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Inleiding
‘Hoe Proust en zijn Recherche in mijn leven kwamen’: het is een
verhaal dat elke lezer van dit Bulletin zou kunnen schrijven en dat
elke keer weer anders luidt. Gijs van der Zalm zette in het vorige
Bulletin de toon met het relaas van zijn pelgrimage naar de plaatsen
van Proust. In dit nummer put Ad van der Made uit zijn herinneringen. Het verhaal van zijn lang uitgestelde lectuur van de Recherche
lijkt Proustiaans gekleurd door de verhouding tussen een weerbarstige zoon en zijn vader.
Jacques Plessen die gedurende vele jaren met grote inzet de
functie van voorzitter van de Marcel Proust Vereniging bekleedde,
wordt in dit Bulletin herdacht door Ieme van der Poel. Voorts zijn
integraal of in samenvatting, de lezingen opgenomen die in de periode 2005-2006 voor de leden van de Vereniging zijn gehouden en
waarvan het Jaarverslag van de voorzitter een chronologisch overzicht bevat.
In de tekst van de lezing die zij op een donkere decembermiddag in het pianolamuseum te Amsterdam hield, laat Nell de
Hullu-van Doeselaar zien hoe Proust, in navolging van Rembrandt,
gebruik maakt van de techniek van het clair-obscur, en de kleuren
van het antieke palet hanteert - zwart, wit en rood. Zij verbindt
daarbij de scène in de Opera met de eveneens in het halfduister gesitueerde ouverture van de roman waarin de flakkerende vlam van
het bewustzijn, tussen slapen en waken, fragmenten van een vergeten gewaand verleden doet oplichten.
Proust inspireert niet alleen letterkundigen. Internisthematoloog Rob Holdrinet geeft tal van informatieve details over de
rol van de geneeskunde in Prousts leven, en laat zien hoezeer de Recherche doordrenkt is van ‘de taal van Hippocrates’. Geïnspireerd
door de manier waarop in de Recherche de wereld van ziekte en ongemak als een bron van dieper inzicht wordt voorgesteld, verzet hij
zich tegen het natuurwetenschappelijk empirisme in de medische
wetenschap dat mensen tot meccanodozen reduceert, en pleit hij
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voor een geneeskunde die oog heeft voor de mens als complex en
uniek individu.
Musicoloog Joep van Brederode, ten slotte, ontrafelt de
structuur van de vioolsonates van Fauré en Franck, die op verschillende manieren als ‘kiemcel’ hebben gediend voor de ‘petite phrase’
van Vinteuil. Rijk geïllustreerd met muziekvoorbeelden laat dit artikel het mysterie van de ‘petite phrase’ intact maar belicht heel
aanschouwelijk Prousts muzikale bronnen. Wij wensen u veel leesen luisterplezier.
Manet van Montfrans
Sabine van Wesemael

***
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Jaarverslag over 2005 en 2006
In het verenigingsjaar 2006 vernamen wij het overlijden van Prof.
Dr. Jacques Plessen .Hij was jarenlang de drijvende, inspirerende
kracht achter de Vereniging - door zijn hoogleraarschap in Utrecht,
zijn kennis van de Franse literatuur en zijn internationale contacten.
Verschillende bestuursleden en oud-bestuursleden waren aanwezig
bij de uitvaart in Bilthoven. Elders in dit Bulletin kan men een uitgebreider In Memoriam vinden.
In 2005 werden de volgende lezingen georganiseerd :
 19 maart: Prof. dr. Rob Holdrinet: ‘Proust en de geneeskunde’
 28 mei: Nathalie Mauriac-Dyer: ‘Promenades dans Vénusté.
Proust et l’écriture vagabonde’
 8 oktober: Prof. dr. Maarten van Buuren (oktober): ‘Marcel
Proust en de fenomenologie’
 17 december: matinee in het Pianolamuseum te Amsterdam.
Ruud van Oldenhoven (piano) en Laura Frenkel (viool)
speelden Franck en Fauré. Musicoloog Joep van Brederode
hield een toelichting op de gespeelde stukken.
Tijdens de matinee van 17 december werd ook Marcel Proust Aujourd’hui nr 3 met een uitgebreid Nederlandstalig Bulletin (nummer
2) gepresenteerd. Andere vooruitgang op het gebied van publicaties
werd geboekt met de Nederlandstalige Bibliografie van Joost Kazus. Vanwege de omvang paste deze niet meer in het Bulletin, ze
werd op de site gezet en na overleg met Joost Kazus werd besloten
te streven naar een uitgave in boekvorm. In de loop van 2006 is men
in overleg met Rozenberg Pers gekomen tot het voorstel voor een
uitgave in boekvorm met bijgewerkte bibliografie tot 2006 (Omvang 150 pp.) Voorts groeide de website voorspoedig; alle leden
werden en worden uitgenodigd om suggesties aan te leveren voor
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verdere invulling. Via het e-mail adres van de site kunnen oude
jaarboeken besteld worden.
In 2006 werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
 18 maart: Prof. dr. Franc Schuerewegen :‘Jansen en Jansen:
Marcel Proust en Marcel Duchamp’
 20 mei: dr. Sophie Bertho : ‘Proust et la peinture’
 7 oktober: dr. Yolande Jansen: lezing en discussie naar aanleiding van haar dissertatie, Stuck in a revolving door. Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism, die zij in
mei 2006 verdedigde aan de Universiteit van Amsterdam.
 16 december: matinee in het Pianolamuseum. Mw drs. Nell
de Hullu-van Doeselaar hield een lezing over ‘Het Rembrandteske clair-obscur bij Proust’ naar aanleiding van ‘Une
Scène à l’Opéra’ (A la Recherche II). Dessy Radeva (pianiste) en Anastasia Kozlova (violiste) vertolkten muziek van
tijdgenoten van Proust (Saint-Saëns, Chausson, Debussy,
Ysaye, Massenet); tevens werd het vierde nummer van Marcel Proust Aujourd’hui gepresenteerd. Dit nummer is gewijd
aan het thema ‘Marcel Proust et le théâtre’.
De kascommissie keurde zowel in 2005 als in 2006 tijdens de reguliere jaarvergaderingen het verslag van de penningmeester goed
(met dank aan de heren Neuvel en Hogenes).
Het ledenaantal van de Vereniging blijft redelijk constant zodat we
boven de kritische grens van 100 leden blijven. De verschillende
lezingen werden steeds door een dertigtal leden bezocht, hetgeen
een goede opkomst betekent. De vaak levendige discussies waren
ook voor de sprekers een blijk van de grote interesse van de aanwezigen. We zijn blij dat we voortaan voor de bijeenkomsten van de
Vereniging weer van de gastvrijheid van het Maison Descartes gebruik mogen maken.

7

Op de jaarvergadering van maart 2007 heeft het bestuur zich in een
nieuwe samenstelling aan de leden gepresenteerd: Annelies Schulte
Nordholt (voorzitter), Manet van Montfrans (vice-voorzitter), Sabine van Wesemael (secretaris), Nell de Hullu-van Doeselaar (tweede
secretaris), Ad van der Made (penningmeester) en Sjef Houppermans (lid). Deze nieuwe samenstelling van het bestuur is door de
aanwezige leden van de Vereniging goedgekeurd en daarmee zal dit
ook het laatste jaarverslag van de (voormalige) voorzitter zijn die
zijn hamer vol vertrouwen overdraagt aan mevrouw Annelies
Schulte Nordholt. Ik dank allen voor het in mij gestelde vertrouwen
en hoop dat de Vereniging velen zal blijven inspireren.
Sjef Houppermans

***
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In memoriam Jacques Plessen
In de vele jaren dat Jacques Plessen voorzitter was van de Marcel
Proust Vereniging, hebben we hem leren kennen als iemand die deze taak serieus nam en op wie je altijd kon rekenen. Weer of geen
weer, nooit sloeg hij een vergadering of een bijeenkomst over, in
het laatste geval altijd in het gezelschap van Lily, die vanwege haar
charme en stijlvolle verschijning met recht beschouwd kan worden
als la présidente van de vereniging. Zelfs toen hij nog maar nauwelijks hersteld was van een gebroken heup en nog niet helemaal vast
ter been, moest en zou Jacques het podium van de filmzaal van het
Maison Descartes beklimmen om de gastspreker van het moment in
te leiden. Wij hielden ons hart vast, maar hij bracht het er prima
vanaf. Jacques was een doorzetter, maar ook een beminnelijk mens,
een levensgenieter en een verstokt roker, zij het dat de sigaretten
wèl Frans moesten zijn. De vergaderingen onder zijn leiding verliepen soms wat chaotisch, maar daar ging ook wel een zekere charme
van uit en daarbij: de jaarboeken kwamen steevast op tijd uit en er
werden mooie plannen gesmeed met betrekking tot de bijeenkomsten en de twee lustra die plaats vonden tijdens zijn voorzitterschap.
Jacques Plessen was als emeritus hoogleraar Franse letterkunde (Universiteit Utrecht) de eerste wetenschapper die het voorzitterschap bekleedde en het was ook mede aan hem te danken dat
de banden tussen de Vereniging en de internationale, wetenschappelijke wereld nauwer werden aangehaald. Dit resulteerde in lezingen
van internationaal bekende Proustkenners, zoals Antoine Compagnon, Luc Fraisse, Emily Eels en Mireille Naturel. Jacques was tevens in de jaren dat hij voorzitter was de drijvende kracht achter de
jaarboeken. Hij onderhield de contacten met de altijd wat geheimzinnig klinkende Bosbespers, was een uiterst secuur redacteur en
zorgde er bovendien voor dat er zowel van de Nederlandse als de
Franse bijdragen een samenvatting in respectievelijk het Frans als
het Nederlands werd gemaakt. Hij was het tenslotte ook die de jaarboeken van een passend motto voorzag. Meestal ontleende hij dat
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aan de Recherche, maar ook wel eens aan het werk van zijn andere
liefde, Rimbaud. Aan deze laatste ontleende hij het volgende, toepasselijke motto dat hij aan het Jaarboek 1993-1994 meegaf: ‘Ta
mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion
créatrice.’
Ieme van der Poel

***
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Hoe Proust in mijn leven kwam
Ad van der Made1
Mijn eerste herinnering aan Proust, ik denk dat ik een jaar of zestien
was, wordt gevormd door de ruggen van de Livre de Poche uitgave
van A la recherche du temps perdu. Ze stonden op een rijtje in één
van de twee metalen rekjes met boeken aan de wand van een ruimte
die we ‘de serre’ noemden, een uitbouw van het ouderlijk huis met
veel ramen waar het gezinsleven zich voornamelijk afspeelde.
Het waren de enige Franse boeken in de boekenrekjes. Ze
vielen op doordat ze een rug hadden waarop de afbeelding van de
kaft doorliep, maar meer nog door het beeldmerk van ‘Livre de Poche’ in witte letters op een zwart fond, en door de titel, die, behalve
dat hij in het Frans was, in vergelijking met Nederlandse rugtitels
verkeerd om stond en bovendien omgeven was door een dunne rode
lijn. Voor mij waren het gewoonweg Franse boeken van mijn vader,
en daardoor per definitie moeilijk en, zo vermoedde ik, saai.
Toen ik in mijn laatste jaar van de middelbare school mijn
vader in deze serre vertelde dat ik psychologie wilde gaan studeren,
zei hij: ‘Dan moet je beslist Proust lezen, dat is een groot psycholoog,’ daarbij wijzend op de deeltjes van de Recherche in het metalen rekje.
‘In het Frans?’ vroeg ik, overdonderd.
‘Natuurlijk, je moet het in de oorspronkelijke taal lezen.’
Ik nam het aan zoals een adolescent raadgevingen aanneemt
die hij beslist niet wil opvolgen, maar die hij uit beleefdheid, en bij
gebrek aan tegenargumenten aanhoort met een vage blik waaruit
instemming noch afwijzing blijkt. Ik had er geen zin om wat ik toen
zag als ‘ouwe troep’, in het Frans nog wel, te gaan lezen. En ik was
al helemaal niet van plan om te gaan lezen wat mijn vader mij aanried.
1

