk 
onderzoekt Evers de invloed die Angelsaksische denkers als Ralph Waldo Emer
son, Thomas Carlyle en John Ruskin op de vorming van Prousts optiek hebben 
uitgeoefend. Hun levenskrachtige filosofie bood in de ogen van Evers Proust 
een antidotum tegen de decadente fin de siècle-mentaliteit. Prousts mensvisie 
staat dicht bij het monisme van Emerson: de werkelijkheid wordt begrepen als 
een oneindig gevarieerd universum, als een bezielde eenheid. De wereld heeft 
een verborgen schoonheid en harmonie, die iedere keer opnieuw, door ieder in
dividu heen, wil zijn uitgedrukt. Ook Proust benadrukt voortdurend de unici
teit van het individu en de plicht en de vreugde zich te realiseren. Carlyle is 
verwant aan Emerson. Ook bij hem vindt men de gedachte dat de zintuiglijke 
wereld symbool is voor een hogere wereld. Belangrijker dan Emerson en Car
lyle is, in de ogen van Evers, de invloed van Ruskin op Proust geweest. Ruskin 
leerde Proust kijken. Proust deelt met hem een 'culte de la beauté', een ver
heerlijking van de schoonheid. Toch stond Proust niet kritiekloos 'tegenover 
Ruskin. Hij hekelt met name zijn 'idolâtrie', zijn estheticisme. Van Franse zijde « 
werd Proust beïnvloed door zijn leraar filosofie Alphonse Darlu en enigszins 
door het symbolisme van Mallarmé en Baudelaire, alhoewel die laatste invloed, 
in de ogen van Evers, vaak overschat wordt. Ik kom hier zo dadelijk op terug 
wanneer ik kom te spreken over Proust en het symbolisme. In het tweede 
hoofdstuk gaat Evers in op het thema van de roeping bij Proust. A la recherche 
du temps perdu is een ware 'Bildungsroman'. Het zijn met name de fictieve 
kunstenaars die de verteller de weg wijzen in zijn zoektocht naar het schrijver
schap. Zo is de impressionistische schilderkunst van Elstir voor de verteller 
aanleiding om na te denken over het vertelperspectief en over het gebruik van 
de metafoor. Elstir betekent voor de verteller de bevestiging van het primaat 
van de optische illusie die haar literair equivalent vindt in de metafoor. Het 
grootste gevaar dat de kunstenaar-in-wording bedreigt, is volgens Evers, het 
estheticisme. Proust heeft de verleiding van het estheticisme verbeeld in de 

M. Evers, 1997. Deze studie is een bewerking van zijn proefschrift dat in 1973 verscheen onder 
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figuren van Swann en M. de Charlus. Zij vermengen kunst en werkelijkheid. 
Deze tendens om een kunstwerk te substitueren voor de werkelijkheid, wordt 
door Proust heftig en onafgebroken bestreden. Toch zijn bij Proust kunst en 
leven geen tegenstellingen. In deze onderscheidt hij zich van een auteur als 
Thomas Mann. Mann ziet kunst en kunstenaar steeds verbonden met verval, 
met 'décadence'. Zijn opvatting van kunst is, in de ogen van Evers, een 
ironisch-pessimistische. Proust stelt hier een volhardend idealisme tegenover, 
hetgeen de zeer uiteenlopende visies van beide auteurs op een componist als 
Wagner verklaart. Wagner betekent voor Mann doodsverlangen, pessimisme en 
erotiek. Proust geeft nergens de indruk dat Wagners muziek geassocieerd is met 
pessimisme en doodsverlangen. Voor wat betreft het probleem van de relatie 
tussen kunstenaar en maatschappij kenmerkt Proust zich door een zuiver esthe
tische kunstconceptie. Hij zet zich af tegen geëngageerde literatuur. Alleen stijl 
is het criterium van spiritualiteit; het onderwerp doet niet ter zake. Bij Proust 
heerst er altijd een spanning tussen de wereld van het mogelijke en de wereld 
van het werkelijke. Proust stelt zich overigens nooit tevreden met de zuivere 
fantasie, maar is altijd geobsedeerd door de realiteit. Hij onderscheidt zich, 
volgens Evers, dan ook wezenlijk van bijvoorbeeld de surrealisten. Als belang
rijkste streven bij Proust ziet Evers het zoeken naar schoonheid: 'voir poétique
ment' is hetgeen de verteller een gevoel van geluk bezorgt. De keren dat men 
poëtisch ziet, zijn evenwel zeldzaam. Meestal wordt onze eerste waarneming 
teniet gedaan door de gewoonte of door de ratio. Proust besteedt dan ook 
bijzondere aandacht aan al die verschijnselen die de normale dimensies ver
nietigen en de gewoonte uitschakelen: de onvrijwillige herinnering, de droom 
en het ontwaken en de moderne communicatiemiddelen als auto, vliegtuig en 
trein. Oude dimensies van ruimte en tijd worden vernietigd en nieuwe ge
schapen. In hoofdstuk vier gaat Evers uitvoerig in op twee van Prousts belang
rijkste stijlkenmerken: het perspectivisme en de metafoor. Door het hanteren 
van een perspectivische verteltrant, multipliceert Proust de werkelijkheid. Voor 
wat betreft de metafoor, volgt Evers, evenals Van Buuren, in grote lijnen de 
visie van Genette zoals hij die uiteen had gezet in zijn artikel 'Métonymie chez 
Proust': 'Ook Genette, die de laatste twee voorbeelden behandelt in een studie 
waarin hij de rol aantoont van de metonymie in de metafoor, benadrukt dat bij 
Proust de metafoor nooit willekeurig is gebruikt, maar behoedzaam en nauw
keurig wordt voorbereid, door de context zelf als het ware wordt opgeroe
pen'.227 Een gevolg van Prousts perspectivische verteltrant is volgens Evers de 
afwezigheid van cultuurkritiek in zijn werk. De Dreyfus-affaire, de Eerste 
Wereldoorlog, de homoseksualiteit, ze worden allemaal perspectivisch weer
gegeven; Proust spreekt geen eenduidig standpunt uit. In de ogen van Evers 
neemt Proust dan ook een uitzonderlijke positie in in de moderne tijd. Tegen 
de geest van zijn tijd verdedigt Proust het primaat van de kunst. 

o.e. p. 171. 
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De studie van Evers wordt besproken door Pröpper in de Volkskrant.721 

Zoals de titel van zijn artikel 'Proust voor beginners' al aangeeft, is Pröpper van 
mening dat Evers in zijn studie te weinig rekening heeft gehouden met alles wat 
er sinds het verschijnen van zijn proefschrift in 1973 over Proust is gepubli
ceerd. Degene die goed op de hoogte is van de Proustliteratuur zal volgens 
Pröpper bij Evers geen nieuwe feiten of interpretaties aantreffen: '[...] Op bijna 
elk deelgebied sjokt hij mijlenver achter recente onderzoekingen en inter
pretaties aan. Dat leidt tot beweringen die twintig jaar geleden misschien boud 
waren, maar waarvan niemand nu nog verbloost. Dat leidt tot inzichten die 
slechts als simplificatie kunnen worden aangemerkt. De Proust van Evers is een 
Proust voor beginners, en daarmee is tevens de functie van het boek aan
gegeven'.229 Proust is volgens Pröpper als decadent allang geleden ontmaskerd. 

Literair-historisch gezien zijn er, net als tijdens de vorige periodes, velen die 
in Prousts werk in algemene zin een reactie op de negentiende eeuw en een op
maat naar de twintigste eeuwse roman zien. Prousts psychologische opvattingen 
zijn, zoals we zojuist naar aanleiding van Het volgende verhaal van Nooteboom 
zagen, ondertussen zo'n gemeengoed geworden, dat men er in de kritiek minder 
dan in voorafgaande periodes over spreekt. Het is met name in studies die over 
het thema van de liefde bij Proust handelen, als die van Van Krogten en Hal-
berstadt-Freud, dat nog uitvoerig wordt ingegaan op Prousts pyschologie en op 
de mogelijke verwantschappen tussen Proust en Freud. Zo stelt Van Krogten 
dat Prousts werk een ware schatkamer is voor de psychologie: '[...] En dit geldt 
voor alle basisdisciplines, dus voor de functieleer (het waarnemen, het denken, 
het herinneren, het vergeten), voor de sociale psychologie (de geestdodende 
werking van het leven in coteries) voor de ontwikkelingsleer (de uitstraling van 
jeugdervaringen) maar bovenal voor de persoonlijkheidsleer'.230 Deze studies 
zullen bij de bespreking van het thema van de liefde aan de orde worden 
gesteld. 

De meeste critici wijzen ook gedurende deze periode op het feit dat Proust 
zich afzet tegen de negentiende eeuw. 't Hart stelt, zoals we gezien hebben, 
Proust als idealistisch schrijver tegenover de realistische romanschrijvers van de 
negentiende eeuw. Ook Wester benadrukt het feit dat Proust zich afzet tegen de 
negentiende eeuw en meer in het bijzonder tegen de romantische traditie: 'Als 
Valéry, de bekende Franse schrijver, heeft kunnen beweren dat het kunstwerk 
dat is wat niet samengevat kan worden, hoezeer geldt dat dan niet voor deze 
roman van Proust. Iemand noemde eens A la recherche een "onromantische 
roman", in de zin dat het de eerste roman zonder intrige is, in afwijking van 
wat gebruikelijk was in de grote romantische traditie van de negentiende 

H. Pröpper, 'Proust voor beginners'. In: de Volkskrant, 20 juni 1997. 

I.e. 

I.A.H.M. van Krogten, 1988, p. 70. 
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eeuw'.231 Ook Jan Versteeg benadrukt in 1982 in zijn artikel 'De Franse 
roman in de jaren zeventig'232 het vernieuwende karakter van Prousts Recher
che waarbij ook hij met name Prousts antirealisme en de autoreflectie onder
streept: 'Maar 1913 is vooral belangrijk omdat Proust in dat jaar het eerste deel 
van zijn A la recherche du temps perdu publiceert. Met hem zal het aangezicht 
van de roman in de twintigste eeuw ingrijpend veranderen. De vernieuwingen 
van Proust liggen niet alleen op het vlak van de verteltechniek of de stijl, die bij 
hem een uiterst raffinement bereikt. Even belangrijk is de rol die hij toekent 
aan de intuïtie. De "monologue intérieur" zal later ook door Joyce knap word
en uitgebuit. Maar het meest opzienbarende is dat het zoeken bij Proust zich 
niet richt op de betekenis, maar op de middelen waarmee de betekenis kan wor
den overgebracht. Het komt erop neer dat de schrijver niet meer naar een weer
gave van de (een) realiteit streeft, maar eerder probeert aan te geven wat hem 
van die realiteit scheidt. Proust stelt niet de held in zijn relatie tot de wereld als 
probleem, maar het romanschrijven. Het is duidelijk dat hiermee de intrige, de 
lineaire structuur, het beschrijven van personages en hun avonturen, geen nood
zakelijke minimale randvoorwaarden meer zijn. De roman brengt een opvatting 
van het leven, van de kunst, van de literatuur naar buiten, maar is tegelijkertijd 
de geschiedenis van zijn eigen wording. In plaats van de ambitie te hebben naar 
een bestaande werkelijkheid te verwijzen, schept de roman voortaan zijn eigen, 
fictieve, werkelijkheid'.233 

Prousts antirealisme wordt dus keer op keer onderstreept. Maar wat stelt hij 
hier tegenover? Kenmerkend voor deze periode is tevens dat er meer dan voor
heen een behoefte bestaat om Proust te verbinden aan een door de kunst- of 
literatuurgeschiedenis onderscheiden stroming of beweging: impressionisme, 
symbolisme, nouveau roman en modernisme. 

Net als tijdens de vorige periode, wordt Prousts werk regelmatig in verband 
gebracht met het impressionisme. Studies naar de mogelijke invloed van het 
impressionisme op Proust, komt men overigens ook vaak in de Franse Proust-

R. Wester, 1985. 

J. Versteeg, 'De Franse roman in de jaren zeventig'. In: Litterair Paspoort, 1982, pp. 207-209. 
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wijst erop dat Prousts roman fundamenteel verschilt van wat voordien als roman werd be

schouwd in het bijzonder door zijn veranderde opvatting van compositie. Die lijkt meer op 

montage dan op een rechtlijnige intrige waarin elk gevolg een herkenbare oorzaak heeft, en dat 

hangt dan onmiddellijk samen met zijn opvatting van psychologie in de tijd'. 
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kritiek tegen.234 Van 't Veer bijvoorbeeld, in zijn besprekingen van de vertaling 
van A l'ombre des jeunes filles en fleurs, waarin de impressionistische schilder 
Elstir optreedt, verbindt Proust aan het impressionisme: 'Zo ergens, dan is het 
in deze delen duidelijk waarom Proust tot het impressionisme kan worden ge
rekend. De vage contouren en vervloeiende lijnen, de opdeling in kleine toetsen 
en kleuren, de voorkeur voor herfst en lente en voor bewegelijke natuur, zoals 
de zee - dit alles is in zijn boeken net zo goed te vinden als op de schilderijen 
van Degas en Monet en in de muziek van Debussy'.235 En: 'Dit deel van "Op 
zoek naar de verloren tijd" is beroemd doordat het de uitvoerige stukken bevat 
over Prousts kennismaking met de schilder Claude Monet die in het boek "El
stir" heet. Persoonlijk houd ik juist niet het meest van de stukken waarin de 
"impressionist" Proust in impressionistisch proza het werk van de impressionist 
Monet beschrijft. Het is impressionisme in het kwadraat dat mij wel iets te vaag 
wordt'.236 Ook Cornips, in een interview met Spoor, brengt Proust in ver
band met de impressionistische schilderkunst: 'Proust werd natuurlijk beïnvloed 
door de kunstenaars van zijn tijd, de impressionisten. Hij vond Monet niet voor 
niets de grootste schilder om die veelheid van lichttintelingen en kleur
schakeringen. Zo kenmerkt Proust zich door een veelheid van woorden. Hij wil 
niet abstraheren, zoals dat bij ons onder de invloed van Plato en de kerk goed 
gebruik is, en wat vaak leidt tot het sjoemelen met de waarheid. Proust heeft 
veel woorden nodig, net zoals Monet ieder blaadje van een boom schilderde. 
Niet het gemak van de abstractie: een boom is een stam en een brug heeft een 
boog en een leuning....alsof er helemaal geen licht bestaat dat alles verandert. Er 
zijn zelfs mensen die zeggen: ja, die Monet, die had altijd een grote fles wijn 
naast zich staan. Die was altijd teut en kon het met meer goed zien en daarom 
maakte hij zo'n gek schilderij. Net zoals er mensen zijn die van Proust zeggen: 
ja, die is zo langdradig, die houdt maar niet op, die kletst maar een eind weg. In 
die zin kun je wel zeggen dat je daar dan doorheen moet bijten. Zoals je ook 
moet willen zien hoe prachtig dat laatste rozenlaantje van Monet is'.237 Evers 
daarentegen verzet zich tegen deze link die vaak gelegd wordt tussen Proust en 
de impressionistische schilderkunst. Naar zijn mening staat Proust met zijn 
belangstelling voor het moderne dichter bij de futuristen, fauvisten en kubisten: 
'Met de fascinatie door het moderne, de overtuiging dat de moderniteit schoon
heid bezit en de eis dat de moderne kunst haar poëzie moet uitdrukken, herin
nert Proust aan avant-gardistische bewegingen in schilderkunst en literatuur in 
het tweede decennium van de twintigste eeuw, waarbij opvalt dat de meeste van 
deze uitspraken voorkomen in La Prisonnière en La Fugitive, delen .die na 1913 

234 Zie bijvoorbeeld: J. Monnin-Hornung, Proust et U peinture, Nizet, Genève, 1951. En: H. Bon
net, Le progrès spirituel dans "La Recherche" de Marcel Proust, Nizet, Parijs, 1979. 
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zijn geschreven. Wij denken aan de kunst van futuristen, fauvisten en kubisten; 
men denke aan doeken van Robert Delaunay als Hommage à Blériot, L'Equipe 
de Cardiff, aan het motief van de Eiffeltoren, dat in tal van zijn schilderijen 
terugkeert [...]. Proust dient vooral niet geassocieerd te worden met zachte 
pastelkleuren, met postimpressionistische schilderkunst, met etherische klan
ken'.238 

