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Hoofdstuk 5 

Conclusie 

5.1 Evaluatie afbakening probleemstelling 

Alvorens een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen die ten grondslag 
liggen aan deze studie, lijkt het mij zinvol eerst de grenzen die ik aan mijn 
onderzoek heb gesteld te evalueren. De afbakeningen die ik in de inleiding ten 
aanzien van mijn probleemstelling heb voorgesteld, zijn naar mijn mening goed 
werkbaar gebleken, maar enige kanttekeningen zijn nodig. 

In de eerste plaats had ik er voor gekozen alleen de receptie van Proust in 
de publieke kritiek te bestuderen en de academische kritiek buiten beschouwing 
te laten. Er bleken voldoende receptiedocumenten in de publieke media aan
wezig. Toch heb ik regelmatig receptiegegevens van de academische kritiek in 
mijn analyses betrokken. Dit bleek noodzakelijk, enerzijds omdat veel academi
ci zich met Proust in de publieke media hebben beziggehouden en anderzijds 
omdat wetenschappelijke publicaties hier en daar van invloed waren op be
schouwingen in de publieke media of hierin werden besproken. Met name lite
rair-historische en literair-technische interpretaties van het werk van Proust 
worden door academici geleverd. Zo waren het de romanisten Dresden (1965) 
en zijn promovenda Jaffé-Freem (1971) die reeds in de jaren zestig en zeventig 
de modernistische aspecten van Prousts schrijverschap in de publieke media 
naar voren brachten door te wijzen op het feit dat zijn werk gezien kan worden 
als een voorloper van de Franse 'nouveau roman'. Ook de interpretaties van 
Fokkema en Ibsch (1984), die Proust in verband brachten met het modernisme, 
zijn tot op zekere hoogte van invloed geweest op de publieke media; hun studie 
werd uitvoerig besproken en romanisten als Plessen (1986) en Hillenaar (1995) 
verwerkten de belangrijkste conclusies in hun geschriften voor diverse tijd
schriften. Het principe van de onwillekeurige herinnering krijgt algemene 
aandacht in de publieke media, maar de enige uitvoerige analyse van Prousts 
geheugenleer is opnieuw van de hand van een romanist. Van Buuren geeft in 
1985 op basis van de interpretaties van de Franse structuralist Genette een uit
voerige analyse van het metonymisch en metaforisch geheugen bij Proust. Van 
Krogten (1988) en Halberstadt-Freud (1977) zijn de enigen die de mogelijke 
raakvlakken tussen de liefdestheorieën van Freud en Proust diepgravend hebben 
onderzocht en Evers (1997) en Kummer (1995) presenteren de enige cultuur-
sociologische analyses van Prousts werk die we in de Nederlandse receptie 
tegenkomen. 

De academische wereld en meer in het bijzonder de actieve romanistiek heb
ben dus een belangrijke bijdrage proberen te leveren aan de ontwikkeling van 
het betekenispotentieel van Prousts werk in Nederland, maar de eerlijkheid ge
biedt te zeggen dat zij daar slechts tot op zekere hoogte in zijn geslaagd. On
danks de pogingen van bijvoorbeeld Dresden en Fokkema en Ibsch is Prousts 
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wezenlijke bijdrage aan de vernieuwingen in de romankunst van de twintigste 
eeuw toch maar in beperkte mate tot de publieke kritiek doorgedrongen. De 
moderniteit van Proust is nauwelijks van invloed geweest op de algemene pu
blieke opinie. 

Hoewel er zeker sprake is van een grote wisselwerking tussen academici en 
literaire critici moet de invloed van de wetenschappelijke Proustkritiek in het 
algemeen niet overschat worden. Mijn onderzoek toont namelijk tegelijkertijd 
aan dat er ook een duidelijk verschil tussen beide lezersgroepen bestaat, omdat 
de meeste wetenschappelijke publicaties niet in de publieke media worden be
sproken en omdat academici die in de publieke media over Proust schrijven 
vaak ook deel uitmaken van dit circuit en aan hun artikelen meestal een niet-. 
wetenschappelijk karakter meegeven. Strikt wetenschappelijke publicaties die 
wel worden besproken, zoals de reeds genoemde studies van Evers, Van Krog-
ten, Kummer en Fokkema en Ibsch, worden over het algemeen zeer negatief 
door de publieke kritiek ontvangen. Men vindt de voorgestelde interpretaties 
doorgaans te pretentieus. Beide circuits, het academische en het publieke, gaan 
er kennelijk van uit dat ze uiteindelijk toch ieder een aparte, zeer specifieke 
doelgroep bedienen. Van de wetenschapper wordt verwacht dat hij zich met 
zijn interpretaties begeeft op het niveau van de internationale Proustkritiek ter
wijl de publieke criticus, die overigens doorgaans academisch geschoold is, zich 
op de doorsnee Proustlezer zonder wetenschappelijke ambities meent te moeten 
richten. Dat dit beeld dat men heeft van de eigen doelgroep wellicht niet hele
maal juist is, bewijzen de verkoopcijfers van het boek van Van Krogten. On
danks (of misschien wel dankzij) de afwijzende kritiek in de media, was het 
boek een enorm succes bij het grote publiek. Proustlezers zijn doorgaans hoog
opgeleide mensen die door de Recherche te lezen gewend zijn op hun analytische 
vermogens te worden aangesproken; een diepgravende benadering zal ze juist 
misschien wel aanspreken. 

Vervolgens heb ik om pragmatische redenen in principe de productieve en 
passieve receptie buiten het onderzoek gelaten; het onderwerp zou anders te 
breed worden. Natuurlijk zegt de kwantiteit van het aantal receptiedocumenten 
in de publieke media iets over de belangstelling in het algemeen voor Proust in 
Nederland, maar de mening van de literaire kritiek is niet zomaar gelijk te 
stellen aan de mening van een groter publiek. Keer op keer wordt er in de 
receptiedocumenten op gewezen dat Proust, als hij al wordt gelezen, slecht 
wordt gelezen. Nader literatuursociologisch en empirisch receptie-onderzoek 
naar oplagen, aanschafbeleid, leen- en leesgedrag en boekenbezit, is nodig om 
iets te kunnen zeggen over de receptie van Proust door de anonieme Nederland
se lezers. Ik vermoed evenwel dat een dergelijk onderzoek geen spectaculaire 
conclusies zal opleveren; Proust geniet grote bekendheid in Nederland, zeker 
onder hoog opgeleiden, maar hij wordt niet veel gelezen. De Nederlandse verta
lingen van Prousts Recherche hebben gemiddeld een oplage van minder dan 5000 
exemplaren, hetgeen beduidend lager is dan de oplages van de vertalingen van 
bijvoorbeeld Joyce's Dubliners of Manns Der Zauberberg. 

De produktieve receptie is deels toch in dit onderzoek aan de orde gekomen 
omdat er aandacht voor bestond in de publieke media en omdat ik het niet heb 
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kunnen nalaten om het werk van Nederlandse romanschrijvers die een rol heb
ben gespeeld in de receptie van Proust op impliciete of expliciete verwijzingen 
te onderzoeken. Een invloedstudie heb ik evenwel niet nagestreefd. Ook voor 
de produktieve receptie geldt dat nader onderzoek naar eventuele verwantschap
pen tussen Proust en Nederlandse auteurs of naar mogelijke beïnvloeding nog 
goed mogelijk is, alhoewel ik ook ten aanzien van deze probleemstelling denk 
dat de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn. Zoals ik heb aange
toond zijn expliciete verwijzingen naar Proust in Nederlandse literaire uitingen 
zeldzaam. Met uitzondering van Hiegentlich, Vestdijk, Brakman en in mindere 
mate Nooteboom en Vleugel, was Proust geen belangrijk referentiepunt voor 
Nederlandse auteurs. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat, 
voor zover mij bekend, relatief weinig Nederlandse schrijvers goed thuis zijn of 
waren in Prousts werk. Onderzoek naar de produktieve receptie zal zich in de 
eerste plaats op die auteurs moeten richten die Proust gelezen hebben en zich in 
min of meer positieve zin over hem hebben uitgelaten zoals Lodewijk van 
Deyssel, Simon Vestdijk, Maarten 't Hart, Jan Siebelink, Boudewijn Büch, 
Willem Brakman1, Hella Haasse2, Marga Minco3, Hans Warren4, Theun de 
Vries5, Miep Diekman6, Jef Geeraerts7, A. van Kampen8, Annie Romein-Ver-

M. Ros en R. Ferdinandusse, 1971, p. 35. De laatste vraag in hun enquête luidde: Hebt U ooit 

iets van Proust gelezen? En wat dacht u toen? Het antwoord van Brakman was: 'Ik dacht dat 

het vreemd genoeg veel boeiender is om over Proust te lezen dan om hem zelf te lezen. Het 

doet me een beetje godslasterlijk aan maar ik dacht het wel'. 

o.e. p. 75: 'Ik denk nog altijd, wat ik (ongeveer) dacht in 1938, toen ik voor het eerst een werk 

van Proust las, en wel Le côté de Guermantes: Dit is letterlijk onbeschrijflijk proza, waar ik 

nooit in uitgelezen raak, zelfs als het soms onleesbaar mocht lijken door ragfijn uitspinnen en 

nuanceren, en door de dichtheid van het associatieve materiaal. Alle kritiek is van een lachwek

kende kneuterigheid, vergeleken bij de kwaliteit van dit oeuvre'. 

o.e. p. 125: 'Ja. Ik dacht er het mijne van'. 

o.e. p. 186: 'In allerlei periodes van mijn leven heb ik geprobeerd Proust te lezen. Ik meen zelfs: 

alle delen. N o g nooit ben ik er helemaal door een heen gekomen. Zijn langdradigheid is van 

een soort waar ik geen geduld voor heb en zijn sfeer ligt me niet. Prousts werk vervult me met 

een geïrriteerde bewondering'. Zie ook H. Warren, Geheim Dagboek 1952-1953, Bert Bakker, 

Amsterdam, 1958, p. 48, 21 april 1952: 'Ik lees nu het ene deel na het andere van Prousts A la 

recherche du temps perdu. Na aanvankelijk verzet met buitengewoon genoegen. Ik ben nu in So-

dome et Gomorrhe'. 

o.e. p. 174: 'De Recherche in haar geheel. Ik dacht: Magistraal. En met voor imitatie vatbaar'. 

o.e. p. 53: 'A la recherche du temps perdu. Dat Proust op eenzelfde manier de enge realiteit pro

beerde te doorbreken zoals je als kind probeert je je "verleden", een magische vóórwereld, te 

herinneren, ontdaan van de gekleurde informaties van volwassenen'. 

o.e. p. 65: 'Ik las A la recherche du temps perdu. Ik dacht: "Nou, die kan wat"'. 
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schoor', F. Bordewijk10, Th. Sontrop11, F.C. Terborgh12, A. van de Werf
horst13, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Guus Vleugel en Godfried Bo-
mans14. Ook Annie M.G. Schmidt13 heeft Proust gelezen, maar het lijkt me 
onwaarschijnlijk dat men iets van zijn geest in Jip en Janneke terug zal vinden. 
De Vlaamse Proustfanaat Lampo zouden we nog aan deze lijst kunnen toe
voegen.16 Alleen Vestdijk, Vleugel en Brakman geven expliciet aan door Proust 
te zijn beïnvloed. Alle andere schrijvers ontkennen Proust op enigerlei wijze te 
hebben willen imiteren hetgeen wellicht ook te maken heeft met het feit dat er 

o.e. p. 105: 'Ja. En ik dacht daarbij steeds: hoe is het in godsnaam mogelijk dat zó goed, zó bril

jant schrijven, zó simpel, zó eenvoudig is. Ik ga 't direct ook zo doen. Maar als ik dan begon, 

verdorden en verbleekten - in tot wanhoop stemmende machteloosheid - de woorden onder 

mijn pen'. 

o.e. p. 136: 'Ja. Boeiend, maar moeilijk'. 

Volgens de enquête van Brachin heeft hij de eerste twee delen van de Recherche gelezen. In zijn 

Verzameld Werk komen we een aantal verwijzingen naar Proust tegen. Hij verwijt Proust tot 

tweemaal toe leestekens verkeerd te gebruiken. Zie bijvoorbeeld F. Bordewijk, 'Over de lees

tekens' . In: Verzameld Werk 13, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1991, p. 299: 'Laat ik thans 

van de grapjes afstappen. Het weglaten of verkeerd plaatsen van leestekens is, ook zonder de 

aangehaalde extreme voorbeelden, en evenzeer als de overdaad daarvan, een zaak die de letter

kunde ter harte gaat. Marcel Proust is berucht om de grillige en zelden rake uitstrooiing daar

van over zijn geschriften, maar wat deze beroemdheid en zijn uitgever, die zijn interpunctie 

precies volgde, zich konden veroorloven levert toch geen voorbeeld op dat navolging verdient'. 

In zijn artikel 'Stand van het huidig proza' , op p. 104 van o.e. stelt Bordewijk dat Proust en 

Anatole France een literatuur hebben geschreven die bezeten is van 'de koorts der bezieling'. 

Deze bezieling treft men volgens hem in de literatuur die na hen kwam niet meer aan: 'Ik mis 

de eigen toon, de originaliteit. De tijd van Proust en France schijnt voorbij en we moeten ons 

tevreden stellen met Romains die, veelbelovend begonnen, niet aan het eind kan komen van 

zijn roman fleuve, welke steeds meer fleuve en steeds minder roman wordt ' . 

o.e. p. 151: 'Alles. Ik dacht toen wat Proust dacht'. 

o.e. p. 159: 'Vaak. Uiterst boeiend, maar wel wat uitvoerig. Le temps retrouvé was een verras

sing'. 

o.e. p . 191: 'Natuurlijk. Proust lezen is voor mij het binnengaan in een unieke, andere wereld, 

te vergelijken met dat wat bij het lezen van Kafka gebeurt. Het is fascinerend en neemt je ge

heel in beslag. Na afloop heb je dan nietszeggende commentaren als: prachtig, ongelofelijk! 

Maar ook: wat een ouwe zeur, wat een prietpraat over al zijn besognes. Dat zegt en betekent 

niets. Ik lees Proust steeds weer'. 

o.e. p. 29: 'Ja kort geleden in Florence. Ik dacht toen: wat laat'. 

o.e. p. 144: 'Wat schitterend! Kon ik er maar doorheen komen!'. 

Zie bijvoorbeeld H . Lampo, Hélène Défraye, Manteau, Brussel, 1974, p. 5: 'De lethargie waaruit 

jullie deze morgen onwillekeurig vrij laat ontwaakten, moet veeleer vereenzelvigd worden met 

de toestand van vóór onze geboorte. De slaap is een terugkeer tot ons embryon, een recherche 

du temps perdu, zo jullie me de litteraire omschrijving veroorlooft'. 
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een groot taboe rust op literaire navolging: voor je het weet, word je van 
plagiaat of epigonisme beticht. De verwijzingen die ik in het werk van 't Hart , 
Vleugel, Brakman en Nooteboom ben tegengekomen, doen veronderstellen dat 
de doorwerking van Proust wellicht toch iets groter is dan men over het 
algemeen wil toegeven. Vestdijk kende weinig gêne op dit punt. In Gestalten 
tegenover tmj schrijft hij bijvoorbeeld naar aanleiding van de invloed die 
Slauerhoff en Du Perron op zijn dichtkunst hebben uitgeoefend: 'Ik wil mijzelf 
niet te kort doen; het ging hier alleen maar om nuances; maar ik zou zeker 
twee of drie sonnetten uit die tijd kunnen noemen, waarin Du Perron's toon 
vrijwel objectief aantoonbaar is; ik was mij dit ook bewust, al vergat ik het 
graag. Er waren trouwens andere voorbeelden; ik had nog steeds het gevoel het 
vak te moeten leren; ik vond ook niets schandelijks in het ondergaan van 
invloeden, die ik als gangmakers blijkbaar nodig had; maar het is duidelijk, dat 
ik niet bepaald de aangewezen persoon was om in een tijdschrift als Forum te 
worden ingehaald'.17 Zoals we gezien hebben was ook Proust voor Vestdijk 
een van de gangmakers. 

Op basis van mijn persoonlijke bevindingen zou ik voor wat betreft de pro-
duktieve receptie met name nader onderzoek willen voorstellen naar de relatie 
tussen Proust en Van Deyssel, Vestdijk, Vleugel, Brakman en Nooteboom. Ten 
aanzien van Van Deyssel zou nader onderzocht kunnen worden of er inderdaad 
sprake is van stilistische verwantschappen met Proust. Kamerbeek (1960) en Jan-
sonius (1971) hebben geconstateerd dat er op stilistisch niveau sprake is van een 
zekere tijdgeest, die zich uit in bijvoorbeeld de 'écriture artiste'. Proust en Van 
Deyssel zijn naar hun mening beiden beïnvloed door de impressionistische 
'tijdsstijl' hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het feit dat ze gebruik 
maken van zeer persoonlijke en vaak synesthetische metaforen. Ook Evers 
(1997) is deze mening toegedaan. Daarnaast zijn beide schrijvers sterk gericht op 
de innerlijke belevingswereld van hun personages. Het is een zeer introspectieve 
literatuur. Zonder hier een uitvoerige analyse te kunnen geven van de relatie 
Proust-Van Deyssel, wil ik toch duidelijk stellen dat er ook grote verschillen 
zijn tussen Proust en Van Deyssel die waarschijnlijk alles te maken hebben met 
het feit dat zij niet echt generatiegenoten zijn. De zinnen zijn bij Van Deyssel 
doorgaans veel korter, hij schrijft meestal in de derde persoon, essayistische 
uitweidingen komen we bij hem nauwelijks tegen, hij gebruikt veel meer dialo
gen en het huiskamerrealisme dat we bij hem bij herhaling tegenkomen, is bij 
Proust vrijwel geheel afwezig. Daarnaast hanteert Van Deyssel nog de techniek 
van afwisseling van scène en samenvatting die zo kenmerkend is voor de negen-
tiende-eeuwse roman en die Proust zo verafschuwde. Het is waar dat ook Van 
Deyssel voortdurend kleurnuances en lichtperspectieven in zijn beschrijvingen 
verwerkt, maar zijn metaforiek is toch veel minder structureel uitgewerkt dan 
bij Proust. De volgende scène uit Een liefde (1887), waarin Mathilde vanuit haar 
rijtuig de natuur om haar heen gadeslaat, laat zich goed vergelijken met de scène 
in Combray waarin de ik-figuur de hem zo geliefde meidoorn beschrijft: 'De on-

S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1992, p. 50. 
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bekende stukken natuur, die van weerszijden en van voren, door de vierkante 
glazen vakken van het rijtuig, in haar oogen drongen, telkens verdwijnend, zich 
telkens vernieuwend, met grijzig-blauwe, lila en goud-witte tinten, waartegen de 
lage en hooge boomen en struiken, met hun magere, kale, draayend-kronkelen-
de armen en talloze akelig-spichtige vingers, telkens dichter samengestoken, als 
de overgebleven geraamten van een daar plotseling verkoold soldatenleger, zich 
roerloos-dreigend verhieven, schenen haar in een gelukloze toekomst te voeren, 
op den maatgang van de trappelende paarden'.18 En bij Proust: 'La haie for
mait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs 
fleurs amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un qua
drillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière; leur parfum 
s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant 
l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait 
son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flam
boyant comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux 
du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche chair de fleur de fraisier. Combien 
naïves et paysannes en comparaison sembleraient les eglantines qui, dans quel
ques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, 
en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait' [Recherche 1: 138). 
Proust en Van Deyssel geven hier beiden een mooie variant op het romantische 
'paysage de l 'âme': de natuur is de spiegel van de ziel. In beide beschrijvingen 
treedt personificatie op, maar verder zijn er grote verschillen. Bij Proust staan 
de opgeroepen asssociaties (de vrouw, bloemen, religie) namelijk niet los. Een 
twintigtal pagina's eerder ziet de ik-figuur de meidoorn voor het eerst in de 
kerk van Combray en ook dan associeert hij de bloem met jonge meisjes (Re
cherche 1: 112). Meer in het algemeen speelt de associatiereeks vrouw-bloem-
religie een grote rol bij Proust. Denk bijvoorbeeld aan de orchidee in het 
décolleté van Odette die symbool wordt voor het liefdesspel tussen haar en 
Swann, aan de titel A l'ombre des jeunes filles en fleurs of aan het feit dat de 
verteller de Duchesse de Guermantes voor het eerst ontmoet in de kerk van 
Combray. Prousts metaforen zijn zoals ook Genette heeft betoogd vaak meto
nymisch bepaald en spelen veel meer dan bij Van Deyssel een structurende rol 
in de roman. Daarnaast is het zo dat synesthetische metaforen bij Van Deyssel 
veel zeldzamer zijn en vrijwel alleen worden geëvoceerd in natuurbeschrij
vingen. Bij Proust roepen ook bijvoorbeeld de muziek van Vinteuil of het bel
letje van het tuinhekje in Combray allerlei synesthetische metaforen op in de 
geest van de verteller: '[...] le double tintement timide, ovale et doré de la 
clochette pour les étrangers [...]' {Recherche 1: 14). En de psyche van Mathilde in 
Een liefde (en van May in de novelle Blank en Geel) doet meer denken aan de 
geestesgesteldheid van Emma Bovary dan aan die van Gilberte, Odette of Alber-
tine. 

Vleugel is daarentegen in zijn werk sterk beïnvloed door Proust. Zijn roman 
Een valse nicht is het verhaal van Luc Lewedorp, groot liefhebber van Proust en 

L. van Deyssel, Een liefde, Bert Bakker, Den Haag, 1975, p. 56. 
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ruige seks. Lewedorp is schrijver en beoordeelt de literatuur, dus ook zijn eigen 
werk, vanuit het referentiekader van Prousts magnum opus.19 Het resultaat 
daarvan is dat hij tenslotte moet constateren dat hij de grote meester nooit zal 
kunnen evenaren en de literatuur vaarwel moet zeggen; hij droomt dat hij 
Proust ontmoet en hem in het water gooit. Hij krijgt een uitnodiging om in een 
pornofilm op te treden; hij kan hooguit nog de Proust van de porno worden. 
Meer in het algemeen beroept Vleugel zich voor de uitbeelding van de homo
seksuele liefde in deze roman voortdurend op Proust. Ik kom hier onder 5.3.1 
op terug. 