Ad van der Made is sociaal psycholoog en werkzaam als organisatiedeskundige.
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Ik ging psychologie studeren en ik kan me niet herinneren
dat de naam ‘Proust’ in al die jaren ook maar één keer op college is
gevallen, noch dat hij genoemd werd in een studieboek of syllabus.
De suggestie van mijn vader om Proust te gaan lezen loste op in de
nevelen van de vergetelheid. De Livre de Poche uitgave bleef staan
waar ze stond, in de serre van het ouderlijk huis. Later, toen ik al
jaren afgestudeerd was, betrokken mijn ouders een nieuw huis, en
daar vonden de deeltjes Proust opnieuw een prominente plaats in de
boekenkast, nu in de salon. Net zoals ze dat veel later in mijn eigen
huis zouden doen.
Maar ik loop op de zaken vooruit. Het was pas na het einde
van mijn studie dat Proust weer opdook in mijn leven.
Toen ik begin jaren 80 mijn verjaardag vierde, kreeg ik
Combray in Nederlandse vertaling cadeau van een goede vriend.
Toen ik het papier waarin het boek verpakt zat, geopend had en zag
welk boek het was, was het alsof het noodlot dat ik had willen ontwijken mij alsnog te pakken had gekregen. De opdracht van mijn
vader om Proust te lezen kwam me weer voor de geest, en tegelijkertijd de weerzin om daaraan te voldoen. Kortom, ik vond het helemaal niet leuk een boek van Proust te krijgen.
‘Hoe ben je daar op gekomen?’ vroeg ik, in mijn ontsteltenis alle
beleefdheid vergetend.
Mijn vriend keek me enigszins van zijn stuk gebracht aan.
‘Het leek me echt iets voor jou,’ zei hij, ‘ik denk dat je het wel mooi
vindt.’
Ik keek naar het boek en overwoog dat ik het moeilijk terug kon geven.
‘Ik had me voorgenomen er nooit aan te beginnen,’ zei ik.
Mijn vriend haalde zijn schouders op.
‘Je moet zelf weten wat je ermee doet,’ zei hij, en keek even naar
het boek in mijn hand, ‘ik vond het wel mooi.’
Ik keek hem aan.
‘Misschien moet het dan toch…,’ aarzelde ik, de kaft bekijkend.
‘Dat moet je zelf weten,’ zei hij.
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Combray heeft lange tijd onaangeroerd in mijn boekenkast
gestaan. Ik ben er tenslotte toch aan begonnen omdat ik nieuwsgierig was. Want al was het dan niet via de studie, het was toch tot me
doorgedrongen dat Proust als schrijver belangrijk was. Ik was een
fervent lezer en had me voorgenomen de ‘grote literatuur’ tot me te
nemen. Ik wilde wel eens weten wat de ‘scène met de madeleine’
inhield en ook was me, zij het niet via mijn studie psychologie, bekend geworden dat Proust beroemd was om zijn visie op het sadomasochisme. Zo begon ik aan Combray.
Achteraf kan ik wel zeggen dat me eigenlijk totaal ontging
waar het over ging. Hoewel ik bij gelegenheid niet schroomde te
vertellen dat ik ‘Proust las’, hetgeen een zwager van mij deed opmerken dat je daar psychiatrisch voor behandeld kon worden, boeide Combray me maar matig. De scène met de madeleine kwam me
weinig spectaculair voor, en de scène van Mademoiselle Vinteuil
met haar vriendin was me totaal ontgaan als Proust zelf niet had opgemerkt dat het om sadisme ging. Ik was wel erg gegrepen door de
beschrijving van de meidoorns (aubépines). Zo kende ik Frankrijk,
tenminste dat dacht ik toen.
Hoe dan ook, ik was toch voldoende geboeid om zelf Een
liefde van Swann te kopen. ‘Dat deel nog,’ had ik besloten, ‘en als
ik dan niet echt gegrepen word, dan houd ik ermee op.’ En gegrepen
werd ik. Ik was stomverbaasd dat iemand zó precies kon beschrijven wat er in mijn relatie met mijn vriendin van destijds aan de
hand was. Ik kon het boek niet wegleggen en zat het eens te lezen in
de salon waar de deeltjes van de Livre de Poche in de kast stonden.
‘Wat ben je aan het lezen?’ vroeg mijn vader,
‘Proust.’
‘In het Frans?’
‘Nee, in het Nederlands.’
‘Geef eens.’
Mijn vader las een halve pagina.
‘Wat is dat slecht vertaald, zeg’, zei hij.
‘Nou…,’ protesteerde ik, ‘die vertaling wordt erg geroemd.’
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‘Nah…er gaat niks boven het origineel.’
Een tijd later, toen ik weer eens thuis was, zag ik mijn vader lezen
in een pocket.
‘Wat leest u?’ vroeg ik.
‘Proust,’ zei hij opkijkend, ‘daar kun je in blijven lezen.’
Omdat Proust me met Een liefde van Swann definitief voor
zich gewonnen had, heb ik in de loop der jaren, soms met kloppend
hart omdat het wéér over mij ging, en soms zuchtend omdat ik het
maar ellenlang gemeier vond, de overige delen van de Recherche
gelezen. En ik raakte steeds sterker geboeid, zelfs zó dat ik bijna
niet aan de De Tijd hervonden wilde beginnen, in het besef dat er
een eind zou komen aan mijn Recherche. Uiteindelijk heb ik de hele
lezing dan toch volvoerd, met pijn in het hart, omdat het afgelopen
zou zijn.
Ouder en wijzer, verheugde ik me erop met mijn inmiddels
hoogbejaarde vader over Proust te kunnen praten. Over wat hij aan
de Recherche beleefd had, over hoe hij ertoe gekomen was, in een
tijd dat Proust nog geen grote naam was. Ik ging met mijn ouders
uit eten, en vond een geschikt moment om met mijn vader over
Proust te beginnen..
‘Ik heb de Recherche net uit,’ zei ik.
‘Mooi!’ zei hij, me met een tevreden en goedkeurende blik aankijkend.
‘Ik zou graag willen weten wat u ervan vond,’ zei ik, ‘en hoe dat
was voor u, om Proust te lezen in een tijd dat hij nog niet zo beroemd was… hoe dat was, hoe er tegen hem werd aangekeken.’
Hij keek me aan met een instemmende en, ik kan niet anders zeggen, liefdevolle blik.
Ik wachtte zijn reactie af, maar hij zei niets.
‘Nou…?’ lachte ik.
Hij liet zijn hoofd een beetje in zijn schouders zakken en zijn blik
werd haast onmerkbaar hulpeloos.
‘Ik heb Proust nooit gelezen,’ zei hij.
Er viel een gat in de tijd.

14

Ik zag een kwetsbare, oude man.
Opeens plooide zijn gezicht zich open.
‘Maar nu kun jij me er alles over vertellen!’ zei hij, me aankijkend
met een onweerstaanbare glimlach.

***

15

Het Rembrandteske clair-obscur bij Proust of Proust gezien in het licht van Rembrandt
Nell de Hullu - van Doeselaar1
De titel van deze presentatie zou, na enig heen en weer mailen met
Amsterdam, luiden: ‘Het Rembrandteske clair-obscur bij Proust’.
Mijn eerste ingeving was: ‘Het dramatische rood bij Proust en
Rembrandt’ om onmiddellijk de nadruk te leggen, niet alleen op de
relatie tussen Proust en Rembrandt en diens schilderkunstige techniek, maar ook en bovenal op de relatie tussen Proust, Rembrandt
en het theater. Ik vond het wel een geschikte titel, gezien het feit dat
we het einde van het Rembrandtjaar naderen, het van oudsher frivole karakter van de decembermatinee van de Marcel Proust Vereniging en de ambiance van het pianolamuseum, dat ik me vooral herinnerde als een soort intiem theatertje met zwarte pianola’s, witte
toetsen en rode gordijnen; kortom hetzelfde antieke palet dat dominant is aan het begin en het einde van de Recherche en in de Scène
in de Opera, waar ik u straks mee naar toe neem. Je ziet het klassieke rood van Rembrandt deze winter overal terug: ‘Mooi in vlammend rood’ is een thema in de mode en klinkt door in onze popcultuur. Marco Borsato krijgt, met zijn symphonica in rosso, hele stadions vol met mensen in rode kledij, die luidkeels meebrullen:
‘Vandaag is rood de kleur van jouw lippen...’.
‘Het dramatische rood bij Proust en Rembrandt’ is een variant op de titel van een paragraaf in het artikel dat ik schreef over de
scène de la baignoire: ‘Het dramatische rood van Proust tot

1

Nell de Hullu-van Doeselaar is docent Frans en werkt aan de Universiteit van
Leiden aan een literair-historische studie met als titel ‘La Rosace sur fond blanc.
Modernisme classique et autonomie dans le cycle romanesque A la recherche du
temps perdu’.
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Munch’.2 Rembrandt is namelijk de eerste moderne schilder bij wie
het klassieke rood een intens dramatische dimensie krijgt. Bij tijdgenoten van Proust, zoals Van Gogh, Mondriaan en Munch, lijkt
rood de expressie te worden van individuele neuroses. Ik kom hierop terug. Vanuit Amsterdam volgde geen reactie op dit ‘dramatisch
rood’, hoewel ik toch hoop aan te tonen hoe belangrijk dit thema is,
ook bij Proust. De beste ingeving voor de titel van een badinerende
causerie, ‘Proust gezien in het licht van Rembrandt’, kreeg ik helaas
te laat.
Het belang van de ‘mise en scène’
Ik zal proberen kort aan te geven hoe Proust, in navolging van
Rembrandt, gebruik maakt van de techniek van het clair-obscur, de
tegenstelling tussen licht en donker. Beiden zijn onbetwiste meesters in het in scène zetten van het schouwspel van het leven. Bij
Proust is deze mise en scène, vanaf Combray, een constante preoccupatie: de natuur, de kindertijd bij tante Léonie, de bourgeoisie, de
kennismaking met de mondaine kringen, de dwalingen van de liefde
en de Kunst (met een grote K!). Naar aanleiding van een zin die de
vader uitspreekt, noteert de schrijver in spe: ‘Misschien hier een
scène van maken!’ Proust haalt ons achter de camera, achter de lens,
zijn kunst is een kijkspel, hij biedt ons een optisch instrument, hij
leert ons kijken. Tadié geeft in zijn Proust et le roman de volgende
definitie: ‘Het theater is in de eerste plaats een plastische kunstvorm, en als schouwspel is het toneel aanwezig in de Recherche:
niet om gespeeld, maar om bekeken te worden’.3
De studie van Tadié is helaas (nog) niet in het Nederlands
vertaald, net zo min als de andere standaardwerken uit de secundai‘Le rouge dramatique de Proust à Munch » in ‘Le théâtre dans le théâtre ou la
scène de la Baignoire’, Marcel Proust Aujourd’hui, Proust et le théâtre, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, 71-95.
3
J.-Y.Tadié, Proust et le roman, Parijs, Gallimard, 1971 (p. 390) : ‘L’art de la
scène est d’abord un art plastique, et c’est bien comme spectacle que le théâtre est
présent dans la Recherche : pour être regardé, non pour être fait’.
2
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re Proust-literatuur. Eigenlijk ligt hier een hele markt open. Ik vond
het moeilijk bepaalde passages van mijn eigen artikel over te zetten
vanuit het Frans naar het Nederlands. Voor de Scène in de Opera,
het begin van De Kant van Guermantes, heb ik dankbaar gebruik
gemaakt van de vertaling door Thérèse Cornips, maar, ondanks
mijn grote bewondering voor haar titanenarbeid, heb ik ook bij haar
vertaling af en toe kritiek. Vertalen en vooral het omzetten van het
Frans van Proust naar een andere taal is vreselijk lastig. Vooruitlopend op de baignoire-scène geef ik u een voorbeeld van zo’n dubieuze vertaling: het portret van Oriane de Guermantes, een van de
twee onbetwiste godinnen van de Faubourg Saint-Germain, behorend tot het antieke en mythologische ras van de Guermantes, halfmens, half-vogel, wordt als volgt vertaald:
In plaats van het wonderbaarlijke, zachte gevederte dat van het hoofd
van de prinses tot aan haar hals omlaag hing, in plaats van haar net van
schelpen en parels, had de hertogin alleen een simpele aigrette in het
haar die, uitstekend boven haar haviksneus en puilogen, op de kuif van
een vogel leek. 4

