Marcel Proust Vereniging

A la Recherche du temps perdu, het levenswerk van Marcel Proust (1871-1922), is een
monument in de wereldliteratuur, evenals Ulysses van James Joyce en Der Zauberberg
van Thomas Mann. Proust schetst in zijn romancyclus de ontwikkeling van een
jonge man die de maatschappelijke ladder leert beklimmen en ingewijd wordt in alle
aspecten van de liefde; aan de hand van een aantal onvergetelijke personages legt hij
de mechanismen bloot die in het maatschappelijk en in het persoonlijk leven een rol
spelen. De uitvoerige bespiegelingen over liefde en jaloezie, homoseksualiteit en
perversie, over de werking van het geheugen, de slaap en de droom, over de rol van
de kunst en over de tijd, stemmen ook de hedendaagse lezer tot nadenken.
De Marcel Proust Vereniging heeft als doelstelling het oeuvre van Proust in Nederland
grotere bekendheid te geven. Sinds haar oprichting in 1972 probeert zij deze doelstelling te verwezenlijken door het organiseren van lezingen, werkmiddagen en leeskringen. De Verenigingsactiviteiten vinden in de regel plaats in het Maison Descartes
in Amsterdam. Het Jaarboek, waarvan in totaal zevenentwintig nummers zijn uitgekomen, bevat de teksten van de lezingen die in de loop van dertig jaar voor de
Vereniging gehouden zijn en de neerslag van de verenigingsactiviteiten.
De Nederlandse vertaling van de Recherche, getiteld Op zoek naar de verloren tijd, die
door Thérèse Cornips in 1999 werd voltooid, heeft Prousts werk voor een breder
publiek toegankelijk gemaakt. Uit het succes van de toneelbewerkingen van het ro
theater onder de regie van Guy Cassiers blijkt dat Prousts magnum opus ook in het
begin van dit derde millennium nog springlevend is. Aan deze ontwikkelingen heeft
de Vereniging een nieuwe impuls ontleend.
Ook in literair Europa worden nu de grenzen geslecht. Banden met de zusterverenigingen in Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn aangehaald en een eigen website
biedt de leden van de Vereniging de mogelijkheid om contacten met geestverwanten
in binnen- en buitenland te onderhouden. Daarnaast is met ingang van 2003 het
Jaarboek vervangen door een internationale uitgave in boekvorm, Marcel Proust
Aujourd’hui, die jaarlijks verschijnt in de Franse en/of Engelse taal.
De MPA-nummers van de oneven jaren zijn gewijd aan de lezingen die voor de
Vereniging zijn gehouden en aan andere oorspronkelijke opstellen. In de nummers
van de even jaren wordt aandacht geschonken aan een specifiek thema uit het werk
of het leven van Marcel Proust en bestaan uit Frans- of Engelstalige bijdragen van
daartoe uitgenodigde Proust-specialisten. De MPA-nummers van de oneven jaren
worden geflankeerd door een Nederlandstalige uitgave, het Bulletin, eveneens in
boekvorm, dat een keur aan bijdragen bevat (verenigingsnieuws, samenvattingen
van de lezingen, overige bijdragen en bibliografische informatie). Het Bulletin is ook
bedoeld als discussieplatform voor de leden.

Voor nadere informatie over de Vereniging en haar activiteiten kunt u zich richten
tot de secretaris van de Marcel Proust Vereniging. Ook kunt u de website raadplegen.
U kunt zich als lid opgeven door onderstaande antwoordcoupon op te sturen of een
e-mail te zenden aan de secretaris. De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,- voor een
gewoon lidmaatschap en € 20,- voor studenten.
Als lid van de Marcel Proust Vereniging bent u verzekerd van:
o De mogelijkheid u te verdiepen in het leven en het werk van Marcel
Proust en met anderen daarover van gedachten te wisselen. De Vereniging organiseert daartoe vier bijeenkomsten per jaar. Van de lezingen
die tijdens deze bijeenkomsten gehouden worden, vinden er tenminste
twee in het Nederlands plaats. De overige lezingen worden in het Frans
of in het Engels gegeven. Er worden gerenommeerde sprekers uit binnenen buitenland uitgenodigd.
o De mogelijkheid om via de website van de Vereniging contacten te onderhouden met geestverwanten in binnen- en buitenland.
o Ontvangst van de lezingennummers van Marcel Proust Aujourd’hui en
van het Bulletin die in de oneven jaren verschijnen.
o Een substantiële korting bij de aanschaf van de themanummers van
Marcel Proust Aujourd’hui die in de even jaren verschijnen.
Adressen:
• Sabine van Wesemael, secretaris van de Marcel Proust Vereniging.
Universiteit van Amsterdam, afdeling Franse Taal en Cultuur, Spuistraat
134, 1012 VB Amsterdam. Tel. 020 5254628. E-mail: info@marcelproust.nl
• Website Marcel Proust Vereniging: www.marcelproust.nl

Lidmaatschap Marcel Proust Vereniging
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Marcel Proust Vereniging.
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
e-mailadres:
Datum:

Handtekening:

Ik heb € 40,- / € 20,- (studenten) overgemaakt naar Postbank nr. 3871768, ten name van de
Marcel Proust Vereniging, Amsterdam.
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