De relatie Proust-Vestdijk is al uitgebreid bestudeerd20, maar het zou nog 
heel goed mogelijk zijn een vergelijkende studie te maken van bijvoorbeeld de 
receptie van deze twee psychologische romanschrijvers tijdens het Interbellum. 
Ook Vestdijks romans werden in de jaren dertig zowel op ethische gronden als 
esthetische afgewezen. Daarnaast zou het, hoe vreemd dat ook moge klinken, 
interessant zijn de verschillen tussen Proust en Vestdijk eens te belichten; Proust 
was voor Vestdijk immers niet meer dan een gangmaker. Vestdijk heeft zelf im
pliciet al aangegeven dat met name op het niveau van de stijl en de psychologie 
de roman na Proust nieuwe wegen is ingeslagen. Het onderzoek naar mogelijke 
raakvlakken tussen Proust en Brakman en Nooteboom zou zich kunnen richten 
op technische aspecten waarbij het principe van de (geheugen)associatie en de 
verteltechische consequenties hiervan (bijvoorbeeld collagetechniek, pastiche, 
vermenging droom en werkelijkheid) centraal zouden kunnen staan. Een derge-

G. Vleugel, Een valse nicht, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985, p . 47: 'Wat vrijwel iedere 

schrijver naast Proust in zijn ogen zo futiel maakte, was juist dat deze nooit beschrijft zonder 

onmiddellijk een gedachte, en zelfs de reflectie op die gedachte, en soms daarna de kritiek op de 

reflectie op die gedachte, aan het beschrevene te verbinden. Dit procédé, dat hij probeerde na te 

volgen in zijn eigen stijl, sluit iedere gemakzuchtige suggestie, flauwekul dus, uit; maar helaas 

had Lewedorp tot nog toe geen enkele interessante gedachtengang omtrent de door hem verhin

derde zelfmoord van de vrouw in de pyjama ontwikkeld'. 

Dit neemt niet weg dat er nog mogelijkheden zijn voor nader onderzoek. Zo werkt E. van der 

Starre, 1998, pp. 141-142 de gedachte nog eens nader uit dat zowel bij Proust als bij Vestdijk de 

romanfiguren hoge verwachtingen koesteren omtrent het te schrijven boek: 'In deze traditie [de 

idealistische] moeten we ook de Anton Wachterromans plaatsen. O p de laatste bladzijde van 

Kind tussen vier vrouwen wordt verhaald hoe Anton Wachter het verlies van Ina Damman in 

het werkelijke leven aanvaardt omdat hij haar op een geheel andere manier kan "bezitten": "Een 

overrompelend gevoel van liefde niet alleen, maar tevens machtsbesef en trots: zie, dit is Ina, 

mijn bezit, waarover ik beschik, dit is ze, daar, in me, - Ina, die ik steeds weer opnieuw op

roepen kan met alle hulpmiddelen, die haar jaar mij hebben [sic] geschonken!" Deze woorden 

zijn al vaker gezien als een aankondiging van het schrijverschap. Tot de "hulpmiddelen" die het 

mogelijk maken Ina "op te roepen" behoren zeker een aantal Proustiaans getinte herinneringen 

en andere tijdservaringen maar ook, zonder dat dit in alle duidelijkheid gezegd wordt, het 

schrijven. [...] Wie dit einde [het einde van Vestdijks roman] vergelijkt met dat van de Recherche 

merkt overeenkomsten en verschillen op. Enerzijds is de liefdeservaring gezuiverd van al het 

concrete dat de uiterlijke werkelijkheid kenmerkt: Ina Damman leeft voort in Anton Wachter, 

als een geïdealiseerd beeld van haar. Dit komt min of meer overeen met de verwachtingen die 

de aanstaande schrijvers in genoemde Franse boeken [de Recherche en La Nausée] koesteren. 

Anderzijds is de band met het schrijven zelf bij Vestdijk veel minder expliciet: we kunnen 

hoogstens vermoeden dat Anton Wachter zijn ervaringen te boek zal stellen'. 
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lijk onderzoek zou aanleiding kunnen zijn om Prousts modernistische aspecten 
en bijvoorbeeld zijn relatie tot het postmodernisme te bestuderen. Brakman 
biedt talrijke pastiches van Proust, die de Proustreceptie in een postmodernisti
sche context plaatsen. Ik heb hier al het een en ander over gezegd in het vierde 
hoofdstuk. 

Ook de geografische afbakening - alleen Nederland en niet het hele Neder
landse taalgebied - is werkbaar gebleken. Naast Groot Nederland, heeft alleen 
Forum tot 1933 een Nederlandse en een Vlaamse redactie, overigens niet omdat 
de redactie van mening was dat er veel interferentie was tussen beide litera
turen.21 De meeste Vlaamse periodieken worden, in tegenstelling tot de Franse, 
niet behandeld in de Nederlandse pers. De meest produktieve vergelijking is 
inderdaad die tussen de Franse en de Nederlandse receptie gebleken. Ik heb dan 
ook geprobeerd, deels op basis van bestaand onderzoek, een vergelijking te 
maken tussen de receptie van Proust in Frankrijk en in Nederland. Dit betekent 
niet dat mijn onderzoek ook maar bij benadering een volledig overzicht geeft 
van de receptie van Proust in Frankrijk. Zoals ik heb aangetoond heeft de 
Franse receptie slechts in beperkte mate doorgewerkt in de Nederlandse en het 
zijn uitsluitend die aspecten die van belang zijn voor mijn onderzoek. Ik kom 
hier onder 5.3.2 op terug. Een onderzoek naar de receptie van Proust in Frank
rijk is trouwens, ondanks de al bestaande deelstudies op dit terrein, nog een 
braakliggend terrein. 

De meest fundamentele afbakening die ik voor de uitvoering van mijn onder
zoek had gesteld, is het onderscheid dat ik gemaakt heb tussen receptie
geschiedenis en receptie-esthetica. Ik ben van mening dat mijn onderzoek aan
toont dat een samengaan van beide niet altijd goed haalbaar is, en wellicht ook 
met altijd wenselijk, en dat het noodzakelijk is publieke literaire receptie en 
interpretatie van elkaar af te bakenen. Interpretatie en receptie zijn geen synonie
men van elkaar. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb betoogd zijn receptie-
esthetische analyse of interpretatie en bijvoorbeeld dat wat er in een recensie 
gebeurt vaak twee zo verschillende grootheden dat vergelijking geen zin heeft. 
De voor dit onderzoek gebruikte receptiedocumenten zijn inderdaad vaak zo 
summier en oppervlakkig dat een confrontatie met een eigen receptie-esthetische 
analyse zinloos is. Dit geldt met name voor de behandeling van Proust in de 
dag- en weekbladpers. Bovendien bevatten veel receptiedocumenten nauwelijks 
informatie over de eigen leeservaring van de criticus. De recensent/criticus treedt 
vaak niet als exemplarische lezer op maar veeleer als voorlichter van zijn 
publiek. De katholieke kritiek van vóór de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld 
zag het als haar belangrijkste taak het katholieke volksdeel voor te lichten om
trent de morele waarde van de besproken literatuur. Slechts in enkele gevallen 
bleek sprake van een meer interpretatieve benadering, zoals in het vierdelig essay 
van Vestdijk uit 1966. Wel hebben we gezien dat de visie van Vestdijk op Proust 
sterk gekleurd is door zijn eigen preoccupaties ten aanzien van bijvoorbeeld 

Zie 'redactioneel'. In: Forum, 1933, p. 833: 'Wij schreven reeds ter inleiding van ons eerste 
nummer , dat de Nederlandsche en Vlaamsche letteren zich meer als parallelle dan als diep in 
elkaar grijpende verschijnselen ontwikkelen'. 
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angsten en door zijn eigen schrijversproblematiek. Van der Starre zegt in dit ver
band: 'Waar bij diens relatie [van Vestdijk] tot Proust en Valéry een haast na
tuurlijk accent lag op zijn poëticale opvattingen, daar zou een onderzoek naar 
zijn kijk op Simenon vooral moeten ingaan op weer andere aspecten, zijn mens
beeld bijvoorbeeld'.22 Had ik onderzoek gedaan naar de receptie van Proust 
door de academische kritiek, dan zou een confrontatie tussen de concrete acade
mische receptiedocumenten en een eigen receptie-esthetische analyse wel zeer 
wenselijk zijn geweest omdat de academische kritiek veel interpretatiever te werk 
gaat. 

Het gevolg van deze keuze voor een louter receptie-historische analyse was, 
dat ik niet waarde-oordelend mocht optreden. Ik heb dit niet als bijzonder hin
derlijk ervaren omdat er, om toch een waarde-oordeel te geven, weinig onzin 
over Proust wordt geschreven. Aantoonbaar foutieve interpretaties zijn zeld
zaam. Uit Prousts werk spreekt nergens een verheerlijking van het erfelijk 
koningschap zoals Hol in 1922 beweerde, Drions analyse (1971) van Vestdijks 
vierdelig essay doet niet op alle punten recht aan de intenties van de auteur en 
de ware doorbraak van Proust vond niet pas plaats in de jaren zestig toen de 
'nouveaux romanciers' zijn werk weer op de voorgrond plaatsten zoals Hillenaar 
(1993) en Kummer (1996) bijvoorbeeld beweerden. Integendeel, de visie op 
Proust van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' heeft nauwelijks 
doorgewerkt in de Nederlandse kritiek en Sée noemt A la recherche du temps 
perdu al in 1922 een 'literair monument dat voorbestemd is de tand des tijds te 
weerstaan'. De meeste besproken critici zijn zeer goed bekend met Prousts werk 
en proberen zijn opvattingen en intenties zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te 
geven. De Nederlandse Proustkritiek is buitengewoon serieus, wellicht iets te 
serieus. 

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de voorgestelde interpretaties soms 
aanvechtbaar lijken. In principe leent het werk van Proust zich goed voor een 
receptie-esthetische analyse. Zowel in zijn literaire geschriften als in zijn 
kritieken reflecteert hij voortdurend over een groot scala aan onderwerpen, 
waaronder de kunst en meer in het bijzonder de literatuur. Ik zal in deze con
clusie dan ook wel een paar contrastieve analyses geven waarbij ik in grote lijnen 
de juistheid van de voorgestelde interpretaties zal onderschrijven met mijn eigen 
receptie-esthetische analyse. Toch zal voor de beoordeling van vermeende foutie
ve interpretaties een confrontatie tussen mijn eigen receptie-esthetische analyse 
en de concrete receptiedocumenten niet altijd uitsluitsel kunnen bieden omdat 
Prousts ware bedoelingen zich nooit voor de volle honderd procent laten recon
strueren. 

Heeft Proust, toen hij naar aanleiding van het septet van Vinteuil de verteller 
liet filosoferen over de 'patrie inconnue dont chaque grand artiste est le citoyen' 
{Recherche 3: 257), een platonische of neo-platonische beginselverklaring willen 
afsteken, zoals Dresden en in zijn gevolg Kummer, Wage en J.H. de Ridder heb
ben beweerd? Of loopt Proust met deze gedachte vooruit op de fenomenologi
sche benadering van het 'wezen' der dingen waarvan niet verondersteld wordt 

E. v.d. Starre, 1998, p. 19. 
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dat het ergens een transcendent, substantieel bestaan leidt, zoals Vestdijk en 
Drion beweerden? Is Prousts relativisme en subjectivisme inderdaad niet juist in 
strijd met de platoonse richting die uitgaat van een niet-tijdgebonden en objectief 
bestaan van waarden? Proust zocht waarschijnlijk naar een weg tussen absolutis
me en relativisme. 

Heeft Proust via de nachtkusepisode een genetisch gezichtspunt ten aanzien 
van de liefde en de intermenselijke relaties tot uitdrukking willen brengen, zoals 
Halberstadt-Freud en Van Krogten beweerden? Jong geleerd is oud gedaan. Of 
levert hij in deze scène juist een parodie op een dergelijke Freudiaanse ge-
dachtengang? Wat leest de moeder immers de kleine Marcel voor wanneer ze ge
dwongen is de nacht op zijn kamertje door te brengen? François le Champi van 
Georges Sand. De weesjongen François wordt geadopteerd door de molenaars
vrouw Madeleine. Ze raken verliefd op elkaar en trouwen uiteindelijk: de 
'moeder ' trouwt met haar zoon. Een uitnodiging van Proust om een Freudiaanse 
'oedipale' interpretatie op zijn werk los te laten of een knipoog aan het adres 
van de lezer? Het boek wordt nauwlettend door Mamma gescreend. Ze slaat 
zorgvuldig alle liefdesscènes tijdens haar voordracht over. 

Is Proust wel zo'n uitgesproken exponent van de rationeel-explicatieve psy
chologie zoals Vestdijk en Rodenko in navolging van Sartre hebben beweerd? 
We kunnen het ons afvragen. Benadrukt Proust ten aanzien van de liefdes
geschiedenis van de verteller en Albertine niet juist het failliet van een dergelijke 
intellectualistische psychologie en is hij ook op dit punt niet veel moderner dan 
men doorgaans denkt? Schrijft Proust immers niet aan het begin van Albertine 
disparue naar aanleiding van het plotselinge vertrek van zijn geliefde: '"Made
moiselle Albertine est partie!" Comme la souffrance va plus loin en psychologie 
que la psychologie! Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette 
séparation sans s'être revus était justement ce que je désirais, et, comparant la 
médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle 
me privait de réaliser [...], je m'étais trouvé subtil, j'avais conclu que je ne 
voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots: "Mademoiselle 
Albertine est partie" venaient de produire dans mon coeur une souffrance telle 
que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps [...]. Oui, tout à 
l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine, 
j'avais cru ne rien laisser de côté, en exact analyste; j'avais cru bien connaître le 
fond de mon coeur. Mais notre intelligence, si lucide soit-elle, ne peut apercevoir 
les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés tant que, de l'état 
volatil où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler 
ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en 
croyant voir clair dans mon coeur. Mais cette connaissance, que ne m'auraient 
pas donnée les plus fines perceptions de l'esprit, venait de m'être apportée, dure, 
éclatante, étrange, comme un sel cristallisé, par la brusque réaction de la douleur' 
{Recherche 3: 419-420). 

Ieder literair werk leent zich tot op zekere hoogte voor uiteenlopende inter
pretaties. Geen receptie-esthetische analyse kan daar iets aan veranderen of zou 
daar iets aan moeten willen veranderen. Proust was zelf geen andere mening 
toegedaan: 'En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-
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même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il 
offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût 
peut-être pas vu en soi-même' (Recherche 3: 911). Ieder boek is een vergrootglas 
waarmee de lezer in zijn eigen leven kan lezen. Ik denk dat ik in mijn proef
schrift terecht ben uitgegaan van de polyvalentieconventie, dat wil zeggen van 
de opvatting dat interpretatieverschillen zonder meer moeten worden geaccep
teerd als behorend bij literariteit, maar, zoals gezegd, zal ik in deze conclusie 
toch een wat meer contrastieve benadering toepassen en de belangrijkste resul
taten van mijn onderzoek naar de receptie van Proust in Nederland confronte
ren met een eigen analyse van Prousts werk. 

5.2 Algemene bevindingen: globale waardering 

De geschiedenis van de receptie van Proust in Nederland overziend, constateer 
ik dat er nauwelijks sprake is van een waarderingscurve. De aandacht voor 
Proust in de publieke media komt pas laat op gang maar zij is over de hele be
studeerde tijdsperiode vrij constant geweest. Meteen vanaf de jaren twintig 
wordt Proust gezien als een belangrijk auteur en is er veel belangstelling voor 
zijn werk in de Nederlandse media. Het is dan ook opvallend dat de vertaling 
van zijn werk zo lang op zich heeft laten wachten. De redenen hiervoor zijn 
waarschijnlijk in de eerste plaats van praktische en economische aard: men zag 
er tegen op een werk van de omvang van A la recherche du temps perdu te laten 
vertalen en men voorzag een niet al te grote oplage. Daarnaast heeft het feit dat 
Proust door zijn vroegtijdig overlijden in 1922 al snel niet meer tot de literaire 
actualiteit behoorde, waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Werken van Gide wer
den in de jaren dertig wel vertaald. Alleen in de jaren dertig en begin jaren 
veertig zien we dat maatschappelijke en literaire ontwikkelingen, de politieke en 
economische crisis, de Tweede Wereldoorlog, de teruggelopen belangstelling 
voor Proust in Frankrijk, de drang naar literaire vernieuwing zoals die bijvoor
beeld tot uitdrukking kwam in de beweging van de Nieuwe Zakelijkheid en de 
gebrekkige aandacht voor Proust van de kant van leidinggevende Nederlandse 
critici als Du Perron en Ter Braak, een stagnerende invloed hebben gehad op de 
receptie van Proust in Nederland. Ook de laatste jaren lijkt de aandacht voor 
Proust in de publieke media iets terug te lopen, maar ik denk dat hier niet echt 
sprake is van een tendens die zich zal doorzetten. Ik vermoed dat bij het eerst 
volgende 'evenement', het verschijnen van het laatste deel van de vertaling, de 
aandacht voor Proust weer zal oplaaien. De redenen die bijvoorbeeld onlangs in 
HP/De Tijd naar voren werden gebracht voor de sterk teruggelopen belangstel
ling voor Vestdijk (een te beperkt lezerspubliek en een behoefte aan een 'snelle' 
literatuur bij het grote publiek), zijn in principe ook op Proust van toepassing, 
maar ik denk dat Proust uiteindelijk toch aan het lot dat Vestdijk ten deel is 
gevallen zal weten te ontsnappen ook al zien we ook in het geval van Vestdijk 
weer een kleine opleving in de belangstelling naar aanleiding van de viering van 
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zijn honderste geboortejaar op 17 oktober 1998.23 De Bezige Bij heeft Prousts 
werk nog niet verramsjt en ook nu kent Nederland nog een aantal pleitbezor
gers voor Prousts literatuur. De Nederlandse Marcel Proust Vereniging leidt, in 
tegenstelling tot het Vestdijkgenootschap, een bloeiend bestaan. 

Wel zien we in de loop van deze eeuw, en meer in het bijzonder vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig, een verschuiving van de aandacht voor Proust 
van de tijdschriften naar de dag- en weekbladpers. De Nederlandse tijdschriften 
besteden in het algemeen steeds minder aandacht aan de Franse literatuur. Het 
aantal uitvoerige beschouwingen over Proust is dan ook in de laatste decennia 
afgenomen. De dag- en weekbladpers richt zich hoofdzakelijk op de literaire 
actualiteit, hetgeen de nodige consequenties heeft voor aard en inhoud van de 
publicaties. In de dag- en weekbladpers reageert men hoofdzakelijk op literaire 
nieuwsfeiten en dat betekent dat de receptie van Proust sterk wordt bepaald 
door evenementen. We treffen er vooral recensies aan van toneel- en filmadapta-
ties, besprekingen van vertalingen, biografieën en studies en interviews met Cor-
nips. Men kan dus zeggen dat de receptie van Proust in de publieke media de 
laatste jaren oppervlakkiger is geworden, hetgeen vermoedelijk ook alles te 
maken heeft met het feit dat men ervan uitgaat dat alles wel zo'n beetje over 
Proust is gezegd. De recente zeer degelijke biografie van Tadié (1996) wordt 
waarschijnlijk niet besproken noch in het Nederlands vertaald omdat deze in 
vergelijking met de reeks voorafgaande biografieën te weinig nieuwe spectacu
laire feiten naar voren brengt. Alain de Bottons snelle, 'postmodernistische', 
behandeling van Prousts werk krijgt daarentegen volop de aandacht; zijn boek 
How Proust can change your life (1997), wordt onmiddellijk in het Nederlands 
vertaald. Originaliteit is dus een belangrijk criterium geworden al betekent dat 
niet dat alles wat origineel is ook goed wordt bevonden. Het boek van De 
Botton riep zeer gemengde reacties op. Deze afname van het aantal uitvoerige 
kritische beschouwingen over Prousts werk wordt deels gecompenseerd door 
het feit dat er in de laatste periode een aantal uitvoerige Nederlandstalige 
wetenschappelijke studies over Proust in Nederland is verschenen, zoals die van 
Van Krogten en van Fokkema en Ibsch. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse 
Proustkritiek zich de laatste tijd weer terugtrekt binnen de universitaire muren 
en dat is jammer. De wetenschappelijke wereld heeft altijd geprobeerd en zal 

M. Ros zegt over Vestdijks gedaalde populariteit: 'Het is voorbij. Hij [Vestdijk] wordt alleen 

nog gelezen door middelbare vrouwen in bloemetjesjurken of bestudeerd door kommaneukers 

aan de universiteit van Nijmegen'. En T. van Deel: 'De smaak voor Vestdijk wordt bedorven 

door de thans vigerende literatuur, waarin alles leuk, makkelijk, lekker en snel moet zijn'. 

(A. Fransen, 'Vestdijk en de levenden'. In: HP/De Tijd, 15 mei 1998, p. 63). Zie ook K. Fens, 

'De meester der meervoudigheid'. In: de Volkskrant, 16 oktober 1998: 'De meester der meer

voudigheid, hij [Vestdijk] vereist een andere literatuuropvatting dan nu gangbaar is. En dat is de 

opvatting van de enkelvoudigheid. Die resulteert in romans en verhalen die slechts de ene 

lezing verdragen, geen dubbele bodems kennen, geen werelden eronder of erachter zichtbaar 

maken of te vermoeden geven, waarin men zich eerder met dan in taal uitdrukt en die op de 

laatste bladzijde echt uit zijn. [...] Vestdijk vraagt een manier van lezen, een opvatting van lite

ratuur ook, die door de nieuwe literatuur geleidelijk ongedaan wordt gemaakt'. 
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ook in de toekomst moeten proberen via de publieke media Prousts werk grote
re bekendheid te geven in Nederland. 

De aandacht voor Proust is dus over het geheel genomen vrij constant en 
dat geldt ook voor de beoordeling van zijn werk. Ander werk van Proust dan 
A la recherche du temps perdu wordt doorgaans met veel reserve door de kritiek 
ontvangen. Er wordt niet veel aandacht aan besteed. Pastiches et Mélanges, Jean 
Santeuil, Contre Sainte-Beuve, Les plaisirs et les jours, L'Indifférent en Prousts 
correspondentie worden interessant bevonden voor hen die belangstelling heb
ben voor de ontstaansgeschiedenis van A la recherche du temps perdu, maar de 
literaire kwaliteit van deze werken wordt doorgaans zeer matig geacht. Greshoff 
(1932) en Zeeman (1993) spreken bijvoorbeeld hun teleurstelling uit over de 
geringe literaire kwaliteit van Prousts correspondentie. De Nederlandse kritiek 
besteedt vrijwel uitsluitend aandacht aan A la recherche du temps perdu. Dit werk 
wordt in literair opzicht als het belangrijkste beschouwd en wordt doorgaans 
zeer positief beoordeeld. Een uitgesproken negatieve beoordeling komt men 
tegen in de katholieke kritiek van voor de Tweede Wereldoorlog en in de 
publicaties van critici die zich in het verlengde begeven van bewegingen die zich 
afzetten tegen het genre van de psychologische roman: de Nieuwe Zakelijkheid 
in de jaren dertig en het existentialisme eind jaren veertig en begin jaren vijftig. 
Ook de Franse vertegenwoordigers van de beweging van de 'nouveau roman' in 
de jaren zestig en begin jaren zeventig zetten zich af tegen de psychologische 
roman, maar zij zien Proust toch in de eerste plaats als een voorloper. De 
katholieke kritiek hanteert bij haar afwijzing hoofdzakelijk ethische argumen
ten. Men verwijt Proust zijn atheïsme en intellectueel amoralisme en in samen
hang daarmee zijn zuiver esthetische kunstopvatting en zijn psychologisme. In 
plaats van de katholieke idee van de mens die zijn eenheid vindt in God, bena
drukt Proust dat de mens gekenmerkt wordt door een intermitterende persoon
lijkheid waarvan de diepere eenheid zich alleen openbaart tijdens de extra-
temporele momenten van de onwillekeurige herinnering en in de kunst: 'Mais 
qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendu ou respirée jadis, le soient de nouveau, 
à la fois dans le présent et dans le passé réels sans être actuels, idéaux sans être 
abstraits, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se 
trouve libérée, et notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, 
mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste 
nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a 
recréé en nous, pour la sentir, l 'homme affranchi de l'ordre du temps' {Recherche 
3: 873). Niet God maar de onvrijwillige herinnering voedt ons met hemels voed
sel. De kunst levert het laatste oordeel: '[...] A tout moment l'artiste doit écouter 
son instinct, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école 
de la vie, et le vrai Jugement dernier' (Recherche 3: 880). In de ogen van Proust 
herhaalt de kunstenaar Gods schepping, een idee dat door de katholieken als 
godslasterlijke zelfoverschatting werd gezien: 'Mais j ' y pouvais discerner que le 
charme de chacune [schilderijen van Elstir] consistait en une sorte de méta
morphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme méta
phore, 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 
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1: 835). Critici die in navolging van de Nieuwe Zakelijkheid en het existentia
lisme Prousts literatuur afwezen, hanteren uitsluitend esthetische en psycholo
gische of filosofische argumenten: zij verzetten zich in hoofdzaak tegen de ratio
neel-analytische psychologie van Proust. Het existentialisme was daarnaast voor 
sommigen aanleiding om Prousts essentialistische werkelijkheidsbenadering en 
het gebrek aan engagement in zijn werk aan de kaak te stellen. 