Ook de relatie tussen Proust en de 'nouveau roman' die ik in mijn vorige 
hoofdstuk uitvoerig behandeld heb, wordt in deze periode incidenteel nog wel 
eens aan de orde gesteld. De romanist Van Buuren komt kort terug op de theo
rie dat Proust als de vader van de 'nouveau roman' kan worden beschouwd: 'A 
la recherche is in de eerste plaats een psychologische roman. Volgens Proust 
wordt de werkelijkheid gevormd door de indrukken die de wereld in de mense
lijke geest achterlaat. Werkelijk is dus niet de objectieve wereld buiten ons, 
maar de veranderlijke voorstelling die we ons er van maken. Terwijl de werke
lijkheid voor de naturalisten nog betrekkelijk stabiel was [...] krijgt ze bij Proust 
een instabiel, wisselvallig karakter'. Volgens Van Buuren zijn het de auteurs van 
de 'nouveau roman' geweest die Proust uiteindelijk de erkenning brachten die 
hij verdient. Hij verwijst hier duidelijk naar de Franse situatie: 'Marcel Proust 
geldt als een van de belangrijkste romanschrijvers van deze eeuw. Zijn roman
cyclus Op zoek naar de verloren tijd heeft vooral op moderne schrijvers grote 
invloed uitgeoefend. Claude Simon, onlangs bekroond met de Nobelprijs, heeft 
verklaard dat Proust zijn belangrijkste voorbeeld was en met die mening staat 
hij niet alleen. Ook Michel Butor en Nathalie Sarraute hebben zich in derge
lijke bewoordingen uitgelaten en Samuel Beckett wijdde zelfs een studie aan 
hem. Het is niet toevallig dat die schrijvers behoren tot de Nouveau Roman, 
want Proust dankt zijn huidige reputatie voor een aanzienlijk deel aan deze 
groep die in de jaren vijftig en zestig furore maakte. Voor die tijd telde Proust 
niet echt mee. Zijn werk werd niet belangrijk gevonden door de schrijvers en 
kritici van voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was de tijd waarin 
men behoefte had aan politiek en maatschappelijk geëngageerde literatuur en 
daaraan voldeed het werk van Proust niet. Kenmerkend is het vernietigende 
oordeel dat Jean-Paul Sartre over A la recherche velde. [...] Het werk heeft er 
met andere woorden een halve eeuw over gedaan om erkenning te krijgen'.239 

In de loop van de jaren tachtig verschijnen er twee wetenschappelijke studies 
die Proust verbinden aan respectievelijk het symbolisme en het modernisme. In 
principe vallen deze studies buiten het bestek van dit onderzoek maar aangezien 
ze veel reacties hebben opgeroepen in de publieke kritiek en theorieën verkon
digen die door anderen werden overgenomen, heb ik besloten ze wel te behan
delen. Dresden, die eerder inging op de relatie tussen Proust en de vertegen
woordigers van de 'nouveau roman', publiceert in 1980 een studie over het sym-

M. Evers, 1997, p. 182 en p . 208. 
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bolisme waarin hij Proust met deze stroming in verband brengt.240 Zoals we 
gezien hebben, hebben een aantal critici, Wage en De Ridder, in navolging van 
Dresden Proust gelieerd aan het symbolisme. Ook in de Franse Proustkritiek 
wordt regelmatig gesproken over mogelijke verwantschappen tussen Proust en 
de symbolisten.241 Dresden betoogt in zijn studie dat Proust het symbolisme 
heeft voortgezet maar ook gewijzigd. Een eerste overeenkomst tussen Proust en 
de symbolisten is de exclusieve taak die Proust toekent aan de kunst en het feit 
dat hij kunst boven het leven stelt: 'Waar het om gaat, is de zin tussen haakjes: 
het ware ik en de eigenlijke werkelijkheid, die de buitentijdelijkheid biedt, 
kunnen alleen en uitsluitend door middel van de kunst verwerkelijkt worden. 
Deze hoge en exclusieve taak van de kunst is in nauwkeurige overeenstemming 
met de eisen die symbolisten van een eerder periode stelden. En datzelfde geldt 
voor het negatieve gedeelte, namelijk het verwerpen van leven en realiteit'.242 

Een andere overeenkomst is de verwerping van het realisme: 'Elk realisme 
wordt definitief verworpen. Dat komt natuurlijk overeen met opvattingen die 
de symbolisten huldigden en die gemaakt hebben dat men hen later beschouwde 
als principieel antirealistisch en antinaturalistisch'.243 Voor Proust en de 
symbolisten is kunst magie en in die zin staan ze niet ver af van het platonisme: 
'Wederom zijn we niet ver van het platonisme af. Wat hier van een melodie 
wordt gezegd [de verteller spreekt over een 'patrie perdue' naar aanleiding van 
het septet van Vinteuil] geldt voor elke vorm van ware kunst: het kunstwerk 
komt voort uit een andere wereld, is wezenlijk en absoluut in die wereld en 
wordt door de kunstenaar vertaald voor aards gebruik'.244 Dresden zet zich dus 
af tegen de opvattingen van Drion en Vestdijk, die van mening waren dat er bij 
Proust geen sprake is van een platonische beginselverklaring. Een volgende 
overeenkomst tussen Proust en de symbolisten die Dresden naar voren brengt, 
is de doorwrochte compositie van zijn werk: 'Als dat eenmaal is vastgesteld, 
spreekt het vanzelf dat Proust altijd weer de nadruk heeft gelegd op de wel 
doordachte en zeer bewuste compositie van de Recherche, dat ook hij een 
"architectonisch" werkstuk wenst te leveren. Daarmee plaatst hij zich in de lijn 
van symbolistische kunstenaars die van Poe, via Baudelaire, Mallarmé en ande
ren tot ver in de twintigste eeuw is door te trekken. In vele opzichten gaat hij 
zelfs verder dan zij allen en is hem als romancier ook de mogelijkheid daartoe 
geboden. Heeft men oog voor de betekenis van wetten in zijn oeuvre, dan zal 
het treffen dat hij daarnaar bij voortduring zoekt en het vinden van wetmatig-

S. Dresden, 1980. 
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heden in buitentijdelijkheid een van de meest wezenlijke doelstellingen van zijn 
werk is'.245 Maar, zoals gezegd, Proust zet het symbolisme niet alleen voort, 
maar wijzigt het ook. Voor Proust was de metafoor een wezenlijk stijlmiddel 
net als het symbool voor de symbolisten: 'Wat voor het symbolistische sym
bool geldt, is ook hier van toepassing: er is niet te denken aan uiterlijke, "poëti
sche" verfraaiing van een inhoud die ook in proza te zeggen zou zijn; in de 
metafoor ligt een zienswijze besloten die alleen op die manier verschijnen 
kan'.246 Metafoor en symbool drukken een ware werkelijkheid uit die buiten-
tijdelijk is: 'Het buitentijdelijke, de metafoor die eeuwigheid verleent aan de 
tekst, het symbool dat op het absolute is gericht, zij zijn alle van geestelijke 
aard of door de geest bewerkt en dus ideëel te noemen. Maar daaruit volgt niet 
dat zij nu ook abstract zijn en alleen in een platonische Ideeënwereld zouden 
bestaan. Integendeel, zij zijn ook doorleefde en bestaande ervaringen. Het ver
schil tussen concrete aanwezigheid en abstracte afwezigheid, dat door ieder van 
ons normaal wordt geacht, is opgeheven. Er openbaart zich een andere realiteit, 
de ware werkelijkheid die reëler is dan de dagelijkse maar niet meer actueel. Dat 
is de structuur, zo men wil, der buitentijdelijkheid, daarin ligt het bevreemden
de van metafoor en symbool'.247 De metafoor bij Proust dient echter onder
scheiden te worden van het symbool van de symbolisten. Zoals Proust zelf al 
eens had aangegeven in zijn artikel 'Contre l'obscurité' dat gepubliceerd werd in 
de bundel Chroniques, waarin hij ageert tegen de symbolistische duisterheid, zijn 
zijn metaforen niet abstract en 'duister' als de symbolen van de symbolis
ten.248 Het andere argument tegen de symbolisten dat Proust in dit artikel 
naar voren brengt, het feit dat de symbolisten hun ideaal niet in individuen be
lichamen, wordt door Dresden onschadelijk gemaakt door te zeggen dat Proust 
als romancier zijn kritiek richt aan het adres van dichters. Volgens Dresden gaat 
Proust dus in zekere zin symbolistisch te werk, maar moet hij niet tot het sym
bolisme in engere zin gerekend worden. 

Evers gaat verder in zijn conclusies. Naar zijn mening dient Proust über
haupt niet met de dichterlijke symbolistische beweging in verband te worden 
gebracht. Evers ontleent zijn argumentatie ook hoofdzakelijk aan het artikel 
'Contre l'obscurité'.249 Proust ziet als grote fout van de symbolisten dat zij de 
accidentia van tijd en ruimte hebben verwaarloosd. Zij willen het universele, 
het eeuwige realiseren, maar beseffen niet, dat dit slechts gerealiseerd kan 
worden in het bijzondere. Hun kunst is te abstract, hun symboliek zonder 
leven. Een ander punt van kritiek op de symbolistische beweging betrof haar 
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'obscurité', haar opzettelijke duisterheid. Wel ziet Evers verwantschappen tussen 
Proust en met name Baudelaire. Ook Baudelaire was een 'peintre de la vie mo
derne' en net als Proust reflecteerde Baudelaire over de kunst. 

Fokkema en Ibsch reageren in 1984 eveneens op de interpretaties van 
Dresden met hun boek Het Modernisme in de Europese letterkunde.,250 In een 
lezing voor de Marcel Proust Vereniging op 22 februari 1986 die later werd op
genomen in het jaarboek van deze vereniging, stellen zij expliciet dat zij 
Dresdens analyse verwerpen.251 Zij beschouwen Prousts roman als een discus
sie met en een reactie tegen zowel het realisme als het symbolisme. Prousts 
neiging tot extratemporalisatie en zijn gebruik van de metafoor zijn in hun 
ogen geen symbolistische principes maar juist modernistische literaire procédés: 
'De eis van een individualisering van de eeuwigheid of van het absolute die door 
Proust wordt gesteld, is ons inziens echter zo ingrijpend dat wij - wanneer wij 
dit voegen bij andere elementen uit Prousts denken en schrijven - sterke aarze
lingen hebben om Proust als voortzetter van het symbolisme te zien. [...] Nu is 
het echter heel goed mogelijk juist de metafoor als een bij uitstek Modernistisch 
literair procédé te beschouwen en in oppositie tot het symbool te zien in plaats 
van in overeenstemming ermee. Het onafhankelijk scheppen van waarheden, zo
als Plessen zegt, kan met behulp van de metafoor geschieden, waarvan dan 
weliswaar het kenmerk is dat zij zich tegen vaste verbintenissen keert. In de 
metafoor wordt hooguit een kortstondige en steeds weer herroepbare verbinte
nis aangegaan - anders dan in het symbool, dat tot vaste verbindingen en tot 
vaste waarheden neigt'.252 Fokkema en Ibsch drijven de 'modernistische inter
pretatie' van Prousts werk op de spits. Zij beperken het modernisme tot de 
grote prozaschrijvers van tussen de twee wereldoorlogen die zich hebben verzet 
tegen het determinisme van het realisme en het naturalisme en tegen de abso
lutistische waarheidspretenties van het symbolisme: Proust, Gide, Larbaud, 
Joyce, Woolf, Mann, Musil, Italo Svevo, Ter Braak en Du Perron. Zoals Fokke
ma en Ibsch in hun inleiding zelf aangeven, levert het gebruik van de term 
'modernisme' de nodige problemen op. In de literatuur wordt het modernisme 
ook wel gebruikt als alternatieve term voor de bewegingen van de historische 
avant-garde. In Brazilië bijvoorbeeld wordt de term gebruikt voor een stroming 
die zich als een voortzetting van het futurisme beschouwt. Fokkema en Ibsch 
baseren zich uitsluitend op bronnen uit de Angelsaksische literatuur voor de 
definitie van de term 'modernisme', waar ze overigens uiteindelijk hun eigen 
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invulling aan geven.253 Peter Faulkner richt zich bijvoorbeeld uitsluitend op 
de Angelsaksische literatuur en Malcolm Bradbury en James McFarlane be
perken zich niet uitsluitend tot de modernistische roman maar behandelen ook 
poëzie en toneel. Proust wordt in deze studies wel met het modernisme in 
verband gebracht, maar hij wordt niet als een belangrijke vertegenwoordiger 
ervan behandeld. De term 'modernisme' komt men in de Franse Proustlitera-
tuur nauwelijks tegen. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat 
de vernieuwende vormtechnische kwaliteiten van Prousts werk al uitvoerig 
waren besproken door de 'nouveaux romanciers' en de structuralisten. In 
Nederland zijn deze bewegingen nauwelijks van invloed geweest en was er dus 
nog ruimte voor een uitgebreide beschouwing omtrent de modernistische aspec
ten van Prousts schrijverschap. Michel Raimond bijvoorbeeld hanteert in zijn 
studie Proust romancier de term modernisme ten aanzien van Proust maar hij 
gaat daarbij met name uitvoerig in op de verbanden tussen Proust en de ver
tegenwoordigers van de 'nouveau roman': 'Le nouveau roman était utilise 
comme un instrument qui permettait de lire Proust de façon neuve et de déceler 
ce en quoi il regardait vers nous'.254 De enige Franse criticus die, voor zover 
mij bekend, de verwante term 'moderne' min of meer in de betekenis van Fok-
kema en Ibsch gebruikt is Vincent Descombes, maar dat hoeft ons niet te ver
bazen want Descombes is sinds jaren werkzaam in de VS. In zijn boek Proust, 
philosophie du roman, definieert hij het modernisme van Proust als volgt: 'Les 
critiques textualistes ont le mérite de souligner les aspects "typiquement 
modernes" de la Recherche. Sans doute leur interprétation de ces traits modernes 
n'est-elle pas très éclairante. Reste qu'il faut bien rendre compte de ces traits, à 
savoir: 1) la conscience d'un écart important entre le langage employé ordinaire
ment et le langage tel qu'il est utilisé dans l'oeuvre littéraire (de sorte que, 
même dans un roman, le souci du langage paraît l'emporter sur le souci du su
jet); 2) le fait que l'oeuvre comporte un essai "d'autocontemplation", la tentative 
de raconter ce qui l'a rendu possible; 3) la différence qu'il y a entre le livre dont 
l'écrivain nous parle (livre dont il n'est jamais question qu'au futur, comme 
livre à venir) et le livre que nous lisons. C'est en effet par des traits de ce genre 
que Proust nous paraît être le contemporain de Mallarmé, de Musil, de Joyce, 
etc.'.255 Dit zijn een paar van de dementen die Fokkema en Ibsch, zoals we 
zo dadelijk zullen zien, hanteren in hun definitie van het modernisme. 

In hun inleiding zetten Fokkema en Ibsch uiteen uit welke bestanddelen de 
modernistische code bestaat. Zij richten zich met name op de syntactische en 
semantische aspecten ervan. Voor de modernistische syntactische component 
achten zij vier punten kenmerkend. In de eerste plaats ontbeert de relatie tussen 

253 De verwijzingen zijn: P. Faulkner, Modernism, Methuen, Londen, 1977. H. Levin, What was 
modernism, Oxford University Press, New York, 1966. M. Bradbury en J. McFarlane, Modern
ism 1890-1930, Penguin, Harmondsworth, 1976. 