Kijk, ik kom natuurlijk uit de provincie en wil echt niet beweren dat
ik de Nederlandse taal perfect beheers, maar ‘puilogen’ is een
woord dat ik niet uit mijn…pen zou kunnen krijgen.
De avant-scène in de Opera
Nu neem ik u mee naar de grote trap in de Opera Garnier, ook wel
de ‘Notre Dame van Napoleon III’ genoemd: een zeer weelderig
gebouw, dat in 1875 geopend werd door Mac-Mahon. Meestal baseert Proust zich op meerdere modellen om een gebouw of persona4

Mijn cursivering. De Kant van Guermantes, Amsterdam, De Bezige Bij, 1986,
54. Vertaling van R² II, 353, ‘Au lieu des merveilleux et doux plumages qui de la
tête de la princesse descendaient jusqu’à son cou, au lieu de sa résille de coquillages et de perles, la duchesse n’avait dans les cheveux qu’une simple aigrette qui,
dominant son nez busqué et ses yeux à fleur de tête, avait l’air de l’aigrette d’un
oiseau’.
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ge te creëeren, maar in het geval van de Opera is bijna zeker sprake
van het Palais Garnier, gezien de ‘grote trap’ die leidt naar de zaal
en de loges en de ‘levenloze allegorieën op het plafond’. Ik koos,
als exergue voor mijn artikel, het volgende citaat:
En als mijn ogen naar die baignoire gingen was het, heel wat meer dan
op het plafond van de schouwburg met zijn schildering van levenloze allegorieën, of ik dank zij een wonderbaarlijk uiteenscheuren van de gewone lucht, op een helder lichte open plek de Goden, in gezelschap bijeen, vanonder een rood velum naar het schouwspel der mensen zag kijken, tussen twee pilaren van de Hemel. 5

Het plafond van het palais Garnier was versierd met schilderingen
van Jules Lenepveu, les Heures du jour et de la nuit, allegorische
figuren die in 1964 zijn overgeschilderd door Marc Chagall.
Lange tijd is het theater, de tempel van illusie, passie en wellust, voor de jonge Marcel verboden terrein. Zijn verlangen om die
onbekende wereld te betreden valt samen met zijn ontluikende seksualiteit, de eerste erotische fantasieën, de fascinatie voor oom
Adolphe en het feit dat deze omgaat met actrices c.q. cocottes van
het ‘hoogste allooi’. Na de geforceerde ontmoeting met de ‘dame in
het roze’ blijft het kabinet met de mysterieuze geuren van oom
Adolphe gesloten, en dit kabinet is een voorloper van alle andere,
met name het ‘châlet de nécessité’ op de Champs-Elysées, waarvan
de geur Marcel hetzelfde gelukzalige gevoel bezorgt als de geur van
de meidoorn en de smaak van de madeleine. Volgens Franc
Schuerewegen verdeelt de Proust-aanhang zich in twee kampen:
enerzijds de kant van de ‘gesofistikeerde’ Marcel-aubépines en anderzijds die van de ‘perverse’ Marcel-piscot, Proust als voorloper
van het dadaïsme.6
In de Scène in de Opera is de verteller, die de grote trap betreedt, absoluut niet geïnteresseerd in wat zich op het eigenlijke to5

De Kant van Guermantes, 1986, 58, 59.
Franc Schuerewegen, ‘Jansen en Jansen of Dupont en Dupond of Marcel en
Marcel’, Lezing in Amsterdam voor de MPV (18 maart 2006) ; zinspeling op de
ready-made ‘Fountain’ van Marcel Duchamp.
6
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neel zal afspelen, La Berma in de rol van Phèdre, maar alleen in wat
zich afspeelt in het halfduister van de adellijke loges, de zogenaamde ‘baignoires’. De enige drijfveer die hem naar het theater voert, is
het vurige verlangen de onbereikbare Madame de Guermantes te
zien verschijnen in de loge van haar nicht, de princesse de Guermantes. Het feit dat Marcel, in het begin van De Kant van Guermantes, is verhuisd naar een pand naast dat van de duchesse, heeft
zijn oude dromen nieuw leven ingeblazen en die hernieuwde passie
verdringt alle andere interesses: ‘On n’aime plus personne dès
qu’on aime!’
De scène in de Opera
De ‘Scène in de Opera’ is een autonome episode die bestaat uit twee
gedeeltes: een ‘scène d’observation’, de baignoire-scène, en een
‘scène d’interprétation’, een analyse van de rol van La Berma. Beide termen zijn afkomstig van Tadié7: in de pauze tussen de twee
stukken legt de verteller toch even en passant het dramatische genie
van La Berma uit. De baignoire-scène is een spektakel in een spektakel, waarin de verteller ons vergast op het schouwspel van de
mondaine wereld, de eerste keer dat het hem lukt dat illustere theater gade te slaan. Want die goden en godinnen in hun loges, die
Proust vergelijkt met aquaria, lijken zich daar niet te bevinden om
iets te zien van wat zich op het eigenlijke toneel afspeelt; ze spelen
in de duisternis van hun mysterieuze grotten een ondoorgrondelijk
spel, waarin het uitdelen van bonbons tot de favoriete spelelementen
behoort. Die twee scènes, die niet los naast elkaar staan maar briljant met elkaar verweven zijn, vormen een compositorisch hoogtepunt in de totale Recherche: een meesterwerk in het grote meesterwerk. Ik zal hier niet verder ingaan op de narratologische implicaties van de Opera-scène in zijn totaliteit, maar me beperken tot een
analyse van het gebruik van het clair-obscur en het antieke palet in
de baignoire-scène. Hoe voert Proust vanuit het donker de adellijke
7

J.-Y.Tadié , op. cit., 389
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acteurs en vooral actrices naar het licht? Normaal gesproken zijn de
kleuren rood, oranje, goud en geel, de tonen die gebruikt worden
om het ras van de Guermantes te tooien, maar in het theater - Proust
houdt zich hier aan een eeuwenoude traditie - is rood de kleur voor
het decor, de canapés en de gordijnen, terwijl de onbetwiste godinnen van de Faubourg exclusief verschijnen in het wit: als witte godinnengestaltes (‘blanches déités’) of witte Waternimfen (‘blanches
Néréides’). De rijke metaforische beeldspraak rond het semantische
veld ‘baignoire’ (badkuip), die bladzijden lang volgehouden wordt
in deze scène, is al vaak geanalyseerd. Ik concentreer me daarom op
de techniek van het clair-obscur en de kleuren van het antieke palet:
het zwart, het wit en het rood. Weliswaar zijn er andere kleurschakeringen: zodra de adellijke dames zich te ver voorover buigen vanuit hun loges, verliezen ze hun onsterfelijke status en beginnen ze te
lijken op de actrices in hun kleurrijke kostuums op het echte toneel
van de opera, die we overigens niet te zien krijgen. Om goed in deze
avant-scène (het voor-toneel) de dimensie van het Rembrandteske
clair-obscur en de dualiteit van het rood bij Proust te begrijpen,
gaan we kort terug naar de ‘kaleidoskoop van de duisternis’ die
heerst in de avant-scène van de roman.
Les Réveils
In de eerste zeven pagina’s van de roman, ook wel de ‘préambule’
genoemd, ontwaakt een ik-figuur zonder besef van ruimte of tijd in
een slechts zwak verlichte duisternis. Die avant-scène in de roman,
die aan de creatie van de fictieve wereld voorafgaat, lijkt op een
soort oertijd, ‘een voorgoed afgesloten tijdperk van mijn primitieve
leven’. Onwillekeurig denk je aan de Chaos die heerst in het boek
Genesis, waar verhaald wordt hoe de Schepper het licht en het duister van elkaar scheidt, terwijl hij het licht dag noemt en het duister
nacht. Dit ritme van dag en nacht, deze tegenstelling tussen licht en
donker, beheerst het leven van de jonge Marcel in Combray, een
periode waarvan hij zich aanvankelijk niets anders herinnert dan het
drama van het slapen gaan en het theater. De duisternis, de leegte en
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het absolute niets moeten overwonnen worden door het licht om
plaats te kunnen maken voor het wit. De ‘kaleidoscoop van de duisternis’ in de avant-scène van de roman is eigenlijk een synthese van
alle kleuren die via de onwillekeurige herinnering moeten helpen
het totale beeld van de werkelijkheid te herscheppen.8 Marie Miguet
Ollagnier heeft in La Mythologie de Marcel Proust dit aspect van
een soort oertijd bestudeerd. Zij beschouwt het als het illud-tempus
van het begin van de wereld die men in alle religies terugvindt. De
positie van de ik die ontwaakt in de zwak verlichte duisternis, de
zogenaamde Dormeur éveillé of de ‘moi créateur’ zoals Annelies
Schulte-Nordholt hem noemt in haar gelijknamige boek9, lijkt op de
positie van de filosoof aan zijn schrijftafel, slechts verlicht door een
kaarsvlam. Proust zegt in Contre Sainte-Beuve: ‘A cette heure-là
nous sommes tous comme le philosophe de Rembrandt’.10
Dat constante en bijna obsessionele spel tussen het donker
enerzijds en het kaarslicht anderzijds, moet opgevat worden als een
zinspeling op het eenzame werk van de filosoof, dat lijkt op de heroriëntatie van de Dormeur éveillé, die zich opmaakt voor een lange
zoektocht naar de Essenties, voor een wachten op de onwillekeurige
herinneringen die langzaam een dichte laag duisternis moeten
overwinnen om tot het licht van het bewustzijn door te dringen. Het
eerste moment van de epifanie bestaat bijna altijd uit een lichtvisioen. De beheersing van het gebruik van het licht is gelieerd aan de
dimensie van de spiritualiteit en het gebruik van de kaarsvlam aan
de techniek van het clair-obscur en de kleur bij Rembrandt, die op
haar beurt wordt gedefinieerd als ‘een mystieke vlam vol mysterieuze gloed’. Proust is gevoelig voor dit aspect en maakt deel uit van
de critici die in het duister van Rembrandt een bron van licht zien
die verwijst naar een innerlijke spirituele wereld. De diepere bete8