Er bestond dus wel kritiek op Prousts werk, maar deze kritiek wordt door
gaans volledig geneutraliseerd en meer dan gecompenseerd door de talloze loven
de beoordelingen van prominente pleitbezorgers als bijvoorbeeld Vestdijk en 
Dresden. Zowel in de jaren dertig als eind jaren veertig stelt Vestdijk alles in het 
werk om aanvallen op Proust te pareren. Door de hele receptiegeschiedenis heen 
roemt men Prousts esthetische kunstopvatting, zijn vernieuwende psychologi
sche inzichten en in het verlengde daarvan zijn liefdes- en geheugenleer. Daar
naast wordt hij vaak gezien als wegbereider van de twintigste-eeuwse literatuur. 

Ik meen dus te mogen stellen dat de grootheid van Proust in Nederland in 
volle omvang is erkend. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de receptie 
van de Franse literatuur in Nederland, maar mijn indruk is dat Proust een van 
de weinige Franse auteurs is die definitief tot de Nederlandse canon is door
gedrongen en over zo'n lange periode de belangstelling van de Nederlandse lite
raire kritiek heeft weten vast te houden. Zola bijvoorbeeld is zeker van invloed 
geweest op de Nederlandse contemporaine literatuur maar hij heeft nooit een 
status vergelijkbaar met die van Proust bereikt. Het werk van Proust is een 
mijlpaal in de 'hogere' West-Europese cultuur, zoals Zwagerman in zijn roman 
Gimmick! laat zien door Proust te plaatsen tegenover de moderne mediacultuur. 
Proust is ook in Nederland een literair monument waar een bijna heilig ontzag 
voor bestaat, hetgeen blijkt uit de vele verontwaardige reacties op de toneel
adaptaties en de film van Schlöndorff. Met Prousts werk mag niet gespeeld wor
den. De recente uitspraak van Mona Ozouf dat binnen de huidige democratische 
samenleving de literatuur wordt gereduceerd tot iets banaals, lijkt mij dan ook 
ongegrond.24 Een goed (Frans) voorbeeld van het feit dat elke vrije interpretatie 
van Prousts magnum opus door de kritiek als heiligschennis wordt opgevat, zijn 
de afwijzende reacties op de onlangs gepubliceerde stripboek-interpretatie van 
Stephane Heuet: 'Tekst en tekeningen zijn gebaseerd op A la recherche du temps 

M. Dijkgraaf, 'Erasmusprijswinnares Mona Ozouf over Franse Revolutie en schrijftalent'. In: 

NRC Handelsblad, 19 september 1998: 'Ozouf is ook bijzonder onder de indruk van James' 

vooruitziende, waarschuwende blik op de desastreuze gevolgen die de democratie zou hebben 

op kunst en op de roman in het bijzonder. "Door zijn werk ageerde hij tegen de eenvormigheid 

en de platheid die het gevolg zijn van de democratie. Alles wordt door de publieke opinie, de 

mode en de consumptiemaatschappij gereduceerd tot iets banaals. Iedere vorm van evaluatie 

wordt er beschouwd als anti-democratisch, als elitair, dus ook de literatuur. De visie die James 

in The Bostonians gaf op de publiciteit, geldt nu nog. Er treedt een versneld verouderingsproces 

op, zowel voor kunstwerken als voor mensen. Een roman heeft tegenwoordig een levensduur 

van drie maanden. Het talent, het genie, alles wat boven het gemiddelde uitsteekt is verdacht in 

de ogen van de democratische publieke opinie. Daarom kent men in het huidige literatuur

onderwijs aan het stripboek hetzelfde statuut toe als aan het werk van Proust . Wie protesteert 

wordt uitgemaakt voor archaïsch, elitair en reactionair. Dat is dodelijk voor de literatuur"'. 
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perdu, waaraan Heuet een kolderieke draai probeert te geven. Die poging heeft 
in eerste instantie maar weinig bijval van de Franse literatuurcritici gekregen. 
Heuet, art director bij een reclamebureau en tot voor kort in kleine kring 
vooral bekend als verdienstelijk schilder van zeegezichten, is hier en daar al 
beschuldigd van karaktermoord'.25 De tekenaar zelf is van mening dat hij een 
missie heeft te volbrengen: '"Er gaan miljoenen mensen dood die de grootsheid 
van dit werk nooit hebben kunnen ervaren omdat ze de eerste vijftig bladzijden 
maar niet doorkomen. Dit is voor hen bedoeld. Ik hoop dat mijn werk mensen 
aanmoedigt verder te lezen"'.26 De verkoop van het eerste deel, Combray, ver
loopt buitengewoon voorspoedig. Een uiting van 'Ozoufiaanse' democratische 
platheid die maakt dat het oorspronkelijke werk ten dode is opgeschreven? Ik 
denk het niet. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een ordinair verzetje. 

5.3 Evaluatie doelstellingen en belangrijkste bevindingen 

5.3.1 Betekenispotentieel en beeldvorming 

De eerste doelstelling van dit proefschrift, het betekenispotentieel van Prousts 
werk blootleggen en de beeldvorming rondom zijn persoon vaststellen, is in de 
loop van dit onderzoek de belangrijkste gebleken. Receptie-historisch onder
zoek, zoals in deze studie uitgevoerd, biedt in de eerste plaats inzicht op deze 
punten. 

Zoals Greshoff reeds in 1932 opmerkte, is de aandacht voor Proust beslist 
niet alleen een literaire eredienst. Door de hele receptiegeschiedenis heen is de 
aandacht voor de biografische gegevens bijzonder groot. Het beeld dat vanaf de 
jaren twintig tot in de jaren vijftig en zestig van Prousts persoon naar voren 
wordt gebracht, is dat van de geniale ascetische kunstenaar die zijn leven in 
dienst van zijn werk stelde. Men had hoofdzakelijk oog voor de 'artistieke' kant 
van zijn persoonlijkheid. Keer op keer wordt verteld hoe Proust zich tijdens de 
laatste jaren van zijn leven opsloot in zijn met kurk beklede kamer om er zijn 
magistrale roman te schrijven. Men kan zeggen dat er sprake was van een 
zekere mythevorming rondom zijn persoon. Volgens Greshoff (1932) bijvoor
beeld was Proust 'een uitzonderingswezen tussen de confectiemenschen'. Alle 
kritiek, zoals Prousts vermeende snobisme, wordt resoluut van de hand ge
wezen. Proust heeft natuurlijk gedurende een bepaalde tijd een mondain leven 
geleid, maar als hij echt een snob was geweest dan zou hij nooit een werk als A 

[Anonymus], 'Lachen om Proust en zijn levenswerk'. In: de Volkskrant, 7 september 1998: '"Dit 

is een schokkende onderneming", schreef criticus Hervé de Saint-Hilaire in het dagblad Le Figa

ro. In zijn bespreking rept hij ook van de "enorme creatieve zinloosheid" die Heuets werk zou 

kenmerken. "Laten we het woord blasfemie maar niet gebruiken en voorbijgaan aan de opper

vlakkige behandeling van een van de grootste teksten uit onze literaire canon. Nee, dit is een 

gecombineerde vorm van wreedheid en catastrofe"'. 

I.e. 
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la recherche du temps perdu hebben kunnen schrijven, waarin immers genadeloos 
wordt afgerekend met het snobisme (Tielrooy 1924, Greshoff 1932): 'Le snob
isme est une maladie grave de l'âme, mais localisée et qui ne la gâte pas tout 
entière' (Recherche 2: 14). Volgens Drion (1963) zijn het juist de ontluisterende 
ervaringen in mondaine kringen geweest die Proust tot het schrijven van zijn 
boek hebben aangezet. Pas in de loop van de jaren zestig, na het verschijnen 
van de correspondentie, de biografieën van Painter en Diesbach en de onthul
lingen van Albaret, en met de opkomst van psychoanalytische interpretatie
methoden wordt het beeld dat men van Proust geeft meer genuanceerd. Vanaf 
dat moment brengt Prousts persoon tot op zekere hoogte een scheiding der 
geesten te weeg. Sommigen volgen bijvoorbeeld Diesbach (1991) en Meijsing 
(1985) in hun poging de vrome legende rondom Prousts persoon de wereld uit 
te helpen. Men krijgt meer oog voor de 'menselijke' kanten van Prousts per
soonlijkheid: zijn homoseksualiteit, zijn vermeende erotische preoccupaties en 
de bijzondere relatie die hij onderhield met zijn moeder. Drion (1963) gelooft 
dat de Montjouvainscène in Combray de literaire kristallisatie is van het sadisme 
dat Proust zelf jegens de nagedachtenis van zijn moeder heeft gepleegd. Volgens 
Teunisse (1971) was Proust een verwend kind dat door een overdaad aan moe
derliefde nooit volwassen is geworden. Hermans (1976) gelooft met Diesbach 
dat Proust een voyeur en een hoerenloper was. Van Praag (1975/1976) is van 
mening dat Proust evenals Kafka een liefdebehoeftige, een passieve tiran, was bij 
wie de kracht om zelf lief te hebben niet bijzonder groot was. Meijsing be
schrijft Proust in zijn nawoord bij de vertaling van de briefwisseling als een on
uitstaanbare, kleinzielige, over het paard getilde egoïstische kwast. Ros (1993) 
noemt hem 'een egoïstische ziel'. En Halberstadt-Freud (1993) is ervan over
tuigd dat Proust een onevenwichtig en achterdochtig karakter had. Proust had 
volgens haar in zijn persoonlijk leven een perverse manier van doen die over
eenkomt met het gedrag van de verteller in A la recherche du temps perdu die 
bijvoorbeeld niet aan Albertine wil laten merken hoeveel hij van haar houdt. 
De meeste critici houden evenwel vast aan het beeld van de bijzondere persoon
lijkheid die Proust moet zijn geweest, zoals de verontwaardigde reacties van 
Jongma (1986), Ruyter (1985 e), Knopper (1985) en Cornips (1992) op de inter
pretaties van Meijsing aangeven. Cornips denkt dat ze het goed met hem zou 
hebben kunnen vinden. Brakman (1993) ziet het feit dat Proust nooit volwassen 
is geworden juist als iets heel positiefs: het stelt hem in staat de wereld onver-
vormd waar te nemen en de druk het denken te normaliseren en te automatise
ren te weerstaan. Wel is het zo dat men doorgaans de voorkeur geeft aan de 
kunstenaar boven het individu dat Proust moet zijn geweest, hetgeen feilloos 
overeenkomt met Prousts eigen opvattingen omtrent het onderscheid dat ge
maakt dient te worden tussen het 'moi social' (de persoon) en het 'moi pro
fond' (de kunstenaar): '[...] cette méthode [die van Sainte-Beuve] méconnaît ce 
qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-même nous apprend: qu'un 
livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos 
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habitudes, dans la société, dans nos vices'.27 Proust heeft zich altijd afgezet 
tegen de historisch-biografische literatuurbenadering van bijvoorbeeld Sainte-
Beuve want het beeld dat wij ons van iemand maken is altijd sterk gekleurd 
door onze eigen preoccupaties: 'Mais même au point de vue des plus insignifi
antes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, 
identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connais
sance comme d'un cahier des charges ou d'un testament; notre personnalité 
sociale est une création de la pensée des autres' {Recherche 1: 19). 

Hoewel de aandacht voor Prousts biografie groot was in Nederland, heeft de 
'recherche des clefs', dat wil zeggen het naspeuren van de biografische achter
gronden van de Recherche, in de Nederlandse kritiek geen belangrijke rol ge
speeld. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat in Nederland 
niemand met Proust op de schoolbanken heeft gezeten, er geen Illiers-achtig 
bedevaartsoord is en de Faubourg St. Germain minder tot de verbeelding 
spreekt dan in Frankrijk. Naar aanleiding van de gepubliceerde biografieën, 
waarin bijvoorbeeld veel aandacht wordt besteed aan de mogelijke ware iden
titeit van Prousts personages, wijst men in de Nederlandse kritiek slechts zeer 
globaal op het verband tussen Prousts leven en zijn werk. Van een ware 'model-
lenjacht' zoals we die bijvoorbeeld in de biografie van Painter tegenkomen, is in 
de Nederlandse kritiek geen sprake. Greshoff onderzoekt in 1932 de ware iden
titeit van de Baron de Charlus, Resink ziet in 1983 de Franse componist De
bussy als de sleutel tot Vinteuil, Meijsing gaat in 1985 uitvoerig in op het 
verband tussen de briefwisseling en Prousts roman, Meijer verklaart in 1986 op 
basis van de biografische gegevens de afwezigheid van Prousts broer Robert in 
de Recherche en Pröpper onderzoekt in 1992 de parallellen tussen de liefdes
geschiedenis van Proust en zijn secretaris-chauffeur Agostinelli en die tussen de 
verteller en Albertine. Allen benadrukken overigens dat A la recherche du temps 
perdu geen sleutelroman is, hetgeen opnieuw geheel conform Prousts eigen op
vattingen is zoals hij die onder andere in Le temps retrouvé verwoordde: 'Dans 
ce livre où il n 'y a pas un seul fait qui ne soit fictif, où il n 'y a pas un seul 
personnage "à clefs", où tout a été inventé par moi selon les besoins de ma dé
monstration [...]' {Recherche 3: 846). Proust zelf verwerpt iedere autobiografische 
analyse van zijn roman. 

Wanneer we vervolgens kijken naar de globale ontwikkeling van het beteke
nispotentieel van Prousts werk, dan constateer ik in de eerste plaats een grote 
consensusvorming in de literaire kritiek. Er zitten veel herhalingen in de diverse 
beschouwingen. De buitensporige aandacht voor de Madeleinescène en voor de 
liefde tussen Swann en Odette, doet inderdaad soms vermoeden dat velen nooit 
verder zijn gekomen dan het eerste deel. Critici grijpen vaak terug op eerdere 
kritieken en verdisconteren de uitspraken van andere critici in hun eigen 
commentaren. In iedere periode zien we dezelfde aandachtspunten in de kritiek 
terugkeren. Belangrijk zijn Prousts antirealisme, zijn psychologische inzichten, 
zijn liefdes- en geheugenleer en zijn nieuwe behandeling van het begrip tijd. 

M. Proust, 1954 (a), p. 137. 
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Van een polemische toespitsing is in de Nederlandse kritiek naar aanleiding van 
Prousts werk nauwelijks sprake. Gedurende de hele receptiegeschiedenis heen 
steggelt men over de kwaliteit van Prousts stijl. Katholieken en niet-confessio-
nelen twisten tijdens het Interbellum over de waarde van met name Prousts 
psychologische inzichten waarvan het vernieuwend karakter overigens door 
beiden wordt onderkend, Vestdijk verdedigt het genre van de psychologische 
roman tegen aanvallen van in het verlengde van het existentialisme opererende 
critici als Rodenko, 't Hart verwerpt Siebelinks psychoanalytische interpretaties 
van de Madeleinescène en Vestdijk, Drion en Fokkema en Ibsch verzetten zich 
tegen de opvatting van Dresden c.s. dat er bij Proust sprake is van (neo)-plato-
nisme. Zij bespeuren bij Proust geen hechte band met Plato. Fokkema en Ibsch 
zijn meer in het algemeen de mening toegedaan dat Dresden Prousts werk ten 
onrechte koppelt aan het symbolisme. 

De belangstelling in de kritiek voor Proust kent niet alleen kwantitatief en 
inhoudelijk maar ook kwalitatief in Nederland een opmerkelijke continuïteit. 
Van een chaos van meningen is beslist geen sprake en men kan ook niet zeggen 
dat de interpretaties steeds beter worden. De publicaties van De Bruijn eind 
jaren twintig doen kwalitatief beslist niet onder voor meer recente publicaties. 
En Greshoff had in 1932 al evenveel inzicht in de 'modernistische' aspecten van 
Prousts proza als Fokkema en Ibsch in 1984. Er zijn denk ik twee belangrijke 
redenen aan te voeren voor deze buitengewone inhoudelijke en kwalitatieve 
continuïteit van de Nederlandse Proustreceptie die gezien de resultaten van 
andere historische receptie-onderzoeken opmerkelijk is.28 Ten eerste is Proust 
ook in Nederland, zoals ik reeds gezegd heb, een literair monument; het is niet 
chique om niet van Proust te houden en je haalt het niet in je hoofd uitspraken 
over hem te doen zonder zijn werk grondig bestudeerd te hebben. En in de 
tweede plaats is Proust, die zijn roman doorspekt heeft met essayistische 
uitweidingen, vaak zeer expliciet over zijn bedoelingen. Ik ben het niet eens 
met Erens (1935) dat Proust de lezer 'tyraniseert', maar hij dwingt hem wel 
vaak in een bepaalde richting. Over Prousts liefdes- en geheugenleer bijvoor
beeld valt nauwelijks te twisten. Je kunt het er mee eens zijn of niet en je kunt 
je afvragen of en in welke mate er verwantschappen aan te tonen zijn met de 
theorieën van bijvoorbeeld Freud en Bergson. Er is eigenlijk maar één punt dat 
op verschillende momenten in de loop van de receptiegeschiedenis echt aan

zie bijvoorbeeld J. Bel, 1993, p. 29: 'In deze dissertatie voer ik niet alleen méér prozawerken op 
dan gebruikelijk is in literair-historische handboeken, ik presenteer ook de toenmalige, vaak af
wijkende interpretaties. Steeds minder werken worden steeds beter gelezen. Bij sommige onder
zoekers bestaat er het idee dat er steeds betere interpretaties worden geleverd. Complete mono
grafieën zijn gewijd aan de lezing van één tekst, zoals Bloks Verhaal en lezer en Sötemanns De 
structuur van Max Havelaar. Toch laat dit receptie-onderzoek zien dat er in de loop der jaren 
ook 'concretisaties' verloren zijn gegaan. Een van de verrassende aspecten van deze studie is dat 
de interpretatiemogelijkheden vaak veel breder zijn dan men nu aanneemt. Uit de opmerkingen 
van contemporaine critici blijkt regelmatig dat op dit moment nog steeds bekende teksten des
tijds op een geheel andere wijze werden 'geconcretiseerd', dat wil zeggen gelezen. In Een na
gelaten bekentenis (1894), de roman van Emants die tegenwoordig meestal naturalistisch wordt 
genoemd, ziet de contemporaine kritiek bijvoorbeeld mystieke elementen'. 
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leiding heeft gegeven tot polemiek en dat is de vraag of Prousts werk, stilistisch, 
thematisch of pyschologisch, modern kan worden genoemd. 

Het gevolg van deze grote consensusvorming onder de Nederlandse critici 
was dat het materiaal zich vrij gemakkelijk systematisch liet ordenen. Ik zal nu 
meer in detail de belangrijkste aandachtspunten in de kritiek zoals ik die in de 
respectievelijke hoofdstukken naar voren heb gebracht nog even kort de revue 
laten passeren en mijn belangrijkste bevindingen naar voren brengen. 