254 M. Raimond, Proust romancier, SEDES, Parijs, 1984, p. 311. 

255 V. Descombes, Proust, philosophie du roman, Minuit, Parijs, 1987, p. 120. 



256 De receptie van Proust in Nederland 

de verteller en de personages in de modernistische teksten de vanzelfsprekend
heid die wel in realistische teksten wordt aangetroffen. De modernistische 
verteller twijfelt aan zichzelf, is bepaald niet als alwetend te beschouwen en is 
ook niet zeker van de door hem gecreëerde personages. In de tweede plaats 
wordt de bepalende functie van materiële en sociale omstandigheden die de 
realistische tekst kenmerkt, in de modernistische tekst in twijfel getrokken. In 
tegenstelling tot het realistische personage dat een type is, is het modernistische 
personage een persoonlijkheid. Een derde kenmerk is het gebrek aan ver
trouwen in de mogelijkheid om een volledige wereld te beschrijven, hetgeen in 
de modernistische romans gevolgen heeft ten aanzien van het conventionele 
begin en einde, en ten aanzien van de manier waarop de chronologie van de 
gebeurtenissen in de vertelstructuur wordt gerespecteerd. De vertelde structuur 
wordt als iets voorlopigs gepresenteerd, dat steeds gecorrigeerd kan worden. 
Tenslotte leidt de intellectualistische vertelwijze in de modernistische romans 
volgens Fokkema en Ibsch tot een vervaging van de grens tussen roman en 
essay en tevens tot een beschouwing in de vertelling van het vertelde. Wat 
betreft de semantische component zou gelden dat de modernist uiting geeft aan 
twijfel over de wetenschapsopvatting waarin het classificeren en determineren 
van mensen wordt verdedigd. Het modernisme wordt gekenmerkt door drie 
semantische velden: bewustzijn, onthechting en observatie. Voor Fokkema en 
Ibsch zijn metalinguale en epistemologische twijfel, dat wil zeggen de twijfel aan 
de kenbaarheid van de wereld en de mogelijkheid om de wereld te verklaren, de 
twee grondprincipes van het modernisme. Modernistische auteurs zijn in deze 
zin een reactie op het realisme en naturalisme: 'Uit het voorafgaande blijkt dat 
de Modernisten de conventies van de realistische roman op verscheidene punten 
met voeten hebben getreden: de gefixeerde relatie tussen personage en materiële 
omstandigheden, de verklarende kracht van psychologische wetten, de geijkte 
ontwikkeling van de fabel met een duidelijk begin en einde, en de volledigheid 
van de beschreven wereld worden in twijfel getrokken. In de plaats hiervan 
komt de argumentatie van de naar vrijheid strevende persoonlijkheid (verteller 
of personage), die vanuit zijn individuele bewustzijn zijn voortdurend ver
anderende standpunten als onherroepbare hypotheses lanceert. In vele gevallen 
neemt de intellectuele argumentatie de vorm van een dialoog aan. De vertelde 
wereld wordt als iets voorlopigs gepresenteerd, dat te allen tijde gecorrigeerd 
kan worden en in ieder geval voor nader commentaar in aanmerking komt. Het 
teksteinde wordt daarmee minder absoluut, en omdat het einde minder defini
tief is, wordt ook de eis van de interne coherentie minder duidelijk gesteld'.256 

De epistemologische twijfel is een belangrijk kenmerk van Prousts kunst en 
daarmee plaatst hij zich binnen het modernisme: 'Een van de dominante struc
turerende elementen van het werk van Proust is de spanning tussen de poging 
tot verklaren enerzijds en het besef van de nooit sluitende verklaring anderzijds. 
Twee factoren verzetten zich tegen een geldig verklaringsmodel: het individuele 
karakter van alle gevoelens en ervaringen dat zich aan generalisatie onttrekt, en 

D. Fokkema en E. Ibsch, 1984, p. 42. 
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de tijd die alles verandert'.257 Deze epistemologische twijfel uit zich bij Proust 
bijvoorbeeld in het gebruik van modaliserende verba en adverbia als 'sembler' 
en 'peut-être' die het hypothetische element van de uitspraken onder woorden 
brengen: 'Het mechanistische verklaringS5c£eww wordt vervangen door het crea
tieve verklaringsorctwerp, dat een bundel van hypothesen voor een en dezelfde 
handelwijze kan voortbrengen, terwijl in het Realisme eerder een bundel van 
handelwijzen werd teruggebracht tot één verklaringsschema'.258 Verder laat 
Prousts werk zich kenmerken door de voor het modernisme typische semanti
sche oppositie materialiteit versus conceptualiteit. De modernist, in de ogen van 
Fokkema en Ibsch, ontkent de materialiteit en vervangt deze door conceptuali
teit. De realiteit is de confrontatie van verschillende bewustzijnsvormen. Bij 
Proust treffen we dan ook geen alwetende verteller aan; alles wordt vanuit ver
schillende perspectieven waargenomen. De werkelijkheid kan niet als een onaf
hankelijke constante in kaart worden gebracht maar wordt gefilterd door het 
bewustzijn van de personages: 'De eigenschappen van personen en dingen zijn 
niet inherent aan de objecten, maar afhankelijk van de betekenis creërende 
activiteit van het bewustzijn. [...] De bemiddelende functie van het bewustzijn is 
een intellectueel gegeven waarvan de Modernistische personage niet meer kan 
abstraheren'.259 Een ander modernistisch aspect van Proust is zijn verzet tegen 
cliché en conventionaliteit. De modernist is tegenover iedere vorm van deter
minatie de verkondiger van vrijheid en progressie: 'Het conceptuele ontwerp 
brengt niet alleen bevrijding ten opzichte van de materialiteit van objecten, 
maar bevrijdt ook van het clichéweten, dat wil zeggen de conventionele kennis
voorraad'.260 Dit wantrouwen tegen objectieve, materiële feitelijkheid, corre
leert met het wantrouwen tegen chronologie en Chronometrie: 'Wanneer de 
werkelijkheid alleen bestaat bij de gratie van het (her-)scheppende vermogen, 
dan is ook de werkelijkheid van de tijd, de chronologie, onderworpen aan deze 
relativerende kracht en heeft geen onafhankelijk bestaan'.261 Bij Proust wordt 
de chronologie ondergeschikt gemaakt aan de individuele tijdservaring van de 
verteller; de chronologie wordt structureel gerelativeerd: 'De klok gaat zijn 
regelmatige gang, terwijl de tijd elastisch is en vertraagd en versneld kan 
worden, al naar gelang het bewustzijn erover beschikt, - dat in dit opzicht vrij 
is van chronologische en causale restricties'.262 De onvrijwillige herinnerings
momenten zijn een uitstekend voorbeeld van deze relativering van de chronolo-
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gie: 'In de lineariteit van de chronologie is alles beweging en verandering, niets 
is blijvend. Alleen door het anachronisme kan een toestand van rust en identi
teit optreden'.263 En wat geldt voor de behandeling van de chronologie geldt 
ook voor de behandeling van de historische feiten; alles wordt gefilterd door 
het bewustzijn van de personages. Zo wordt bij Proust de Dreyfus-affaire vanuit 
verschillende perspectieven beschreven. Tenslotte krijgt in de modernistische 
visie van Proust de kunst een cognitieve functie toebedeeld. De kunst verschaft 
ons toegang tot een veelvoud van werelden: 'In de poëticale passages van Le 
temps retrouvé wordt aan het cognitieve aspect ruime aandacht geschonken. 
Tegenover de kunstopvatting van het Realisme met zijn vaste werkelijkheids-
begrip wordt de "véritable" kunst geplaatst die in staat wordt geacht "de nous 
faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous 
écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et 
d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons"'.264 

Het boek van Fokkema en Ibsch wordt door K.L. Poll in NRC Handelsblad 
en door Kuipers in de Volkskrant besproken.265 Poll is zeer negatief over de 
interpretaties van Fokkema en Ibsch. Hij vindt het gebruik van de term 
'modernisme' ongelukkig: 'Daarbij is de term nog extra verwarrend omdat hij 
al, binnen en buiten de literatuur, voor allerlei andere groepen en stromingen 
wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor de surrealisten in de jaren twintig. Du 
Perron zei over dat modernisme in 1929: "Ik heb dus zelf ook modern willen 
zijn. Nu nog beschouw ik het modernisme als een heilzame ziekte". Dat wil 
dus zeggen: een ziekte om achter de rug te hebben, als stadium in je ont
wikkeling'.266 Het belangrijkste bezwaar dat Poll tegen de studie naar voren 
brengt, is echter dat de behandelde auteurs zich niet in 'het klasje van het 
modernisme' thuis zouden hebben gevoeld. Hij verwijt de auteurs dat zij het 
persoonlijk karakter van iedere schrijver verloren hebben doen gaan in hun 
ijver de groepstaal te beschrijven: 'Het is een wonderlijk boek geworden. Ik 
geloof niet dat ook maar één van de tien besproken schrijvers zich thuis gevoeld 
zou hebben bij de soortnaam "modernistisch". Dat lijkt me eigenlijk al een 
afdoende bezwaar tegen de hele onderneming. "Modernistisch" doet denken 
aan: koste wat kost modern willen zijn, eigentijds, je afzetten tegen het verleden 
en de voorgangers in de literatuur. Dat was zeker niet de houding die het 
tiental van Fokkema en Ibsch over de hele linie kenmerkte. [...] Wat verloren 
gaat in de verregaande reductie tot één groepstaal is het persoonlijke karakter 
van iedere schrijver, dat wat bijvoorbeeld Ter Braak onderscheidt van Du Per
ron of Mann van Musil, of Proust van Larbaud. Zij komen er allemaal uit te 
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zien als vertegenwoordigers van een club, als schrijvers die hetzelfde uniform 
droegen, hetzelfde beoogden, hetzelfde verkondigden. [...] Waanneer Douwe 
Fokkema en Elrud Ibsch proberen te bewijzen dat de werken van tien belang
rijke vooroorlogse auteurs herleidbaar zijn tot één code, één systeem en één 
beduimelde soortnaam, schieten zij als tekstvergelijkers hun doel voorbij. Dan 
wordt het tijd dat zij, als gerenommeerde beoefenaars van de literatuurweten
schap, zich weer wat meer gaan oefenen in twee van die goede, oude, Modernis
tische deugden: scepsis tegenover de eigen taal en twijfel aan het eigen ge
lijk'.267 Kuipers is veel positiever. Hij vindt het boek zeker de moeite waard 
alhoewel hij problemen heeft met de stijl waarin het geschreven werd: 'Dan is 
het jammer dat het boek van Fokkema en Ibsch vaak in zulke onmogelijke be
woordingen gesteld is. Het jargon, waarvan ik niet weet uit welk soort weten-
schapsgeloof het voortspruit, zal menigeen de stuipen op het lijf jagen'.268 Hij 
neemt globaal de interpretaties van Fokkema en Ibsch over en vindt de vergelij
kende analyse die zij hebben gemaakt interessant: 'Het is de verdienste van 
Fokkema en Ibsch dat ze laten zien dat er met die monumenten nog wel wat 
meer te doen is: je kunt ze in hun onderlinge verband lezen waardoor een beter 
begrip ontstaat over een intellectualistische geestesgesteldheid die weliswaar was 
voorbehouden aan een kleine internationale elite tussen de beide wereldoor
logen, maar die in de naoorlogse jaren op veel meer terreinen tot uitdrukking 
kwam'.26' Het zijn verder met name vertegenwoordigers van het academische 
circuit als Plessen en Hillenaar die in hun artikelen, die overigens niet direct 
betrekking hebben op het boek, de visie van Fokkema en Ibsch deels uitdragen. 
Zo schrijft Plessen in 1986: 'In dit licht gezien kan Proust gezien worden als 
vertegenwoordiger van het modernisme, waar de lectuur, d.w.z. de scheppende 
interpretatie van tekens, gezien als een actieve procedure, tot "stijl" wordt, dat 
is: de totale factuur van zijn roman, zowel op macro- als op microniveau'.270 

Ook Hillenaar wijst op het feit dat Proust de roman ingrijpend vernieuwd heeft 
en dat hij daarin niet alleen stond: 'Evenals befaamde tijdgenoten als Joyce, 
Mann, Musil en Svevo heeft Proust voor dit genre geheel nieuwe paden be
treden'.271 Hillenaar benadrukt in dit verband, evenals Fokkema en Ibsch, het 
gebruik van de collage-techniek en de afwezigheid bij Proust van maatschap
pelijk engagement: 'Met dit laatste is tevens een van de meest opvallende 
inhoudelijke verschillen aangegeven tussen A la recherche du temps perdu en de 
romans van Balzac, Stendhal, Zola en tot op zekere hoogte ook Flaubert: de 
geschiedenis, de politiek en de maatschappelijke problematiek van eigen tijd, die 
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in realistische en naturalistische werken centraal staan, ontbreken hier naeenoee 
geheel'.272 B & 

Met het postmodernisme wordt Proust in de Nederlandse literaire kritiek en 
in de vakliteratuur niet in verband gebracht. Het zijn, voor wat betreft de 
Franse literatuur, de auteurs van de 'nouveau roman' die als voorlopers273 van 
deze stroming worden gezien. Soms wordt hun werk zelfs tot het postmodernis
me gerekend.274 Dit is in grote lijnen conform de internationale vakliteratuur 
over het postmodernisme. Hans Bertens bijvoorbeeld brengt Proust in zijn boek 
The Idea of the Postmodern. A History, ook niet in verband met het post
modernisme. Een uitzondering hierop vormen de studie Postmodern Proust van 
M.E. Gray en het artikel 'Instantanés' van Mieke Bal.275 Proust speelt in de 
discussie rondom het postmodernisme geen rol van betekenis. De enige Neder
landse auteur, die wel met het postmodernisme in verband wordt gebracht en 
die in Proust een belangrijke inspiratiebron zag, is, zoals we gezien hebben, 
Brakman. Brakman is evenals Proust een herinneraar. Het werk van Proust ver
schilt evenwel naar mijn mening wezenlijk van dat van Brakman. Brakman ver
mengt veel meer dan Proust herinnering en fantasie in zijn beschrijving van het 
verleden. Brakman voert de techniek van het herinneren veel verder door dan 
Proust. Hij breekt bijvoorbeeld veel radicaler dan Proust met het lineaire 
handelingsverloop. Proust kan hooguit gezien worden als een voorloper van 
Brakmans 'postmoderne' technieken. Zo biedt Brakman talrijke pastiches van 
Proust, die de Proustreceptie in een postmoderne context plaatsen. 

Over Prousts stijl wordt ook gedurende deze periode niet uitvoerig 
gesproken. In het algemeen wijst de kritiek op het feit dat Prousts werk 
moeilijk is en dat komt hoofdzakelijk door de lengte van zijn zinnen. Luijters 
gelooft dat veel lezers afhaken vanwege de wijdlopigheid van Prousts stijl: 'Ik 
heb de bewuste passage voor de gelegenheid opgezocht en het viel me weer eens 
op dat het lezen van Proust geen lolletje is. Al die wijdlopige en oneindig trage 
zinnen! Het is geen wonder dat je altijd over madeleine en nachtzoen hoort, die 
alletwee helemaal in het begin zitten. De meeste mensen zullen niet verder zijn 
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gekomen'.276 Toch oordeelt men doorgaans niet negatief over Prousts stijl. 
Jongma is van mening dat zijn wijdlopige stijl toch een klassieke helderheid 
vertoont. Hij denkt dat deze stijl een compensatie is voor Prousts kortademig
heid: 'Naast deze "moeilijke" inhoud kan ook de vorm wat problemen geven. 
De monumentaal gebeeldhouwde, paginalange zinnen lijken door de eindeloze 
tussen- en bijzinnen moeilijk toegankelijk, maar het schrijverschap van Proust 
staat er borg voor dat steeds de beroemde Franse "clarté" gehandhaafd blijft. Ik 
heb in dit verband al eens gesuggereerd dat Proust met deze lange zinnen (on
bewust) wraak neemt in geschrifte voor zijn fysieke kortademigheid'.277 

't Hart wijst erop dat Prousts stijl niet altijd wijdlopig is. In 1983 schrijft hij 
naar aanleiding van Prousts beschrijving van de dood van de grootmoeder in De 
kant van Guermantes: 'Deze veertig bladzijden zou ik ieder willen aanbevelen 
die meent dat Proust wijdlopig is [...]. Wat Proust in deze bijna veertig 
bladzijden presteert is weinig minder dan een mirakel. Op een haast zakelijke, 
sobere, schijnbaar onaandoenlijke wijze vertelt hij over de ziekte en de dood 
van de grootmoeder. Van wijdlopigheid is geen sprake. [...] Het lijkt of hij 
alleen maar wilde demonstreren dat hij, van nature wel geneigd om bloemrijk te 
schrijven, ook een strak zakelijke stijl beheerste en als hij die beoefende ook 
iedereen kon overtreffen'.278 Natuurlijk deed ook Cornips naar aanleiding van 
haar vertaalwerkzaamheden uitspraken over Prousts stijl. Zoals we gezien 
hebben, brengt ze Prousts overdadig woordgebruik in verband met de 
impressionistische schilderkunst. Prousts stijl is volgens haar soms heel poëtisch: 
'Maar op momenten dat hij zijn impressies opschrijft, als hij noteert wat hij 
ziet, het reilen en zeilen in de aristocratische salons, een zonsopgang, het 
portaal van een kerk, dan kan hij heel poëtisch schrijven'.279 Maar Proust 
schreef op wat hij dacht en zijn gedachtengang was complex. Zijn vaak 
ingewikkelde zinsconstructies zijn de belangrijkste uitdaging bij het vertalen: 'In 
alle opzichten stelt Proust hoge eisen. Hij schreef voor een Frans intellectueel 
publiek dat alle verwijzingen, zowel literaire als maatschappelijke, her
kende'.280 Kummer is de enige die een uitgesproken negatief oordeel uitspreekt 
over Prousts stijl. In zijn artikel 'Wat moeten we met Proust' uit 1996, 
behandelt hij kort de twee studies van Curtius en Revel die beiden beweren dat 
Proust een stijl hanteert die weliswaar slordig aandoet, maar toch een nieuwe 
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harmonie vertoont. Er is volgens hen geen sprake van improvisatie. Kummer is 
het met eens met deze interpretaties. Hij hekelt Prousts lange zinnen en vindt 
zijn metaforen vaak afschuwelijk: 'Stilistisch is Proust vaak een ramp. Je kunt 
wel, als Curtius, beweren dat Proust een persoonlijk zinsritme heeft voort
gebracht waarbij gebrek aan harmonie juist nieuwe harmonie voortbrengt, waar
aan je moet wennen om de charme ervan te kunnen aanvoelen, maar dat is toch 
spreken om niets te zeggen, je overtuigt daar niemand mee. En nu kun je ook, 
zoals Revel, proberen zijn stijl een beetje goed te praten door te stellen dat er 
ondanks de slordigheid toch geen sprake van improvisatie is, maar dat maakt 
het getob met die eindeloze zinnen er niet lichter op. Vooral als Proust op de 
lyrische toer gaat. Op gruwelijke metaforen trakteert hij ons, zoals "Wanneer 
op zomeravonden de schijnbare vredige hemel gromt als een wild dier". En de 
idiote vergelijkingen bij de namen van Normandische en Bretonse plaatsen: 
"Bayeux, zo hoog verheven in zijn voorname, rossige kantwerk, de top verlicht 
door het goud van zijn tweede syllabe". Of: "Coutances, Normandische kathe
draal, gekroond door zijn vette vergelende eindklank met een toren van 
boter"'.281 