Marie Miguet-Ollagnier, La Mythologie de Marcel Proust, Parijs, Les Belles
Lettres, 1982.
9
Annelise Schulte Nordholt, Le moi créateur dans A la recherche du temps
perdu, Parijs, l’Harmattan, 2002.
10
Taiko Uenishi, Le style de Proust et la peinture, Parijs, Sedes, 1988; CSB, 381.
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kenis van het licht bij Rembrandt is dat het niet afkomstig is van
een externe lichtbron, maar dat het verwijst naar de individuele artistieke verbeeldingskracht van de kunstenaar.
Proust kiest het clair-obscur van Rembrandt als achtergrond
om zijn fictieve wereld te creëren, want een romanschrijver moet
verder gaan dan de filosoof die zich slechts bezig houdt met concepten. In navolging van de schilder moet hij door zijn verbeeldingskracht de personages en objecten die zíjn wereld bevolken hun kleur
teruggeven. Proust ontleent aan Rembrandt hetzelfde esthetische
uitgangspunt om beter de kleuren uit te laten komen. Beiden zijn ze
regisseurs van drama’s, en het licht dat contrasteert met het donker,
heeft geen andere functie dan de dramatische intensiteit van de
kleur te verhogen. Het licht moet van binnenuit komen om de artistieke scène kleur te geven. Ondanks de techniek van het clairobscur, of beter gezegd dankzij deze techniek, worden Rembrandt
en Caravaggio, vanaf het eind van de 19de eeuw als grote coloristen
erkend. In zijn Dialogue sur le coloris uitte Roger de Piles deze
mening al in 1673.11
Die eerste ‘kaleidoscoop van de duisternis’ waar Proust zo
de nadruk op legt in de avant-scène van de roman, vormt dan ook
een synthese van alle kleuren, tot de verteller, op de overgang naar
het eerste hoofdstuk van Combray, het rode schijnsel van de ondergaande zon oproept om het drama rond het slapen gaan in scène te
zetten. Via het geheugen van de intelligentie, het willekeurig geheugen, herinnert de verteller zich twee dingen - het theater en het
drama van het slapen gaan - en één kleur, het rood. De herinnering
aan dat drama is samengevat in een lange zin vol Rembrandtesk
clair-obscur die overeenkomt met het statische karakter van het eerste hoofdstuk van Combray, de meest gesloten episode van de cyclus. Achter deze ‘souvenir-écran’ (dekherinnering), vaak de ‘pan
lumineux’ genoemd (RI 43)12, zijn alle herinneringen, geuren en
11

Jacques Le Rider, Les couleurs et les mots, Parijs, PUF, 1997, 198.
« C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé…que sept heures du
soir »
12

23

kleuren, verdrongen tot ze via de ervaring met de madeleine weer
terug naar de oppervlakte en het licht komen.
Het dramatische rood van Rembrandt tot Munch
De eerste keer dat Proust de naam van een kleur noemt, het rood,
krijgt die kleur meteen een dramatische dimensie want hij anticipeert op het rood van de mantel van Golo, de belager van Geneviève de Brabant, de betovergrootmoeder van Oriane de Guermantes.
In de kunstgeschiedenis werd Rembrandt lang beschouwd
als een originele maar inferieure schilder vergeleken bij de schilders
uit het Zuiden, overeenkomstig de grote Noord-Zuid tegenstelling.
Rembrandt, ook wel de Caravaggio van het Noorden genoemd,
werd in Frankrijk herontdekt door Baudelaire, Taine en Fromentin.
De fascinatie van de jonge Proust is zeker gevoed door de lectuur
van deze schrijvers. De tentoonstelling van Rembrandt in Amsterdam, die 31 oktober 1898 eindigt, drijft Proust in extremis naar Holland, het land ‘waar alle voorwerpen langzaam uit de mist naar boven drijven’. Een ‘avant-texte’ van de Recherche geeft het verlangen naar de nevelen in het Noorden als volgt weer:
Nauwelijks was ik terug in Parijs of ik droomde ervan, zodra de winter
in de lucht zat, vanaf de eerste heldere ochtend waarop ik zag hoe het
zonlicht de ochtendmist en de koude lucht in een oranje gloed en een
geur van rook deed baden, naar Amsterdam te vertrekken. Ik haalde mij
de verzen van Baudelaire voor de geest, de schilderijen van Rembrandt,
ik had daar wel verliefd willen worden op zo’n Hollands meisje wier
wangen geuren naar alle smaken van alle kruiden die vlak onder het
kleine raam waarbij zij staat ontscheept worden, zoals op het Joodse
Bruidje van Rembrandt.13
13

Voyager avec Marcel Proust. Mille et Un Voyages. Textes choisis et présentés
par Anne Borrel, La Quinzaine Littéraire Louis Vuitton, 1995, 165: ‘A peine rentré à Paris, dès que le temps sentait l’hiver, dès le premier matin où je voyais un
beau soleil glacer la brume et l'air froid d’une couleur orange et d’une odeur de
fumée, je rêvais de partir pour Amsterdam. Je me rappelais les vers de Baudelaire, les tableaux de Rembrandt, j’aurais voulu aimer là-bas quelque Hollandaise
dont les joues offrent de tous les crus de toutes les épices qu’on débarque près de
la petite fenêtre où elle se tient, comme La Fiançée juive de Rembrandt’.
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Dit citaat is ook een voorbeeld van het allusieve spel dat Proust met
de lezer speelt, want je ziet door de afbeelding van de rode jurk van
Het Joodse bruidje, het gele bontmanteltje van het meisje van Vermeer, dat zich ophoudt aan het raam. In het schilderij van Rembrandt is geen venster te bekennen
Naast het ‘gouden licht’ en het ‘zwart velours’, wordt rood
beschouwd als de fundamentele kleur bij Rembrandt, een kleur die
niet egaal is, maar extreem mobiel, een kleur die pas ontstaat in onze blik doordat de schilder werkt met verscheidene vlakken in ‘bevriende verven’, zoals Rembrandt het zelf noemde. Het bekendste
voorbeeld dat kunsthistorici noemen is de robe van het joodse
bruidje.
In Contre Sainte-Beuve associeert Proust het gouden licht
van Rembrandt met de stralen van de ondergaande zon. Het rood op
de schilderijen van Rembrandt is, zoals het rood op het antieke palet, de kleur bij uitstek, terwijl de dramatische expressie ervan doet
denken aan de schilders van de moderne tijd. Rembrandt behoort,
net als Baudelaire en Proust, tot de klassieke modernen of de moderne klassieken, Compagnon spreekt in zijn laatste boek zelfs over
‘antimodernen’.14 Het rood bij Proust kent dezelfde dualiteit, dezelfde dialectiek tussen traditie en moderniteit, maar het moderne
aspect, overheerst door de emotionele kracht van de eerste kleur die
genoemd wordt, het rode schijnsel van de ondergaande zon, is er de
voorbode van het drama dat aan het ontstaan van de roman ten
grondslag ligt.
Het rood wordt niet alleen geassocieerd met Golo, maar ook
met de roodachtige kaft van François le Champi, het boek vol verzwegen, maar vermoede passie, dat maman de jonge verteller voorleest omdat de enige (uit)weg die van de ultieme sublimatie is. Het
schrijfproces en de astma hebben dezelfde oorsprong. Er wordt wel
gezegd dat astma de ziekte is van het verstikte verlangen, van de
14

Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Parijs, Gallimard, 2005.
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onderdrukte liefde; alleen in het schrijven kan dit onvervulde verlangen in beheersbare banen geleid worden. De Recherche beschrijft dan ook het proces van het rood van de angst, de ‘roodachtige’ kaft - la couverture rougeâtre - , tot het rood van de sublimatie,
de ‘rode’ kaft - la couverture rouge – van het gelijknamige boek, dat
de verteller aan het eind van de roman terugvindt in de bibliotheek
van Guermantes tijdens de laatste Matinée, die het creatieve proces
inleidt. Bij schilders uit de tijd van Proust vind je hetzelfde thema,
dat van de ondergaande zon geassocieerd met angst. Het meest extreme voorbeeld is het schilderij De Angst (1894) door Edvard
Munch, waar dezelfde kleuren domineren als bij de schilders van
het clair-obscur : rood, geel en zwart, het palet van de Barok.
In de scène van de toverlantaarn zie je dezelfde kleuren terug: het rood en het geel tegen de achtergrond van de donkere kamer. Boyer zegt in Le petit pan de mur jaune15 te snel dat hier sprake is van de introductie van het gotisch palet : het rood, het geel en
het blauw. Het blauw is minimaal in deze scène en de verteller
wacht met het introduceren van het gotisch palet tot de glas-inloodramen in de kerk Saint-Hilaire. Geel, oranje, verguld, goudachtig, en rood zijn de kleuren die van oudsher geassocieerd worden
met het antieke ras van de Guermantes, dat uit het donker van het
Merovingische tijdperk tot het licht gebracht moet worden. Overigens met het enige doel om het, na de ‘Grote oorlog’, weer in het
absolute Niets te laten verdwijnen, want het ‘fabelachtige rijk’, waar
we een eerste glimp van opvangen in de baignoire-scène, bestaat
alleen voor de jonge snob die er in gelooft.16
Het bijzondere is nu dat Proust in de baignoire-scène helemaal teruggrijpt op de traditie van het klassieke theater en het antieke palet, waar het rood exclusief gebruikt wordt voor de decors, de
gordijnen en de canapés, en waar de twee grote godinnen van de
Faubourg verschijnen in hun loge in adembenemend witte creaties,
15

Philippe Boyer, Le petit pan de mur jaune, Parijs, Seuil, 1987.
René Girard, Mensonge romantique et Vérité romanesque, Parijs, Hachette,
« Pluriel », 1985 (1961).
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terwijl de goden en de tritons, die hen begeleiden, gekleed zijn in
hun traditionele zwarte frac van geschakeerd laken, waartegen
slechts enkele witte details verblindend afsteken: de anjer, de gebitsprothese en de onberispelijk gesteven plastron.
De Baignoire-scène
Op het moment dat de jonge snob zich naar de lyrische Tempel van
de Illusies begeeft, is het opvallend dat het schijnsel van de ondergaande zon, het adelaarsnest op de koepel van de Opera niet rood
kleurt, maar roze en zeegroen, ten teken dat we tijdens deze soiree
niet met een drama te maken hebben zoals in Combray, maar met
een schouwspel, zelfs een komedie, u had die overgang misschien al
gemerkt. Overigens zal er wel een tragedie opgevoerd worden, maar
wij zien slechts het spektakel in het spektakel: de schepping van de
mondaine wereld. In de baignoire-scène heerst eenzelfde atmosfeer
als in de avant-scène van de roman en de episode van de toverlantaarn.
De eerste ‘grand seigneur’, die de verteller ontmoet op de
trap, op weg naar de donkere verblijven der Nereïden, heeft dezelfde allure als Golo en lijkt op een verlichte projectie. Want de leden
van het meest illustere ras van de Faubourg zijn voornamelijk imaginaire constructies, waar in deze contreien een element aan toe
wordt toegevoegd : de wereld van het water, een ‘aquatisch milieu’
volgens de vertaling van Thérèse Cornips. Oriane is de Dame van
het Meer, de suzereine of opperleenvrouw van de Vivonne. De beide waternimfen, de princesse en de duchesse de Guermantes, hebben een antieke en mythologische oorsprong en worden geboren uit
de nacht. De ‘witte waterlelie met het scharlaken hart’, die de jonge
Marcel tegenkomt in een afgesloten vijvertje van de Vivonne, anticipeert reeds op het verschijnen van Oriane in de intimiteit van de
loge van haar nicht. Bladzijden lang wordt het spel van licht en
donker in scène gezet, het clair-obscure oppervlak van het donkere,
transparente waterrijk, waaruit langzaam de gestalten van de Nere27

iden en tritons naar het licht drijven zodat de elegantie van hun kleding en de pracht van hun sieraden bewonderd kan worden.
Proust lijkt zich hier vooral het vakmanschap van Rembrandt te herinneren : een meester in het kleur- en lichtspel, het uitbeelden van de materie van verschillende stoffen zodanig dat een
schilderij een plastisch visueel schouwspel wordt. U moet de scène
nog maar eens herlezen. Proust kleedt zijn adellijke godinnen in een
verblindend wit, een symbolische kleur in de meeste culturen en
talen voor de gelukzaligen, de reinen van geest, de uitverkorenen.
Er is ook een duidelijk contrast tussen de dandy, die gefascineerd
het beroemdste schemerrijk van de Opera bestudeert en de verteller
die dit, eigenlijk belachelijke, gedrag beschrijft. Door deze tegenstelling ontstaat ironie en allengs ontaardt de baignoire-scène in een
klucht, vooral door de zeegoden van lagere rang die individuele acts
lijken op te voeren. De marquis de Palancy bijvoorbeeld die zich, al
zwemmend, langzaam verplaatst: ‘de hals gestrekt, het hoofd
schuin, het bolronde oog tegen zijn monocleglas gedrukt’, in het
doorschijnende schemer:
Nu en dan bleef hij staan, een eerbiedwaardige, puffende zoutpilaar, en
de toeschouwer zou niet hebben kunnen zeggen of hij pijn leed, sliep,
dreef, iets uitbroedde, of alleen maar ademhaalde.