Ten eerste de plaats die Proust zou hebben ingenomen in de literatuur
geschiedenis. Inhoudelijk wordt Prousts werk over het algemeen als verouderd 
gezien. Zijn schildering van het decadente salonleven van de Belle Epoque, de 
dilettantistische levensstijl van zijn personages en het ontbreken van cultuur
kritiek worden doorgaans typerend geacht voor de tijd van voor de Eerste 
Wereldoorlog. Met name ten tijde van of vlak na politieke of economische 
crises staan sommige critici afwijzend tegenover het ontbreken van maat
schappijkritiek in het werk van Proust. Ik zeg met nadruk 'sommige critici', 
omdat de meeste critici door de hele receptiegeschiedenis heen hun bewonde
ring uitspreken over het feit dat Proust het primaat van de kunst verdedigt. 
Proust wijst iedere vorm van expliciet geëngageerde literatuur, zoals die zich 
bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog manifesteerde, af als intellectuele 
kunst: 'Dès le début de la guerre, M. Barres avait dit que l'artiste (en l'espèce 
Titien) doit avant tout servir la gloire de sa patrie. Mais il ne peut la servir 
qu'en étant artiste, c'est-à-dire qu'à condition, au moment où il étudie ces lois, 
institue ces expériences et fait des découvertes aussi délicates que celles de la 
science, de ne pas penser à autre chose - fût-ce à la patrie - qu'à la vérité qui est 
devant lui. N' imitons pas les révolutionnaires qui par "civisme" méprisaient, 
s'ils ne les détruisaient pas, les oeuvres de Watteau et de La Tour, peintres qui 
honorent davantage la France que tous ceux de la Révolution' (Recherche 3: 
888). De Recherche bevat minder expliciete maatschappijkritiek dan vroeger 
werk van Proust. In Jean Santeuil wordt de Dreyfusaffaire bijvoorbeeld veel 
uitvoeriger en veel explicieter aan de orde gesteld dan in de Recherche. Zoals 
Kummer (1985) en anderen reeds opmerkten, stelt Proust tegenover expliciet 
engagement een perspectivistsiche benadering waarin de lezer de vrijheid heeft 
zijn eigen 'waarheid' te kiezen. Proust behandelt de nationaal geëngageerde lite
ratuur inderdaad op ironische wijze in zijn Recherche in de figuren van Brichot 
en De Norpois. In de ogen van De Norpois, was Bergotte slechts een 'joueur de 
flûte'. Het was uit angst om zelf vanwege zijn meesterlijke irrationele schoon
heid, voor 'joueur de flûte' te worden uitgemaakt, dat Proust bij het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog de publicatie van zijn roman staakte. Hij vond de 
hectische jaren van de Eerste Wereldoorlog maar weinig geschikt voor zijn 
introspectief proza. Toen hij in 1919 de Prix Goncourt ontving voor A l'ombre 
des jeunes filles en fleurs, was een deel van de kritiek zeer verontwaardigd over 
het feit dat Prousts werk verkozen was boven de roman Les Croix en Bois van 
René Dorgelès die handelde over de oorlog. Vervolgens zien we in de jaren 
dertig onder andere door toedoen van de economische en politieke crisis een 
afname in de belangstelling voor Proust. Proust gaf geen uitdrukking aan een 
actuele problematiek. Marsman beweert in 1932 dat er voor een twintigjarige 
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intellectueel uit Sowjet-Rusland geen vervelender schrijver bestaat dan Proust. 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, onder invloed van het existentialisme, ver
wijt men ook hier en daar Proust zijn gebrek aan engagement. Proust stond 
met zijn opvatting 'la vraie vie, c'est la littérature' mijlenver af van het 
maatschappelijk geëngageerde schrijverstype van de existentialisten. Proust 
moest het afleggen tegen de tankcommandant André Malraux, de oorlogscorres
pondent Ernest Hemingway en de verzetsman Louis Aragon. Vanaf de jaren 
vijftig komt hier tot op zekere hoogte verandering in. Van Galen Last wijst in 
1971 in navolging van Adorno en Benjamin op de maatschappijkritiek, die wel 
degelijk in Prousts werk aanwezig zou zijn. De discussie gaat ook minder vaak 
over het vermeende gebrek aan engagement in Prousts werk; de schrijver mag 
zich weer terugtrekken in zijn ivoren toren. Dit verklaart wellicht waarom men 
tijdens deze periode niet alleen vanuit literair-technisch maar ook vanuit 
inhoudelijk oogpunt meer oog heeft voor de actualiteit van Prousts werk, 
alhoewel de meningen hieromtrent sterk uiteen blijven lopen. Bregstein (1965) 
vindt dat de groepsmoraaltjes die uit Prousts beschrijvingen van de mode
salonnetjes van het begin van deze eeuw spreken, zich ook vandaag in bijvoor
beeld universitaire clubjes nog manifesteren. Zwaap (1995) is meer in het 
algemeen van mening dat de menselijke comédie zoals Proust die gestalte heeft 
gegeven, niet aan actualiteit heeft ingeboet. Pröpper (1992/1993) vindt 
daarentegen dat Prousts beschrijvingen van het sociale leven gedateerd zijn juist 
omdat ze nog steeds deels actueel zijn. De filosofische, spirituele dimensie van 
Prousts werk is naar zijn mening veel interessanter. Ook Kummer (1996) vindt 
Prousts beschrijvingen van het mondaine leven gedateerd. Onze huidige salon-
cultuur wordt volgens hem alleen nog maar bepaald door platpratende project
ontwikkelaars, bankdirecteuren en uitgeverstyconen. Prousts opvattingen over 
antisemitisme, klassenonderscheid en vermenging van culturen, zijn naar zijn 
mening echter nu nog werkzaam. De Botton (1997) stelt de relatie tussen de 
door Proust beschreven wereld en de wereld van vandaag op zeer luchtige wijze 
aan de orde. Hij is van mening dat er voor wat betreft de grote levensvraag
stukken ook nu nog interessante lessen uit Prousts werk zijn te trekken. 

Literair-historische analyses komen we niet veel tegen in de publieke Neder
landse Proustkritiek. Een dergelijke benadering behoort eerder tot het domein 
van de wetenschap. Op dit punt loopt de meningsvorming in de publieke en de 
wetenschappelijke Proustkritiek dan ook het meest uiteen. Proust wordt door 
de hele receptiegeschiedenis heen gezien als een schrijver die de psychologische 
roman perfectionneerde en de negentiende-eeuwse romanconventies overboord 
zette. Er bestaat brede consensus over het feit dat zijn werk een reactie is op 
het negentiende-eeuwse realisme en naturalisme. Proust heeft zich daar inder
daad altijd expliciet tegen afgezet: 'La littérature qui se contente de "décrire les 
choses", d'en donner seulement un misérable relevé de lignes et de surfaces, est 
celle qui, tout en s'appelant réaliste, est la plus éloignée de la réalité, celle qui 
nous appauvrit et nous attriste le plus [...]' {Recherche 3: 885). Reeds voor de 
Tweede Wereldoorlog wijst Greshoff (1932) op de vormtechnische vernieuwing
en van Prousts werk, maar het accent ligt tijdens de eerste periode toch op het 
feit dat Proust door zijn vernieuwend tijdsbegrip en de daaruit voortvloeiende 
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perspectivistische verteltrant en zijn opvattingen over de intermitterende 
persoonlijkheid het genre van de psychologische roman ingrijpend heeft ver
nieuwd. Proust wordt in de eerste plaats gezien als laatste schakel in een 
eeuwenoude ontwikkeling binnen de Franse literatuur: die van de psychologi
sche roman. Zelfs vertegenwoordigers van de katholieke kritiek als Van Duin
kerken (1932 a) zien in Proust een voorbeeld van het 'hogere soort psycholo
gische romanschrijvers'. De moderniteit van Prousts psychologie wordt slechts 
sporadisch tegengesproken, bijvoorbeeld in de jaren dertig door Marsman (1932) 
en Erens (1935), die van mening zijn dat de psychologische analyse geen uit
drukking geeft aan het moderne levensgevoel en dat Prousts introspectieve 
literatuur plaats moet maken voor een meer objectieve prozastijl. Hoewel 
Prousts antirealisme door critici als Greshoff en De Bruijn met nadruk wordt 
onderstreept, wordt Proust tijdens de eerste periode nog nauwelijks in verband 
gebracht met generatiegenoten als Gide, Larbaud, Joyce, Mann en Woolf of met 
vertegenwoordigers van de bewegingen van de historische avant-garde. Integen
deel, Du Perron en Ter Braak interesseren zich niet voor Proust, maar wel voor 
Gide, Malraux en Larbaud. De Bruijn (1930 I) wijst iedere vergelijking tussen 
Prousts kunst en die van de symbolisten of de surrealisten van de hand. Men 
kan in het algemeen stellen dat critici voor de oorlog moeite hadden Proust een 
plaats te geven in de literatuurgeschiedenis; literair-historische indelingen 
ontstaan pas na verloop van vele jaren. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog legt men in eerste instantie de nadruk op 
het feit dat Proust door zijn vernieuwende ideeën het genre van de psychologi
sche roman ingrijpend heeft veranderd. Premsela (1947) en Dresden (1945/1946) 
benadrukken de invloed die Prousts psychologische ideeën op latere schrijvers 
hebben gehad. Maar men legt ook andere accenten. Onder invloed van het exi
stentialistische gedachtengoed ziet men hier en daar het genre van de psycho
logische roman in diskrediet gebracht worden en het werk van Proust als anti
modern afgeschilderd worden. Volgens Rodenko (1946) bijvoorbeeld laat de 
moderne auteur zijn hoofdpersonen hoofdzakelijk handelend optreden, waar
door deze minder tijd hebben voor analyses en bespiegelende karakterstudies. 
Deze opvatting sloot aan bij het existentialisme van Sartre, die de mens meer 
beoordeelt op zijn daden dan op grond van zijn intenties. Vestdijk (1948), die 
op zich ook van mening was dat Prousts psychologie gelocaliseerd diende te 
worden binnen het positivistische denkklimaat van de negentiende eeuw, gaf 
het genre van de psychologische roman daarentegen nog vele jaren. In zijn ogen 
baseerde Rodenko zijn stelling op een verouderde opvatting van de psycholo
gische roman en vergat hij dat de psychologie in de loop der jaren was geëvolu
eerd. Met name vanaf de tweede helft van de jaren zestig krijgt men, mede 
onder invloed van de Franse 'nouveau roman'-beweging, binnen de Nederlandse 
kritiek iets meer oog voor de vormtechnische vernieuwingen van Prousts werk. 
Vooral romanisten als Dresden en Jaffé-Freem beginnen Prousts bijdrage aan de 
vernieuwingen in de romankunst van de twintigste eeuw in te zien. Dit heeft 
waarschijnlijk ook te maken met het feit dat men in deze periode ook in 
Nederland gepreoccupeerd was met experimentelere, 'modernistische', vormen 
van literatuur. Toch zijn de modernistische aspecten van Proust niet van grote 
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invloed geweest. Proust is geen belangrijk referentiepunt geweest voor vertegen
woordigers van de experimentele literatuur in Nederland. Daar waar in Frank
rijk representatieve schrijvers en critici van de moderne twintigste eeuwse litera
tuur als Simon en Robbe-Grillet zich op Proust beroepen en hem als getuige 
gebruiken ten bewijze van de juistheid van hun eigen intenties, is dit in 
Nederland nauwelijks het geval. De enige uitzondering hierop vormt wellicht 
Brakman, zoals we reeds zagen. 

Tijdens de laatste periode is Prousts psychologie geen belangrijk thema meer 
in de publieke kritiek, waarschijnlijk omdat zijn ideeën ondertussen zo zeer 
gemeengoed zijn geworden dat men het niet nodig acht ze nog van verder com
mentaar te voorzien. Alleen binnen de literaire kritiek die zich bezig houdt met 
Prousts liefdestheorieën speelt zijn psychologie nog een belangrijke rol. Van 
Krogten (1988) ziet in Proust een ware schatkamer voor de psychologie. Het 
accent ligt tijdens deze laatste periode evenwel op het antireahsme van Prousts 
werk. Vanaf de jaren tachtig worden er diverse etiketten geplakt op de positie 
die Proust in de literatuurgeschiedenis zou innemen, waarbij men zich beroept 
op aanwijzingen die Proust zelf hieromtrent in zijn werk zou hebben gegeven. 
De kunst van Vinteuil en Elstir is aanleiding om Prousts werk te koppelen aan 
het impressionisme. Bergotte's wens om zinnen te schrijven 'qui ont une beauté 
en elles-mêmes' en de idee van de 'patrie inconnue dont chaque grand artiste est 
le citoyen' herbergen wellicht een verhulde ode aan het symbolisme. Prousts 
opvattingen over de kunst van Balzac nodigen uit tot een beschouwing over de 
anti-realistische en wellicht modernistische intenties van zijn kunst. Opvallend 
is dat voor de onderbouwing van deze literair-historische analyses vaak dezelfde 
of verwante argumenten worden gehanteerd: het impressionisme (antirealisme, 
metafoor en perspectivische verteltrant), het symbolisme (antireahsme, neo-
platonische kunstopvatting en metafoor), de nouveau roman (antirealisme, afwij
zing engagement, taalscepsis, autoreflectie, scepsis ten aanzien van karakter
tekening en hantering nieuwe verteltechnieken: doorbreking chronologie, ge
ringe belang van de anecdote, relativiteit van tijd en ruimte en collagetechniek) 
en het modernisme (antirealisme, taalkritiek, epistemologische twijfel, perspecti-
visme en autoreflectie). Proust zou zelf genoten hebben van de moeite die de 
literaire kritiek kennelijk heeft om zijn werk een definitieve plaats te geven 
binnen de literatuurgeschiedenis. Hij heeft namelijk zelf altijd iedere poging tot 
codificering, tot school- of groepsvorming van de hand gewezen. Zo schrijft hij 
in zijn Contre Sainte-Beuve: 'En art il n 'y a pas (au moins dans le sens scienti
fique) d'initiateur, de précurseur. Tout étant dans l'individu, chaque individu 
recommence, pour son compte, la tentative artistique ou littéraire; et les oeuvres 
de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité 
acquise, dont profite celui qui suit [...]. Un écrivain de génie aujourd'hui a tout 
à faire. Il n'est pas plus avancé qu 'Homère ' .2 ' 

Gedurende de hele receptiegeschiedenis heen bestaat er dus brede consensus 
over het feit dat Proust het genre van de psychologische roman heeft geperfec-

M. Proust, 1954, p. 134. 
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tionneerd en dat zijn werk vormtechnisch afrekent met de negentiende-eeuwse 
realistische roman. Over de vraag wat Proust hiervoor in de plaats stelt, zijn de 
opvattingen evenwel verdeeld. Binnen de publieke kritiek is men over het alge
meen niet erg geïnteresseerd in literair-historische indelingen maar koppelt men 
zijn werk hoofdzakelijk aan negentiende-eeuwse stromingen als het impressio
nisme en het symbolisme. Prousts taal, de thematiek van zijn werk en zijn 
analytische psychologie maken waarschijnlijk geen moderne indruk op de 
gemiddelde lezer en de analyses van de vertegenwoordigers van de 'nouveau 
roman' en van structuralisten als Genette hebben nauwelijks doorgewerkt in de 
Nederlandse publieke kritiek. Voor het beoordelingskader van een belangrijk 
criticus als Vestdijk waren ze nauwelijks van enige betekenis. Zoals ook Van 
der Starre concludeert beoordeelt Vestdijk in grote lijnen vanuit het referentie
kader van de psychologische roman.30 Als ik op de studies van Compagnon 
mag afgaan, is in Frankrijk, door toedoen van de 'nouveau roman' en de 'Nou
velle Critique', Prousts moderniteit wel tot de algemene publieke opinie door
gedrongen.31 Binnen de Nederlandse academische kritiek is Proust gedurende 
de afgelopen eeuw opgeschoven van negentiende-eeuwer naar modernist (hij 
wordt tegenwoordig in één adem genoemd met Gide en Larbaud). Vertegen
woordigers van de wetenschappelijke Proustkritiek benadrukken meer en meer 
de belangrijke rol die Proust heeft gespeeld voor de ontwikkeling van de 
twintigste-eeuwse roman en zien in hem een modernist en in een enkel geval 

E. v.d. Starre, 1998, p. 20 zegt in dit verband naar aanleiding van een boekbespreking van Vest

dijk over Les âmes fortes van Jean Giono: 'Vestdijk heeft zich weinig geïnteresseerd voor de 

nouveau roman. Weliswaar verwijst hij er in zijn essays en in zijn "gesprekken" zo nu en dan 

naar, maar dat gebeurt nogal terloops en men krijgt niet de indruk van een grote affiniteit. Dit 

hangt wellicht samen met zijn eigen praktijk, waarin slechts op bescheiden schaal ruimte was 

voor experimenten, zoals bijvoorbeeld de opbouw van Het genadeschot. Hoe dan ook, terwijl 

zijn essay toch geschreven is in 1965, toen de nouveau roman allang wereldberoemd was ge

worden, blijkt uit zijn beschouwingen over Gionos roman duidelijk dat hij het vernieuwende 

daarvan totaal niet ziet. Hij leest Les âmes fortes als een traditionele roman en probeert de tegen

strijdigheden langs psychologische weg te verklaren ten einde de coherentie binnen de roman 

tot elke prijs te handhaven. Hij probeert dus een gezichtspunt te vinden van waaruit de ver

schillende verhalen die over dezelfde personages verteld worden met elkaar in overeenstemming 

zijn te brengen, en zo het "eigenlijke" verhaal op te sporen. Daarbij gebruikt hij noties als 

"leugenachtigheid" en "geheugenzwakte", die relevant zijn voor de psychologische roman maar 

hier niet ter zake doen. Kortom, de roman gaat hij te lijf zoals men een meer traditioneel werk 

aanpakt'. 

A. Compagnon, 'Vous avez dit contemporain}'. In: S. Bertho, 1994, p. 7: 'Or , tel est également 

le lieu commun critique qui a permis le sacre de Proust à partir des années 1960: la Recherebe a-

t-on dit - Barthes par exemple -, est le roman du désir d'écrire. La circularité du roman proust-

ien a été identifiée au métalangage et à l'auto-référentialité, mis à la mode par le structuralisme 

et la nouvelle critique. Voilà en somme le cliché, à la fois populaire et savant, qui nous a fait 

voir en l 'auteur de la Recherche notre contemporain le plus eminent. Proust est devenu la co

queluche des avant-gardes théoriques des années 1970, au même moment où ses ventes s'envo

laient en livre de poche'. 



312 De receptie van Proust in Nederland 

zelfs een post-modernist.32 De negatieve reactie van K.L. Poll (1984) op het 
boek van Fokkema en Ibsch illustreert heel goed deze discrepantie tussen de 
publieke en de wetenschappelijke Proustkritiek. Proust zou zich volgens hem 
niet thuis hebben gevoeld in 'het klasje van het modernisme' en hij heeft daar 
waarschijnlijk gelijk in. Proust zou zich namelijk in geen enkel klasje thuis 
hebben gevoeld: 'Il est si personnel, si unique, le principe qui agit en nous 
quand nous écrivons et crée au fur et à mesure notre oeuvre, que dans la même 
génération les esprits de même sorte, de même famille, de même culture, de 
même inspiration, de même milieu, de même condition, prennent la plume pour 
écrire presque de la même manière la même chose décrite et ajoutent chacun la 
broderie particulière qui n'est qu'à lui, et qui fait de la même chose une chose 
toute nouvelle, où toutes les proportions des qualités des auteurs sont déplacées. 
Et ainsi le genre des écrivains originaux se poursuit, chacun faisant entendre une 
note essentielle qui cependant, par un intervalle imperceptible, est irréductible
ment différente de celle qui la précède et de celle qui la suit'.33 Zoals we 
hieronder zullen zien beroept Proust zich voor de onderbouwing van zijn stijl 
hoofdzakelijk op negentiende-eeuwse kunstwerken. 

Stilistisch wordt het werk van Proust doorgaans als moeilijk ervaren. Uit
voerige stijlanalyses komen we in Nederland niet tegen en dat zou Proust zelf 
betreurd hebben. In zijn optiek is het niet in de keuze van het onderwerp, maar 
in de stijl dat een schrijver zich manifesteert: 'Le style pour l'écrivain, aussi bien 
que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de 
vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et 
conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît 
le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de 
chacun' (Recherche 3: 895). De stijl van Prousts werk is geen belangrijk thema in 
de literaire kritiek, hetgeen wellicht mede verklaart waarom de vertalingen van 
zijn werk vrijwel nooit op hun technische kwaliteiten zijn beoordeeld. Een 
meer voor de hand liggende verklaring voor dit gegeven is het feit dat er binnen 
de Nederlandse kritiek überhaupt nauwelijks aandacht is voor de technische 
kwaliteiten van vertalingen. 

Prousts belangrijkste stijlkenmerken - zijn lange zinnen, het gebruik van 
metaforen, de globale compositie en de vermenging van roman en essay - wor
den doorgaans slechts zijdelings besproken en roepen in iedere afzonderlijke 
periode gemengde reacties op. Er bestaat binnen de Nederlandse kritiek brede 
consensus over het feit dat Proust de technieken van beschrijven en vertellen 
uit de realistisch/naturalistische roman loslaat. Het verhaal wordt in dubbele 
zin opgeblazen ten gunste van twee alternatieve oriëntaties: een dichterlijke, 
irrationele en een analytische. Het verhaal moet bij Proust voortdurend plaats-

Zie bijvoorbeeld M. Bal, 1994, p. 117: '[...] Proust est un moderniste; il en est même l'exemple 
paradigmatique. Une poétique qui pose la représentation, essentiellement subjective, comme 
seule réalité accessible, connaissable, serait moderniste. Dans l'histoire littéraire, Proust est con
sidéré comme un auteur foncièrement moderniste, et pour cause'. 

M. Proust, 1954 a, pp. 304-305. 
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maken voor dichterlijke ontboezemingen en essayistische uitweidingen. Poëzie, 
verhaal en betoog wisselen elkaar in de Recherche, net als in het werk van de 
fictieve schrijver Bergotte, voortdurend af: 'Et sans doute lui-même [Bergotte] 
devait sentir que là étaient ses plus grands charmes. Car dans les livres qui suivi
rent, s'il avait rencontré quelque grande vérité, ou le nom d'une célèbre cathé
drale, il interrompait son récit et dans une invocation, une apostrophe, une 
longue prière, il donnait un libre cours à ces effluves qui dans ses premiers 
ouvrages restaient intérieurs à sa prose, décelés seulement alors par les ondu
lations de la surface, plus douces peut-être encore, plus harmonieuses quand elles 
étaient ainsi voilées et qu'on n'aurait pu indiquer d'une manière précise où nais
sait, où expirait leur murmure. Ces morceaux auquels il se complaisait étaient 
nos morceaux préférés. Pour moi, je les savais par coeur. J'étais déçu quand il 
reprenait le fil de son récit. Chaque fois qu'il parlait de quelque chose dont la 
beauté était restée jusque-là cachée, des forets de pins, de la grêle, de Notre-
Dame de Paris, d'Athalie ou de Phèdre, il faisait dans un nuage exploser cette 
beauté jusqu'à moi. Aussi sentant combien il y avait de parties de l'univers que 
ma perception infirme ne distinguerait pas s'il ne les rapprochait de moi, j 'aurais 
voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toutes choses, sur
tout sur celles que j'aurais l'occasion de voir moi-même [...]' (Recherche 1:95). 
Een aardig voorbeeld van de wijze waarop Proust via het werk van een van zijn 
fictieve kunstenaars zijn eigen poëtica uitdraagt: aan meningen en metaforen 
ook bij Proust geen gebrek. Zoals onder anderen Van Nijlen (1920), De Bruijn 
(1930), Drion (1963) en Vestdijk (1966 a) beweerden is er genre-typisch en 
stilistisch bij Proust dus sprake van een mengvorm. Van Nijlen noemt hem een 
'lyrisch analyticus', De Bruijn spreekt over een nieuwe verhouding tussen ver
stand en gevoel en ook Vestdijk gaat in zijn artikel 'Proust en het algemene' 
uitgebreid in op de polariteit die Prousts stijl kenmerkt. Enerzijds is er een dich
terlijke, irrationele tendens, een poging een geïndividualiseerd stukje werke
lijkheid te onthullen, dat zich uit in stijlkenmerken als een perspectivische 
vertelstijl, de doorbreking van de chronologie, lange complexe zinnen en een 
overdadig gebruik van stijlfiguren als metafoor en metonymie. Anderzijds is er 
het streven algemene wetten en ideeën te formuleren en het zoeken naar een 
overkoepelende eenheid, dat tot uitdrukking komt in de essayistische uit
breidingen en de overwegingen in een duidelijke betoogtrant. In de analytische 
passages komt men bijvoorbeeld veel minder metaforen tegen. 