Voor wat betreft de belangrijkste thema's die in de receptiedocumenten aan 
de orde worden gesteld, zijn het net als in de voorafgaande periode opnieuw de 
thema's van de liefde en van de onwillekeurige herinnering die de meeste aan
dacht krijgen. Keer op keer, en met name naar aanleiding van het verschijnen 
van de vertaling van De gevangene, onderstreept men Prousts negatieve kijk op 
intermenselijke verhoudingen in het algemeen en meer in het bijzonder op de 
liefde. Zo schrijft 't Hart in 1976: 'Want wat is de "conclusie" van dit boek: 
vriendschap noch liefde noch enige andere menselijke betrekking of verhouding 
heeft waarde. Elke betekenis die daaraan toegekend wordt is een illusie; de mens 
is volstrekt eenzaam en volstrekt onbereikbaar voor anderen. De enige "verlos
sing" die mogelijk is uit dit isolement is in het individu zelf, in de geest zelf te 
vinden en het enige dat verlossing kan veroorzaken is schoonheid, gemateriali
seerd in de vorm van kunst'.282 In april 1981 publiceert Maatstaf een interview 
met Emmanuel Berl waarin diens eigen persoon en zijn relatie tot Proust cen
traal staan.283 Berl heeft Proust persoonlijk gekend en was zelfs verre familie 
van hem. Hij heeft hem in 1917 een aantal keren ontmoet. In 1918 kregen ze 
ruzie. Berl beschrijft in dit interview twee van deze bezoeken aan de boulevard 
Haussmann. Centraal onderwerp van de discussies die hij met Proust had, was 

Em. Kummer, 1996. 

M. 't Hart, 1976. Zie ook M. de Jong, 1992: 'De gevangene heeft als overheersend thema de ja
loezie [...]. Door de gevangenschap verliest Albertine voor een groot deel haar aantrekkelijkheid 
die er nu juist uit bestond dat zij begeerte opwekte bij anderen, een ingrediënt dat kennelijk de 
spanning leverde voor het ontstaan van verliefdheid bij de verteller. [...] Wat evenwel niet ver
dwenen is, hoe paradoxaal dat ook lijkt, zijn de gevoelens van jaloezie, bij Proust de welhaast 
onvermijdelijke begeleiders van de liefde'. 

E. Berl, 'Over Marcel Proust'. In: Maatstaf, 1981, pp. 20-30. 
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de liefde. Berl wijst op het belang van de jaloezie in Prousts conceptie van de 
liefde. Alleen de jaloezie brengt de mens ertoe zich werkelijk voor de ander te 
interesseren. Maar deze jaloezie werkt ook verblindend; de waarheid ontgaat ja
loerse mensen vaak. Swann bijvoorbeeld komt er nooit achter welke minnaars 
Odette vroeger heeft gehad. Berl gelooft dat Proust zelf de liefde die hij be
schrijft gevoeld heeft. Hij is het niet eens met Prousts opvattingen en heeft daar 
felle discussies met hem over gevoerd: 'Ik heb tegen Proust gezegd: "Dus u 
maakt eigenlijk geen enkel onderscheid tussen onanie en de liefde". Hij werd 
kwaad, maar ik geloof dat ik gelijk had'.284 Liefde is projectie. Pröpper legt in 
dezen in een artikel voor Optima een verband tussen Prousts opvattingen en de 
kristallisatietheorie van Stendhal.285 De verteller van de Recherche is een 
idealist, hij probeert voortdurend door middel van de verbeelding de werkelijk
heid en dus ook de liefde consistentie te geven: 'Een verliefde sluit zijn liefde op 
in zijn verbeelding, hij verdicht haar; dat wil zeggen hij omhelst haar met zijn 
ideeën, ketent haar met zijn verlangens, verstikt haar met een schoonheid die 
hij rond haar weeft'.286 Tegenover deze drang van de verteller om de geliefde 
te ketenen, vast te leggen, staat de realiteit van de ander die vluchtig is: 'De 
enige momenten dat hij werkelijk alles met haar [met Albertine] kan doen, is 
als zij slaapt. Dan ligt ze geheel invulbaar naast hem en kan hij haar plooien 
naar zijn wensen, haar omsmeden tot de wellustige vrouw bijvoorbeeld die ze 
bij hem nooit is'.287 Tegenover de utopie van de consistentie, het verlangen 
naar homogeniteit en compactheid, die in de Recherche steeds terugkeert, staat 
het vlees dat vluchtig is. De meisjes die de verteller liefheeft vertonen zich 
steeds in andere aspecten, zijn trouweloos en tot op grote hoogte onbenader
baar. De paradox nu bij Proust is, volgens Pröpper, dat juist het feit dat men de 
ander nooit helemaal kan bezitten, deze persoon aantrekkelijk maakt: 'In deze 
beeldspraak staat de steen voor een absolute ontoegankelijkheid, zelfs voor de 
verbeelding en dit leidt de Verteller tot het inzicht dat hij Albertine ver
moedelijk alleen maar wil bezitten omdat hij niet in haar kan doordringen. Het 
zijn haar vluchtigheid en haar ondoordringbaarheid die haar aantrekkelijk 
maken en zijn verlangen in stand houden'.288 Bij Proust is dus voortdurend 
sprake van een polariteit tussen de drang naar consistentie enerzijds en de 
vluchtige realiteit anderzijds: 'Dit stollen en vloeibaar worden, deze voort
durende verandering, geeft de Verteller een extreem gevoel van genot. Het is de 
ultieme vorm van kristallisatie waarin twee verschillende vormen van consisten-
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tie samengaan en waarin de polariteit tussen het vloeibare en het vaste, het on
beweeglijke en het stromende wordt opgelost'.289 

Natuurlijk was de vertaling van Sodome et Gomorrhe aanleiding om met 
name Prousts visie op homoseksualiteit uiteen te zetten. De meeste critici zijn 
van mening dat Prousts opvattingen niet meer van deze tijd zijn. In de ogen 
van Van Buuren benadert Proust de homoseksualiteit sociologisch of sociopsy-
chologisch: 'Proust beschrijft homo's als een soort geheim genootschap waarvan 
de leden elkaar herkennen door onderling overeengekomen, voor buitenstaan
ders onbegrijpelijke tekens'.290 Om dit idee kracht bij te zetten ontleent 
Proust voor de beschrijving van homofilie vaak zijn metaforen aan de planten
wereld, de ziekteleer en de rechtspraak. Homo's worden bij Proust vaak voor
gesteld als zieken en als aangeklaagden waarbij de verteller optreedt als behande
lend arts en als rechter. Van Buuren is met name verbaasd over het feit dat 
Proust homo's ook vergelijkt met joden: '[...] Joden, zegt Proust, draaien zich in 
alle bochten om hun joodzijn te verloochenen, ze zijn in staat andere joden er
van te beschuldigen dat ze jood zijn, ze zijn bereid om alle vernederingen te 
slikken als ze er maar bij mogen horen. Daarom, zegt Proust, lijken homo's 
zoveel op joden. Proust, die zowel homo als jood was! Er is weinig psycho
logisch inzicht voor nodig om uit dergelijke passages op te maken hoe streng 
Proust zijn eigen liefde voor mannen veroordeelde, hoe medogenloos hij zich
zelf bespotte, hoe zwaar hij zichzelf strafte'.291 Ook Anneke Brassinga onder
streept dat bij Proust homoseksuelen een gemarginaliseerde groep vertegen
woordigen: 'Een maatschappelijk verworpen groep, die, net als de zeldzame or
chidee die maagdelijk blijft tot een zeer schaars insekt haar komt bestuiven, net 
als alle levende wezens gedreven wordt door selectieve paringsdrift, en niet door 
enigerlei (im)morele, perverse of wat voor fictieve inborst dan ook'.292 En 
Gelens komt tot vergelijkbare conclusies: Proust stelt ons homoseksuelen voor 
als een vervloekt ras dat tot eenzaamheid is gedoemd. Net als joden en negers 
vormen zij een minderheidsgroep. Maar uiteindelijk behandelt Proust de homo
seksuele liefde op dezelfde manier als de heteroseksuele liefde: beide worden 
omschreven als een ziekte.293 Prousts behandeling van de homoseksualiteit is 
dus gedateerd: 'Homosexualiteit is geen "vice" meer en voor "perversies" is 
godzijdank eindeloos begrip in ons vlakke land, 't scoort in ieder geval prima, 
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de tolerantie heeft de schrijver vleugellam gemaakt', aldus Kummer.294 Hille-
naar tenslotte is van mening dat voor Proust het schrijverschap een manier is 
om zijn homoseksualiteit te "repareren": 'Hier ligt uiteraard de nodige stof voor 
psychologen, temeer omdat Proust de homosexualiteit en daarmee ook zichzelf 
geen warm hart toedraagt. Dat het schrijverschap voor hem meer dan voor 
menig ander als "redding" fungeert, als sublimatie én als reparatie, lijkt 
waarschijnlijk'.295 

Naast deze tamelijk 'traditionele' interpretaties van Prousts liefdesopvat
tingen zien we in deze periode ook een bijzondere belangstelling voor Proust 
vanuit psychoanalytische hoek. De jaren zeventig worden in de internationale 
Proustkritiek gekenmerkt door een stroom van analyses gebaseerd op de psy
choanalyse.296 In 1977 verschijnt in Nederland de eerste297 uitgebreide studie 
op basis van de psychoanalyse. Halberstadt-Freud baseert zich in haar studie op 
de interpretaties van M. Robert, D. Fernandez en E. Jones. Ze analyseert in 
haar boek Het sadomasochisme. Proust en Freud29* de overeenkomsten en ver
schillen tussen Proust en Freud in hun behandeling van het sadomasochisme. 
Ze spreekt van verwantschap, niet over beïnvloeding. Later doet ze verslag van 
dit onderzoek in een artikel voor Bzzlletin in 1986.299 In haar boek onder
scheidt Halberstadt-Freud een aantal vormen van sadomasochisme zoals die in 
Prousts gehele werk, dus niet alleen in de Recherche, naar voren komen: het 
gekweld, vernederd, beschaamd gemaakt worden door de ouders; het kwellen of 
profaneren van de ouders zoals in de beroemde Montjouvainscène; de publieke 
'executies' zoals die bijvoorbeeld plaatsvinden in de salon van Mme Verdurin en 
de sadomasochistische relatie tussen partners waarvan de perversie onderdeel 
uitmaakt. De relatie tussen de verteller en Albertine is van dit laatste een goed 
voorbeeld. Proust deelt met Freud de interesse voor het onderbewuste, het 
irrationele zoals dat bijvoorbeeld naar voren komt in de droom. Ook Prousts 

m Em. Kummer, 1996, pp. 29-30. 
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globale liefdestheorie sluit in de ogen van Halberstadt-Freud aan bij Freud: 
onvervulbaarheid van verlangens en overschatting van het object staan bij 
beiden centraal. Jaloezie en angst de geliefde te verliezen, zijn de voorwaarden 
voor het optreden van verliefdheid. In haar conclusie stelt Halberstadt-Freud 
belangrijke overeenkomsten tussen Proust en Freud in hun behandeling van het 
sadomasochisme. Ze gaan beiden uit van een genetisch gezichtspunt: 'Zowel bij 
Freud als bij Proust speelt het ontwikkelingsstandpunt een grote rol: jong ge
leerd is oud gedaan. De latere vorm van liefhebben wordt sterk door de eerste 
ervaringen met relaties, meestal ouder-kind-relaties, bepaald'.300 Verder spelen 
afweermechanismen en gelaagdheid van de afweer een belangrijke rol: 'Het idee 
van afweer van gevoelens, vaak door het tegendeel, en de gelaagdheid van de 
afweer, vinden we bij Proust én Freud. Bij Proust vinden we dit beschreven, 
onder andere bij Mademoiselle Vinteuil: het overgevoelige, ruw en onstuimig 
doende meisje wordt door een strenge opvoeding tot ingetogenheid gebracht, 
wat op zijn beurt weer ongedaan gemaakt wordt door sadisme. [...] Proust en 
Freud beschrijven beiden het omkeren van tederheid en de behoefte daaraan tot 
het toebrengen en ondergaan van wreedheid'.301 Ook kennen zij beiden een 
centrale plaats toe aan de gefrustreerde oedipale en pre-oedipale liefde: 'Het 
Oedipus-complex neemt bij Freud als "kerncomplex" van de neurose een centra
le plaats in; die universaliteit kent Proust, die het ook niet zo noemt, er niet 
aan toe. Desondanks vonden we bij Mademoiselle Vinteuil en bij de verteller 
net als bij de patiënten die Freud beschreef in Ein Kind wird geschlagen, het 
thema van de teleurgestelde liefde van het kind voor de ouder van het andere 
geslacht als de aanleiding die de vorm van de latere liefde zal bepalen en de 
sadomasochistische fantasiewereld op gang brengt'.302 Tenslotte spelen agressie
problemen, het strenge geweten en de angst voor liefdesverlies bij beiden een 
belangrijke rol: 'Kwaadheid moet uit angst voor liefdesverlies onderdrukt wor
den en de daaruit voortkomende schuldgevoelens moeten geëlimineerd worden: 
bij Mademoiselle Vinteuil meer door hen te overschrijden, bij Freuds masochis
ten en dwangneurotici meer door te boeten'.303 De theorieën van Freud kun
nen dus helpen Proust beter te begrijpen: 'Een voorbeeld hoe Freud kan helpen 
Proust te begrijpen is het begrip dekherinnering. Geen van Prousts biografen 
schijnt deze term te kennen. Toch lijkt mij dit concept onmisbaar om bij
voorbeeld de "nachtkus-episode" - die door iedereen genoemd wordt als centraal 
paradigma bij Proust - op haar psychologische waarde te kunnen schatten. Een 
dekherinnering is representatief voor betekenisvolle en geladen voorvallen uit 
het verleden die erin verdicht zijn, zoals in een droom. Dekherinneringen 
kunnen spontaan ontstaan uit een aantal voorvallen of gecomponeerd worden, 
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zoals bij Proust. Sinds de nachtkus die zijn moeder hem aanvankelijk weigerde, 
voelde de verteller zich ongelukkig. Na veel marchanderen kreeg hij weliswaar 
zijn zin, maar de door middel van chantage verkregen liefde had zijn waarde 
verloren. In de plaats van vrijwilligheid en spontaneïteit was iets pervers 
ontstaan. Moeder en kind zouden elkaar in het vervolg voor de gek houden en 
zichzelf geweld aandoen, met grote onzekerheid als gevolg. Een patroon dat de 
verteller en Albertine later zouden herhalen'.304 Maar Halberstadt-Freud ziet 
ook verschillen. Proust bespreekt uitvoeriger de ouder-kind-relaties in het 
sadomasochisme, affecten krijgen bij hem een belangrijke betekenis en hij geeft 
een preciezere omschrijving van de perversie: 'Anderzijds kan Proust ook 
dienen om Freuds gebrekkige theorie over de perversies aan te vullen. Proust 
heeft hierbij het voordeel ervaringsdeskundige te zijn, terwijl Freud over 
patiënten schrijft. Proust is ook veel gevoeliger ten aanzien van de betrekkingen 
tussen moeder en zoon dan Freud, die de vader-zoonrelatie centraal stelt en de 
moeder meestal uit zijn werk weglaat [...]. Proust en Freud, ongetwijfeld de 
twee grootste psychologen van de twintigste eeuw, kunnen elkaar dus uit
stekend aanvullen'.305 En: 'De gevoelens en gevoelsrelaties worden de essentie 
van de roman A la recherche du temps perdu. Freud vindt daarentegen dat de be
spreking der affecten niet tot het terrein van de psychologie als wetenschap 
behoort'.306 Maar het belangrijkste verschil tussen beiden is dat de één 
schrijver is en de ander arts en wetenschapsman. Freud heeft zich, in tegen
stelling tot Proust, uitvoerig bezig gehouden met de behandelbaarheid van het 
sadomasochisme. 