Het komische aspect in deze opsomming van hypotheses is mijns
inziens in het Nederlands minder sterk dan in het Frans, omdat de
term ‘pondre’, ‘et les spectateurs n’auraient pu dire s’il souffrait,
dormait, nageait, était en train de pondre ou respirait seulement’,
wordt vertaald door ‘uitbroedde’ in plaats van dat ‘hij bezig was een
ei te leggen’. Proust is een beeldend schrijver en evenals Rembrandt
speelt hij in de portretten steeds met het licht-donker contrast, het
zwarte kostuum waartegen het wit van de kraag of plastron oogverblindend afsteekt. Bij de originele tekst stel je je dan voor hoe zo’n
wit ei uit het zwarte rokkostuum komt glijden, iets wat bij de term
‘broeden’ niet tot z’n recht komt.
28

De Nachtwacht
Maar om Proust nog eenmaal te aanschouwen in het licht van Rembrandt, gaan we tot besluit naar De Nachtwacht en het laatste défilé
van de personages van de Recherche: het ‘Bal de têtes’. Proust
schijnt, voor dit portret van de aftakeling, geïnspireerd te zijn geweest door de geravageerde koppen van Rembrandt uit diens latere
periode en het antieke palet domineert hier, opnieuw wit-zwart, de
complementaire kleuren van de dood, en het gesublimeerde rood
van François le Champi. De Rouge Septuor betekent het esthetische
hoogtepunt van Vinteuil, de triomf in de kunst. Op het schilderij
van Rembrandt bevindt zich, tussen de rijk geklede schutters van de
Burgerwacht, een opvallend personage, een jong meisje, waarvan de
verschijning lange tijd verbazing wekte. Ze baadt in hetzelfde gouden licht als luitenant Willem van Ruytenburg. Dit schilderij is een
echt staaltje van de techniek van het clair-obscur en intrigerend omdat het portret totaal tegendraads is aan de gangbare manier van portretteren in die tijd. Rembrandt schildert een groepsportret dat niet
statisch is maar mobiel en waarop de symbolen op natuurlijke wijze
verwerkt zijn : de klauwen van de kip aan de gordel van het meisje
verwijzen naar klauweniers/kloveniers, het pistool achter de kip dat
net zichtbaar is, staat voor de ‘klover’ (een klover is een zestiendeeeuws wapen) en het meisje draagt in haar hand de ceremoniële
drinkhoorn van de kloveniers. Kortom, het gouden meisje is de
mascotte (het symbool) van de burgerwacht.
Kunsthistoricus Henk van Os onthulde voor mij, tijdens een
programma over De Nachtwacht, de betekenis van die stralende
verschijning die ik nooit eerder had opgemerkt. Maar toen ik haar
eenmaal zag en haar positie als lichtend embleem begreep, dacht ik
onmiddellijk aan de stralende rose verschijning van Mlle de Saint
Loup temidden van de verouderde personages waarvan sommigen
al bijna tot ontbinding overgaan. Zij is de ‘laatste Roos van de Recherche’17 in de serie van de Epines roses, een leidmotief vanaf de
17

Jaarboek Marcel Proust Vereniging, 22/23, 1995/96, 80-81.
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witte en roze meidoorns in Combray. Haar verschijning is een ware
apotheose en ze vormt het embleem, het grote Roosvenster van de
gotische kathedraal. Het ‘Bal de têtes’ is een echt gegeven uit het
klassieke theater : tijdens een laatste defilé worden nog eenmaal alle
personages ten tonele gevoerd, met uitzondering van diegenen die
het eind van de roman niet gehaald hebben: Bergotte, Vinteuil,
Elstir, Swann. La Berma sterft in de coulissen, terwijl maman (Marcel kan in de roman geen afscheid van haar nemen) koekjes is gaan
eten met Mme Sazerat. Die beide dames moeten ondertussen stokoud zijn.
Wat betreft die lichtende verschijning als apotheose van het
meesterwerk, wil ik de volgende anekdote vertellen. In maart 2006
bezocht ik in Amsterdam met mijn schoonzusje de tentoonstelling
Rembrandt en Caravaggio18 en we kochten in de museumwinkel
een kinder-dvd van Rembrandt voor mijn jongste neef Teun, die
acht jaar is. Bij thuiskomst sta ik er bij als hij in een handomdraai
beeld uit het schijfje op het televisiescherm weet te toveren. Hij
klikt van het ene schilderij op het andere tot De Nachtwacht verschijnt. Nauwelijks twee tellen later, roept hij tot m’n verbijstering
uit: ‘Wat doet dat meisje daar nu tussen die mannen?’ Om eerlijk te
zijn, had ik er vijftig jaar en een presentatie door Van Os voor nodig
om dat meisje überhaupt te zien. Kortom, ik weet dus niet of ik nu
de meest aangewezen persoon was om u vanmiddag iets over het
Licht bij Proust en Rembrandt te vertellen. Niettemin wens ik u
voor de komende periode veel licht en heil toe. Tot ziens in het
nieuwe Proustjaar.

***

18

Expositie Rembrandt-Caravaggio, Van Goghmuseum, Amsterdam, januari juni 2006.
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Proust en de geneeskunde
Rob Holdrinet1
Inleiding
‘Er is geen enkel, menselijk of goddelijk, boek te vinden waarover
de mensheid zich buigt, waarvan de moeilijkheden door exegese
volledig worden opgelost. De honderdste commentator geeft het
nog ingewikkelder en met nog meer haken en ogen dan de eerste
het heeft aangetroffen, aan zijn opvolger door. Wanneer spreken
we eens af: met dit of dat boek is het zo wel genoeg: er valt voortaan niets meer over te zeggen.’2 Dit schreef Michel de Montaigne
in zijn essay over de ervaring. Iemand die zulke woorden in de
wind slaat en een uitnodiging aanvaardt om nog maar eens iets
over Proust te zeggen voor een gehoor van mensen die naar alle
waarschijnlijkheid al talloze studies over dit genie in hun boekenkast hebben staan, moet wel bijzonder overmoedig zijn.
Mevrouw de voorzitter, dames en heren, leden van de Nederlandse Marcel Proust Vereniging, ik dank u voor de uitnodiging
vanmiddag hier te mogen spreken. Het is meer eer dan me toekomt.
Ik heb op uw terrein geen bijzondere verdiensten. Ik ben geen letterkundige of literatuurwetenschapper maar gewoon één van de
vele lezers van het werk van Marcel Proust en toevallig ook praktiserend arts. Mijn interesse voor literatuur hangt nauw samen met
mijn belangstelling voor de metamedische aspecten van mijn vak.
Dit laatste (het een en ander) heeft er toe geleid dat ik tijd en aandacht heb mogen geven aan de inrichting en vorm van de studierichting geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
waar ik, behalve als hematoloog, sinds 1998 ook werkzaam ben als
hoogleraar ‘Ontwikkeling Medisch Onderwijs’. Mijn kijk op mijn
1
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eigen vakgebied en de opleiding daarbinnen is deels mede bepaald
door het lezen van bepaalde literaire werken waaronder ook dat van
Marcel Proust.3
Alvorens het onderwerp van vandaag aan te snijden, kan ik
niet nalaten te zeggen, u moet me dat maar niet kwalijk nemen, dat
dit optreden voor uw vereniging mij sterk doet denken aan een optreden voor een patiëntenvereniging. Ik weet zeker dat Proust deze
analogie, zo het fenomeen ‘patiëntenvereniging’ in zijn tijd zou
hebben bestaan, ook zou toestaan. Een patiëntenvereniging is immers een verzameling van lotgenoten in het dragen en aanvaarden
van een ziekelijke aandoening. In uw geval betreft dat dus de liefde
voor, de interesse in, en mogelijk zelfs de verslaving aan de Recherche: een soort ‘Proustitis’. Uw ‘aandoening’ kan waarschijnlijk
ook als een echt eigensoortige ziekte worden erkend. De voorwaarden daartoe zijn aanwezig: er zijn kenmerkende verschijnselen, er
is een aanwijsbare oor zaak en ook de prognose is duidelijk. De
ziekteverschijnselen bestaan uit mentale afwezigheid van ‘de patient’ waarbij intense aandacht voor Prousts roman wordt afgewisseld met hoogstens wat verstrooide aandacht voor de dagelijkse
werkelijkheid. Directe naasten ondervinden van dit gedrag veel
hinder, men komt aandacht tekort. Het beloop is chronisch, perioden van remissies worden afgewisseld met ernstige recidieven. De
prognose is infaust: Proustitis blijkt ongeneselijk.
Terzake nu: ‘Proust en de Geneeskunde’. Allereerst iets
over mijn werkwijze als voorbereiding op deze voordracht. Ik heb
in computertoegankelijke (medisch-wetenschappelijke literatuur,
via Medline vanaf het jaar 1960) naar publicaties gezocht met het
trefwoord ‘Marcel Proust’ in de titel. Deze zoekactie leverde vooral
artikelen op waarin aandacht geschonken wordt aan medischbiografische aspecten naast medisch-wetenschappelijke beschouwingen over belangrijke onderwerpen in het werk van Proust zoals
Ik verwijs hierbij naar mijn beschouwing ‘Het zoeken van Proust en de relevantie voor de Geneeskunde’, Ziektebeelden, F. Meulenberg, J. van der Meer,
A.K.Oderwald (red.), Utrecht, Lemma, 2002.
3
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het geheugen, de reuk, het bewustzijn en onderbewustzijn. Zoals te
verwachten was, gaat het in dit soort literatuur niet over het boek
zelf c.q. de geneeskunde in La Recherche in metamedische zin.
Wat dat betreft stond ik toch eigenlijk snel met lege handen. Ook
bij aanvullend onderzoek naar de combinatie van de trefwoorden
Geneeskunde en Proust in andersoortige literatuurbestanden was de
opbrengst beperkt en bleef het veelal bij de genoemde thema’s. De
literatuur waarnaar ik refereer heb ik uiteraard compleet bijgevoegd, maar de gegevens die ik in de voordracht naar voren breng,
putte ik voornamelijk uit de volgende publicaties: ‘L’univers médical de Proust’ van Serge Béhar, de acten van het colloquium Proust
et la Médecine, Proust et son père van Christian Péchenard en
Proust’s prescription: sickness as the pre-condition for writing van
L. Bragg and W. Sayers.
Mijn voordracht heeft de volgende structuur. Allereerst zal
ik iets zeggen over het medisch milieu van Marcel Proust alsook
iets over de schrijver als chronisch zieke. Vervolgens zal ik ingaan
op de geneeskunde in de Recherche, en tenslotte zal ik iets zeggen
over de roman zoals die voor mij praktische betekenis heeft gekregen in de context van mijn dagelijkse werkzaamheden of, om met
Proust te spreken, hoe de Recherche mijn boek is geworden.
De Familie en de schrijver
Over Proust en zijn familie is materiaal in overvloed beschikbaar.
De gezinsomstandigheden zijn onmiskenbaar van grote invloed geweest op leven en werk van Marcel Proust. Ik heb gepoogd waar
mogelijk uit de vele gegevens voor u iets te lichten, hopelijk met
enige nieuwswaarde. Ik referereer daarbij dan toch vooral naar het
al genoemde colloquium Proust et la Médecine.
Dit colloquium was een eerbetoon aan de familie Proust, dat
wil zeggen zowel aan de vader en aan de broer als aan Marcel
Proust zelf. De vader en de broer van Marcel waren, zoals u weet,
toonaangevende medici in het Parijs van die tijd. Adrien Proust
(1834-1903) was arts-hygiënist, die op zijn terrein baanbrekend
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werk verrichte. Hij deed veldonderzoek op het gebied van de preventie van cholera, een ziekte die in het midden van de negentiende
eeuw Parijs nog sterk in haar greep had. Hij schreef talrijke wetenschappelijke artikelen en werd een ge-respecteerd lid van de
Académie de Médecine. Enige tijd later werd hij aangesteld als secretaris, en vervolgens als inspecteur generaal van de Services Sanitaires. In 1885 werd hij benoemd tot hoogleraar in de ‘Hygiëne’ aan
de medische faculteit van de Sorbonne. Hij genoot nationaal en internationaal aanzien.
Robert Proust (1873-1935) was de twee jaar jongere broer
van de schrijver. Hij wordt beschreven als een stoer persoon die in
zijn schooljaren een opmerkelijk talent toonde voor de exacte vakken. Lange tijd zou hij het plan hebben gehad wiskunde te gaan studeren maar later raakte hij toch vooral geïnteresseerd in de letteren.
Vermoedelijk onder invloed van zijn vader ging hij uiteindelijk geneeskunde studeren, in Parijs, en hij werd een bekwaam chirurg.
Ook híj was een onderzoeker en initieerde, of was betrokken bij,
experimenteel en wetenschappelijk werk, en werd benoemd tot
hoogleraar. Zijn experimenteel werk betrof de chirurgie van het
kleine bekken, een terrein dat nu tot de urologie of gynaecologie
zou behoren. Hij was een van de eersten die een totale prostaatresectie verrichtte, welke ingreep in die jaren in bepaalde kringen ook
wel een ‘Proustatectomie’ werd genoemd. Zijn proefschrift handelde over de chirurgie van de vrouwelijke geslachtsorganen. Later
beschreef hij omstandig, min of meer in romanstijl, verscheidene
ziektegeschiedenissen van patiënten met hermafroditisme. In een
bepaald soort belangstelling maar ook in hun werkwijze leken Robert en Marcel enigszins op elkaar. Zo is er een getuigenis van de
arts en schrijver Georges Duhamel die zich herinnerde als student
Robert Proust te hebben zien opereren, en optekent: ‘même lenteur,
même longueur, même détour, même invention paradoxale, même
réticence. En somme la phrase surgicale de Robert est bien la sœur
littéraire de Marcel.’4.
4