Het zijn met name Prousts lange, complexe zinnen die de pennen in be
weging hebben gebracht. Prousts stijl is inderdaad buitengewoon gesoigneerd. 
Volgens Proust betekent literatuur omvorming van de werkelijkheid en die om
vorming, die hoogst persoonlijk is, zou in de stijl tot uitdrukking moeten 
komen. Proust was in zekere zin een Bergotte: 'C'est ainsi que j'aurais dû 
écrire. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches 
de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de 
mur jaune' (Recherche 3: 187), verzucht Bergotte bij het zien van Gezicht op 
Delft van Vermeer. Eindeloos zoeken naar de perfecte nuance. Dat was niet al
leen de praktijk van Vermeer, maar ook die van Proust zelf. Proust had 
bijvoorbeeld dan ook weinig op met de sobere 'style dépouillé' van Stendhal, 
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'[Le style] n'avait certainement pas pour lui la même importance que pour 
Baudelaire. Quand Beyle avait dit d'un paysage "ces lieux enchanteurs", "ces 
lieux ravissants", et d'une de ses héroïnes "cette femme adorable", il ne 
souhaitait pas plus de précision'.34 Meer in het algemeen verwijt Proust schrij
vers als Balzac, Sainte-Beuve en Renan, het gebruik van een taal die te dicht bij 
de spreektaal of omgangstaal staat, de 'style de conversation' of 'style parlé'. 
Literatuur vraagt in zijn ogen altijd om een omvorming. De dagelijkse 
omgangstaal volstaat niet: 'Dans Balzac au contraire coexistent, non digérés, 
non encore transformés, tous les éléments d'un style à venir qui n'existe pas. Le 
style ne suggère pas, ne reflète pas: il explique. Il explique d'ailleurs à l'aide des 
images les plus saisissantes, mais non fondues avec le reste, qui font comprendre 
ce qu'il veut dire comme on le fait comprendre dans la conversation si on a une 
conversation géniale, mais sans se préoccuper de l'harmonie du tout et de ne pas 
intervenir'.35 Door de hele receptiegeschiedenis heen zijn er critici die Prousts 
stijl te breedvoerig en te gesoigneerd vinden, zoals Rongen (1927), Van Nijlen 
(1920), De Graaf (1942), Drion (1963), Kelk (1966), Luijters (1993) en Kummer 
(1996). Rongen spreekt over 'lintworm proza', Van Nijlen over 'ingewikkelde 
volzinnen', Drion heeft het over 'onfrans lange zinnen' en Kummer over 'het 
getob van de lezer met die eindeloze zinnen'. Prousts ellenlange zinnen en ge
durfde metaforiek worden meestal als de belangrijkste struikelblokken gezien 
voor de gemiddelde lezer. Bob en Anton in de roman De laatste kans van Vest
dijk bijvoorbeeld vinden Proust moeilijk vanwege zijn lange zinnen. Hol (1922), 
Greshoff (1932), De Bruijn (1929 I), Lampo (1947), Jongma (1976), 't Hart 
(1983) en vele anderen wijzen daartegen op de klassieke helderheid die Prousts 
zinnen ondanks hun lengte kenmerkt. De Bruijn noemt Prousts taal 'klassiek 
van eenvoud en kracht', Jongma denkt dat 'de monumentaal gebeeldhouwde, 
paginalange zinnen' een compensatie zijn voor Prousts kortademigheid terwijl 
't Hart erop wijst dat bijvoorbeeld Prousts beschrijving van de ziekte en de 
dood van de grootmoeder opvallend zakelijk en sober is. Over het algemeen 
vindt men Prousts breedvoerige stijl anti-modern zonder dat men daarmee altijd 
een kwaliteitsoordeel uitspreekt. De moderne literatuur is kort en kernachtig. 
Alleen Dresden (1965) is van mening dat Prousts doorgecomponeerde stijl die 
van bepaalde vertegenwoordigers van de 'nouveau roman' aankondigt. 

Het cruciale stijlelement in Prousts eigen 'transfiguration' van de werkelijk
heid is de metafoor. Hoewel Proust zelf het gebruik van de metafoor als zijn 
belangrijkste stijlmiddel zag ('la métaphore seule peut donner une sorte d'éter
nité au style' schreef hij naar aanleiding van de stijl van Flaubert36) is zijn 
specifieke gebruik van beeldspraak geen belangrijk thema in de Nederlandse 
kritiek, hetgeen zich wellicht laat verklaren door het feit dat zijn overdadige 

.* M. Proust, 1993, p. 166. 

35 M. Proust, 1954 a, p. 207. 

36 M. Proust, 1927, p. 193. 
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metaforiek weinig navolging heeft gehad. De Bruijn (1929 II b) vindt Prousts 
beeldspraak 'frisch en onverwacht', Van Loon 'hel en vizioennair' (1928). Drion 
(1963) onderstreept het feit dat Prousts metaforen rijk zijn maar niet gericht op 
uiterlijke gelijkheden. Vestdijk (1966 a) ziet in Prousts gebruik van de metafoor 
een uiting van zijn drang naar veralgemening: tussen twee dingen doen zich de 
overeenkomsten duidelijker voor dan de verschillen. In zijn ogen is er bij 
Proust vaak ook zo'n enorme afstand tussen beide leden van de vergelijking dat 
de metafoor meestal niet tot beeldende verheldering leidt maar veeleer een 
middel is om satire of ironie tot uitdrukking te brengen. Kummer (1996) vindt 
Prousts metaforen om deze reden juist vaak afschuwelijk. Men is het er over 
het algemeen over eens dat de metafoor bij Proust geen versiering, geen uiter
lijke verfraaiing, is maar voortkomt uit een innerlijke noodzaak. Proust stelde 
inderdaad zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de gebruikte beelden. Niet iedere 
beeldspraak voldoet. Die van Sainte-Beuve bijvoorbeeld niet: 'Sainte-Beuve qui 
ne connaissait rien à toutes ces choses-là, avait ces images cynégétiques, marines, 
etc. Il disait: "J'ai envie de prendre l'escopette et d'aller vivement en rase 
campagne faire le coup de feu du tirailleur". Il disait d'un livre: "c'est un livre à 
l'eau forte"; il n'aurait pas été capable de reconnaître une eau forte. Mais il 
trouvait que littérairement, cela faisait bien, était mignard, et gracieux. Je trouve 
les images nées d'une impression supérieures à celles qui servent à illustrer un 
raisonnement'.37 Beelden mogen volgens Proust inderdaad niet te direct zijn 
maar moeten een spontane irrationele uitdrukking zijn van een hoogstpersoon
lijke indruk: 'Bergotte préfère l'image sans signification rationnelle' {Recherche 1: 
548) en de Comtesse de Noailles hanteert in haar gedichten 'Métaphores qui re
composent et nous rendent le mensonge de notre première impression'.38 Zoals 
ik in mijn analyse van de beeldspraak bij Proust en Van Deyssel al heb aan
gegeven, is Prousts metaforiek vaak hoogstpersoonlijk maar vanuit het perspec
tief van de gehele roman wel rationeel verklaarbaar aangezien veel van de ge
bruikte beelden in wisselende samenstellingen terugkeren en dus vaste associatie
reeksen vormen.39 De stelling van Fokkema en Ibsch dat Prousts metaforen 
een modernistisch verschijnsel zijn omdat ze zich verzetten tegen vaste ver
bintenissen, lijkt me dan ook aanvechtbaar. De enige uitvoerige beschouwing 
over de techniek van de metafoor bij Proust vinden we bij Van Buuren. In de 
analyse van Prousts geheugenleer die hij in 1985 publiceerde, gaat hij uitgebreid 
in op het gebruik van de metafoor bij Proust. Hij gaat voor zijn analyse uit van 
de geheugenleer van Plato en beroept zich op de bevindingen van Genette. In 

M. Proust, 1993, p. 164. 

M. Proust, 1927, p. 188. 

Ik heb zelf, naar aanleiding van de vergelijking die de verteller in het begin van Sodome et 

Gomorrhe maakt tussen de blik van de Baron de Charlus en bepaalde 'vraagzinnen' bi) Beet

hoven, een dergelijke associatiereeks uitvoerig onderzocht. Zie: S. van Wesemael, 'Oeillades 

musicales. Proust, Charlus, Beethoven'. In: S. van Dijk en C. Stevens (red.), (en)jeux de la 

communication romanesque, Rodopi, Amsterdam, 1994, pp. 271-280. 
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zijn opvatting berust een belangrijk deel van Prousts geheugenwerking niet op 
metaforische maar op metonymische associatie. In de verbintenissen die Swann 
bijvoorbeeld aanbrengt tussen de orchidee en het muzikale zinnetje van Vinteuil 
en zijn liefde voor Odette, speelt de wet van contact of contiguïteit een belang
rijke rol. Maar volgens Van Buuren treffen we bij Proust ook een metaforisch 
geheugen aan, zoals wanneer Swann in Odette de Zéphora van Botticelli her
kent. Proust hanteert dus een zeer ruime definitie van het begrip metafoor; de 
meeste metaforen van Proust zijn vergelijkingen die gebaseerd zijn op metony
mische associatie. 

Daar waar Prousts taal en metaforiek doorgaans als verouderd worden 
gezien, zijn de vermenging van verhaal en essay, die ook zo kenmerkend is 
voor het werk van Proust, en de globale compositie van de Recherche, daarente
gen alom aanleiding om juist de moderne aspecten van zijn stijl te benadrukken. 
Het formuleren van algemene wetten naar aanleiding van zijn ervaringen is 
voor de verteller het ultieme geluk: 'Il y avait en moi un personnage qui savait 
plus ou moins bien regarder, mais c'était un personnage intermittent, ne re
prenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à 
plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie' {Recherche 3: 718). Zoals 
Vestdijk (1966 a) reeds heeft opgemerkt, mondt deze neiging tot abstraheren 
nergens uit in een wetenschappelijk betoog; Proust verliest nooit de concrete, 
literaire aanleiding voor zijn bespiegelingen uit het oog: 'Une oeuvre où il y a 
des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix' (Re
cherche 3: 882). Ook ten aanzien van deze vermenging van verhaal en essay zijn 
het met name vertegenwoordigers van het academische circuit die de moderni
teit van Prousts werk onderstrepen. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog zien 
Greshoff (1932), Vestdijk (1939) en De Bruijn (1929 IIb) de essayistische 
dimensie van Prousts werk als uiterst modern: door de vermenging van verhaal 
en essay heeft Proust uitdrukking gegeven aan een nieuw wereldbeeld. Na de 
oorlog, en met name vanaf de jaren zestig wordt Proust vanwege zijn essayis
tische uitweidingen steeds vaker in verband gebracht met generatiegenoten als 
Gide en met het werk van de vertegenwoordigers van de 'nouveau roman'. De 
vermenging van verhaal en essay wordt typerend geacht voor de literatuur van 
de twintigste eeuw (Vestdijk 1952 en 1966 a, Dresden 1966, Jaffé-Freem 1971, 
Fokkema en Ibsch 1984). Voor Proust zelf waren illustere voorgangers als 
Montaigne en Saint-Simon op het punt van de vermenging van verhaal en essay 
de belangrijkste inspiratiebronnen en er zijn dan ook een groot aantal critici die 
de link met deze Franse moralisten benadrukken en in Proust in de eerste plaats 
een classicist zien (Hol 1922, Walser 1959, Kamerbeek 1960 e.a.). 

Ook de globale compositie van Prousts roman die sterk bepaald is door de 
perspectivische, niet causaal-lineaire verteltrant en associatieve verteltechnieken, 
heeft de pennen regelmatig in beweging gebracht. Proust had dit al voorzien. 
Bij herhaling benadrukt hij in zijn werk dat de structuur van zijn werk niet 
eenvoudig te onderkennen is en dat toekomstige lezers zich dus zullen moeten 
inspannen om zijn bouwwerk zijn definitieve vorm te laten krijgen. Zo ver
gelijkt hij in Le temps retrouvé zijn roman met een kerk waarvan 'gelovigen' 
langzamerhand de overkoepelende constructie leren ontdekken: 'Une église où 
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des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités, le grand plan d'ensemble' 
{Recherche 3: 1040). Op geen enkel ander punt stelde Proust wellicht hogere 
eisen aan zijn lezers. De kwaliteit van de compositie van Prousts roman heeft 
met name in de jaren twintig ter discussie gestaan, hetgeen te maken had met 
het feit dat in 1927 pas het laatste deel van de Recherche, waarin de verteller zijn 
conclusies trekt, verscheen. Van Nijlen (1920) noemt de compositie 'gebrekkig' 
Hol (1922) laat zich kritisch uit over het gebrek aan indelingen en Rongen 
(1927) vindt de opeenvolging van de romans 'van een hopelooze wanordelijk
heid'. Na 1927 treft men nauwelijks kritiek op Prousts romancompositie meer 
in de Nederlandse kritiek aan. Alleen Walser zegt in 1959 het ontbreken van 
een doorzichtige handeling bij Proust te betreuren. Alle andere critici be
nadrukken juist het feit dat Proust er ondanks zijn associatieve verteltechnieken 
toch in is geslaagd aan zijn romans een organische overkoepelende eenheid mee 
te geven. De Bruijn onderstreept in 1929 de thematische eenheid van Prousts 
werk: de algemene constructie van Prousts roman wordt in zijn ogen bepaald 
door steeds terugkerende thema's als de thematiek van de 'Bildungsroman', die 
van de onwillekeurige herinnering en die van de tijd. Hiegentlich ziet in 1938 
in de Recherche een overzichtelijke kathedraal. Drion (1963) en Vestdijk (1966 a) 
stellen dat de uniciteit van Proust schuilt in de overkoepelende eenheid die hij 
in zijn werk heeft weten te bewerkstelligen. Ze benadrukken beiden dat Prousts 
werk sterk afwijkt van de negentiende-eeuwse intrigeroman. Vanaf de jaren 
zestig wordt de compositie van Prousts roman opnieuw met name voor ver
tegenwoordigers van het academische circuit aanleiding om hem in verband te 
brengen met moderne experimentele literatuur. Jaffé-Freem (1971) brengt de 
niet-chronologische, fragmentarische opzet in verband met de 'nouveau roman', 
Versteeg (1982) gelooft in algemene zin dat Proust vooruitloopt op de moderne 
literatuur waarin de intrige, de lineaire structuur, het beschrijven van personages 
geen noodzakelijke minimale randvoorwaarden meer zijn. En ook Fokkema en 
Ibsch (1984), Plessen (1986) en Hillenaar (1993) brengen het voorlopige karakter 
van de vertelde structuur in verband met het modernisme. Proust zelf zag ook 
voor wat betreft de globale compositie van zijn roman de werken van negen
tiende-eeuwse kunstenaars als Balzac, Hugo en Wagner als zijn voorbeeld. Zij 
hebben retrospectief een eenheid aan hun werk gegeven, die daarmee niet ge
kunsteld is: 'Unité ultérieure, non factice, sinon elle fût tombée en poussière 
comme tant de systématisations d'écrivains médiocres qui, à grand renfort de 
titres et de sous-titres, se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un seul et trans
cendant dessein. Non factice, peut-être plus réelle d'être ultérieure, d'être née 
d^un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui 
n'ont plus qu'à se rejoindre; unité qui s'ignorait, donc vitale et non logique, qui 
n'a pas proscrit la variété, refroidi l'exécution' {Recherche 2: 161). 

De belangrijkste thema's die in de receptiedocumenten aan de orde worden 
gesteld zijn, naast het thema van het snobisme dat ik reeds behandeld heb naar 
aanleiding van de receptie van de biografische gegevens, die van de onwillekeu
rige herinnering en van de liefde. 

De Madeleinescène is de beroemdste scène uit Prousts werk. Wanneer door 
de kritiek gesproken wordt over het fenomeen van de onwillekeurige herinne-
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ring bij Proust verwijst men vrijwel altijd naar deze scène in Combray, hetgeen 
zich waarschijnlijk laat verklaren door het feit dat het laatste deel van Le temps 
retrouvé, waar de verteller ook een aantal van deze onvrijwillige herinnerings
ervaringen opdoet en er de artistieke consequenties van inziet, nog niet vertaald 
is in het Nederlands. Het feit dat men alleen naar de Madeleinescène verwijst, 
maakt dat de interpretaties doorgaans tamelijk oppervlakkig zijn. Lampo (1947) 
is van mening dat Prousts beschrijvingen van het fenomeen van de onwillekeu
rige herinnering de lezer stimuleren zijn werk te gaan lezen omdat iedereen wel 
eens dat soort ervaringen heeft. De Bruijn (1929 I), Dresden (1947 a), Vestdijk 
(1966 c), Jongma (1970), Boks-Schoute (1971) en 't Hart (1976) benadrukken 
allen dat de ervaring van de onvrijwillige herinnering voor de verteller, en dus 
ook voor Proust zelf, van essentieel belang is voor de ontdekking van zijn lite
raire roeping. Het is inderdaad naar aanleiding van zijn ervaringen in Le temps 
retrouvé dat de verteller zekerheid verkrijgt omtrent de aard van het boek dat 
hij van plan is te gaan schrijven. Zij wijzen hem de weg naar de artistieke ver
beelding van zijn eigen leven. In de ogen van Proust hebben kunst en onvrijwil
lige herinnering met elkaar gemeen dat ze de tijd opheffen; ze leiden tot extra-
temporalisatie: 'Aussi, cette contemplation de l'essence des choses, j'étais 
maintenant décidé à m'attacher à elle, à la fixer, mais comment?' {Recherche 3: 
876). Vestdijk (1966 a) benadrukt in dit verband dat in de onvrijwillige her
innering opnieuw de drang naar het algemene, die hij zo kenmerkend acht voor 
Prousts kunst, naar voren komt. In zijn ogen leert de onwillekeurige her
innering de verteller hoe het algemene tot onsterfelijkheid leidt. Brakman (1993) 
die het op zich met Vestdijks analyse van het algemene bij Proust wel eens is, 
legt in dezen een ander accent. De onwillekeurige herinnering overtuigt de 
verteller niet alleen van het feit dat het formuleren van algemene en dus buiten-
tijdelijke wetten een centrale plaats in zijn kunst moet innemen; zij leert hem 
ook het belang van wat Brakman de epifanie noemt: het opdoen van grote erva
ringen aan kleinigheden als het nuttigen van een in een slokje thee gedoopte 
madeleine. Kleine, hoogstpersoonlijke impressies staan even goed aan de basis 
van Prousts interpretatie van de werkelijkheid. Deze polariteit tussen de drang 
naar het algemene en de aandacht voor het bijzondere die in de kunst tot uit
drukking moet worden gebracht, wordt inderdaad krachtig benadrukt door de 
verteller in Le temps retrouvé: 'Or, la recréation d'impressions qu'il fallait 
ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalents d'intelligence n'était-
elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'oeuvre d'art telle que je 
l'avais conçue' {Recherche 3: 1044). Boks-Schoute (1971) wijst tevens op de paral
lel die Proust trekt tussen de onvrijwillige herinnering en het gebruik van de 
metafoor. De een creëert een analogie van twee momenten, de ander een analo
gie van twee dingen. Beide maken het mogelijk aan de contingentie te ontsnap
pen. De verteller zegt hier zelf over: 'On peut faire se succéder indéfiniment 
dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne 
commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera 
leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qu'est le rapport unique de 
la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux 
nécessaires d'un beau style; même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une 
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qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les ré
unissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une 
métaphore' (Recherebe 3: 889). In de jaren zeventig presenteren Boks-Schoute en 
Siebelink (1976), in navolging van Franse critici als Lejeune en Doubrovsky, een 
psychoanalytische interpretatie van de Madeleinescène die niet door iedereen 
wordt gewaardeerd: 't Hart reageert afwijzend op de analyse van Siebelink. 
Volgens Boks-Schoute en Siebelink wordt de scène beheerst door religieuze en 
seksuele connotaties. Ze associëren het koekje met het vrouwelijke geslachts
orgaan en benadrukken de christelijke symboliek die de scène domineert. 

Een tweede thema dat door de hele periode heen een belangrijke rol heeft 
gespeeld, is dat van de liefde en dat is niet verwonderlijk; Proust onderwerpt 
zowel de heteroseksuele liefde als de homoseksuele in zijn roman aan een 
minutieus onderzoek. Er bestaat nergens zoveel consensus over in de Neder
landse kritiek als over de liefdestheorie die Proust in zijn roman uiteen heeft 
gezet. Er zitten dan ook buitengewoon veel herhalingen in de receptiedocumen
ten die dit thema in Prousts werk onder de loep nemen. Door de hele receptie
geschiedenis heen onderstreept de kritiek bovenal het pessimistische karakter 
van Prousts opvattingen omtrent de liefde waarbinnen subjectiviteit en 
vergankelijkheid centraal staan. Van Loon (1928), De Bruijn (1929 II a), Drion 
(1963), Vestdijk (1966 d), Dresden (1966 en 1978), Van Galen Last (1971), 
Halberstadt-Freud (1977 en 1986), Van Buuren (1985), Van Krogten (1988), 
Pröpper (1992/1993) en vele anderen benadrukken de subjectiviteit en betrek
kelijkheid van de liefde bij Proust en leggen keer op keer een verband met het 
principe van de intermitterende persoonlijkheid. Men is algemeen van mening 
dat Proust afrekent met de romantische liefdesopvatting. Proust gelooft niet in 
de exclusiviteit van de liefde. Het romantisch gevoel voor de ander geboren te 
zijn, dat nog zo kenmerkend was voor de personages van Stendhal, treffen we 
bij Proust niet aan. Zoals Pröpper uiteenzette wordt het eerste stadium van de 
verliefdheid van de verteller voor bijvoorbeeld Albertine veel minder bepaald 
door een bewuste persoonlijke keuze (de brunette Albertine is zijn 'genre' niet 
net zomin als Odette dat is voor Swann) dan door de toevallige situatie (het 
strand van Balbec) en de aantrekkingskracht van specifieke lichamelijke details 
(Albertine's oogopslag). De Bruijn wees in 1929 al op het feit dat het sub
jectivisme een van de fundamenten van de Proustiaanse wereldbeschouwing en 
dus ook van zijn visie op de liefde is. Ons liefdegevoel is volgens hem meestal 
geheel onafhankelijk van de intellectuele, morele of gevoelswaarde van de be
minde. Alle personages bij Proust worden verliefd op 'onwaardigen'. Swann, die 
zich aan de top van de sociale hiërarchie bevindt, wordt verliefd op de 
courtisane Odette; Saint-Loup vergooit zich aan de snol Rachel. De subjectivi
teit van het liefdesfenomeen wordt in de Recherche in iedere verhouding ver
beeld. Zoals voornoemde critici keer op keer onderstreepten, komt dit betrek
kelijke karakter van de liefde voort uit een veel algemener standpunt van Proust 
ten aanzien van de psychologie van de mens: het principe van de intermitteren
de persoonlijkheid. De mens is volgens Proust aan voortdurende verandering 
onderhevig en dat betekent dat de gevoelswereld van elk individu niet voor eens 
en voor altijd vastligt: 'Notre moi est fait de la superposition de nos états 
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successifs' {Recherche 2: 544). Dat alles, en dus ook de liefde, aan de tijd ten 
prooi valt, dat is het aspect van de werkelijkheid waarvoor Proust het gevoeligst 
was. De tijd is, met uitzondering van de gelukzalige momenten van de onwille
keurige herinnering, een diabolische kwelgeest. Geen van de personages die de 
Recherche bevolken, is standvastig in de liefde; allen voelen de behoefte de 
knellende band van hun relaties te doorbreken en koesteren voortdurend ver
langens naar andere mannen of vrouwen. Wat maakt dat er dan toch zoiets als 
een liefdesgevoel ontstaat? Dresden, Van Buuren, Pröpper en anderen zijn van 
mening dat het de verbeelding is die bijvoorbeeld Swann en de verteller de 
teleurstellende werkelijkheid van de potentiële geliefde tijdelijk doet vergeten. 
Volgens Dresden en Van Buuren is het door de esthetisering van Odette dat 
Swann zijn onverschilligheid jegens haar verliest en haar gaat begeren. Swann 
herkent in haar de Zephora van Botticelli. Niet Odette maar de artistieke af
beelding vormt het feitelijk object van verlangen. Van Buuren spreekt in dezen 
in algemene zin van estheticisme bij Proust: het leven wordt bij Proust gesubli
meerd door de kunst. Het is zeker zo dat Prousts personages, zoals Vestdijk 
reeds beweerde, in nauw contact staan met het metaforische en de neiging heb
ben in de werkelijkheid een artistieke schoonheid te ontdekken, maar deze 'per
ception idolâtre' wordt door Proust keer op keer van de hand gewezen: 'Mais 
non; Albertine n'était nullement pour moi [de verteller] une oeuvre d'art. Je 
savais ce que c'était qu'admirer une femme d'une façon artistique, j'avais connu 
Swann' {Recherche 3: 383). Men moet kunst en leven niet met elkaar verwarren. 
Swann doet dat wel, hij is een dilettant, een estheet, een gemankeerde kunste
naar. Pröpper legt een verband met de kristallisatietheorie van Stendhal. De 
verteller van de Recherche is een idealist, hij probeert voortdurend door middel 
van de verbeelding de werkelijkheid en dus ook de liefde consistentie te geven. 
De fantasieën die de naam van de Duchesse de Guermantes bij de verteller op
roept nog voor hij haar ontmoet heeft, zijn hier een goed voorbeeld van. Zelf 
zegt de verteller hier in Le temps retrouvé over: 'De ma vie passée je compris 
encore que les moindres épisodes avaient concouru à me donner la leçon d'idéa
lisme dont j'allais profiter aujourd'hui. Mes rencontres avec M. de Charlus, par 
exemple, ne m'avaient-elles pas, même avant que sa germanophilie me donnât la 
même leçon, permis, mieux encore que mon amour pour Mme de Guermantes 
ou pour Albertine, que l 'amour de Saint-Loup pour Rachel, de me convaincre 
combien la matière est indifférente et que tout peut y être mis par la pensée 
[...]' {Recherche 3: 910). 