Mieke Taat bespreekt de studie van Halberstadt-Freud in Vrij Nederland?07 

Ze geeft een lange samenvatting van het boek en spreekt een tamelijk positief 
oordeel uit. Taat betreurt het vooral dat Halberstadt-Freud eigenlijk niets anders 
doet dan Proust parafraseren: 'Zo wekt dit lange, aan Proust gewijde deel van 
haar boek meer de indruk van een (overigens zeer bruikbare) inventaris dan van 
een wetenschappelijke studie. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de 
auteur, hoewel zij zelf psychologisch geschoold is, nauwelijks kritisch com
mentaar geeft op de psychologische analyses die men in Prousts teksten tegen
komt [...]. Het is in elk geval nogal frustrerend om na een passage van Proust 
over diverse vormen van wreedheid als enig commentaar van de kant van Hal
berstadt-Freud te lezen: "Hier wordt een poging gedaan om wreedheid te onder
scheiden naar het motief, waarin Proust niet geheel slaagt". Waarom slaagt 
Proust (of liever de verteller) hier niet in? Is het mogelijk om wreedheden op 
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een acceptabele manier te hiërarchiseren? Wat zijn Halberstadt-Freuds eigen 
ideeën omtrent deze materie?'.308 

Ook Van Helmond haalt de studie van Halberstadt-Freud aan. Over het feit 
dat Vestdijk van Proust de niet-gefreudianiseerde psychologie zou hebben over
genomen schrijft ze: 'Deze gedachte vindt ondersteuning in het vorig jaar ver
schenen proefschrift van H.C. Halberstadt-Freud dat speciaal over de psycho
logie van Proust en Freud gaat. Zij vat het zo samen: "Het werk van Proust en 
Freud kan als complementair worden beschouwd. Als Freud nodig is om Proust 
te lezen dan geldt het omgekeerde evenzeer. Samengevoegd vertellen zij ons 
meer over de menselijke motivatie dan ieder afzonderlijk ons duidelijk kan 
maken"'.309 Een andere, meer indirecte, bespreking van het boek van Halber
stadt-Freud komen we tegen bij Meijsing. Meijsing verwijst naar de studie van 
Halberstadt-Freud in zijn nawoord bij de brieven bij Proust, wanneer hij het 
heeft over het belang van de moeder-kind relatie in deze correspondentie. Hij 
ziet in de studie van Halberstadt-Freud een bevestiging van zijn eigen opvat
tingen omtrent deze relatie: 'Het meest duidelijk wordt deze dubbelzinnige 
relatie, waarin deze twee slechts met elkaar kunnen leven en hun liefde van 
elkaar slechts kunnen opeisen middels wederzijdse kwellingen, blootgelegd in 
een brief van 6 december 1902. Het mechanisme van dit sado-masochisme avant 
la lettre kan men Proust geleidelijk zien ontdekken in zijn zeer intensieve 
verhouding met zijn moeder, zonder wie hij dacht niet te kunnen leven, en die 
hij haar liefde voor de figuur van zijn veel idealer vader bijna kwalijk nam. De 
moeder is van de andere kant ook niet helemaal vrij te pleiten van deze on
gelukkige doule-bind-re\ax\e: door haar oneindige zorg houdt zij haar oudste 
zoon in een afhankelijke positie [...] en Prousts verwijt dat zij alleen van hem 
kan houden als hij ziek is, waardoor hij er wel voor moet zorgen om ziek te 
zijn, wil hij haar liefde winnen, lijkt niet helemaal uit de lucht gegrepen. (Voor 
wie in de uitdieping van deze psychologische thema's bij Proust meer geïnteres
seerd is, zij het verhelderende boek van mevrouw Halberstadt-Freud, Het sado
masochisme bij Proust en Freud, van harte aanbevolen)'.310 

In 1988 komt de psycholoog Van Krogten met zijn boek De Proustiaanse 
liefde?u In het eerste deel van deze studie zet hij de verschillende psycho
logische theorieën over de liefde op een rij en constateert daarbij dat deze 
allemaal te beperkt en te eenzijdig zijn. Van Krogten vindt het dan ook alles
zins verdedigbaar om bij de bellettrie te rade te gaan. De keuze voor Prousts 
roman heeft alles te maken met het feit dat hierin een groot aantal liefdes
relaties uitvoerig worden besproken en geanalyseerd: 'Ook al verwierp Proust 
het idee dat zijn magnum opus theorieën zou uitdragen, niet te ontkennen valt 
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dat dit werk alle kenmerken van een wetenschappelijk stelsel bezit'.312 Van 
Krogten destilleert vervolgens de basispatronen die ten grondslag liggen aan 
Prousts liefdestheorie. Hij ordent de opvattingen van Proust aan de hand van 
een zevental vragen. Hoe ontstaat de liefde? Hoe komt een liefdesgeschiedenis 
tot stand? Hoe verloopt een liefdesverhouding? Hoe loopt een liefdesverhouding 
af? Wat gebeurt er na afloop? Ontstaan er nieuwe relaties na afloop? Vergaat 
het anderssoortige liefdes net zo? De liefde bij Proust is volgens Van Krogten 
een neurotisch spel van misverstanden. De beelden die twee geliefden van elkaar 
hebben, blijken vaak slecht op elkaar aan te sluiten. Verder speelt het verleden, 
de kindertijd een belangrijke rol in de liefde: 'Welke zijn de onderdelen van de 
motor die de liefde draaiende houden? Met betrekking tot het voorbestemde 
type vrouw zorgt allereerst de erotische tegenstelling tussen haar en de man 
ervoor, dat hij zich meteen tot haar aangetrokken voelt en blijft voelen. Hierna 
en hiernaast ontwaakt een diepe behoefte aan genegenheid, veiligheid en zeker
heid, aan tederheid en onbaatzuchtigheid. Deze hunkering gaat terug naar de 
geïdealiseerde moeder-kind relatie, welke de minnaar met de geliefde opnieuw 
tracht te beleven. Bij het onaantrekkelijke type vrouw komt deze mengeling 
van krachtige en tegenstrijdige drijfveren in omgekeerde volgorde tot stand. 
Juist omdat de man aanvankelijk onverschillig tegenover haar staat en zij zich 
aan hem blijft opdringen, gaat hij allerlei redenen aanvoeren om zijn sympathie 
te stimuleren. Een probaat middel bestaat erin, haar de gewaardeerde eigen
schappen van zijn ouders toe te schrijven, zoals eerlijkheid, verdraagzaamheid, 
goedheid en betrouwbaarheid'.313 Dat Van Krogten bij zijn analyses hoofd
zakelijk van de verteller uitgaat, blijkt uit het volgende citaat waar hij spreekt 
over de liefdesstrategieën die men toepast om liefde te veroveren. Bij Proust 
vindt men in de ogen van Van Krogten nooit een openlijke bekentenis: 'Deze 
angst om de liefde vrijelijk te uiten stamt uit de vroege jeugd, toen de minnaar 
als kind ondervond door een dergelijke spontaniteit de genegenheid van zijn 
ouders eerder te verspelen dan te verovereren'.314 De Baron de Charlus en 
Mlle Vinteuil verklaren hun partners wel degelijk openlijk de liefde. Net als 
velen vóór hem is Van Krogten van mening dat jaloezie en leed een essentiële 
rol in de liefde van Proust spelen: 'Zolang hij liefheeft kan de minnaar niet 
anders dan intens lijden en zolang hij lijdt kan hij niet anders dan liefhebben. 
De liefde bestaat met andere woorden bij de gratie van het leed, hem door de 
liefde aangedaan'.315 Op korte termijn komt de jaloezie de liefde ten goede: 'In 
perioden van rust en kalmte welke al snel plaatsmaken voor ogenblikken van 
verveling en landerigheid, zorgt de jaloezie ervoor dat de doodgewone vrouw 
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weer de door anderen begeerde wordt'.316 Maar op de lange termijn vernietigt 
de jaloezie de liefde: 'De rol van ontrouwe vrouw die hij de geliefde onuit
gesproken opgedrongen heeft en zijn hieruit voortvloeiende heerszuchtige ge
drag maken het haar steeds moeilijker de relatie voort te zetten'.317 Verder 
bespreekt Van Krogten in zijn boek de mogelijke overeenkomsten en verschil
len tussen Proust en Freud. Net als Halberstadt-Freud gaat hij daarbij niet uit 
van een mogelijke beïnvloeding van Proust door Freud. Proust had nooit iets 
van Freud gelezen. Wel constateert ook Van Krogten belangrijke overeenkom
sten tussen Proust en Freud. Beiden kennen een belangrijke rol toe aan het 
onderbewuste in de liefde en beiden onderstrepen de continuïteit tussen het 
verleden en het heden, dat wil zeggen tussen de kindertijd en de volwassenheid: 
'Vanuit zijn kwetsbare positie gaat het kind de ouderfiguur idealiseren en dit is 
een extra reden waarom de volwassene in de liefde altijd teleurgesteld wordt, 
aldus Proust en Freud'.318 Maar Van Krogten ziet ook grote verschillen tussen 
Proust en Freud. Bij Freud is de geslachtsdrift van cardinale betekenis terwijl 
Proust aan de seksualiteit in de liefde nooit zo'n gewicht hecht. Freud be
nadrukt de vader-zoon relatie in zijn Oedipuscomplex terwijl Proust de moeder
zoon relatie centraal stelt. Verder analyseert Proust het emotioneel-motivatio-
nele leven als spil van het liefdesleven terwijl Freud van mening was dat affec
ten niet te bestuderen zijn en derhalve niet in de psychologie thuishoren. Het 
belangrijkste verschil tussen beiden is echter dat Freud een man van de weten
schap was en dus geloofde in de mogelijkheid van behandeling terwijl Proust als 
schrijver deze ambitie geenszins had. Prousts roman moet dan ook in de ogen 
van Van Krogten niet gezien worden als een psychoanalytisch document. Naast 
deze analyse van de relatie Proust-Freud besteedt Van Krogten nog een lang 
hoofdstuk aan een vergelijking tussen de ideeën van Proust en die van 
Nietzsche, Musil, Dostojewski, Euripides en Racine. 

De studie van Van Krogten wordt door Karel Soudijn in Vrij NederlancP19, 
door Mels de Jong in NRC Handelsblad*20 en door Guus Vleugel in de HP11 

besproken. Zij zijn niet erg positief. Soudijn heeft met name kritiek op het feit 
dat Van Krogten de mening is toegedaan dat de theorie van Proust universele 
waarde heeft: 'Van Krogten hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant preten
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deert hij slechts een correcte weergave van de opvattingen van Proust te geven. 
Hij legt omstandig uit, dat hij getracht heeft zo eerlijk mogelijk de roman van 
Proust te interpreteren. Aan de andere kant, echter, suggereert Van Krogten dat 
de theorie van Proust universele geldigheid heeft. Argumenten voor deze laatste 
stelling worden aangedragen als Proust vergeleken wordt met andere schrijvers. 
De stelling van universele geldigheid blijkt dan echter direct onhoudbaar, of 
beter nog: Van Krogten gebruikt nu de verkeerde argumenten om zijn stelling 
kracht bij te zetten. Sommige ideeën van Proust vindt Van Krogten bij andere 
auteurs terug, maar de door hem naar voren gehaalde schrijvers formuleerden 
hun liefdesscenario's vaak ook weer anders dan Proust. Pleiten die verschillen 
nu voor of tegen de theorie van Proust?'322 Vleugel verwijt Van Krogten dat 
hij de komische, karikaturale aard van Prousts visie op de liefde niet heeft 
ingezien: '[...] De homosexuele baron die op kerels valt maar haast ten gronde 
gaat aan een mietje, de cocotte die haar minnaar voor een huwelijk strikt zodra 
hij niet meer verliefd op haar is. Alle zijn ze uitvergrotingen van stukjes 
psychologische realiteit, althans zoals Proust die zag, in dit geval de liefde 
betreffende, maar perfect passend in zijn totaalvisie op het leven als een hel van 
even smartelijke als komische paradoxen en verraderlijkheden, alleen te redden 
door de kunst. Dit hyperbolische en fijnzinnige karikaturale karakter van 
Prousts werk is niet opgevallen aan I.A.M.H. van Krogten die, in zijn De 
Proustiaanse liefde, bij een weergave van Prousts ideeën aardig to the point begint 
met Swanns boven geciteerde gedachte, maar er dan als volgt interpreterend 
tegenaan gaat: "Globaal gesproken bestaan er voor de man twee soorten 
vrouwen waar hij van kan houden, namelijk het aantrekkelijke en het onaan
trekkelijke type". Het misverstand is hier gigantisch, maar misschien ken
merkend voor de wijze waarop in de Nederlandse Proust-traditie, voorzover 
existent, de komische aard van Prousts visie op onbegrip is gestuit, indien half 
beseft, genegeerd en overgeslagen'.323 Vleugel verwijt Van Krogten eveneens 
dat hij als wetenschapper op zoek is gegaan naar wetten en generalisaties; deze 
zijn vaak niet door het werk ingegeven: '"Pas wanneer de vrouw weerstand 
biedt en de man eraan twijfelt of hij haar genegenheid ooit verwerven zal, gaat 
zij hem interesseren". Deze stelling, die overigens afstamt van het kristallisatie-
concept in Stendhals De l'Amour is een van de honderden generalisaties, door 
de Amsterdammer en zijn petite bande vlijtig op een rijtje gezet. Wie de Franse 
traditie enigszins kent zal de neiging voelen zulke clichés nu recalcitrant te gaan 
tegenspreken, en in elk geval blijken ze, uit hun context gelicht en als brok 
waarheid gepresenteerd, nogal wat trekken te vertonen van het gesloten systeem 
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Op 29 september 1989 reageert Van Krogten in het weekblad De Tijd op de 
kritiek.325 Hij herhaalt hierin zijn belangrijkste stellingnames. De psychologie 
als wetenschap heeft weinig opzienbarends te vertellen over het fenomeen van 
de liefde: 'De psychologie heeft aangaande mijn onderwerp weinig interessants 
opgeleverd, niet veel meer dan dat mensen die verliefd zijn graag bij elkaar 
willen zijn en zich erotisch meer tot elkaar aangetrokken voelen dan mensen 
die bevriend zijn. Dan moet je Jan Blokker c.s. wel gelijk geven als zij zeggen 
dat sociale wetenschappers schrijven wat iedereen al sinds mensenheugenis 
weet'.326 Hij verdedigt zijn stelling dat Prousts opvattingen ten aanzien van de 
liefde zich laten herleiden tot een algemeen geldende theorie: 'Je probeert dat
gene wat Proust in zijn werk over de liefde heeft gezegd er met een minimale 
eigen interpretatie uit te krijgen. Het gaat er om de kunst in de terminologie 
van de wetenschap te brengen, van Prousts ideeën over de liefde als het ware 
een wetenschappelijke theorie te maken. [...] Of ik het goed heb gedaan moeten 
anderen maar beoordelen. Proust heeft net als Freud iets universeels willen 
zeggen; beiden waren dan ook allerminst bescheiden. Hij had de grote motoren 
van het menselijk gedrag op het oog'.327 Van Krogten komt in dit interview 
ook nog terug op de relatie Proust-Freud waarbij hij opnieuw onderstreept dat 
Freud veel meer waarde hechtte aan het seksuele aspect van de liefde dan 
Proust: 'Proust vond bijvoorbeeld seksualiteit, erotiek wel aardig, maar nooit 
voldoende om liefde te doen ontstaan. Dat wordt eigenlijk pas belangrijk als de 
liefde er al is. Dan wordt seksualiteit, de geslachtsdaad, heel belangrijk als het 
bewijs dat men triomfeen over rivalen. [...] In tegenstelling tot Freud heeft 
Proust nooit zoveel waarde toegekend aan het seksuele aspect van de liefde. 
Liefde gaat bij hem vooral om de behoefte aan veiligheid, zekerheid, geborgen
heid. Freud heeft altijd de hele ontwikkeling van de liefde sterk gekoppeld aan 
de psychoseksuele ontwikkeling, hij hangt alles op aan seksualiteit en agressie. 
Bij hem is het liefdesleven een en al schuld, kommer en kwel. Proust heeft veel 
beter dan Freud begrepen dat de menselijke psyche gecompliceerder is'.328 Dat 
de wijze waarop een studie wordt besproken niets of weinig zegt over het 
succes van een dergelijke studie bij het grote publiek bewijst het boek van Van 
Krogten; het werd een verkoopsucces en er kwam een Engelstalige editie van 

M. Belderink en R. van Hees, 'Don Quichotterie in de wetenschap. De vrolijke psychologit 
van Igor van Krogten'. In: De Tijd, 29 september 1989. 