Actes du colloque ‘Proust et la médecine’.
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Robert Proust deed ook onderzoek in samenwerking met
Pierre en Marie Curie. Hij onderzocht de effecten van bestraling bij
verscheidene tumoren en paste als een van de eersten radiotherapie
toe bij carcinomen van de endeldarm, de baarmoeder, de tong en de
borst. Ook behoorde hij tot de pioniers die de effectiviteit van deze
behandeling aantoonden bij botmetastasen. Robert Proust was in
1921 betrokken bij het ontstaan van een kankercentrum in het Hôpital Tenon. Het was bij de viering van het honderdste geboortejaar
van 'Marcel Proust (!), in 1971 dus, dat de naam van Robert Proust
werd gegeven aan het nieuwe kankerpaviljoen van dat ziekenhuis.
Ter gelegenheid van een nieuwe bewegwijzering binnen het ziekenhuis en ook in verband met een nieuw bestuurlijke samenwerkingsverband van verscheidene ziekenhuizen wijzigde men de naam van
dit paviljoen in 1992 in die van ‘Pavillon Proust’, waarmee niet alleen Robert maar ook Marcel en hun vader Adrien postuum werden
geëerd. Ter ere daarvan werd op 28 november 1992 in dat ziekenhuis het colloquium Proust et la Médecine georganiseerd.
Het programma van dat symposium laat ik u zien omdat het
illustratief is voor de thematiek die daar werd belicht en omdat het u
ook de namen toont van Franse collegae die zich in mindere of
meerdere mate met Proust bezighouden (Bijlage 1). Het colloquium
werd geopend met een uitvoerige beschrijving van de verdiensten
van Robert Proust, gevolgd door een welkomstwoord in een gefingeerde tekst van Adrien Proust zoals hij dat zou hebben kunnen
schrijven ware hij nog in leven geweest. Vervolgens was er een korte bijdrage van de hematoloog Jean Bernard die als jong artsassistent Robert Proust aan de lunch in het ziekenhuis een anekdote
over zijn broer Marcel had horen vertellen. Het verhaal wilde dat
Marcel, op zoek naar een geschikte woonplek, bang voor astmaaanvallen veroorzaakt door bomen en planten, uiteindelijk een appartement vond in de meest doodse straat van Parijs waar geen grasspriet wilde groeien. Maar helaas, al op de eerste avond na daar zijn
intrek te hebben genomen, kreeg hij desondanks een hevige astma-
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aanval die, zo vertelt de anekdote, moest worden toegeschreven aan
de rozen op het bloemetjesbehang van het betreffende appartement.
Jean Milly beschreef het medische klimaat van het einde van
e
de 19 eeuw en benadrukte het belang van de intrede van de pathologische anatomie met de daarbij ontstane orgaanoriëntatie binnen
de ziekteleer. Uitvoerig werd stilgestaan bij de toen heersende opvattingen aangaande astma. Daniel Mabin deed verslag van zijn
studie naar de slaapgewoonten van Proust, een studie die hij vooral
verrichtte aan de hand van Proust’s correspondentie. F.B. Michel
besteedde aandacht aan de lichamelijke en psychologische hypersensibiliteit van Proust. En uiteindelijk kwam ook het werk van
Marcel Proust zelf ter sprake alsmede zijn presentie in de literaire
kringen zoals die op donderdagavonden plaatsvonden ten huize van
Alphonse Daudet. De conclusies werden geformuleerd door Serge
Béhar, de auteur van de beschouwing waarop ik aanstonds nader zal
ingaan.
Marcel Proust was in de familie de chronisch zieke en de
ziekelijke. De feiten zijn u bekend: hij was astmatisch en in vele
opzichten hypersensitief met een hechte, pathologische moederbinding, daarnaast was hij homoseksueel. Uit de combinatie van deze
factoren en omstandigheden vloeiden een reeks van lichamelijke en
psychische ongemakken voort welke het dagelijkse leven, zeker periodiek, voor hem tot een kwelling moet hebben gemaakt. Wie de
lijst ziet van aandoeningen waaraan Proust leed (Bijlage 2) kan bedenken dat hij de medische wereld niet alleen via zijn familieleden
goed kende maar deze vooral ook intens als patiënt heeft beleefd.
De geneeskunde van die dagen was niet bij machte aan de verschijnselen van zijn astma enig soelaas te bieden. Men veronderstelde op goede gronden de relatie tussen het ontstaan van de astmaaanvallen en contact met bepaalde omstandigheden of bepaalde
stoffen zoals beddengoed, stof en vocht, stro, haver, poeders, meel,
en vlas. Men onderkende ook de relatie met hooikoorts en het erfelijke karakter van de zieke was eveneens bekend. Het overheersende
idee was echter dat sprake was van een ‘neurotische aandoening’.
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De rol die de vader en later de broer bij de ziekte van Marcel konden vervullen, was zeer beperkt. Ze konden hem niet echt helpen,
Marcel was voor hen een patiënt die hun geleidelijk totaal ontsnapte. Het schijnt dat professor Proust zijn zoon nooit een geneesmiddel heeft voorgeschreven. Als Marcel om raad vroeg over zijn gezondheid, dan richtte hij zich, bij haar leven, tot zijn moeder, en tot
andere ‘hulpverleners’.
De vele, mogelijk provocerende oorzaken van zijn ziekte en
remedies, leverden hem een evenredig aantal therapeutische adviezen
op. Vaak waren deze ronduit tegenstrijdig en onuitvoerbaar. Hij
kreeg bijna onuitvoerbare dieetvoorschriften, zoals een melkdieet
met een alcoholverbod, maar even later ook het advies vooral veel
cognac te gebruiken. Hij kreeg de raad koude en temperatuurwisselingen te vermijden, en allerlei daarmee samenhangende raadgevingen aangaande reizen, kleding en rustperioden. Dit alles droeg er toe
bij dat hij een opmerkelijk leefpatroon ontwikkelde en er zo nu en
dan werkelijk excentriek en potsierlijk moet hebben uitgezien. Zo
kon hij ter bescherming tegen de kou zoveel jassen aan hebben, dat
hij tijdens de huwelijksplechtigheid van zijn broer, waarbij hij als
getuige optrad, nauwelijks plaats kon nemen op de hem toegewezen
stoel. Ook omdat deze en andere voorschriften hem geen soelaas boden, experimenteerde hij zelf met vele farmaca. Hij gebruikte allerhande fumigaties, slaap- en pepmiddelen (Bijlage 3) die elk op hun
beurt bijdroegen tot het ontstaan van een reeks van bijkomende ongemakken. Vooral deze automedicatie leidde er toe dat hij uiteindelijk als een eenzame bedlegerige zieke in zijn met kurk beklede kamer aan zijn oeuvre werkte. Hij overleed in november 1922.
Geneeskunde in de Recherche
Zoals opgemerkt refereer ik voor dit onderdeel van mijn voordracht
vooral naar de beschouwing van Serge Béhar, L’univers médical de
Proust. De centrale boodschap van deze studie is dat een slechte of
tanende gezondheid een belangrijk motief is in al het werk van
Proust. Ziekten zouden daarbij meerdere functies vervullen. Ziekte
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geeft structuur, biedt stof voor een plot, en bezorgt karakters extra
kleur en dimensie. Naast ongemak en beperkingen geeft de wereld
van ziekte en ongemak ook vele privileges, en blijkt zij keer op
keer een bron te zijn van dieper inzicht. In het werk van Proust is
ziekte een bepaalde levensstijl en een instrument door middel
waarvan ‘het ware leven’ kan worden gekend, aldus Béhar. De beperkte gezondheid van de verteller blijkt een doeltreffend middel
voor het vinden van de sleutel tot ‘het ware’ en brengt daarmee ook
zijn toekomstig schrijverschap binnen bereik.
Elke pagina van de Recherche heeft zo zijn zieke, is de stelling. We zien zelfs een constante en sterke referentie aan een medische wereld met een daarbij passend gebruik van medische terminologie. Het gehele oeuvre van Proust is, naar de mening van Béhar, eigenlijk ‘doordrenkt van de taal van Hippocrates’. De verteller en zijn personages drukken zich vaak uit als fysiologen of therapeuten - Saint-Loup, Monsieur de Verdurin, de vele geliefden
zoals Odette, Madame de Guermantes, Gilberte, Rachel, de meisjes
uit Balbec, Albertine, en ook Françoise, Legrandin en de bejaarde
tantes. De fysiologische toestand van een slapende Albertine, de
zeverende Madame de Cambremer, de neusstem van Monsieur
Bontemps: veel wordt beschreven in anatomische en fysiologische
termen passend bij het zich ontwikkelend vakjargon van de geneeskunde in die dagen.
De stoet van zieken die in de Recherche de revue passeert is
aanzienlijk. Allereerst op diverse plaatsen de verteller zelf, daarnaast bijvoorbeeld de onvergetelijke Tante Leonie die haar ongemakken ontdekt zoals anderen een talent maar uiteindelijk toch
echt ziek wordt en dan naast haar ziekbed een tafeltje heeft dat tegelijkertijd als altaar en apotheek fungeert: de maagd Maria naast
een fles bronwater van Vichy-Célestin. Ook de grootmoeder bijvoorbeeld, die de adviezen van dokter Cottard stelselmatig in de
wind slaat. Het beeld van de arts Du Boulbon die, terwijl hij haar
ausculteert, niet echt luistert maar een literaire verhandeling houdt.
Een dokter die haar klachten en verschijnselen toeschrijft aan haar
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neurose terwijl deze in werkelijkheid de prodromen zijn van een
naderende attaque. Vervolgens de onvergetelijke beschrijving van
de stoet bejaarden en senielen. De transformatie van het hele tableau bekenden in onherkenbare grijsaards, in vreemd uitgedoste
individuen als betrof het een gemaskerd bal. Gemaskerde gezichten, de glimlachen verworden tot grimassen, vroegere kwaliteiten
vermengd met nieuwe gebreken. Een stoet fragiele mensen trekt
aan de lezer voorbij, kwetsbaar geworden door het vlieden van de
tijd.
En dan de portretten van de diverse geneesheren in La Recherche. Allereerst Cottard, op het eerste gezicht een belachelijke
provinciaal, een beginneling die beschermd wordt in het kleinburgerlijke milieu van de Verdurins waar hij denkt alles te kunnen leren. Een man met een beperkte bagage, een technicus, een prototypisch vertegenwoordiger van een moderne geneeskunde in aantocht, een man zonder culturele bagage. De verteller prefereert
desondanks toch deze arts met zijn solide diagnostiek, zijn flair,
zijn technische vermogen, en zijn precisie. In een tijd waarin Widal
zijn werk nog niet had gepubliceerd, waren zijn eigenschappen
veel geruststellender dan de verbale huzarenstukjes van de klassiek
geschoolde en erudiete Du Boulbon.5 Du Boulbon, we noemden
hem al, een filosoof, een kletskous, een arts louter geschikt voor
artiesten: Bergotte loopt met hem weg. En dan dokter Percepied,
ook zo’n dilettant. Men ziet hem nooit aan het bed van een zieke.
Hij heeft in de roman slechts drie patienten: de Duchesse, tante
Leonie en een inwoner van Martinville die hij op terugweg naar
Combray bezoekt, terwijl de verteller naast de koetsier op de bok
van zijn rijtuig zit te wachten.
Ook de eenzaamheid van ziek zijn en sterven vindt zijn plek
in de Recherche. Als de grootmoeder overlijdt, kunnen haar zusters
niet komen omdat ze in Combray een pianist ontvangen die zo
mooi gevoelig Beethoven kan spelen. De schrijnende eenzaamheid
5