Liefde ontstaat bij Proust volgens de meeste critici evenwel niet alleen door 
projectie, maar ook door jaloezie. De verteller gaat Albertine pas werkelijk 
beminnen wanneer zij hem vertelt dat zij de vriendin van de dochter van Vin-
teuil vroeger goed heeft gekend. Haar vermeende lesbische liefdesrelaties zijn de 
startmotor voor zijn liefdesgevoel. Jaloezie, en meer in het algemeen het lijden, 
onderhouden ook het liefdesgevoel. De Bruijn, Vestdijk, Drion, Dresden, Pröp
per en Van Krogten wijzen allen op de liefde-opwekkende kracht van de jaloe
zie bij Proust. Fascinatie met en angst voor het onbekende bepalen de liefde. 
Jaloezie en angst de geliefde te verliezen zijn de voorwaarden voor het optreden 
van een zekere verliefdheid: 'Car, ainsi qu'au début il est formé par le désir, 
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l'amour n'est entretenu plus tard que par l'anxiété douloureuse' (Recherche 2: 
106). Volgens Vestdijk (1968 a) bijvoorbeeld is bij Proust liefde het expansie
effect van de angst. Deze verliefdheid, die gedomineerd wordt door verlatings
angst en bezitsdrift, brengt evenwel geen ware vreugde: 'Elle [Albertine] était 
capable de me causer de la souffrance, nullement de la joie. Par la souffrance 
seule subsistait mon ennuyeux attachement' (Recherche 2: 28). Proust beschrijft 
de liefde niet voor niets vaak als een slopende ziekte. Het leed kan de liefde niet 
eeuwig in stand houden en aan iedere relatie in de Recherche komt dan ook op 
den duur een einde. Vestdijk (1968 a) ziet in dezen een verband tussen Prousts 
liefdesopvatting en de filosofie van de relatie tot de ander van Sartre: beiden 
gaan er vanuit dat de ene mens de ander wenst te bezitten, maar dat dit verlan
gen nooit helemaal bevredigd wordt: 'Et je comprenais l'impossibilité où se 
heurte l'amour. Nous nous imaginons qu'il a pour objet un être qui peut être 
couché devant nous, enfermé dans un corps. Hélas! Il est l'extension de cet être 
à tous les points de l'espace et du temps que cet être a occupés et occupera. Si 
nous ne possédons pas son contact avec tel lieu, avec telle heure, nous ne le 
possédons pas. Or nous ne pouvons toucher tous ces points. Si encore ils nous 
étaient désignés, peut-être pourrions-nous nous étendre jusqu'à eux. Mais nous 
tâtonnons sans les trouver. De là la défiance, la jalousie, les persécutions. Nous 
perdons un temps précieux sur une piste absurde et nous passons sans le soup
çonner à côté du vrai' (Recherche 2: 100). 

Prousts kijk op de liefde is ontluisterend. Velen (waaronder Walser 1959, 
Vestdijk 1966 d en Siebelink 1976) benadrukken dan ook het feit dat aan het 
eind van de roman de verteller tot de conclusie komt dat de mens zich niet in 
de liefde maar alleen in de kunst kan openbaren. Alleen de kunst leidt tot on
sterfelijkheid: 'Je sentais bien que la déception du voyage, la déception de 
l'amour n'étaient pas des déceptions différentes, mais l'aspect varié que prend, 
selon le fait auquel il s'applique, l'impuissance que nous avons à nous réaliser 
dans la jouissance matérielle, dans l'action effective' (Recherche 3: 877). En: 'Par 
l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet 
univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient 
restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune' (Recherche 3: 895). 

De liefde bestaat bij Proust bij de gratie van het leed. Op grond van deze ge
dachte heeft Halberstadt-Freud (1977) een diepgravend onderzoek gedaan naar 
het sadomasochistische karakter van de liefde bij Proust. Volgens Halberstadt-
Freud zijn de relaties bij Proust in essentie pervers. In haar optiek zijn bij 
Proust liefde en perversie onverbrekelijk verbonden. Het werk van Proust 
nodigt alleszins uit tot een dergelijke interpretatie. Zegt de verteller in La 
Prisonnière immers niet het volgende naar aanleiding van zijn verhouding met 
Albertine: 'Car quand nous étions ensemble avec Albertine, il n'y avait pas de 
propos si pervers, de mots si grossiers que nous ne les pronocions tout en nous 
carressant' (Recherche 3: 338). 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. Laten we het woord opnieuw aan de 
verteller geven: 'Certes, j'avais quelques remords d'être aussi irritant à l'égard 
d'Albertine, et je me disais: "Si je ne l'aimais pas, elle m'aurait plus de gratitude, 
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car je ne serais pas méchant avec elle; mais non, cela se compenserait, car je 
serais aussi moins gentil". Et j'aurais pu, pour me justifier, lui dire que je 
l'aimais. Mais l'aveu de cet amour, outre qu'il n'eût rien appris à Albertine, 
l'eût peut-être plus refroidie à mon égard que les duretés et les fourberies dont 
l 'amour était justement la seule excuse: être dur et fourbe envers ce qu'on aime 
est si naturel!' {Recherche 3: 111). Beide relaties worden gedomineerd door ver
latingsangst en door angst voor intimiteit. 

Voor de analyse van het thema van het sadomasochisme neemt Halberstadt-
Freud haar toevlucht tot de theorieën van die andere grote psycholoog van de 
liefde uit het begin van deze eeuw: Sigmund Freud. De mogelijke verwant
schappen tussen Prousts liefdesopvattingen en die van Freud werden al in de 
jaren twintig en dertig aan de orde gesteld, maar een dergelijke Freudiaanse 
interpretatie van Prousts werk riep toen vooral weerstand op. Volgens Vestdijk 
(1933) en De Bruijn (1929 a) hebben Proust en Freud alleen een zekere instel
ling op het onderbewuste gemeen en de methode der introspectie. Zoals we 
gezien hebben stond men met name in kringen rondom Forum zeer sceptisch 
tegenover een psychoanalytische literatuurbenadering. Na de oorlog komt hier 
verandering in, alhoewel Vestdijk (1966 d) en Drion (1966 b) zich blijven 
verzetten tegen een Freudiaanse benadering van Proust. Zo verwijt Drion Pain
ter Freudiaans amateurisme. Vestdijk denkt dat overeenkomsten met de psycho
analyse, zoals de betekenis van de moederbinding, zuiver toevallig zijn. Breg-
stein is in 1965 evenwel van mening dat Proust dicht bij Freud staat: de vertel
ler van de Recherche bereikt uiteindelijk de losmaking van de eigen traumatische 
wereld die Freud via de psychoanalyse probeerde te bewerkstelligen. De be
studering van de mogelijke verwantschappen tussen Proust en Freud bereikt 
haar hoogtepunt met de publicaties van de wetenschappelijke studies van 
Halberstadt-Freud en Van Krogten, die beiden een radicaal psychoanalytische 
benadering op Proust loslaten. Beiden zijn van mening dat de globale liefdes
theorie van Proust goed aansluit bij die van Freud: het onderbewuste, de on
vervulbaarheid van verlangens, de overschatting van het object en een genetisch 
gezichtspunt dat wil zeggen de continuïteit tussen de kindertijd en de volwas
senheid staan bij beiden centraal. Naast deze overeenkomsten, wijzen ze ook op 
enkele verschillen: Proust bespreekt uitvoeriger de ouder-kind relaties, affecten 
hebben bij hem een belangrijker betekenis, seksualiteit speelt in de liefde bij 
Proust geen grote rol terwijl Freud een cruciale rol toekent aan de geslachts
drift. Het belangrijkste verschil tussen beiden is evenwel dat de wetenschapper 
Freud het sado(masochisme) als een afwijking zag die behandeld diende te wor
den, terwijl het bij Proust een psychologisch-esthetisch verschijnsel is. Zo 
schrijft de verteller naar aanleiding van het ogenschijnlijk perverse liefdesspel 
van Mlle Vinteuil en haar vriendin: 'Certes, dans les habitudes de Mlle Vinteuil 
l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer 
réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique; c'est à la lumière 
de la rampe des théâtres du boulevard plutôt que sous la lampe d'une maison de 
campagne véritable qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le por
trait d'un père qui n'a vécu que pour elle; et il n 'y a guère que le sadisme qui 
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donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. [...] Les sadiques 
de l'espèce de Mlle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturel
lement vertueux que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mau
vais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y 
livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de 
faire entrer leur complice, de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être 
évadés de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir' 
(Recherche 1: 164). Proust beweert hier dat Mlle Vinteuil niet echt boosaardig is 
omdat zij anders nooit al deze symbolische, rituele handelingen had verricht om 
haar vader te ontheiligen. Echte slechtheid laat zich niet ontmaskeren en weet 
van zichzelf het kwade niet. 

De pessimistische visie van Proust op de liefde, die door talloze critici wordt 
onderstreept, roept vrijwel nooit afkeurende reacties op. Dit kan niet gezegd 
worden van Prousts behandeling van het thema van de homoseksualiteit, het
geen opvallend is aangezien in Prousts optiek homoseksualiteit en hetero
seksualiteit aan dezelfde wetten onderhevig zijn. Het thema van de homoseksua
liteit krijgt niet veel aandacht in de Nederlandse kritiek en dat heeft waar
schijnlijk alles te maken met het feit dat homoseksuelen kennelijk moeite 
hebben zich op een positieve manier te identificeren met Prousts opvattingen. 
Al in de jaren twintig verwijt Gide Proust zichzelf te hebben weggewerkt als 
homoseksueel in zijn roman en een te negatief beeld te geven van de homo
seksuele liefde. Jef Last zegt er het volgende over in zijn boek Mijn vriend 
André Gide: 'Sprekend over Sodome et Gomorrhe vertelt Gide mij hoe hij Proust 
eens had verweten uitsluitend een bepaald soort onsympathieke homo's te schil
deren, waardoor misverstanden en de afschuw ten opzichte van homosexualiteit 
nog versterkt worden. Proust had lachend geantwoord: "O, maar de sympathie
ke homosexuelen komen ook in mijn boek voor, alleen heb ik ze vermomd als 
meisjes", en hij gaf als voorbeeld de verhouding van Swann met Odette. "Hoe
zeer ik Proust als auteur ook bewonder", zei Gide, "toch heb ik hem als mens 
deze oneerlijkheid, die uitsluitend diende om zichzelf te dekken, nooit ver
geven"'.40 Deze kritiek van Gide op Proust vindt tijdens de eerste periode nog 
niet veel weerklank in de Nederlandse kritiek. De meeste reacties maken duide
lijk dat homoseksualiteit in die tijd nog een groot maatschappelijk taboe was. 
Uitvoerige beschouwingen over Prousts opvattingen komt men nog niet tegen. 
Greshoff bijvoorbeeld gaat er vanuit dat de briefwisselingen van Proust op 
mogelijke aanstootgevende passages gescreend zijn en Van Praag verkondigt in 
1933 het standpunt dat het alom aanwezige thema van de homoseksualiteit de 
lezer zal afstoten omdat deze zich alleen met heteroseksuele liefdesgeschiedenis
sen kan identificeren. Van Duinkerken (1932 a) is evenmin te spreken over het 
feit dat auteurs als Gide en Proust een grotere belangstelling aan de dag leggen 
voor homoseksuelen dan voor 'het doodgewone verliefde jongmensch, dat dage
lijks op den gezetten tijd door zijn meisje van het kantoor wordt gehaald'. Al
leen De Bruijn (1929 a) en De Graaf (1942) hebben bewondering voor Prousts 

J. Last, Mijn vriend André Gide, Van Ditmar, Amsterdam, 1966, pp. 17-18. 
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benadering, die zij gedurfd noemen, maar ook zij gaan niet uitvoerig in op het 
thema. De Graaf is van mening dat Prousts opvatting dat heteroseksuele en 
homoseksuele liefdes aan dezelfde wetten onderhevig zijn een uiting van een 
nieuwe vorm van humanisme is dat zijn gehele werk kenmerkt: daar waar 
anderen verschillen en contrasten zien, ziet Proust verscheidenheid. Na de oor
log en met name vanaf de revolutionaire jaren zestig zou men een meer taboe-
doorbrekend standpunt ten aanzien van Prousts behandeling van het thema ver
wachten, maar ook de critici die zich er toen over uitlieten als Drion (1963) en 
Vestdijk (1966 d) zijn tamelijk behoudend in hun beoordeling. Drion is evenals 
Van Praag (1975) van mening dat homoseksuele liefdes het verhaal te veel be
heersen en ook Vestdijk huldigt deze opvatting. Ze zijn allen van mening dat de 
gemiddelde lezer niet in staat is zich met de homoseksuele liefde te vereen
zelvigen. In Het wezen van de angst stelt Vestdijk dat slechts één à twee procent 
van de mensen volledig geïnverteerd zijn en dat is inderdaad beduidend minder 
dan in de Recherche. Hans Visser stelt in zijn biografie van Vestdijk dat deze 
'zich belemmerd voelde door de seksuele inversie die bij Proust een zeer grote 
rol speelt en die Vestdijk volkomen vreemd was'.41 Drion en Vestdijk gaan uit
gebreid in op de redenen die Proust ertoe zouden hebben bewogen zijn homo
seksuele geaardheid deels te verbergen door de ik-figuur heteroseksuele liefdes te 
laten beleven: Proust zou zijn lezers niet hebben willen afstoten en zijn moeder 
geen pijn hebben willen doen. Ze bevestigen dus beiden het feit dat homo
seksualiteit een maatschappelijk taboe was. Drion is van mening dat Proust zo
doende zijn ware geaardheid heeft verloochend. Vestdijk daarentegen bewondert 
de heteroseksuele transcriptie maar het is veelzeggend dat volgens hem de be
langrijkste reden voor deze transpositie het feit is dat Proust alleen op het 
'lage', zinnelijke niveau homoseksueel was; de 'hogere' liefde werd hem volgens 
Vestdijk alleen door vrouwen ingeboezemd. Vestdijk is het daarnaast niet eens 
met Prousts theoretische uitgangspunt dat een mannelijke homoseksueel per se 
een 'vrouw' moet zijn en dat de liefde van de mannelijke homoseksueel niet te 
bevredigen is, aangezien zij zich op een 'normale' man richt. Jupien en Morel 
hebben geen uitgesproken vrouwelijke trekken. Vestdijk verzet zich dus tegen 
Prousts pogingen tot 'degaying'. Tijdens de laatste periode benadrukt de kritiek 
unaniem het feit dat Proust een te negatieve kijk op homoseksualiteit geeft en 
men is alom van mening dat Prousts visie niet meer van deze tijd is. Het taboe 
is grotendeels doorbroken. Gelens (1986), Van Buuren (1986 c) en Brassinga 
(1986) wijzen erop dat bij Proust homoseksuelen een gemarginaliseerde groep 
vormen. Het zijn zieken, aangeklaagden; een vervloekt ras dat tot eenzaamheid 
is gedoemd. Hillenaar (1993) en Van Buuren zijn zelfs van mening dat Proust 
homoseksualiteit geen warm hart toedroeg. Proust veroordeelde zijn eigen 
homoseksualiteit en trachtte deze te sublimeren of beter te 'repareren' via de 
kunst. 

We zien dus dat de beoordeling van het thema van de homoseksualiteit bij 
Proust door de receptiegeschiedenis heen in zekere zin een afspiegeling biedt 

H. Visser, Simon Vestdijk. Zen schrijversleven, Kwadraat, Utrecht, 1987, p. 
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van de ideologische ontwikkeling ten aanzien van deze seksuele geaardheid in 
de loop van deze eeuw: van taboe naar emancipatie. Tegenwoordig heeft men 
grote moeite met het feit dat Proust in zijn werk het taboe rondom homoseksu
aliteit bevestigt. Last zegt hier in 1966 al over: 'Ernstiger is het argument van 
Proust, die ons de smerige en belachelijke zijde van de homosexuele liefde laat 
zien, een aspect waarvan het onbevredigende tenslotte tot een volkomen morele 
desintegratie leidt'.42 Hij identificeert zich liever met een auteur die openlijk 
voor zijn seksuele geaardheid uitkomt zoals Gide: 'Hij [Gide] eiste ook in zijn 
werk het recht op deze genoegens niet te verzwijgen en was daarin wellicht eer
lijker dan vele heterosexuele collega's die hun pekelzonden uitsluitend voor de 
borreltafel bewaren. In verhalen als "Aqua sancta" heeft Gide getracht de keer
zijde te tonen van de door Proust geslagen medaille. Hij wilde aantonen dat on
danks alle beperkingen die de homosexueel in de meeste gevallen tot een on
waardig, leugenachtig liefdeleven dwingen, de poëzie toch ook hier steeds tot de 
mogelijkheden blijft behoren'.43 Het is opvallend hoe problematiserend er over 
Prousts behandeling van het thema van de homoseksualiteit wordt geschreven, 
want hij had wel degelijk ook oog voor de poëzie van deze seksuele geaard
heid.44 Het verband dat Proust in de Recherche bijvoorbeeld bij herhaling legt 
tussen inversie en kunstzinnigheid zou menigeen toch als muziek in de oren 
moeten klinken: 'C'est l'homosexualité survivante malgré les obstacles, honteu
se, flétrie, qui est la seule vraie, la seule à laquelle puisse correspondre chez le 
même être un affinement des qualités morales. On tremble au rapport que le 
physique peut avoir avec celles-ci quand on songe au petit déplacement de goût 
purement physique, à la tare légère d'un sens, qui expliquent que l'univers des 
poètes et des musiciens, si fermé au duc de Guermantes, s'entre'ouvre pour M. 

42 J. Last, 1966, p. 30. 

43 o.e. p. 35. 

44 Dit alles geldt ook voor de academische Proustkritiek. Zo haalt A.F. Garétta in 1996 in Yale 
French Studies breed uit naar C. Robinson die Prousts ingehouden homoseksueel schrijven af
keurt en zelfs zou willen verbieden: 'I would gladly participate in those celebrations were it not 
for the fact that this view of literature results in pronouncements such as Robinson's treatment 
of Proust: "Proust's account of homosexuality is depressing...At best one could conclude that 
his portrait absolved homosexuals of moral responsibility: a fate is not a vice. It is therefore dif
ficult to disagree with Eric Bentley's claim that the negative self-image in Proust is such that 
there would be a case for banning his work, were censorship not a bad thing in itself". Garétta 
is het niet met deze kritiek eens. Een auteur hoeft niet per se in de lijn van zijn eigen seksuele 
geaardheid te schrijven: 'In other words, what Robinson advocates is a straight portrayal of gay 
desires, devoid of the queer detours, obliqueness, and possible darkness that seem to threaten in 
his eyes the narcissistic, positive identifications he feels are empowering and naturally flow 
from "gay writers who are at ease with their sexuality". This is a depressing picture of litera
ture, indeed, and could well lead us to regret the day when censorship was considered a good 
thing, though not in itself. I would like to read Proust's contention that "a book is the product 
of an I different from the one we manifest in our habits, in society, in our vices" as an index of 
a certain dissembling afforded by littérature' (A.F. Garréta, 'In Light of Invisibility'. In: Yale 
French Studies, nr. 19, 1996, pp. 212-213). 
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de Charlus. Que ce dernier ait du goût dans son intérieur, qui est d'une mé
nagère bibeloteuse, cela ne surprend pas; mais l'étroite brèche qui donne jour 
sur Beethoven et sur Veronese!' {Recherche 3: 206). Kunstzinnigheid is bij Proust 
evenals homoseksualiteit een 'différence qualitative'. Vleugel (1988) suggereert 
denk ik terecht dat het hyperbolische en karikaturale karakter van Prousts 
werk de Nederlandse kritiek te weinig is opgevallen. In zijn roman Een valse 
nicht stelt hij dan ook dat Prousts visie op homoseksualiteit aan iedere moreel 
waarde-oordeel ontsnapt: 'Het begin van Sodome et Gomorrhe dat ze [Grada] net 
had gelezen en die avond met hem [Lewedorp] besprak, vergelijkt de ont
moeting tussen twee bizar georiënteerde homoseksuelen met de kruisbestuiving 
door een verdwaalde hommel van een zeldzame plant, die op het Parijse 
binnenplaatsje waar hij al even toevallig terecht is gekomen tot eeuwige 
steriliteit lijkt gedoemd. "Haast ongelooflijk voor die tijd, geniaal! De visie op 
homoseksualiteit als een geestige rijmvondst van de natuur die aan iedere 
moralisering ontsnapt". Ze keek Lewedorp aan of ze nu pas besefte wat een 
geweldige schat aan spiritueel vermaak ze al die tijd in hem braak had laten 
liggen. "En ook zo enig dat de verteller Jupien en de baron als het ware door 
een kiertje bespiedt, ze afluistert, alsof het een sprookje voor kinderen is, Riket 
met de Kuif of zoiets. Ik weet niet of jij wel beseft hoe goed dat is!"'.45 Deze 
problematiserende visie die in de publieke kritiek op Prousts behandeling van 
het thema van de homoseksualiteit wordt uitgedragen impliceert overigens niet 
dat homoseksuelen zich van zijn werk afwenden. Integendeel, onder Prousts 
pleitbezorgers zijn veel homoseksuelen. Zo maakten Vleugel en Vorstenbosch 
in 1987 een toneelbewerking van Prousts Recherche. De negatieve reacties op 
deze toneeladaptatie verwerkte Vleugel in zijn roman.46 En de volgende op
merking van Vorstenbosch naar aanleiding van het overlijden van zijn partner 
in NRC Handelsblad van 28 augustus 1998 bewijst dat Proust voor homoseksu
elen wel degelijk een positief literair referentiepunt kan zijn: 'Guus had een 
antenne voor trends en de hekeling daarvan. Hij was niet voor niets een groot 
bewonderaar van Proust. Toen ik hem leerde kennen, zag ik direct wat voor 
scherpe en originele geest hij had, maar pas nadat ik Proust had gelezen, kon ik 
echt met hem praten'.47 Voor de verbeelding van de homoseksuele gevoels
wereld van Luc Lewedorp gaat Vleugel constant te rade bij Proust. Zo heeft 
Lewedorp net als de Baron de Charlus 'een bloedhekel aan de traditie die 

G. Vleugel, 1985, p. 119. 

In zijn roman Een valse nicht is sprake van een toneelbewerking van Un amour de Swann. 
Lewedorp is van mening dat Prousts werk zich niet leent voor dergelijke adaptaties, p. 98: 'Zijn 
[Lewedorps] respect voor de schrijver [Proust], die erin geslaagd is iedere omzetting in een 
ander medium van meet af aan te torpederen, en alleen op de bladzij tot zijn recht te komen 
(wat voor Lewedorp, zoals voor meer puristen, een voorwaarde was voor grote literaire kunst) 
nam omgekeerd evenredig toe aan zijn afgrijzen van het gebral op het podium'. 