I.e. 

!.. 

I.A.H.M. van Krogten, Proustian Love, Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 1992 (vertaling 
M. Polderman). 



Periode 1972-1997 273 

Ook het fenomeen van de onvrijwillige herinnering heeft tijdens deze perio
de weer veel pennen in beweging gebracht. We zagen reeds dat Van Helmond 
het gebruik van de onvrijwillige herinnering door Proust en Vestdijk vergelijkt, 
dat Siebelink in de madeleine het vrouwelijke geslachtsorgaan meende te her
kennen tot grote ergernis van 't Hart die het vooral als een mystieke ervaring 
ziet en dat Brakman over epifanie spreekt naar aanleiding van de onvrijwillige 
herinnering. Cyril Offermans beschrijft globaal de visie van Walter Benjamin op 
het gebruik van de onvrijwillige herinnering door Proust.330 Het absoluut 
nieuwe van Prousts roman is volgens Benjamin niet de verfijnde psychologische 
analyse, niet de maatschappijkritiek, niet het waarnemingstalent, maar de plaats 
en de functie die de herinnering in Prousts werk inneemt. In de optiek van 
Benjamin, zoals verwoord door Offermans, was de onvrijwillige herinnering het 
uitgangspunt van Prousts associatieve schrijfwerk: 'In de roman van Proust 
komt alles in en door woorden tot leven. Dóór woorden, zeer letterlijk: de 
roman mag dan geen aaneenschakeling van onwillekeurige herinneringen zijn, 
in de associatieve techniek heeft Proust wel het principe daarvan toegepast. De 
woorden roepen, zonder vooraf geplande ingrepen van de schrijver, elkaar op. 
Van een lineair, geschematiseerd verloop is geen sprake: elke zin kan het 
startpunt zijn van nieuwe omtrekkende bewegingen. Benjamin herinnert eraan 
dat Proust door de manier waarop hij de drukproeven behandelde de zetters 
van de drukkerij tot wanhoop bracht: zetfouten liet hij ongecorrigeerd, alle 
aandacht richtte hij daarentegen op het uitbreiden, het nog verder versplinteren 
van de tekst'.331 In 1985 publiceert Van Buuren in Raster een artikel over de 
rol van het geheugen bij Proust in het algemeen.332 Van Buuren beroept zich 
op de geheugenleer van Plato zoals die naar voren komt in diens dialogen. Plato 
maakt een onderscheid tussen contact (contiguïteit) - we herinneren ons iets 
omdat we iets waarnemen dat ermee in contact staat - en gelijkenis (analogie) -
we herinneren ons iets omdat we iets waarnemen dat erop lijkt. A la recherche 
du temps perdu is in de ogen van Van Buuren een beschouwing over het geheu
gen zelf. Centraal in Prousts geheugenleer staat de onwillekeurige herinnering. 
Het geheugen ontplooit zich alleen volledig als de mens zich overgeeft aan het 
vrije spel van de zintuiglijke associaties. Opvallend hierbij is volgens Van 
Buuren dat Proust alleen de analogie als principe van het geheugen erkent. De 
onwillekeurige herinnering is volgens Proust een metaforisch principe. Toch 
speelt de wet van contact volgens hem wel degelijk een belangrijke rol bij 
Proust. Als voorbeeld hiervan geeft Van Buuren de rol die de orchidee speelt in 
het liefdesspel tussen Swann en Odette. De bloemen, de cattleya's roepen de 
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gedachte aan vrijen op omdat ze zich in de buurt bevonden van het gebeuren. 
Swanns eerste toenadering tot Odette vindt plaats wanneer hij de orchidee die 
in haar décolleté zit op zijn plaats brengt. 'Faire cattleya' wordt voortaan 
geassocieerd met het fysieke bezit van Odette. Volgens Van Buuren spreekt 
Proust ten onrechte in dit verband van een metafoor. Er is namelijk geen 
enkele sprake van analogie, de bloemen lijken niet op vrijen: 'Het beslissende 
criterium is voor Proust blijkbaar of een associatie (welke dan ook) een 
onwillekeurig geheugenproces op gang brengt. Is dat het geval dan maakt de 
geest een soort sprong in de tijd en hebben we volgens hem te maken met een 
metafoor. Dat dat ook hier zijn bedoeling is blijkt uit het slot van het citaat. 
De verteller merkt daar op dat het gedachtenloos gebruik van de uitdrukking de 
onbewuste herinnering bevat aan een in onbruik geraakte gewoonte. Als we af
zien van Prousts eigenzinnige metafoordefinitie en vasthouden aan het traditio
nele onderscheid tussen de beide vormen van associatie, dan blijkt een belang
rijk deel van Prousts geheugenwerking op metonymische associatie te be
rusten'.3" Van Buuren volgt hier globaal de conclusies die al eerder door 
Genette in zijn artikel 'Métonymie chez Proust' waren getrokken; veel van 
Prousts metaforen berusten op metonymische associatie. Een heel netwerk van 
metonymische associaties omgeeft Odette. Zo doet de naam van de ontdek
kingsreiziger La Pérouse Swann direct aan Odette denken die in de straat met 
dezelfde naam woont. Ook de sonate van Vinteuil is volgens van Buuren (en 
Genette) een voorbeeld van metonymische associatie. Als Swann, die de melodie 
van de 'petite phrase' aan zijn liefde voor Odette had verbonden, de sonate 
opnieuw hoort bij Mme de St. Euverte komt de herinnering aan de tijd dat hij 
gelukkig was met Odette in alle hevigheid terug. Naast deze voorbeelden van 
metonymisch geheugen, vindt men bij Proust ook wel degelijk voorbeelden van 
metaforisch geheugen. De overeenkomst die Swann bespeurt tussen de Zippora 
van Boticelli en Odette is hier een beroemd voorbeeld van. De diverse fasen in 
zijn liefde voor Odette worden gedicteerd door associaties van Odette met een 
kunstwerk, bijvoorbeeld een schets van Watteau en een verschijning van Gusta
ve Moreau. Al deze picturale metamorfoses van Odette berusten volgens Van 
Buuren op associatie volgens analogie. Een belangrijk kenmerk van deze ana
logieën bij Proust is dat niet Odette maar de artistieke afbeeldingen het feitelijk 
object van verlangen vormen: 'De conclusie dringt zich op dat die artistieke 
afbeeldingen het feitelijke object van verlangen vormen. Eenvoudig gezegd: 
Swann houdt niet van Odette, maar van de afbeeldingen die hij met haar asso
cieert; die beelden zijn het "verdichtingspunt" van zijn droom, de affectieve 
kern van zijn bewustzijn'.334 Het leven wordt bij Proust gesublimeerd door de 
kunst: 'De overwegingen over het geheugen maken de hoofdzaak van Prousts 
esthetica zichtbaar. Misschien kan ik beter zeggen estheticisme, want het wezen 
ervan schuilt in de overweging dat alles wat we in het leven meemaken, tot en 
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met de diepste gevoelens, liefde en angst voor de dood, de status van werkelijk
heid krijgt als ze in een kunstwerk gestalte hebben gekregen. Pas dan dringen 
ze werkelijk tot ons bewustzijn door'.335 

4.4 Enkele receptiedocumenten derde periode 

Een groot aantal receptiedocumenten zijn in de voorafgaande bladzijden al uit
voerig besproken. Hier volgen er nog enkele waaraan ik minder aandacht heb 
geschonken. 

In 1983 schrijft de dichter-criticus G.J. Resink in De Gids een artikel over de 
sonate van Vinteuil.336 Hij is één van de weinige Nederlandse commentatoren 
die zich bezig houdt met het vinden van de ware identiteit van Prousts perso
nages, de 'recherche des clefs'. Resink ziet de Franse componist Debussy als de 
sleutel tot Vinteuil. Hij beroept zich daarbij onder andere op de biografie De
bussy: His Life and Mind van Edward Lockspeiser. Met name de verwijzing die 
Proust maakt naar het impressionisme in verband met het septet, brengt Resink 
op het spoor van Debussy: 'Maar Debussy is op de volgende bladzijde compleet 
aanwezig waar Prousts deelincarnatie schrijft: "Dat, wat nu onmiddellijk voor 
ons ligt, het impressionisme, de voorkeur voor de dissonant, het gebruik van 
het vijftoonsysteem [...] op een ongekende manier van alles wat eraan vooraf
gegaan is". Nu was het in die tijd gebruikelijk om Debussy's muziek als impres
sionisme te karakteriseren, zoals men toen in vele van zijn composities ook 
"dissonanten" hoorde die tegenwoordig niet meer "bestaan"'.337 Wanneer 
Swann de sonate associeert met maanlicht, de zee en het Bois de Boulogne, 
moeten we volgens Resink denken aan Debussy's composities 'Claire de lune' 
voor zang en piano, de 'Suite bergamasque', het symfonische 'La mer' en de 
beroemde pianoprelude 'La cathédrale engloutie'. Verder staat de sonate van 
Vinteuil in fis, een toonsoort die Debussy gebruikte in zijn suite in twee delen 
voor vocaliserende vrouwenstemmen en orkest 'Printemps'. Het septet van Vin
teuil is volgens Resink geïnspireerd op het 'Quatuor pour instruments à cordes' 
van Debussy. Resink ziet ook biografische overeenkomsten tussen beide kunste
naars. Debussy heeft net als Vinteuil één kind aan wie hij zijn 'Children's 
Corner' opdroeg en hij was net als Vinteuil ernstig ziek. Hij leed sinds 1909 en 
stierf in 1918 aan kanker. Tenslotte zegt Swann op een gegeven moment dat 
Vinteuil indruk heeft gemaakt op een artistieke school die zeer vooruitstrevende 
opvattingen had. Volgens Resink kan deze school niet anders zijn geweest dan 
de Schola Cantorum van Vincent d'Indy. 

"b G.J. Resink, 'Het melodietje van Vinteuil'. In: De Gids, 1983, pp. 314-316. 
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In 1986 brengt het tijdschrift Bzzlletin een themanummer uit over Proust. De 
auteurs van de artikelen zijn allen lid van de Nederlandse Marcel Proust Ver
eniging. De romanist en voormalig hoogleraar Franse Letterkunde Plessen opent 
dit nummer met een artikel over de actualiteit van Proust.338 Volgens Plessen 
kan Prousts roman zeker als een spannend historisch-sociologisch monument 
gezien worden, maar dan één dat slechts een klein deel van de samenleving be
licht: de aristocratie en de rijke bourgeoisie. In tegenstelling tot een auteur als 
Balzac laat Proust ons deze mensen niet zien in hun werk; wij ontmoeten hen 
praktisch alleen tijdens hun vakanties en in hun vrijetijdsbesteding. Een uit
zondering hierop vormen de kunstenaars die we wel aan het werk zien en deze 
uitzondering is veelzeggend: 'De les die hieruit getrokken kan worden en die de 
ik-verteller, aanvankelijk door dit mondaine leven gefascineerd, aan het eind van 
het boek verwoordt, luidt: deze "vrijetijdsbesteding van de beau monde is bij 
uitstek een verloren tijd", vooral voor de ik-verteller zelf, die zich afvraagt hoe 
hij deze verknoeide tijd kan inhalen voor het te laat is, ten gunste van zijn 
eigenlijke levensdoel: het noeste werken aan zijn kunstwerk, aan zijn ro
man'.339 Verder is A la recherche du temps perdu, zoals de titel in zekere zin al 
aangeeft, een 'Bildungsroman' waarin de ontwikkeling van kind tot volwassene 
van de ik-figuur wordt beschreven. In deze ontwikkeling spelen leermeesters 
een belangrijke rol. Swann en Charlus zijn voor de ik-figuur modellen en leer
meesters. Swann bijvoorbeeld initieert de ik-figuur in het domein van de kunst 
en de liefdesgeschiedenis tussen hem en Odette kan als een generale repetitie 
gezien worden van de ongelukkige liefde van de ik-verteller voor Albertine. De 
echte waardevolle lessen krijgt de ik-figuur echter niet van deze twee dilettanten 
maar van scheppende kunstenaars als de schilder Elstir en de schrijver Bergotte. 
In de ogen van Plessen kan Prousts roman ook gezien worden als een uitgedijde 
detective-roman. Hij beroept zich in dezen op de Franse studie Proust et les 
signes van Gilles Deleuze. Deleuze geeft hierin een analyse van de proustiaanse 
semiotiek. De ik-figuur in de roman is als een detective die allerlei tekens moet 
interpreteren. Plessen geeft een korte samenvatting van deze studie. Deleuze 
onderscheidt een aantal klassen van tekens: de wereldse tekens, die welke 
betrekking hebben op de liefde, de materiële tekens die in zintuiglijke waar
nemingen tot ons komen en de tekens waaruit het kunstwerk is opgebouwd. 
De wereldse tekens zijn loos, ze verwijzen wel steeds, maar ze verwijzen naar 
niets: 'Het duidelijkst zien we dat in het snobisme, een streven, zo zegt Proust, 
om "er bij te horen"; helaas is dit "er" zo ongrijpbaar en wisselend dat de snob 
per definitie een onophoudelijk gefrustreerd iemand is'.340 De liefdestekens 
zijn leugenachtig. De liefde bij Proust wordt gekenmerkt door ontrouw, bedrog 
en verwarring omtrent de ware seksuele identiteit van de partner. Deze twee 

J. Plessen, 1986. 

o.e. p. 3. 

I.e. 



Periode 1972-1997 277 

eerste tekenklassen zijn dus uitermate negatief bij Proust. De materiële tekens, 
als die van de onwillekeurige herinnering, verwijzen in Prousts ogen naar iets 
essentieels: zij leiden tot extratemporalisatie. Toch zijn deze tekens slechts 
aansporingen voor een verdere stap: de kunst. De klasse van tekens afgegeven of 
geschapen in het kunstwerk neemt bij Proust de hoogste rangorde in. De ik
figuur zal zich tenslotte wijden aan de kunst, Swann is blijven steken in het 
stadium van de 'sensations' en bovendien vermengt hij het domein van de liefde 
en dat van de kunst: Odette lijkt op een schilderij van Botticelli. Een andere 
overeenkomst tussen de Recherche en de detectiveroman is het gebruik van sus
pense. Proust zet zijn lezer vaak op een verkeerd spoor. Maar de Recherche is 
volgens Plessen wel een bijzonder detectiveverhaal omdat het geen voor de lezer 
bevredigend slot heeft: het boek eindigt met een gelouterde ik-figuur die besluit 
een boek te gaan schrijven: 'Een open eind, maar tevens een cirkel, want de 
lezer kan gaan vermoeden dat het boek dat hem in het vooruitzicht wordt ge
steld wel eens de dikke roman zou kunnen zijn die hij juist ten einde heeft 
gelezen. Dit is een uitnodiging tot herlezen en herinterpreteren - anders dan bij 
een. gewone detective, die men na het pleziertje van de gevonden oplossing 
gevoeglijk kan weggooien'.341 Deze romantruc, een modernistisch narratief 
procédé in de ogen van Plessen, werd later ook toegepast door Sartre in zijn La 
Nausée en door Michel Butor in zijn La Modification. Een andere reden waarom 
Proust volgens Plessen tot het modernisme kan worden gerekend is de toepas
sing van het perspectivisme: 'Het is dit subjectief perspectivisme dat Op zoek 
naar de verloren tijd binnen de modernistische stroming plaatst: hier is geen 
sprake meer van een totaalbeeld van het leven, geschilderd door een alwetende 
auteur; het moeizame zoeken naar waarheid wordt eigenlijke inhoud van de 
roman'.342 Ook Prousts opvattingen over lezen plaatsen hem binnen het 
modernisme volgens Plessen. Lezen is voor Proust niet een passief in zich 
opnemen maar een scheppingsdaad. De lezer moet de tekst actualiseren: 'In dit 
licht kan Proust worden gezien als vertegenwoordiger van het modernisme 
(sommigen zeggen zelfs van het postmodernisme), waar de lectuur, d.w.z. de 
scheppende interpretatie van tekens, gezien als een actieve procedure, tot "stijl" 
wordt, dat is: de totale factuur van zijn roman, zowel op macro- als op micro
niveau'.343 Volgens Plessen heeft de aandacht van de literaire kritiek voor 
Proust zich verplaatst. Werd omstreeks 1930 de onwillekeurige herinnering als 
de essentiële boodschap van Prousts roman gezien, tegenwoordig heeft men met 
name oog voor het open karakter en de overkoepelende eenheid van deze ro
man. Een eenheid niet alleen in tijd, zoals in de onwillekeurige herinnering, 
naar ook in ruimte: zo vloeien de twee kanten, de kant van Swann en de kant 
van Guermantes, tenslotte samen. Dit geldt wellicht voor de Franse literaire 

o.e. p. 5. 

o.e. p. 3. 

o.e. p. 5. 
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kritiek, maar zoals we gezien hebben, had de kritiek in Nederland rond 1930 
weinig belangstelling voor de onvrijwillige herinnering; de overkoepelende 
eenheid van Prousts roman werd daarentegen ook in die tijd al door velen 
onderkend. O p het niveau van de stijl, is de metafoor, naar de mening van 
Plessen, het uitdrukkingsmiddel dat uiting geeft aan deze versmelting van tijd en 
ruimte. 