Georges-Ferdinand-Isidor Widal (1862-1929), Frans patholoog en bacterioloog
die veel baanbrekend werk verrichtte met betrekking tot infectieziekten.
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van La Berma ook in haar laatste uren, omdat haar dochter ook dan
aan een dubieuze ontvangst elders in de stad voorrang geeft. Het
overlijden van de grootmoeder, het plotselinge verlies van Albertine, de dood van La Berma, van Bergotte en van Swann: het zijn
gebeurtenissen die allemaal, zonder uitzondering, memorabele beschrijvingen en overdenkingen opleveren.
Niet alleen mensen maar ook algemene gemoedstoestanden
en bepaalde voorwerpen worden soms in medische termen beschreven: de liefde en de jaloezie als een tumor, de haat als ingroeiend kwaad. Een lift wordt ‘une cage thoracique mobile qui se
déplace le long de la colonne montante'. De brilleglazen van Brichot ‘resplendissaient comme ces réflecteurs que les laryngologues
s’attachent au front pour éclairer la gorge de leurs malades’ (zie
voor medisch jargon ook Bijlage 4). In zijn beschrijvingen gebruikt
en verwijst de auteur naar gangbare onderzoeksmethoden zoals de
auscultatie, het meten van de temperatuur, het meten van de hoeveelheid eiwit in de urine et cetera.
De vraag die even opkomt, zowel bij het genoemde colloquium als bij de publicatie van Béhar, is of Marcel Proust nu te beschouwen is als de derde arts van de familie. De vraag wordt, terecht, snel ontkennend beantwoord. Proust zou wellicht een voortreffelijke medicus zijn geweest maar hij was een schrijver, een
kunstenaar en maakte gebruik van alle hem ten dienste staande
verbale middelen. Het is belangrijk zich daarbij ook te realiseren
dat Proust naast het medische jargon ook ander jargon hanteerde.
In deze lezing ligt het accent op de medische aspecten van de Recherche. Tegelijk moet worden vastgesteld dat dat ook een zeer
eenzijdige visie oplevert. Béhar moet het werk van Proust gelezen
hebben met een potlood in de hand om de tekst te markeren bij elke
verwijzing naar iets medisch. Maar het is opmerkelijk dat in andere
publicaties over het werk van Proust, zoals The Cambridge Companion to Proust (Richard Bales), alsook bijvoorbeeld in Samuel
Beckett’s essay over Proust, over de medische aspecten van de Recherche met geen woord wordt gerept. Het lijkt eerder zo dat in het
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veelzijdige werk van Proust bepaalde aspecten gaan opvallen door
het perspectief van waaruit het gelezen wordt. Terwijl Béhar in het
werk van Proust vooral de geneeskunde ontdekt, ziet Beckett veel
beelden uit de plantenwereld en dat licht hij ook toe aan de hand
van talrijke voorbeelden. De veelzijdigheid in het werk van Proust
is zo uitgesproken dat de Recherche met evenveel overtuiging kan
worden beschouwd als het werk van een socioloog, een plantenkweker, een seksueel bezetene, een geschiedkundige, een architect,
een snob, een kunstcriticus, een beurshandelaar, een dilettant, een
rentenier en zelfs van een gek. (Péchenard) Kortom, het medische
koloriet van de Recherche is beslist aanwezig maar staat er naast
vele andere kleuren. Iedere lezer van dit imposante werk heeft
daarmee zo zijn eigen boek. Ik het mijne.
‘Mijn Boek’
Ook ik las en herlees de Recherche vaak met het potlood in de hand.
Mijn Recherche staat vol strepen. Ze markeren zinnen of woorden
die iets te maken hebben met mijn werk: patiëntenzorg, medisch
onderzoek en onderwijs. Wat ik uit de Recherche zo kon opmaken,
zal ik in deze volgorde bespreken.
Allereerst de patiëntenzorg. Het boek van Proust is oppervlakkig beschouwd niet echt opwekkend. De mens existeert, naar
Proust’s opvatting, in de eerste plaats als individu en is gedoemd tot
een eenzaam leven in een wereld van deels eigen ontwerp. Daarin is
en blijft de mens goeddeels onbereikbaar voor de ander. Het individu is niet één persoon, maar feitelijk een samenstelling van een
groot aantal wisselende personen. Menselijke eigenschappen en
‘gezichten’ staan niet op zich, maar blijken, zoals genen in een cel,
voor hun expressie afhankelijk van plaats, tijd en context. Een en
dezelfde persoon is hooghartig en nederig, ongevoelig en teder,
hooggeleerd en oliedom, adellijk en lomp et cetera.
De ervaring van menselijke eenzaamheid is voor Proust echter geen reden tot treurnis en depressie maar de schaduwzijde van
een belangrijk goed: de menselijke uniciteit, een uniek kunstwerk.
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In het unieke van elk mens poogt Proust de zingevende en transcendente elementen van de werkelijkheid te ontdekken. Zingeving kan
alleen worden verkregen langs de weg van begrip en respect voor
dit unieke. Alleen als de mens als enig en uniek wordt beschouwd,
kan hij werkelijk een bron van betovering, liefde, zorg en respect,
een bron van verwondering en onderzoek zijn. In een medische cultuur waarin de metafoor van ‘de mens als machine’ letterlijk dreigt
te worden genomen, komt het ‘zelf’ en het unieke van de mens op
losse schroeven te staan. Het lezen van literatuur in het algemeen
en, van, naar mijn smaak, het werk van Proust in het bijzonder, kan
bijdragen aan een beter begrip van ons mensbeeld en daardoor tot
een beter verstaan van de hulpvraag van de mens als deze, ten tijde
van ziekte of naderende dood, zijn eenzaamheid sterk zal ervaren.
De hulpvraag kan niet alleen worden verstaan als een vraag in de
strict medisch-biologische sfeer maar is er ook een in de relationele
sfeer. Niet een vraag naar technisch competent teamwork alleen,
maar ook een vraag naar de Ander die er zal zijn. Ik leer uit de Recherche de betekenis van een geneeskunde waarvan de essentie niet
alleen in technische kunde wordt gelegd maar ook in gevoel voor
tijd, plaats en perspectief. In aandacht voor de context van een probleem en daarop afgestemde communicatie. De medische evidentie,
welke men zo sterk idealiseert, moet verder reiken dan die welke
geldt voor de statistische en biologische aspecten van ons vak. Het
moet meer zijn dan holle taal afkomstig van een reducerend natuurwetenschappelijk empirisme. Het behoort deze elementen te
omvatten - we moeten iets hebben van een Cottard -, maar moet
daarnaast ook oog hebben voor de contextuele, de psychologische
en de sociale evidentie: oog voor de mens als complex en uniek individu.
Wat de medische wetenschap betreft: van de nauwgezette
wijze waarop Proust observeert en waarneemt en vervolgens zijn
ontdekkingen doet en beschrijft, kan men veel opsteken van wat
goed onderzoek vermag. Het werk van Proust heeft wetenschappelijke allure en is, ook vanuit die optiek, met recht een ‘recherche’.
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De verteller staat reflecterend in de wereld en leert van elke ervaring en waarneming. De werkelijkheid zoals deze zich aan ons
voordoet blijkt pluriform en ambigu en het type evidentie dat hierbinnen geldt, verschilt van die welke we kennen van de exacte natuurwetenschappen. De veelvormige werkelijkheid maakt ook het
zoeken naar de waarheid veelvormig. Al naar gelang zijn object behoeft dit zoeken een wisselende graad van abstractie en precisie, en
een veelsoortige methodologie. Proust toont ook aan dat scherpe
waarneming en nauwgezet onderzoek het niet kunnen stellen zonder
een sterke affectieve impuls. De belangeloze, niet op nut gerichte
waarheidsliefde van de wetenschap blijkt niet uit zichzelf te ontstaan maar vindt haar oorsprong in een sterk affectief geladen
nieuwsgierigheid of betrokkenheid. Wetenschap ontstaat dan uit de
mogelijkheid om deze betrokkenheid te sublimeren tot een koele
passie voor een scherp ‘objectief’ kennen. Proust heeft deze overgang van gepassioneerde verwondering naar kille analyse beschreven in de figuren van de talrijke jaloerse minnaars. Kwellende
nieuwsgierigheid naar mogelijke ontrouw van minnaressen zien we
bij hen allen getransformeerd in een obsessioneel zoeken naar bewijzen daarvoor. Hier en daar lijkt deze onderzoeker dan ook op de
drammerige egoïst die we bij tijd en wijlen in onszelf en in goede
onderzoekers om ons heen kunnen ontwaren. Maar wie hierover
schuldgevoelens zou ontwikkelen, vindt steun bij Proust. Deze stelt
immers dat ook in de natuur elk vruchtbaar altruïsme zich ontplooit
volgens een egoïstische modus. Het niet-egoïstische menselijke altruïsme is naar zijn opvatting steriel. Het is de steriliteit van de
schrijver of wetenschapper die zijn werk onderbreekt om een ongelukkige vriend te ontvangen, of een openbare functie aanvaardt als
minister.
We zien bij Proust de kracht van de combinatie van een
scherp waarnemingsvermogen, een ijzersterk geheugen en een grote
feitenkennis bij het hervinden van de verloren tijd c.q. van het vinden van zin en betekenis. Hij ziet en ervaart talloze analogieën. Als
geniaal schrijver transformeert hij deze vervolgens tot betekenisvol-
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le en onvergetelijke metaforen, waarin we de schoonheid van inzicht en diepmenselijk ‘verstaan’ kunnen ervaren. De Recherche
leert mij dat de moderne geneeskunde als praktische en humane wetenschap zich niet moet vereenzelvigen met de exacte natuurwetenschappen, maar dat ze zich zowel in methode als in doelstelling
daarvan moet durven onderscheiden. Waar de natuurwetenschap
zich identificeert met exacte verklaring, is een dergelijke verklaring
voor een humane medische wetenschap, waar mogelijk, gewenst en
noodzakelijk maar dan nog vaak ontoereikend. Naast het verklaren
moet ook het menselijk ‘verstaan’ in de geneeskunde uitvloeisel
kunnen zijn van een wetenschappelijke houding zoals bij Proust.
Oprechte persoonlijke betrokkenheid blijkt daarbij een belangrijke
voorwaarde.
Dan het medisch onderwijs. Proust schrijft: ‘Il n’est pas une
heure de ma vie qui n’eût servi à m’apprendre que seule la perception plutôt grossière et erronée place tout dans l’objet quand tout au
contraire est dans l’esprit’ (R2 IV, 491). Ook deze zin is in mijn
Recherche gemarkeerd met potloodstrepen. De Recherche is niet
alleen het verslag van levenslang zoeken maar ook van voortdurend praktisch leren. Mij raakte het omdat medisch onderwijs veel
van doen heeft met de relatie tussen theorie en praktijk. Het probleem waarvoor docenten in het medisch onderwijs zich gesteld
zien, is dat veel aandacht voor de praktijk ten koste gaat van aandacht voor de solide wetenschap. Het is een oud probleem. Er lijkt
vanuit bepaalde filosofische concepten door de eeuwen heen soms
sprake te zijn van een dualiteit tussen theorie en praktijk. Deze
dualiteit die in veel onderwijsprogramma’s zichtbaar is gebleven,
heeft talrijke filosofen beziggehouden en is afkomstig uit het
Griekse klassieke denken, waarbij enerzijds het ‘zuivere denken’
toegang geeft tot de onveranderlijke, ideale, wezenlijke wereld van
de ideeën, en anderzijds de arbeid gericht is op de veranderlijke
wereld en op de bevrediging van de behoeften.
Veel van wat de laatste decennia binnen het medisch onderwijs is veranderd, heeft te maken met een zekere toenadering c.q.
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een geleidelijke opheffing van deze dualiteit of een poging daartoe.
Een ontwikkeling waarin men op sommige plaatsen in de Verenigde
Staten en Canada verder is dan in Europa maar waarin, binnen Europa, Nederland om een aantal redenen een zeer vooraanstaande
plaats inneemt. Bij het lezen van Proust raak ik onder de indruk van
zijn voortdurende aandacht voor de concrete menselijke ervaring als
vertrekpunt van zijn denken en handelen. Tot zijn concrete ervaringen reken ik dan gemakshalve ook de openbaringen die de verteller
zegt te danken aan de werking van het spontane, ‘onvrijwillige’ geheugen. In het werk van Proust ondervind ik een consistent opheffen van gangbare tegenstellingen zoals die tussen theorie en praktijk, maar ook die tussen lichaam en geest, heden en verleden,
vrouwelijk en mannelijk, goed en kwaad, subject en object, ziekte
en gezondheid et cetera.
In de positie die Proust in zijn werk betrekt, meen ik het
gedachtengoed ‘avant la lettre’ te herkennen van de Amerikaanse
filosoof John Dewey. Ik ontdekte deze filosoof later dan Proust en
ik heb geen enkele aanwijzing dat Proust van dit gedachtengoed,
dat tijdens zijn leven ontstond en werd gepubliceerd, kennis heeft
genomen. Maar ik zie in het werk van Dewey grote verwantschap
met de geest die het werk van Proust voor mij belichaamt. Het
voert te ver op het werk van Dewey in te gaan, daarvoor is dit niet
de gelegenheid, en belangrijker nog, het gaat mijn competentie te
boven. Ik zal echter ter onderbouwing van mijn idee daarover putten uit het werk van enkele onderzoekers op dit terrein (Van der
Scheer, Logister, Biesta).
Volgens Dewey is educatie op te vatten als een voortdurende
reconstructie van ervaring. Voor Dewey is ervaring noch objectief
noch subjectief. Dewey’s opvatting van de ervaring maakt deel uit
van zijn procesfilosofie. Centraal hierbij is de gedachte dat de werkelijkheid op de eerste plaats wisselwerking is, dat alles wat echt is,
te maken heeft met ‘proces, ‘interactie’ en ‘gebeuren’. De werkelijkheid die Dewey voor ogen staat is ‘een tijdelijke, zich voortdurend wijzigende’ werkelijkheid. Hiermee samenhangend is het in-
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zicht dat de werkelijkheid niet in termen van dualismen maar van
continuïteit moet worden gedacht. De ene gebeurtenis die telkens
ook interactie is, doet een volgende gebeurtenis ontstaan die zelf
weer de eerste in zich ‘opneemt’. Het is daarom misleidend te spreken over zich zelf herhalende gebeurtenissen, want echt zuivere
herhaling is er nooit. Binnen deze context is ‘ervaring’ een speciale
vorm van procesmatige interactie of historisch gebeuren, die ‘leven’, ‘geschiedenis’ of ‘cultuur’ typeert: ‘Education is intelligent
directed development of the possibilities inherent in ordinary experience’. En: ‘Education in order to accomplish its ends for the individual learner and for society must be based upon experience’
(Biesta, 2005). Wil deze reconstructie leiden tot een rijkere ervaring, dan moet er sprake zijn van een progressief verlopend proces
van betekenistoenamen. Een leven dat gekenmerkt wordt door een
voortdurend verrijkte sociale ervaring is het hoogste dat de mens
bereiken kan. Een leven dat gelijk staat aan een leven van voortdurende groei staat gelijk aan een leven van voortdurende bloei. Een
leven van voortdurende bloei duidt Dewey aan als een moreel leven.
Ik zie in de Recherche een voorbeeld van een groeiende en
voortdurend lerende verteller die niet uit is op begrip door reductie
en abstractie maar op het vinden van het universele in het particuliere en in het zich steeds wijzigende. Een opdracht die in sterke mate
geldt voor het academisch onderwijs in het algemeen en het medisch onderwijs in het bijzonder.
Ik rond af en vat samen:
 Marcel Proust was geworteld in een medisch milieu en
had als chronisch zieke veel met geneeskunde en geneeskundigen van doen. Hij kan echter niet worden beschouwd als ‘de derde dokter’ van de familie: zijn geniaal talent bracht hem gelukkig tot een roeping van geheel
andere aard.
 In A la Recherche du temps perdu is voor wie het wil
zien, zeer veel geneeskunde te vinden, maar tegelijk ook
heel veel dat daarmee niets van doen heeft.
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Het boek is zeer relevant voor eenieder, dus ook voor
geneeskundigen. Men kan er een mensbegrip in vinden
dat recht doet aan het unieke in elke mens, men kan er de
bronnen in ontdekken van waaruit goede wetenschap
vertrekt en men kan er hoge doelstellingen in vinden
waarnaar de wetenschap en ook deugdelijk academisch
onderwijs moet reiken.
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Bijlage 1.
Actes du Colloque ‘Proust et La Médecine’, Hôpital Tenon, 28 novembre 1992
A. Laugier : ‘Robert Proust, radio chirurgien’
A. Laugier : ‘Allocution d’accueil du Pr. Adrien Proust’
J. Bernard : ‘Une rencontre avec Robert Proust’
J. Milly : ‘Le style de la maladie chez Proust’
N. Postel-Vinay : ‘Notes sur le décor médical de l’ univers prous
tien’
Daniel Mabin : ‘Le sommeil de Marcel Proust’
F.B. Michel : ‘Idéologie du Traité d’hygiène du Pr. Adrien Proust’
M. Miguet : ‘Les hypersensibilités de Marcel Proust’
M. Bonduelle : ‘Marcel Proust chez les Daudet’
Serge Béhar : ‘Conclusion - Proust et la Médecine’
Bijlage 2.
Aandoeningen van Marcel Proust
Artritis
Oorontsteking
Astma bronchiale
Hartkloppingen
Depressies
Fobieën
Duizeligheid
Longontsteking
Visusvermindering
Tandwortelontstekingen
Koortsen
Maagproblemen
Hallucinaties
Uremie
Hooikoorts
Slapeloosheid
Hoofdpijnen
Bijlage 3.
Medicatie van Marcel Proust
Sramonium sigaretten
Dial
Legras poeders
Veronal
Espic poeders
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Valeriaan
Epinefrine
Amyl
Caffeine
Trional
Carboleum zuur F
Escouflaire poeder F
Cascare
Clysma’s
Phiogyne
Morphine
Bicarbonaat
Opium
Bijlage 4.
Medische Terminologie in de Recherche
Sentiments greffés
De pensée inoculée
Des effets analgésiques de l’habitude
De dépit physiologique de la vieillesse
S' alcooliser avec du Zola
Se faire des piqûres de Verlaine
Ethéromane par dévotion baudelairienne
Ankylose de l’intelligence
Expression contagieuse
Connaissance spasmodique
L’ablation de sa propre personnalité
Pansé d’une croyance nouvelle