P. Kottman, 'Ton Vorstenbosch over koningin Wilhelmina en Guus Vleugel'. In: NRC Handels
blad, 28 augustus 1998. 
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homo's bij het vrouwelijk geslacht indeelt'; hij houdt van stoere knapen.48 Net 
als de verteller en de Baron de Charlus is Lewedorp een voyeur die er sado
masochistische fantasieën op nahoudt49 en zich bijzonder aangetrokken voelt 
tot jonge jongens van mindere afkomst: 'Proust, althans zijn dubbele hoofd
persoon, beleeft aan zijn erotische contacten met de lagere sociale niveaus niet 
alleen de lust van het lichamelijke, maar misschien meer nog die van de crea
tieve waarneming, waarbij hij juist uit de domheid van zijn minnaars de interes
santste adstructie weet te halen voor zijn visie op leven en mensheid. Ongetwij
feld wilde Lewedorp met Danny ook zoiets, maar het onnozele gelul waarop hij 
zich voorbereid en zelf verheugd had, bleef uit, en behalve dat hij auto-monteur 
was [Agostinelli] en in West woonde werd ook feitelijke informatie nauwelijks 
verstrekt'. Zowel op literair als op homseksueel gebied lukt het Lewedorp even
wel niet Proust te evenaren. 

5.3.2 De literaire doorwerking van Proust en de invloed van de Franse lite
raire kritiek. 

De tweede doelstelling van dit receptie-onderzoek was een antwoord te vinden 
op de vraag of de receptie van Proust ontwikkelingen in het Nederlandse proza 
en de Nederlandse literaire kritiek profileert en of daarbij sprake is van een 
Franse beïnvloeding. Franse katholieke ideologen als Maritain en Massis, neo-
classicisten, existentialisten, de auteurs van de 'nouveau roman', structuralisten, 
de psychoanalytische school van Lacan, er is vrijwel geen Franse literaire of 
kritische beweging van de afgelopen eeuw die de Franse Proustkritiek on
beroerd heeft gelaten. Natuurlijk werd er ook los van deze bewegingen veel 
over Proust geschreven, maar zij bieden toch een aardige kapstok voor een 
beschrijving van de receptie van Proust in Frankrijk. Hoewel de Nederlandse 
literaire lijn meestal sterk afwijkt van de Franse, heeft de Franse receptie zijn 
weerslag gehad op de Nederlandse. Tijdens het Interbellum was de invloed van 
de Franse literaire kritiek het grootst, hetgeen zich laat verklaren door het feit 
dat men in die tijd in Nederland erg internationaal georiënteerd was en door 
het feit dat veel critici, zoals Du Perron en Greshoff, regelmatig in Frankrijk 
verbleven. De Nederlandse pers was sterk op Frankrijk gericht. Wanneer in de 
jaren dertig de belangstelling voor Proust in Frankrijk terugloopt, heeft dat 
grote gevolgen voor de receptie in Nederland. Franse studies als het boek Marcel 

G Vleugel, 1985, p. 6. 

Zie bijvoorbeeld G. Vleugel, 1985, p. 6: 'Hij kon zich de jonge jongen die hem beledigd had 

nog duidelijk voor de geest halen, en had hem voor het ochtendkrieken vele malen in gedach

ten, hangend aan de muur tegenover zijn bed, in het gezicht gespuwd [denk aan de Montjou-

vainscène waar de vriendin van Mlle Vinteuil spuwt op het portret van de overleden vader], 

gegeseld met de stofzuigerslang en met kokende thee overgoten [Madelemescène], daarbij 

overigens wel zorg dragend dat de bestraffing geen seksueel karakter kreeg, want het was een 

min schepsel geweest, met opgemaakte ogen en de stem van een verkouden heroïnehoer' . 
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Proust, sa vie, son oeuvre van Pierre-Quint zijn van grote invloed geweest op de 
Nederlandse Proustkritiek. De katholieken richtten zich op de beoordeling van 
critici als Massis en auteurs als Mauriac, Ghéon en Bernanos, waarbij overigens 
dient te worden opgemerkt dat men uitsluitend oog had voor de extreem ortho
doxe, afwijzende benadering en dat gematigder standpunten, zoals we die in de 
katholieke kritiek in Frankrijk ook tegenkwamen, vrijwel onbesproken ble
ven.50 De Nederlandse literaire kritiek was dogmatischer en verzuilder dan de 
Franse. De niet-confessionele kritiek was sterk gericht op de groep rondom de 
Nouvelle Revue Française die een ethische beschouwing van literatuur afwees en 
in Frankrijk Prousts literatuur met lovende besprekingen ondersteunde. Ook de 
invloed van het gedachtengoed van dit Franse tijdschrift moet evenwel niet 
overschat worden. In Nederland wordt Proust nog nauwelijks in verband ge
bracht met de bewegingen van de historische avant-garde of met romanschrij
vers als Joyce, Mann en Gide, en Riviere's opvattingen omtrent de raakvlakken 
tussen Proust en Freud worden niet gedeeld. Meer in het algemeen waren er 
ook grote verschillen tussen de receptie van Proust in Frankrijk en Nederland 
tijdens het Interbellum, hetgeen alles te maken heeft met het feit dat het 
neoclassicisme en de bewegingen van de historische avant-garde in de Neder
landse literatuur geen rol van betekenis speelden. De surrealistische ideeën 
hadden pas na de Tweede Wereldoorlog een zekere invloed op de Nederlandse 
literatuur. Tijdens de tweede periode is het existentialisme zeker van invloed 
geweest op de ontvangst van Proust in Nederland, maar deze invloed was niet 
doorslaggevend en slechts van korte duur. Sartre's kritiek op Proust werd niet 
door velen gedeeld en er werd dan ook los van het existentialisme veel over 
Proust geschreven. De doorwerking van het existentialisme in de Nederlandse 
literatuur was in het algemeen niet groot. De visie van de vertegenwoordigers 
van de 'nouveau roman' op Proust wordt slechts zeer sporadisch, en vooral 
door romanisten, aan de orde gesteld en dat geldt nog sterker voor de inter
pretaties van de kant van structuralisten als Genette, die vrijwel geheel 
onbesproken blijven. Binnen de Nederlandse literatuur was de Hollandse pen
dant van de Franse 'nouveau roman' slechts een randverschijnsel; auteurs als 
Polet en Vogelaar hebben zich niet verenigd in een beweging met duidelijke 
manifesten. De 'Nouvelle Critique' was eerder een aangelegenheid van de acade
mische kritiek, Proust wordt in het tijdschrift Merlyn dat wel als de Neder
landse pendant van deze nieuwe literair-kritische stroming wordt gezien, niet 
besproken. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb gezegd, is de receptie van 
Proust in Frankrijk gedurende de periode vanaf 1971 nauwelijks onderzocht. De 
enige interferentie die ik heb kunnen constateren is die van de psychoanalyti-

Zie bijvoorbeeld P. Sollers, 1994, p. 134: 'Le seul qui avait une entière admiration pour Proust 
c'était Mauriac. Quand je le voyais, Mauriac n'arrêtait pas de me parler de Proust. On se voyait 
en somme pour parler en secret de Proust, pour moi c'était imponant de connaître quelqu'un 
qui avait dîné avec Proust, tard dans la nuit, Proust dans son lit, les taches d'encre sur les draps, 
poulet froid, champagne, tout ça. Et Mauriac considérait que son oeuvre était elle-même abolie 
par celle de Proust, c'était des propos du genre: quand le soleil se lève, là tout disparaît'. 
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sehe literatuurkritiek. Boks-Schoute, Siebelink en Halberstadt-Freud baseren 
zich op Franse studies die Proust benaderen vanuit de psychoanalyse. 

De invloed van de Franse kritiek op de Nederlandse is dus in de loop van 
deze eeuw geringer geworden en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat 
de Nederlandse lijn sterk afweek van de Franse. Voor de Tweede Wereldoorlog 
kenden vrijwel alle Nederlandse tijdschriften een aparte rubriek voor de Franse 
literatuur en werden Franse tijdschriften en studies uitvoerig in de Nederlandse 
media besproken. Men gaat er doorgaans vanuit dat de kennis van het Frans in 
Nederland in die tijd veel groter was dan tegenwoordig. Van der Starre zegt 
daarover: 'Anderzijds konden die ouderwets opgevoede leerlingen toch ook wel 
wat. Zo heeft Vestdijk na zijn schooltijd alle vijftien delen van A la recherche du 
temps perdu gelezen, een ervaring waarvan hij in het laatste deel van de Anton 
Wachterromans en in het Proust-essay verslag uitbrengt. Ik vrees dat veel 
modern grootgebrachte kinderen hem dat niet zouden nadoen'.51 Men kan 
zich afvragen of al die klasgenootjes van Anton-Simon ook in staat zouden zijn 
geweest om Proust te lezen; hij is de enige met een mooi cijfer voor Frans.52 

Momenteel leren zeven van de tien scholieren Frans en ik ben ervan overtuigd 
dat procentueel evenveel van hen in staat zijn Proust te lezen. Toch is het een 
feit dat de aandacht voor de Franse literatuur in de media is teruggelopen en dat 
de positie van het Frans binnen de Nederlandse samenleving zich gewijzigd 
heeft. In de loop van de jaren vijftig verdwijnen de rubrieken over Franse 
literatuur grotendeels uit de tijdschriften, hetgeen deels gecompenseerd wordt 
door een toegenomen aandacht voor de buitenlandse literatuur in de dag- en 
weekbladen. Franse tijdschriften en interpretatieve studies worden evenwel 
zelden meer besproken. Het prestige van de Franse taal en daarmee van de 
Franse literatuur is in de media in de loop van deze eeuw afgenomen ten gunste 
van met name de Angelsaksische literatuur. Het feit dat Fokkema en Ibsch voor 
de modernistische plaatsbepaling van Proust zich hoofdzakelijk op Angelsaksi
sche bronnen beroepen, is hier een goed voorbeeld van. De Franse literatuur 
neemt tegenwoordig binnen de literaire media dezelfde positie in als de Spaanse, 
de Italiaanse of de Russische en het is dan ook van het grootste belang dat de 
romanistiek alles in het werk blijft stellen om de kennis van de Franse taal en 
cultuur in Nederland op peil te houden. 

Daar waar in Frankrijk de Proustreceptie zich in grote lijnen dus laat 
beschrijven rondom stromingen, tendensen en bewegingen, is de Nederlandse 

E. v.d. Starre, 1998, p. 13. 

S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1949, 

p. 32: ' O p de negen voor meetkunde volgde de tien van meneer Couvée, zonder voorbehoud 

ditmaal. Het was een onvergetelijk moment . Achter zijn laag tafeltje gezeten, had meneer 

Couvée, met een bedenkelijke frons over zijn puntig Frans gezichtje, al maar vijven en zessen 

voorgelezen; zelfs waren en vieren en drieën bij; maar toen hij zelf na alle anderen aan de beurt 

dacht te komen met een twee, helderde het gezicht achter het tafeltje ineens op, het zwarte 

puntbaardje klom een paar centimeter naar boven, en na even gewacht te hebben galmde me

neer Couvée: "Monsieur Wachter, une dix!" [...]'. 
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receptie veel minder bepaald door literaire of kritische stromingen of modes. 
Dit laat zich vooral verklaren door het feit dat de geschiedenis van de Ne
derlandse literatuur en van de Nederlandse literaire kritiek in de twintigste 
eeuw zich veel minder kenmerkt door een opeenvolging van bewegingen die 
zich tegen elkaar afzetten en hun esthetica duidelijk formuleerden in manifesten 
of anderssoortige theoretische geschriften. Anbeek stelt dat in de recente 
Nederlandse literatuurgeschiedenis alleen de beweging van Tachtig en Vijftig 
georganiseerd uitdrukking gaven aan een gewenste normverandering.3 ' Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat een gedetailleerde geschiedenis van het Neder
lands proza in de twintigste eeuw nog geschreven moet worden en dat recente 
literatuurgeschiedenissen als die van Schenkeveld-Van der Dussen niet eens een 
poging doen om het Nederlands proza te vangen in strak gedefinieerde stro
mingen. Van Bork & Laan en Anbeek baseren hun geschiedenis van de Neder
landse literatuur wel op poëticale verschuivingen maar we zien bij hen dat zij 
vaak hun toevlucht nemen tot een bredere Europese context en dat de tenden
sen die zij voor het proza onderscheiden meestal zeer algemeen geformuleerd 
zijn. Zo schrijft Anbeek bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het proza in 
Nederland na 1965: 'Hier ligt een belangrijke overeenkomst met de ontwikke
ling in het proza [Hij had zojuist uitgelegd dat in de poëzie sinds de Vijftigers 
geen sprake meer is van bewegingen], waar de evolutie overigens evenzeer 
zonder programma's en bewuste partijvorming verliep. De schrijvers die tot de 
intieme kring rond het tijdschrift De Revisor behoorden (Kooiman, Kellendonk, 
Matsier, Meijsing) hebben zich nooit vast willen leggen op enig programma. 
Alleen uitgedaagd door de kritiek (Nuis en Brokken) en een collega-auteur als 't 
Hart hebben zij enkele meer expliciete uitspraken gedaan [...]. Neemt men de 
kring ruimer (ouderen als Nooteboom, Mulisch; jongeren als Oek de Jong) dan 
is er al helemaal geen sprake meer van een gezamenlijk optreden. En toch kan 
men bij al deze prozaschrijvers een overeenkomstige gerichtheid terugvinden, 
namelijk van het realisme af naar een prozavorm waarin de relatie werkelijk
heid/fictie wordt "onderzocht"'.34 

Voor de beschrijving van ontwikkelingen binnen het Nederlandse proza ver
wijst de vakliteratuur zelden of nooit naar Proust. Prousts literatuur is geen 
belangrijk positief of negatief referentiepunt geweest voor Nederlandse critici of 
Nederlandse prozaschrijvers. Tijdens het Interbellum zetten de katholieken, de 
aanhangers van de Nieuwe Zakelijkheid, critici als Van Wessem en Marsman en 
de aanhangers van Forum zich veeleer af tegen het proza dat in de traditie van 
Tachtig werd geschreven en tegen de bewegingen van de historische avant-garde, 
dan tegen Proust. Hoewel Prousts literatuur zich uitstekend zou lenen voor een 
reflectie over de door Anbeek hierboven uiteengezette globale ontwikkeling van 
het realisme af naar een prozavorm waarin de relatie tussen kunst en werkelijk
heid onderzocht wordt, is dit in Nederland nauwelijks gebeurd. Alleen de 

53 T. Anbeek, 1990, p. 261. 

54 o.e. p. 264. 
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relatie tussen Proust en sommige vertegenwoordigers van de Franse 'nouveau 
roman' is sporadisch aan de orde gesteld. 

Ook heeft de receptie van Proust slechts in beperkte mate tendensen binnen 
de Nederlandse kritiek geprofileerd. De belangrijkste tendens die ook in deze 
studie naar voren komt, is die van de verzuiling en later ontzuiling, alhoewel 
direct dient te worden opgemerkt dat de receptie van Proust slechts een klein 
aspect van deze tendens laat zien. De receptie van zijn werk werd tijdens het 
Interbellum bepaald door de orthodox-katholieke media, een stroming binnen 
de literaire kritiek waaraan gewoonlijk in de vakliteratuur niet veel aandacht 
wordt besteed. Andere tendensen van het Interbellum, die zich laten groeperen 
rondom het gematigder katholieke tijdschrift De Gemeenschap, en rondom de 
niet-confessionele tijdschriften als Het Getij, De Vrije Bladen en Forum zijn niet 
of nauwelijks van betekenis geweest voor de receptie van Prousts werk. Na de 
Tweede Wereldoorlog zet de verzuiling van de literaire kritiek zich nog tot in 
het begin van de jaren zeventig door. Hiervan is nauwelijks iets terug te vinden 
in de receptie van Proust. Het enige dat men kan constateren is dat hij in deze 
periode nauwelijks wordt besproken in confessionele bladen als De Tijd, Trouw 
en de Volkskrant. De exclusieve affiniteit met het existentiële gedachtengoed van 
tijdschriften als Criterium, Columbus en Het Woord, verklaart het ontbreken 
van verwijzingen naar Prousts werk in deze tijdschriften. Tijdens de laatste 
periode heeft het programmatijdschrift vrijwel geheel afgedaan en is de Neder
landse literaire kritiek in het algemeen sterk geontideologiseerd. Er is dan 
helemaal geen sprake meer van een eventuele profilering van de receptie van 
Proust op basis van expliciet gedefinieerde literatuuropvattingen of op basis van 
confessionele uitgangspunten. Proust wordt lovend besproken tot in het pro
testantse dagblad Trouw. Maar zelfs in gevallen waar wel in zekere zin sprake is 
van een ideologie ten aanzien van het proza, zoals in de tijdschriften Raster en 
De Revisor, die een duidelijke voorkeur aan de dag leggen voor experimentele 
literatuur, zijn de normen niet van invloed geweest op de receptie van Proust. 
De artikelen van Brakman en Van Buuren, die we in deze tijdschriften tegen
komen, gaan niet in op de vormtechnische vernieuwingen van Prousts werk, 
maar bieden een vrij conventionele analyse van het fenomeen van de onwille
keurige herinnering. 

Deze gebrekkige profilering van de tijdschriften heeft waarschijnlijk alles te 
maken met het feit dat er in Nederland slechts een beperkte markt is voor het 
literaire en algemeen-culturele tijdschrift; ze bedienen alle min of meer dezelfde 
hoger opgeleide lezersgroep. Dit geldt ook in hoge mate voor de weekbladen 
maar veel minder voor de dagbladen. Kranten hebben veel meer een specifiek 
publiek. Proust wordt tegenwoordig meer besproken in kranten met een doel
groep van hoog opgeleide lezers als NRC Handelsblad en de Volkskrant dan in 
De Telegraaf of het Algemeen Dagblad. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat 
sommige kranten in de loop van deze eeuw een duidelijke ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Zo was de aandacht voor Proust tijdens het Interbellum veel 
groter in De Telegraaf dan tegenwoordig omdat die krant destijds in cultureel 
opzicht hoger stond aangeschreven en voor een meer belezen publiek schreef. 
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Veel meer dan door eventuele expliciete, overkoepelende normsystemen, 
werd de receptie van Proust in Nederland bepaald door evenementen en door 
de bijzondere belangstelling die bepaalde critici voor Proust aan de dag legden. 
Prousts overlijden in 1922, de publicatie van verschillende biografieën en van de 
vertalingen van zijn werk, de viering van de honderdste geboortedag in 1971 en 
de Vermeertentoonstelling m 1996, zijn van grote invloed geweest op de belang
stelling in Nederland voor Prousts werk. Daarnaast werd de receptie in belang
rijke mate bepaald door de bijzondere belangstelling voor Proust van bepaalde 
personen. Onder hen zijn veel (literair)-wetenschappelijk onderlegde lezers. 
Romanisten zoals Tielrooy, Dresden, Van Buuren, Kummer, Hillenaar, Jaffé-
Freem en Van der Poel maar ook historici zoals Van Galen Last en Evers, 
literatuurwetenschappers zoals Fokkema en Ibsch, psychologen zoals Van Krog-
ten en neerlandici zoals Van Duinkerken, Kruithof en Pröpper. Andere vaak 
terugkerende namen zijn Beversen, Greshoff, Van Nijlen, Premsela, Drion, 
Vestdijk, Ruyter, Jongma, Van der Velden, Van 't Veer, Wester en Brugman. 
Daarnaast trok het werk van Proust in het bijzonder de aandacht van joodse 
commentatoren als Van Praag en Hiegentlich. Individuele critici hebben in de 
meningsvorming dus een voortrekkersrol vervuld. Zo is het te danken aan de 
bijzondere belangstelling voor Proust van Pröpper dat er twee artikelen over 
Proust verschijnen in het blad Optima, dat in principe volledig gericht is op de 
moderne Nederlandse literatuur. Pröpper is lid van het bestuur van de Neder
landse Marcel Proust Vereniging. 

De eventuele normsystemen van waaruit de critici Proust beoordeelden, zijn 
vaak zeer moeilijk vast te stellen. Enkele beoordelaars van Proust, zoals De 
Bruijn, publiceren verder niet in de bladen en het is dan ook onmogelijk om 
hun opvattingen in een breder kader te plaatsen. De meeste critici verantwoor
den hun aanpak niet en het is dus buitengewoon moeilijk gebleken vast te stel
len welke specifieke factoren de interpretaties hebben bepaald. Martien de Jong 
signaleerde dit probleem reeds in zijn studie Over kritiek en critici. Facetten van 
de Nederlandstalige literatuurbeschouwing in de twintigste eeuw. 'Literaire kritiek 
is geen wetenschap maar een praxis. [...] Daarom is het mij ook met gelukt voor 
dit boek een waterdichte indeling te vinden naar typen van critici, of naar kri
tische methoden. Het catalogiseren van kritische attitudes is waarschijnlijk even 
moeilijk als het catalogiseren van existentiële ervaringen'.55 Ik heb geprobeerd 
de individuele receptiedocumenten in een breder kader te plaatsen, maar dit was 
slechts tot op zekere hoogte mogelijk. Er is mij namelijk gebleken dat de 
betekenistoekenning van de individuele critici, met uitzondering van die van de 
katholieke critici van voor de oorlog, vaak slechts in geringe mate afhankelijk 
was van de historische en literaire situatie waarin de criticus verkeerde. Twee 
voorbeelden tot slot. Vestdijk onttrekt zich aan enige etikettering. Hij moest 
niet veel hebben van het personalisme van Forum (hij had heel andere literaire 

M. de Jong, Over kritiek en critici. Facetten van de Nederlandstalige literatuurbeschouwing in de 
twintigste eeuw, Lannoo, Tielt, 1977, p. 249. 
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voorkeuren dan Du Perron en Ter Braak)56 of van bewegingen als het existen
tialisme en de 'nouveau roman'; hij formuleerde geheel onafhankelijk zijn stand
punten over Proust. Maar ook Dresden, die meer dan welke andere criticus 
open stond voor literaire of kritische bewegingen, ging uiteindelijk toch iedere 
keer zijn eigen weg. Hij onderzocht de mogelijke waarde van het existentialis
tische gedachtengoed voor de moderne literatuurbeschouwing, maar nam Sar
tre's kritiek op Proust niet over. Hij besprak Prousts relatie tot de Franse 'nou
veau roman' maar uiteindelijk besloot hij in 1980 geheel tegen de op dat 
moment binnen de academische kritiek gangbare modernistische interpretatie 
van Prousts werk in, diens relatie tot het symbolisme te benadrukken. 