Het volgende artikel in deze speciale bijlage van Bzzlletin werd geschreven door 
de romanist Gelens en handelt over Sodome et Gomorrhe:^ Gelens gaat eerst 
in op de plaats die dit deel inneemt binnen het geheel van de roman. Hoewel 
Sodome et Gomorrhe geen volkomen geheel vormt met de rest, is het toch 
duidelijk hiermee verbonden. Zo loopt de verteller wanneer hij de eerste ont
moeting tussen de Baron de Charlus en Jupien beschrijft, vooruit op de sadis
tische praktijken van deze baron zoals die beschreven worden in Le temps re
trouvé: 'Met de tegenstelling, die in Sodome et Gomorrhe I nog eens wordt be
nadrukt, tussen een mannelijk ideaal en een vrouwelijk temperament kondigt de 
verteller zijn uitleg aan van de geselingsscène, waarin Charlus zich met de 
zweep laat slaan om zijn heldhaftigheid te bewijzen'.345 Vervolgens gaat 
Gelens in op de rol van de verteller. Deze is naar zijn mening niet alleen waar
nemer maar ook pleitbezorger. De verteller interpreteert de beschreven scènes 
en beperkt zich niet tot een strikte getuigenis. Zo wijdt hij naar aanleiding van 
de ontmoeting Charlus-Jupien een algemene studie aan de homoseksualiteit. Dit 
betoog heeft in de ogen van Gelens de stijl van een pleitrede en valt zo buiten 
de normale verhaaltrant van de Recherche. Gelens beschrijft vervolgens de scènes 
met de Baron de Charlus die aan deze ontmoetingsscène voorafgingen. De 
baron wordt ons in deze scènes voorgesteld enerzijds als een intelligent en 
fijnzinnig man maar anderzijds benadrukt de verteller ook zijn sadistische 
wreedheid en zijn hooghartigheid. Hij is een man met fundamentele tegenstel
lingen: zijn ideaal van mannelijkheid wordt ontkracht door bijvoorbeeld zijn 
verwijfde stem. Door de hele roman heen ontdekken wij zo geleidelijk zijn 
ware aard: 'Het wordt zo wel duidelijk dat de verteller een grote consistentie 
aan zijn personages geeft. Net als in het leven van elke dag, wordt deze 
consistentie evenwel slechts geleidelijk zichtbaar. Wie niet oplet, merkt die 
niet'.346 In Prousts analyse van de homoseksualiteit, worden homoseksuelen 
ons voorgesteld als een vervloekt ras, dat tot eenzaamheid is gedoemd. Zij 
treffen elkaar in clubs. Proust maakt hierbij een vergelijking met andere minder
heidsgroepen als joden en negers. Om de onontkoombaarheid van de behoeften 
te illustreren ontleent de verteller zijn metaforen hoofdzakelijk aan de biologie: 
zo wordt de ontmoeting Charlus-Jupien vergeleken met de bestuiving van een 

W.C.M. Gelens, 1986, pp. 7-11. 
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o.e. p. 8. 
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orchidee door de zeldzame hommel. Proust verbindt vaak beelden ontleend aan 
de biologie aan de liefde zoals bijvoorbeeld in de titel A l'ombre des jeunes filles 
en fleurs. Het gebruik van deze aan de plantkunde ontleende metaforen is vol
gens Gelens van fundamenteel belang. Het stelt de verteller in staat ons een 
voorstelling te laten vormen van de veranderingen die zich voltrekken zonder 
dat wij ze in de gaten hebben. Evenals de heteroseksuele liefde, wordt de homo
seksuele liefde een ziekte genoemd. Gelens beroept zich voor de beschrijving 
van dit verband tussen lijden en liefde op Vestdijks Het wezen van de angst waar 
ik het vorige hoofdstuk al op in ben gegaan: 'Door het lijden beseft men wat 
Vestdijk paradoxale verenkeling noemt (in: Het wezen van de angst). De mens 
kan zich richten op de hem omringende werkelijkheid zoveel hij wil, in feite 
leeft hij slechts in een verbeeldingswereld. Met echte wezens komt hij niet in 
aanraking; hij vervangt slechts de ene illusie door de andere al naar gelang zijn 

> 347 

ervaringen 

Halberstadt-Freud schrijft vervolgens naar aanleiding van haar proefschrift over 
Proust en de perversie.348 In haar optiek zijn bij Proust liefde en perversie 
onverbrekelijk verbonden. In Prousts visie op perversie is van een Freudiaanse 
oedipale driehoek geen sprake. Proust beschrijft vooral de relatie tussen de 
verteller en zijn moeder; de vader komt er nauwelijks aan te pas. Deze relatie 
met de moeder is bepalend voor het verdere verloop van het liefdesleven van de 
verteller: 'De volwassen man draagt dan een innerlijk beeld van zijn moeder 
mee dat zijn voelen en handelen in intieme relaties bepaalt'.349 Halberstadt-
Freud gaat kort in op de voorbeelden van een aantal punten die in de perversie 
een rol spelen in Prousts jeugdwerken. Het punt van profanatie bijvoorbeeld, 
dat al duidelijk naar voren komt in La confession d'une jeune fille uit Les plaisirs 
et les jours. In dit verhaal bedrijft een jong meisje de liefde terwijl haar moeder 
vanaf het balkon toekijkt. De moeder valt flauw en sterft. Het meisje voelt zich 
schuldig aan de dood van haar moeder en probeert zelfmoord te plegen. Dit 
perverse scenario, de profanatie, is terug te vinden in de Montjouvainscène waar 
de dochter van Vinteuil het portret van haar vader laat toekijken bij haar lief
desspel. Ook de verteller kijkt bij deze scène toe. Halberstadt-Freud is van 
mening dat het hier om een masturbatiefantasie gaat. Alle relaties bij Proust zijn 
volgens haar in essentie pervers. De verteller en zijn moeder en de verteller en 
Albertine bijvoorbeeld hebben een perverse relatie omdat ze alles wat ze voor 
elkaar voelen, verdraaien en verbergen. Beide relaties worden volgens Halber
stadt-Freud gedomineerd door verlatingsangst en door angst voor intimiteit. 

347 o.e. p. 11. 
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Adèr-Winkler, toenmalig bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, beschrijft 
vervolgens de ontvangst van Prousts werk in Nederland en Vlaanderen.350 Zij 
bespreekt kort, in chronologische volgorde, een aantal kritieken die in de loop 
der jaren zijn verschenen waaronder de artikelen van Tielrooy, De Bruijn, De 
Graaf, Vestdijk, Dresden en Geyl. Kenmerkend voor de eerste receptie in 
Nederland en Vlaanderen is volgens haar dat er weinig aandacht was voor de 
biografie van de auteur. Zoals we gezien hebben klopt dit niet; ook tijdens de 
eerste periode was er al veel aandacht voor de biografische gegevens. Pas met 
het verschijnen van de eerste biografie van Maurois in 1949 worden de bio
grafische gegevens volgens Adèr-Winkler belangrijk. Er is vanaf dat moment 
sprake van een ware mythevorming rondom Prousts persoon, die verder gevoed 
wordt door de publicatie van de biografie van Painter en de memoires van 
Céleste Albaret. Naast deze biografische benadering verschijnen er ook publi
caties die alleen op het werk betrekking hebben. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de studies van Dresden die alle sleutels afwijst: 'Zo zien wij thans bij de 
Proust-beoordeling in Nederland als het ware twee gesloten kringen, die geen 
van beide de mogelijkheid bieden of vergroten om het werk van Proust een
voudigweg te lezen, en persoonlijk te verwerken. Aan de ene kant de letter
kundige benadering, die nu het werk een afgerond geheel is, definitieve con
clusies wil trekken omtrent ideeën, gevoelens en kwaliteiten ervan [...]. Aan de 
andere kant komen we te land bij de impasse van het schier eindeloos "sleu
telen"'.3 '1 Zoals we gezien hebben wordt er door de Nederlandse kritiek niet 
veel 'gesleuteld'. Naast deze twee interpretatie-invalshoeken blijft er volgens 
Adèr-Winkler ruimte voor een interpretatie van de onbevangen lezer. Deze in
tuïtieve interpretatie is zelfs wenselijk naar haar mening: 'Maar me dunkt, dat 
alles wat op het gebied van intermenselijke verhoudingen ligt welhaast een ieder 
aan moet kunnen spreken. Mensen die worstelen met problemen op homo
seksueel gebied moeten wel geraakt worden door de analyse van vele van hun 
eigen gevoelens. Dan zijn er de "signalen", die we steeds vinden. Signalen van 
wanhoop, hunkering, die onbeantwoord blijven. In een tijd van communicatie
stoornissen moeten deze stukken zeker velen aanspreken. In de moderne psy
chologie, groepstherapie, sensitivity-training vinden we voortdurend dit soort 
"signalen". [...] Voor de intuïtieve lezer zullen zeker heel andere accenten naar 
voren komen. Als bespiegelingen over Rembrandt of Vermeer hem niets te zeg
gen hebben, zal hij zeker wèl geboeid worden door de poëtische analyse van de 
geluiden op straat. Zijn manier van lezen zou ten zeerste beantwoorden aan de 
wensen van Proust, die voorspelde: "Ils ne seraient pas mes lecteurs, mais les 
propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces verres 
grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray". We 
zouden dan Prousts werk kunnen lezen zonder verraad aan zijn bedoelingen te 

E.G.C. Adèr-Winkler, 'Marcel Proust en de Nederlandse lezer'. In: Bzzlletm, februari 1986, pp. 
17-19. 

o.e. pp. 18-19. 



Periode 1972-1997 281 

plegen, integendeel, in harmonie met hem samen kunnen werken bij de lectuur 
van ons eigen 'i\ ik'.352 

Meijer, eveneens toenmalig bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, be
spreekt de relatie tussen Proust en zijn broer Robert.353 In dit artikel probeert 
Meijer een verklaring te geven voor de volstrekte afwezigheid van de figuur van 
Robert Proust in de Recherche. Ook in de biografieën en andere aan Proust ge
wijde artikelen is zeer weinig over Robert te vinden. Het was deze Robert die 
na de dood van zijn broer Marcel de drukproeven heeft gereedgemaakt voor de 
nog te publiceren delen van de Recherche. Een eerste, volgens Meijer niet bevre
digende verklaring, voor de afwezigheid van Robert in de Recherche is diens 
karakter: Robert was een hardwerkend begaafd medicus en kwam dus niet in 
aanmerking om model te staan voor de lichtelijk geridiculiseerde figuren uit de 
medische wereld die de Recherche bevolken. Overtuigender verklaringen zijn af te 
leiden uit de tekstfragmenten in de voorstudies tot Contre Sainte-Beuve die 
Bernard de Fallois samenstelde. Deze fragmenten onthullen de gevoelens die 
Marcel bevangen moeten hebben bij de geboorte van zijn broertje. Een van deze 
fragmenten verhaalt een afscheid. Robert en de moeder vertrekken. Net als later 
in de Recherche, kan Marcel geen afscheid nemen van zijn moeder. Hij kan zijn 
moeder niet loslaten. Deze bezitsdrang berust volgens Meijer wellicht op de 
onzekerheid in de kinderjaren of de moeder wel helemaal van hem was: 'Waar
schijnlijk is dit gevoel van nauwe verbondenheid met de moeder, van het exclu
sieve recht op haar bij eerstgeboren kinderen sterker ontwikkeld dan bij latere 
kinderen uit een gezin, omdat zij een tijdlang de moeder met geen concurrent 
hoefden te delen, terwijl de latere kinderen niet beter weten [...]. Van het lijden 
tengevolge van het verlies van de moeder als exclusief bezit veroorzaakt door de 
komst van het broertje, heeft Proust nooit kunnen genezen'.354 Proust heeft 
deze verklaring voor de gehechtheid aan zijn moeder door zijn hele werk heen 
verborgen gehouden: alle kinderen van Jean Santeuil tot Gilberte Swann zijn 
enige kinderen. Als reactie op dit verlies van het exclusieve recht op de moeder, 
probeert de ik-figuur in de Recherche door macht uit te oefenen haar weer geheel 
voor zich te bezitten. Dit komt duidelijk naar voren in de nachtkusscène in 
Combray. Eenzelfde bezitsdrang zal hij later ook ten toon spreiden ten aanzien 
van zijn geliefden. En ook hier geldt dat wanneer de verteller dreigt zijn geliefde 
te moeten delen met anderen, hij alles in het werk stelt weer zijn exclusieve 
recht terug te veroveren. Albertine wordt door hem opgesloten. De aanwezig
heid van de verzwegen Robert is dus in de ogen van Meijer essentieel geweest 
voor de ontwikkeling van Marcel Proust en dus voor zijn geesteskinderen. 

352 o.e. p. 19. 
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In 1987 schrijft Pröpper een artikel over de relatie tussen Proust en Alfred 
Agostinelli in het tijdschrift Optima. Hij beschrijft uitvoerig de verhouding van 
beiden en vraagt zich vervolgens af in hoeverre deze Prousts roman heeft be
ïnvloed. Volgens Pröpper zijn er onmiskenbaar parallellen aan te wijzen tussen 
de liefdesgeschiedenis van Proust en Agostinelli en die tussen de verteller en 
Albertine: 'Er is een hele reeks overeenkomsten te noemen. Ik volsta hier met 
het noemen van enkele zeer opvallende. Proust beleeft met Agostinelli onver
getelijke momenten in Normandie in de omgeving van Cabourg; de Verteller 
heeft soortgelijke ervaringen met Albertine in Balbec. Proust houdt Agostinelli 
gevangen in zijn huis; de Verteller geeft Albertine huisarrest. Zowel Agostinelli 
als Albertine vluchten uit die gevangenschap. Geeft Proust Agostinelli een vlieg
tuig ten geschenke; de Verteller geeft Albertine een cadeau van gelijke orde: een 
jacht en een Rolls Royce'.355 Pröpper baseert zich voor zijn analyse op de bio
grafieën van Maurois en Painter en op de correspondentie van Proust en de in
leidingen daarbij van Kolb, waarbij hij ook kritiek levert op de voorgestelde 
interpretaties. Zo wordt in de ogen van Pröpper doorgaans het verband tussen 
de briefwisseling van Proust en Agostinelli en die tussen de verteller en 
Albertine te simpel gelegd. In de Recherche krijgen Prousts opvattingen over 
bijvoorbeeld de liefde een filosofische dimensie; het zijn niet louter auto
biografische schetsen. Proust laat altijd zijn verbeelding los op zijn personages. 
De wereld van het boek is niet dezelfde als de realiteit daarbuiten: 'Waar 
Agostinelli voor Proust het onmiddellijke object van zijn (concrete) liefde is, 
daar is de figuur van Albertine voor Proust een middel om te komen tot een 
filosofie van de liefde, zij is zelfs onderdeel van die filosofie'.356 

In 1992 publiceert Pröpper opnieuw in Optima een artikel over Proust en wat 
hij noemt de 'materie van het geluk'.357 Zoals we gezien hebben, brengt Pröp
per het werk van Proust in verband met de kristallisatietheorie van Stendhal. 
De verteller bij Proust probeert voortdurend datgene wat niet consistent is 
(eigennamen, persoonlijkheden, de dood) te verdichten door middel van zijn 
verbeelding. Hij is een idealist die de werkelijkheid vervormt door de ver
beelding358: 'Aan zowel plaatsen als personen wordt (volgens het principe van 
de kristallisatie zoals Stendhal die beschrijft) louter op grond van de associaties 
die hun naam oproept, een waarde toegedicht die mogelijk in geen verhouding 
staat tot de realiteit. [...] Dat is het totale idealisme, hij niet in de wereld, maar 

H. Pröpper, 1987, p. 176. 

o.e. p. 178. 