5.3.3 Het belang van niet-literaire predisposities voor de receptie van Proust 

Een derde doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan of er verbanden 
aan te wijzen zijn tussen de receptie van Proust en bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen. Maatschappelijke, institutionele en cultuur-ideologische ont
wikkelingen zijn van invloed geweest op de receptie van Proust. Deze ontwik
kelingen staan niet los van de literaire ontwikkelingen en ik heb ze in deze 
conclusie dan ook al aan de orde gesteld. De belangrijkste politiek-maatschappe-
lijke ontwikkeling van deze eeuw die van invloed is geweest op de receptie van 
Proust is die van de verzuiling en later ontzuiling en meer in het bijzonder die 
van de deconfessionalisering. Daarnaast zijn de crisis in de jaren dertig, de 
Tweede Wereldoorlog, de veranderde opvattingen over homoseksualiteit en de 
verminderde aandacht voor het Frans en daarmee voor de Franse literatuur van 
invloed geweest. Mijn onderzoek registreert dus enkele veranderingen in de 
Nederlandse cultuur sinds de twintiger jaren van deze eeuw. De literaire kritiek 
is sterk geontideologiseerd, de positie van het Frans is gewijzigd, maar ook de 
opvattingen in ethiek en moraal. Dit heeft zijn weerslag gehad op de literaire 
kritiek en dus op de manier waarop Proust werd gelezen en gewaardeerd. 

Zie ook E. v.d. Starre, 1998, pp. 182-183: 'Drie fasen onderscheid ik dus in het romanwerk van 

Vestdijk. De eerste is de langste en gaat van begin jaren dertig tot halverwege de jaren vijftig. 

Hierin staat centraal het geloof in de zuiverende werking van het schrijverschap, al krijgt dit 

laatste in de romans nog niet al te duidelijk gestalte: het is eerder een "tastend vermoeden". 

Pijn, verdriet en angst worden gecompenseerd door de verlossing die het kunstenaarschap biedt. 

Deze opvatting kan men situeren in een lange traditie, waartoe ook Nietzsche en Proust be

horen. Hoewel Vestdijk tot het "driemanschap" van Forum behoorde, strookte deze opvatting 

eigenlijk niet helemaal met die van zijn kompanen. Ter Braak en Du Perron wilden bij hun lec

tuur juist de andere kant op: achter het gave en voltooide kunstwerk zochten zij de persoonlijk

heid van de maker, die vooral niet teveel moest opgaan in "de literatuur". De verwantschap met 

Forum moeten we daarom zoeken in de satirische beschrijving van het burgerdom, het mikken 

op een "Europees niveau" en tot op zekere hoogte ook in de gedrevenheid van de persoonlijke 

"inzet". Maar vooral bij dit laatste is er een belangrijke nuance, die tot uiting komt in Vestdijks 

zuinige benadering van Stendhal, het boegbeeld van Forum. Het schrijven is dan wel een vorm 

van getuigenis afleggen, maar dit gaat desnoods ten koste van de persoonlijke loyaliteit, zoals El 

Greco illustreert'. 
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5.3.4 Voor- en nadelen van receptie-historisch onderzoek 

Tenslotte kan men zich naar aanleiding van een onderzoek als het mijne af
vragen wat de voor- en nadelen van receptie-historisch onderzoek in het 
algemeen zijn. Zoals ik reeds in mijn inleiding heb gezegd, heeft mijn onder
zoek bovenal een toegepast karakter en ik heb dan ook niet de intentie hier 
bestaande theoretische onderbouwingen van de receptietheorie aan een kritische 
beschouwing te onderwerpen. Toch wil ik hier tot slot enkele overwegingen 
meegeven aan hen die zich in de toekomst met receptie-historisch onderzoek 
gaan bezighouden. 

Receptie-historisch onderzoek biedt in de eerste plaats ruimschoots inzicht 
in het betekenispotentieel van een bepaald literair werk. Door de diverse 
receptiedocumenten chronologisch en thematisch te groeperen krijgt de lezer 
een boeiend overzicht van mogelijke interpretaties. Toch dient hierbij te 
worden opgemerkt dat een onderzoek naar de receptie van Proust in Nederland 
het betekenispotentieel beslist niet uitput. Bepaalde invalshoeken blijven in de 
Nederlandse receptie onderbelicht of komen helemaal niet aan de orde. Zo is er 
in de Nederlandse kritiek nauwelijks aandacht voor de ontstaansgeschiedenis of 
voor de bestudering van de diverse kunsten als de schilderkunst en de muziek 
in zijn werk. De filosofische achtergronden zoals de mogelijke invloed van bij
voorbeeld Bergson en Schopenhauer worden slechts zeer oppervlakkig behan
deld. Prousts stijl is nooit uitvoerig aan de orde gesteld en studies over andere 
werken van Proust dan A la recherche du temps perdu komt men in de Neder
landse media niet tegen.57 Met uitzondering van de studie van Halberstadt-
Freud en de artikelen over de mogelijke raakvlakken tussen Proust en bepaalde 
Nederlandse auteurs, heeft de Nederlandse publieke literaire kritiek inter
nationaal gezien tot nu toe weinig nieuwe, opzienbarende gezichtspunten toege
voegd aan de over Proust in omloop zijnde meningen.58 In Nederland met iets 
nieuws over Proust aankomen is dus nog heel goed mogelijk. Door in mijn 
onderzoek aandacht te besteden aan de receptie van Proust in Frankrijk, meen 
ik een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van het beteke
nispotentieel van Prousts werk in Nederland: de visie van bijvoorbeeld Sartre en 
van de beweging van de 'nouveau roman' op Proust is tot nu toe nooit uit
voerig besproken door de Nederlandse publieke literaire kritiek. Mijn onder-

Zie echter bijvoorbeeld: S. van Wesemael, 'Prousts Recherche en de verwantschap der kunsten' . 

In: A. Fleurkens, L. Korpel, K. Meerhoff (red.), Dans der Muzen. De relatie tussen de kunsten ge

thematiseerd, Verloren, Hilversum, 1995, pp. 171-185. En: S. van Wesemael, 'Snjlopvattmgen bi] 

Proust ' . In: C. van Eek, M. Spies, T. Streng (red.), Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in 

kunst en literatuur, Amsterdamse Historische Reeks, Amsterdam, 1997, pp. 147-163. 

Dit geldt in veel mindere mate voor de academische Proustkritiek. Het boek van de Nederland

se M. Bal, Images Littéraires, PUM, Toulouse, 1997, waarin zij een 'visuele' lezing van Prousts 

Recherche voorstelt, en de bundel artikelen Proust contemporain onder redactie van S. Bertho 

kunnen gezien worden als originele aanvullingen op de bestaande Prousthteratuur. 
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zoek geeft dus enkele indicaties omtrent mogelijke toekomstige interpretaties 
van Prousts werk. 

Daarnaast kan receptie-historisch onderzoek een aanvulling bieden op de 
bestaande geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur en van de Neder
landse literaire kritiek. Jacqueline Bel heeft in haar dissertatie over het 
Nederlandse proza van het fin de siècle een voorstel geformuleerd voor een 
Nederlandse literatuurgeschiedenis op basis van receptie-onderzoek of op basis 
van tijdschriftenonderzoek.59 In de ogen van Bel kan historisch receptie-
onderzoek leiden tot een nieuwe vorm van literatuurgeschiedschrijving. De 
traditionele literatuurgeschiedenissen zijn in haar ogen te auteur- en tekstgericht. 
Dat zij tot een veelbelovende conclusie heeft kunnen komen, verbaast mij niet. 
Rond 1880 was de Nederlandse literatuur sterk geïdeologiseerd en dus ook de 
Nederlandse literaire kritiek. Een onderzoek naar de receptie van het proza in 
de tijdschriften is voor die periode een betrouwbare methode gebleken om tot 
een beschrijving van de belangrijkste poëticale tendensen te komen en aldus een 
kritische bijdrage te leveren aan de al bestaande vakliteratuur. Ik denk dat ook 
mijn onderzoek tot op zekere hoogte aantoont dat onderzoek naar reacties van 
lezers en meer in het bijzonder van literaire critici een rol kan spelen in de 
literatuurgeschiedschrijving maar ik ben toch wat voorzichtiger in mijn con
clusies dan Bel. 

Mijn bevindingen bieden inderdaad tot op zekere hoogte een alternatieve 
kijk op de bestaande geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur en van de 
Nederlandse literaire kritiek van de twintigste eeuw. Met name voor wat betreft 
de periode tussen de twee wereldoorlogen legt mijn onderzoek duidelijk andere 
accenten dan de bestaande vakliteratuur. De bijzondere aandacht die gewoonlijk 
voor de periode van het Interbellum wordt besteed aan tijdschriften als De 
Gemeenschap, Forum, De Vrije Bladen en Het Getij en aan de (literatuur-opvat
tingen van critici als Du Perron, Ter Braak, Van Wessem en Marsman, wordt 
in mijn onderzoek ter discussie gesteld.60 Van Wessems opvattingen over het 
moderne proza bijvoorbeeld waren van veel minder invloed op het beoorde
lingskader van progressieve tijdschriften als De Vrije Bladen en Het Getij dan 
men wel wil doen geloven. Van Loon kreeg in De Vrije Bladen alle ruimte om 
Prousts psychologische benadering die zo in strijd is met de objectieve literatuur 

J. Bel, 1993, pp. 265-327. 

Zoals Anbeek reeds voor mij constateerde laat deze gerichtheid op Forum en Ter Braak en Du 

Perron voor wat betreft het Interbellum zich verklaren door het feit dat na 1945 diverse tijd

schriften als Podium, Libertinage, Tirade en Hollands Maandblad zich beroepen op de Forum-

principes. T. Anbeek, 1990, p. 265: 'Immers, dat juist het blikveld van Ter Braak wordt weer

gegeven, is een keuze die berust op kennis van latere ontwikkelingen. Want in de jaren dertig 

van deze eeuw was Ter Braak niet meer dan een van de vele bakkeleiende literatoren, en het 

tijdschrift Forum, met zijn paar honderd abonnees, een van de vele tijdschriften. De keuze voor 

Ter Braak als belangrijk zegsman wordt verantwoord door het gegeven dat zijn ideeën tot ver 

na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het literaire leven spelen - ook als visie om 

zich tegen af te zetten [...]. Een dergelijke doorwerking hebben de literaire ideeën van iemand 

als Van Duinkerken nooit gehad'. 
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die Van Wessem voorstond, te loven. De bijzondere nadruk die Fokkema en 
Ibsch leggen op de ontvankelijkheid van met name Du Perron voor modernisti
sche verschijnselen is overtrokken; de klassieke Stendhal was zijn held. En de 
mening van Ruiter en Smulders dat het katholieke tijdschrift De Gemeenschap 
een modernistisch verschijnsel is, lijkt wanneer men kijkt naar de ontvangst van 
de Franse literatuur, op z'n minst aanvechtbaar. Hun opvatting dat Maritains 
geschriften van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor de vrijzinniger 
poëtica van De Gemeenschap is ook voor relativering vatbaar; Maritains geschrif
ten worden ook bejubeld in de orthodox-katholieke bladen. Er bestaat vaak 
nauwelijks congruentie tussen poëticale opvattingen van bladen en concrete be
oordelingen. 

Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog is er überhaupt nauwelijks 
meer sprake van een dergelijke koppeling. Wederom is er geen relatie tussen de 
poëticale opvattingen van de meest progressieve tijdschriften als Raster en De 
Revisor en hun schaarse bijdrage aan de Proustreceptie. Verder is de literaire 
kritiek sterk geontideologiseerd en worden tendensen in het Nederlandse proza 
niet of nauwelijks door de Proustreceptie geprofileerd. Voor de periode na de 
Tweede Wereldoorlog biedt mijn onderzoek dus nauwelijks openingen om de 
bestaande vakliteratuur te herzien. Het bevestigt ook de bestaande opvatting dat 
de doorwerking van het existentialisme en van de 'nouveau-roman'-beweging in 
de Nederlandse literatuur slechts zeer gering is geweest. 

Mijn onderzoek relativeert en bevestigt dus op bepaalde punten de traditio
nele Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Wel is gebleken dat als ik bij
voorbeeld de receptie van de literatuur van Querido, Israels, Robbers en De 
Meester tijdens het Interbellum had onderzocht, ik in grote lijnen een be
vestiging van het bestaande beeld zou hebben gekregen: Forum met Ter Braak 
en Du Perron voorop, De Vrije Bladen, Het Getij, de vertegenwoordigers van de 
Nieuwe Zakelijkheid, de katholieken, allen zetten zich unaniem tegen deze 
literatuur af. En als ik de receptie van het werk van Robbe-Grillet zou hebben 
onderzocht dan zouden, anders dan bij mijn Proustonderzoek, de modernisti
sche en postmodernistische tendensen binnen de Nederlandse literatuur pro
minent naar voren zijn gekomen. Receptie-historisch onderzoek leert dus in de 
eerste plaats op Proustiaanse wijze dat het beeld dat men van een bepaald 
tijdperk heeft verandert naar gelang de invalshoek die men kiest. 

Een aanbeveling die ik uit mijn onderzoek zou kunnen destilleren is dat 
men in het algemeen meer oog moet hebben voor de diversiteit van het materi
aal en niet alleen dat wat nieuw is moet benadrukken; de bewegingen van de 
historische avant-garde, de Nieuwe Zakelijkheid, het existentialisme, de 'nou
veau roman' waren slechts randverschijnselen binnen de Nederlandse literatuur. 
Forum, Raster, De Revisor zijn slechts enkele van de vele tijdschriften die 
Nederland rijk was of is. Naast deze 'paradepaardjes' was er een groot on
bepaald gebied. Er wordt in de vakliteratuur te veel aandacht besteed aan dat 
wat nieuw lijkt te zijn, of het nu Nieuwe Zakelijkheid of postmodernisme heet, 
en er is te weinig aandacht voor de diversiteit. Deels is men zich hier wel van 
bewust. Anbeek zegt bijvoorbeeld over de bijzondere aandacht die hij voor wat 
betreft de periode van het Interbellum aan Forum heeft besteed: 'Zo zou men 



Conclusie 33J 

de band met het politieke leven veel sterker kunnen benadrukken door veel 
meer aandacht dan ik gedaan heb te besteden aan het verzuilde literaire leven 
tussen de twee wereldoorlogen. De correspondentie tussen politieke en literaire 
emancipatie zou dan centraal komen te staan. Ik heb zo'n aanpak niet gekozen, 
maar mij geconcentreerd op Forum (en niet op De Gemeenschap of Opwaartsche 
Wegen), omdat dit blad verreweg de sterkste nawerking heeft. Hier blijkt hoe 
een gerichtheid op normveranderingen het zicht op de breedte van het literaire 
spectrum kan blokkeren'.61 Hillenaar en Kummer, aangetast door het virus 
van het modernisme, moesten wel beweren dat de doorbraak van Proust pas 
plaatsvond in het kielzog van de 'nouveau roman'. Maar Proust wist al dat er in 
de literatuur geen sprake is van progressie en dat een gerichtheid op norm
veranderingen dus vertekenend kan werken: 'Mais je me rendais compte que le 
temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que 
tel auteur du XVIIe sciècle, qui n'a connu ni la Révolution française, ni les 
découvertes scientifiques, ni la Guerre, peut être supérieur à tel écrivain 
d'aujourd'hui, et que peut-être même Fagon était un aussi grand médecin que du 
Boulbon (la supériorité du génie compensant ici l'infériorité du savoir), de 
même la Berma était, comme on dit, à cent pics au-dessus de Rachel, et le 
temps, en la mettant en vedette en même temps qu'Elstir, avait surfait une 
médiocrité et consacré un génie' (Recherche 3: 1003). 

Een onderzoek als het mijne leert ook iets over de Nederlandse literaire 
kritiek dat goed aansluit bij wat ik hierboven gesteld heb. De Nederlandse 
literaire kritiek werkt maar ten dele op basis van expliciete literatuurop
vattingen. In de meeste gevallen hebben de diverse media geen vastomlijnd 
normsysteem. Veel tijdschriften en dag- en weekbladen hebben geen expliciet 
esthetisch programma van waaruit beoordeeld wordt; ze zijn pluralistisch van 
opvatting. Bestaande studies over de twintigste-eeuwse tijdschriften bevestigen 
dit beeld. Zo we hebben we gezien dat Titselaar al ten aanzien van het 'pro
grammatische' tijdschrift Het Getij moest constateren dat een unanieme opvat
ting over het proza ontbrak en men kan zich met reden afvragen of de term 
'programmatische tijdschriften' die in de vakliteratuur voor wat betreft de 
periode van het Interbellum veelvuldig wordt gehanteerd, niet te eenzijdig is. 
Zelfs in die gevallen waarin nog wel tot op zekere hoogte sprake is van een 
ideologie omtrent literatuur, is mij gebleken dat de kritische praktijk van de 
individuele criticus vaak niet conform de uitspraken over literatuur van de 
media zijn. Dat veel critici vaak voor meerdere tijdschriften en dag- en weekbla-

T. Anbeck, 1990, pp. 267-268. Dat men hier anders tegenaan kan kijken blijkt uit de volgende 

opmerking van H.A. Gomperts die onlangs werd geciteerd door K. Fens in een artikel naar 

aanleiding van Gomperts overlijden: '"Men kan", schrijft Gomperts , "met Forum hetzelfde gaan 

doen, wat Stuiveling heeft gedaan met De Nieuwe Gids, namelijk het stof van de bibliotheken 

eraf wissen en kijken wat nu precies in het tijdschrift heeft gestaan. O p die manier kan men 

dan de legende rectificeren, maar men moet niet uit het oog verliezen, dat de legende in be

paalde gevallen meer waarheid bevat dan de historische realiteit' (K. Fens, 'Er is altijd. Er was 

altijd'. In: de Volkskrant, 21 september 1998). Legendes bevatten zeker waarheid, maar is bij

voorbeeld de verzuiling niet ook een 'legende' die het verdient in brede zin aan de orde te 

worden gesteld? 
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den tegelijkertijd schreven en dat soms de meest uiteenlopende visies binnen één 
blad verenigd zijn, bewijst de afwezigheid van strak gedefinieerde normen. 

Overigens leidt deze afwezigheid van duidelijke beoordelingscriteria niet, 
zoals Anbeek in 1984 veronderstelde, tot een anarchie van opvattingen. Anbeek 
stelt: 'Met deze opmerkingen ben ik bij mijn kernpunt gekomen. Wie, trouw in 
de leer van de receptie-esthetica, de literaire norm van vroegere periodes gaat 
opgraven, kan daarbij stuiten op precies hetzelfde probleem dat de cartograaf 
van de nieuwste literatuur in verlegenheid brengt. Hij reconstrueert niet "de" 
literaire norm van toen, maar haalt alleen de literaire anarchie van die periode 
weer boven! Veel te weinig is er door theoretici uit de receptie-esthetische hoek 
rekening gehouden met de diversiteit aan meningen die op een bepaald literair-
historisch moment kan bestaan [...]'." Mijn onderzoek toont aan dat ondanks 
het ontbreken van expliciete normsystemen er toch een grote consensus kan 
ontstaan binnen de kritiek over de waarde van een bepaald literair werk. Er is 
kennelijk ook een impliciete literatuuropvatting die veel doorslaggevender is en 
dat is een gevoel voor schoonheid en kwaliteit. De receptie van Proust toont 
aan dat er ook auteurs zijn die aan het gesteggel van literatoren, critici en 
historici weten te ontsnappen. Proust begreep al dat literaire of kritische modes 
vergankelijk zijn en tot een vertekenend oordeel kunnen leiden: 'Mais dès que 
l'intelligence raisonneuse veut se mettre à juger des oeuvres d'art, il n 'y a plus 
rien de fixe, de certain: on peut démontrer tout ce qu'on veut. Alors que la 
réalité du talent est un bien, une acquisition universels, dont on doit avant tout 
constater la présence sous les modes apparentes de la pensée et du style, c'est 
sur ces dernières que la critique s'arrête pour classer les auteurs. Elle sacre 
prophète à cause de son peremptoire, de son mépris affiché pour l'école qui l'a 
précédé, un écrivain qui n'apporte nul message nouveau. Cette constante aberra
tion de la critique est telle qu'un écrivain devrait presque préférer être jugé par 
le grand public (si celui-ci n'était incapable de se rendre compte même de ce 
qu'un artiste a tenté dans un ordre de recherches qui lui est inconnu). Car il y a 
plus d'analogie entre la vie instinctive du public et le talent d'un grand écrivain, 
qui n'est qu'un instinct religieusement écouté au milieu du silence imposé à tout 
le reste, un instinct perfectionné et compris, qu'avec le verbiage superficiel et les 
critères changeants des juges attitrés. Leur logomachie se renouvelle de dix ans 
en dix ans [...]' {Recherche 3: 893). Met uitzondering van de katholieke beoorde
ling in de jaren twintig en dertig, is van woordenstrijd in de Nederlandse 
Proustreceptie nauwelijks sprake. 

In tegenstelling tot wat Nooteboom in zijn roman In Nederland voor moge
lijk hield, heeft Proust via zijn kunst zijn sporen wel degelijk nagelaten.63 

T. Anbeek, 1984 a, p. 30. 

C. Nooteboom, In Nederland, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1984, pp. 28-29: 'Ze schrijven [de 
Nederlandse schrijvers] ofwel geheime dagboeken, die dan toch gepubliceerd worden, ofwel ge
schriften die duidelijk over henzelf gaan, maar die ondanks een zekere pathetiek toch niet 
buiten de oevers van het dagelijks leven treden, maar ze beweren dat ze "een spoor willen na
laten", alsof Proust al niet geleerd heeft dat boeken, net als hun schrijvers, sterven'. 
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Door de kwaliteit van zijn werk heeft Proust, evenals zijn schrijver Bergotte, 
zijn eigen onsterfelijkheid weten te bewerkstelligen: 'On l'enterra [Bergotte], 
mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par 
trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui 
n'était plus, le symbole de sa résurrection' (Recherche 3: 188). 