H. Pröpper, 1992/1993. 

In 1984 had Pröpper reeds een artikel geschreven over het idealisme bij Proust voor de bundel 
Staalkaart, opstellen over letterkunde. In dit artikel, 'Omgangsvormen van de Guermantes-kring', 
pp. 112-122, onderzoekt Pröpper hoe de verteller de omgangsvormen van de Guermantes-kring 
percipieert voor en na het moment dat hij m die kring is toegelaten. 
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de wereld in hem, veilig opgeborgen. Zo ziet de Verteller geen landschappen: 
landschappen koesteren hem. En Oriane, de hertogin van Guermantes, mag dan 
een glansrol spelen in de Parijse society, als persoonlijke creatie van de Verteller 
is zij ongeëvenaard. [...] De Verteller is dus vooral een denkbeeldig middelpunt 
waar waarheden omheen cirkelen die maar zelden raken aan de werkelijk
heid'.359 Het is deze drang naar consistentie die verklaart waarom Proust een 
grote voorkeur aan de dag legt voor versteende beelden. Proust vergelijkt vaak 
mensen met kunstwerken. En de dood heeft de grootmoeder op haar sterfbed 
neergevlijd in de gedaante van een jong meisje 'als de beeldhouwer van de 
middeleeuwen'.360 De verteller eist dus enerzijds voortdurend de vrijheid van 
de verbeelding op. Maar anderzijds moet hij ook constateren dat deze door de 
verbeelding tot stand gebrachte consistentie vaak slechts een utopie is: 'De 
wereld houdt zich met andere woorden niet altijd aan de regels en wetten die 
door de Verteller zijn opgesteld'.361 Illusies worden bij Proust voortdurend 
doorbroken en, zoals Pröpper vermeldt, 'het vlees is vluchtig'. Daarom gebruikt 
Proust ook vaak vloeibare beelden voor de beschrijving van bijvoorbeeld de 
vrouw: 'De Verteller ziet de geheimzinnige kracht van vrouwen vooral in ver
band met water, het water van de zee: beweeglijk, altijd anders, plastisch, 
telkens vernieuwend, sensueel'.362 Het is deze ongrijpbaarheid die de vrouw 
aantrekkelijk maakt. Het is volgens Pröpper de polariteit van het streven naar 
consistentie en de vloeibare realiteit die de Recherche domineert: 'A la recherche 
du temps perdu is te lezen als een onderneming om los te komen van de voor
geschreven vormen. De Verteller schept zich telkens opnieuw gesloten werel
den, maar gaandeweg worden veel daarvan ook weer vrijgelaten uit de dwang
buis van de blik en de verbeelding'.363 Dit proces van stollen en vloeibaar 
worden vindt zijn hoogtepunt bij Proust in de onvrijwillige herinnering: de 
materie van het geluk. In de onvrijwillige herinnering wordt de stroom van de 
tijd even tot stilstand gebracht: 'Dan wordt de constante stroom van indrukken 
voor even stilgezet. Er vindt kristallisatie plaats, twee of meer delen uit een 
onafzienbare stroom gaan over in vaste stof. Dit zich samenballen van indruk
ken buiten de tijd, buiten het verstandelijk vermogen - een pure onderbreking 

359 H. Pröpper, 1992/1993, pp. 34, 36 en 37. 

o.e. p. 40. 

o.e. p. 34. 

o.e. p. 49. 

o.e. p. 47. Zie ook H. Pröpper, 1984, p. 115: 'Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vertel
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hij zijdelings kennismaakt met enkele figuren uit de coterie en hij hun uiterst verfijnde om
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van de dingen alsof de adem van de tijd stokt -, schept iets onnavolgbaar indivi
dueels. Het geeft een gevoel van waarachtig bezit, van geluk'.364 

In oktober 1993 publiceert Bzzlletin een serie artikelen over de doorbraak van 
enkele grote twintigste-eeuwse schrijvers als Heinrich Mann, D.H. Lawrence, 
Virginia Woolf, Bertold Brecht en Federico Garcia Lorca. Hillenaar, hoogleraar 
Romaanse Letterkunde aan de Universiteit Groningen, wijdt een artikel aan 
Proust.365 Hij opent met de constatering dat Prousts levenswerk, dat hij 
moeizaam tot stand bracht, het genre van de roman diepgaand heeft vernieuwd 
en volgt daarbij zoals we gezien hebben globaal de modernistische interpretatie 
van Fokkema en Ibsch. Het artikel handelt verder over de wijze waarop Prousts 
werk in de literaire wereld is doorgebroken. In Frankrijk heeft Prousts reputatie 
als dandy de receptie van zijn werk zeker geen goed gedaan maar volgens Hille
naar kan men toch spreken van een drietal doorbraken. De Recherche was een 
doorbraak binnen Prousts eigen zoekende schrijverschap, het bewerkstelligde 
een doorbraak bij het toenmalige lezerspubliek en, achteraf bekeken, bracht het 
ook een doorbraak binnen de wereld van de toenmalige roman teweeg. Naar 
aanleiding van de eerste doorbraak schetst Hillenaar in grote lijnen de geschiede
nis van Prousts schrijverschap. Van Les plaisirs et les jours naar Jean Santeuil, de 
Ruskinvertalingen en uiteindelijk Contre Sainte-Beuve. Het zijn alle voorstudies, 
experimenten die uiteidelijk leiden tot het meesterwerk A la recherche du temps 
perdu. Vervolgens bespreekt Hillenaar kort de bekende gegevens omtrent de pu
blicatiegeschiedenis van het eerste deel van de roman. De publicatie van enkele 
fragmenten in Le Figaro in 1912, de afwijzing door Gide en de Nouvelle Revue 
Française, en de uiteindelijke publicatie in 1913 van Du côté de chez Swann bij 
Bernard Grasset. Hillenaar noemt enkele besprekingen van dit werk in de pers 
zoals de lovende recensie van Jean Cocteau en een analyse van Jacques Rivière, 
die hij overigens niet nader specificeert. Wanneer de Nouvelle Revue Française in 
1914 twee voorpublicaties van het tweede deel verzorgt, is, volgens Hillenaar, 
de doorbraak van Proust in literaire kringen een feit. De doorbraak naar het 
grote publiek echter zal nog enige jaren op zich laten wachten. Tijdens de oor
logsjaren breidt Proust zijn roman aanzienlijk uit met name door de toevoeging 
van de Albertinecyclus die, in de ogen van Hillenaar, geïnspireerd is op de rela
tie tussen Proust en zijn chauffeur Agostinelli. In 1919, wanneer Proust de Prix 
Goncourt ontvangt voor A l'ombre des jeunes filles en fleurs, vindt de echte 

H. Pröpper, 1992/1993, p. 48. Zie ook H. Pröpper, 1984, p. 113: 'Dit wordt het onwillekeurig 
of onvrijwillig geheugen genoemd. Een dergelijke herinnering is een moment van totale bevredi
ging, van het samenvallen van de feiten met de gevoelens: er onstaat voor even een bezitsrelatie 
met de dingen. [...] Dit soort van synchroniteit wordt bij Proust een evocatie genoemd. Je zou 
het ook "kristal" kunnen noemen, identificatie van een concrete waarneming in het heden en 
een voorbije uit het verleden. Een aardige parallel zie ik bij Stendhal. Zijn ideeën over kristal-
lisatie in de liefde, beschreven in De l'Amour, met name over bevliegingen doen sterk denken 
aan de manier waarop Prousts idealisme werkt'. 

H. Hillenaar, 1993, pp. 17-27. 
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doorbraak van Proust bij het grote publiek plaats, althans in Frankrijk. De 
derde doorbraak, de onderkenning van het innoverende karakter van Prousts 
roman, vindt volgens Hillenaar pas in onze tijd echt plaats: 'Proust heeft, drie 
jaar na zijn dood, zijn doel bereikt: hij is een algemeen bekend en bewonderd 
auteur. Iedereen koopt zijn roman en spreekt erover, hetgeen uiteraard niet wil 
zeggen dat hij ook door iedereen gelezen wordt, en nog minder dat hij door 
zijn lezers begrepen wordt. Die doorbraak is van een andere orde, en het lijkt 
erop dat deze pas in onze tijd echt heeft plaats gevonden'.366 In tegenstelling 
tot generatiegenoten als France, Martin du Gard en Gide, die, in de ogen van 
Hillenaar, allen min of meer in het voetspoor treden van hun grote negen-
tiende-eeuwse modellen, schrijft Proust een zeer vernieuwende roman. Een van 
de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen Proust en auteurs uit de 
negentiende eeuw is het feit dat hij zich niet engageerde. Een gebrek aan 
engagement dat hem, zoals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, verweten 
werd door een auteur als Sartre. Hillenaar gaat vluchtig op dit verwijt in: 'Met 
dit laatste is tevens een van de meest opvallende inhoudelijke verschillen aan
gegeven tussen A la recherche du temps perdu en de romans van Balzac, Stendhal, 
Zola en tot op zekere hoogte ook Flaubert: de geschiedenis, de politiek en de 
maatschappelijke problematiek van eigen tijd, die in realistische en naturalis
tische werken centraal staan, ontbreken hier nagenoeg geheel. Op een enkele 
verwijzing na, beperkt Proust zich tot het dagelijks bestaan van een reeks per
sonages uit de Parijse elite, naar wier geheimen de verteller op zoek is. Uiter
aard moest een dergelijke onderwerpkeuze bij menig meer geëngageerd auteur in 
slechte aarde vallen. Sartre bijvoorbeeld zal een pleidooi houden tegen de roman 
van Proust, die volgens hem het revolutionaire geweten van zijn lezers slechts 
in verwarring brengt. Sartre heeft echter weinig oog voor het revolutionaire dat 
schuilgaat in Prousts stijl, voor diens opvattingen over kunst, en voor de thema
tiek van A la recherche du temps perdu ?" Een ander vooruitstrevend kenmerk 
van Prousts schrijverschap is volgens Hillenaar diens hantering van de zo
genaamde collage-techniek. Proust schreef in fragmenten. Wat wij lezen zijn de 
subjectieve impressies van een ik-figuur: 'Belangrijker waarschijnlijk is het feit 
dat Proust binnen dat kader ook de vastgeroeste technieken van beschrijven en 
vertellen uit de realistische roman kan loslaten. De ik-figuur ontneemt ons de 
illusie dat wij de wereld zouden zien zoals die is. Het is Proust begonnen om -
subjectieve - indrukken en ervaringen, en niet om zogenaamd objectieve be
schrijvingen'.368 Met de invoering van het perspectivistische principe zijn bij 
Proust ook de interpretaties van de gebeurtenissen niet meer op naturalistische 
leest van oorzaak en gevolg geschoeid. Hiermee is ook de taak van de lezer ver
anderd: 'De vele interpretaties die zo mogelijk worden - de bekende hetzij-hetzij 

o.e. p. 23. 
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zinnen waaraan A la recherche du temps perdu zo rijk is - leiden tot een open 
horizon, en tot een nieuw soort betrokkenheid van de lezer. Deze laatste heeft 
niet meer te maken met een onontkoombare werkelijkheid die hem opgedrong
en wordt, maar met de scheppende blik van de kunstenaar die hem uitnodigt de 
wereld ook met andere ogen te bekijken'.369 Het zijn in de ogen van Hillenaar 
niet de onwillekeurige herinnering en de metaforiek die een doorbraak hebben 
bewerkstelligd. Daarvoor vonden deze twee aspecten van zijn schrijverschap te 
weinig navolging. 

In 1996 schrijft Kummer in Maatstaf een artikel over mogelijke hedendaagse 
interpretaties van Prousts werk.370 Kummer is van mening dat de wetenschap 
in deze niets nieuws meer te brengen heeft. Alleen de onbevangen leeservaring 
van de lezer telt. Kummer presenteert ons vervolgens zijn eigen ervaring bij het 
lezen van Proust. Stilistisch vindt hij Proust zoals we gezien hebben vaak een 
ramp. Hij hekelt Prousts lange zinnen en vindt zijn metaforen afschuwelijk. 
Kummer vindt Proust ook als filosoof en estheticus niet erg overtuigend: 'Zijn 
theorie over de verschillende soorten realiteiten, zijn Platonisme, zijn stelling 
over de activiteit van de geheugens die uiteindelijk op een soort van associatie-
psychologie berust, de bewering dat het scheppen een belangrijkere rol speelt 
dan observatie, ach, 't is flauwekul, 't zijn vage algemeenheden in mooie 
woorden verpakt of banaliteiten'.371 Ook Prousts behandeling van de homo
seksualiteit is niet meer van deze tijd: 'Maar sterker nog, hoe moeten we ons 
een Charlus in deze postmoderne tijden voorstellen? Een in strak leer verpakte 
SM'er, aan de ketting van een meester met zweep en al, geïnterviewd door 
Catherine Keyl [...]. Want dat is ook zo iets, homosexualiteit is geen "vice" 
meer en voor "perversies" is godzijdank eindeloos begrip in ons vlakke land 
[...]'.372 Ook Prousts beschrijvingen van het mondaine leven zijn gedateerd in 
de ogen van Kummer: 'Onze huidige saloncultuur wordt alleen nog maar be
paald door platpratende projectontwikkelaars, bankdirecteuren, uitgevers-
tyconen; met een beetje geluk, als de gastheer wat modieus is, loop je daar 
Cruyff of Van Hanegem tegen het lijf, waardoor je avond niet helemaal verpest 
wordt'.373 Maar ondanks dit alles is Proust voor Kummer 'de grootste onder 
de allergrootsten'. Hij spreekt zo treffend over liefde, haat, trouw of ontrouw, 
voert mensen en situaties op die je belangstelling opwekken en heeft vooral veel 
oog voor het frappante detail. Bovendien is de Recherche vaak uitermate geestig: 

369 o.e. p. 26. 

370 Em. Kummer, 1996, pp. 28-47. Dit artikel is een bewerking van zijn proefschrift Literatuur en 
Ideologie, Proust en Ter Braak dat hiervoor al besproken is. 
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'Want laten we vooral niet vergeten: in de Recherche valt veel te lachen, en dat 
is iets dat in literaire en vooral universitaire kringen slecht begrepen wordt. [...] 
Hiermee doorbreekt Proust l'esprit de sérieux dat de literatuur zo teistert, het 
idee dat een roman alleen maar groot is als die door en door geconstipeerd is en 
serieus en diep'.374 Vervolgens gaat Kummer uitgebreid in op de ideologische 
onderbouwing van de Recherche naar aanleiding van de Dreyfus-affaire en meer 
in het bijzonder naar aanleiding van de rol die de Baron de Charlus en Bloch, 
twee ideologiedragende personages in de ogen van Kummer, hierin spelen. Hij 
herneemt in grote lijnen de conclusies van zijn proefschrift. Proust bespreekt 
volgens Kummer ideologieën over antisemitisme, klassenonderscheid en salon-
cultuur die ook nu nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Het feit dat 
Proust dat doet binnen de literatuur maakt hem uniek: 'Door hem stuiten we 
op ideologieën die ook nu nog werkzaam zijn. Het "vermengen" van uiteen
lopende rassen en culturen, de conflicten die dat nu ten enen male met zich 
meebrengt, zal in Europa een van de belangrijkste problemen gaan vormen. [...] 
Wat ik probeer te verdedigen is dat Proust in de Recherche deze bekende the
ma's op een bijzondere wijze heeft gebracht, op een wijze die alleen in litera
tuur mogelijk is, waar stijl oppermachtig is. De vreemdste tegenstrijdigheden, 
onopgeloste problemen, ironie over zaken waartegen we ons in de eerste plaats 
schrap zetten, krijgen we heel apart opgediend. Misschien worden we juist daar
door aan het denken gebracht en krijgen we een beetje zicht in onszelf waar 't 
van binnen niet allemaal zo brandschoon is als we het wel zouden wensen'.375 
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