***
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De ‘petite phrase’ uit de vioolsonate van Vinteuil.
Muzikale structuur in de vioolsonates van Gabriel Fauré en
César Franck
Joep van Brederode1
In 1865 studeerde Gabriel Fauré op twintigjarige leeftijd af aan de
École Niedermeyer in Parijs met de hoogste onderschei-dingen,
waarna hij een aanstelling kreeg als organist in een kerk in Rennes.
Hier maakte hij zich onmogelijk door tijdens de preek te roken. Hij
werd er uiteindelijk ontslagen omdat hij, na een nachtelijk bal, op
zondagochtend in feestkledij werd aangetroffen op de orgelbank.
Hij vertrok toen naar Parijs waar hij assistent werd van zijn vroegere leermeester Saint-Saëns, organist van de Madeleine. Wanneer
Saint-Saëns op tournee was, verving hij hem als organist. SaintSaëns bezorgde hem ook een baan als pianobegeleider van de bekende zangeres Miolan-Carvalho die liederen van Fauré op haar
programma nam. Met het lied ‘Le papillon et la fleur’ bezorgde zij
hem een van zijn eerste successen als componist.
In de Frans-Duitse oorlog van 1870 moest Fauré dienst nemen bij de cavalerie, maar na de Franse nederlaag en de onrust die
daarop volgde - de Commune - vluchtte hij naar Rambouillet met
een valse pas, om daar te wachten tot de rust was weergekeerd. Hij
werd na de vestiging van de Derde Republiek leraar aan zijn vroegere school. In 1877 nam Saint-Saëns hem mee naar Weimar, waar
onder leiding van de beroemde pianovirtuoos Frans Liszt, SaintSaëns’ opera Samson et Dalila werd uitgevoerd. De volgende jaren
keerde hij een paar keer terug naar Duitsland om daar de Ring van
Wagner te horen, eerst in Keulen en daarna in München.
1

Joep van Brederode is musicoloog en violist. Dit is de tekst van zijn lezing op
de matinee van de Proust Vereniging van zaterdag 17 december 2005. De sonates
werden gespeeld door Laura Frenkel (viool) en Ruud van Oldenhoven (piano),
Joep van Brederode is musicoloog en violist.
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Fauré maakte persoonlijk kennis met Liszt en vroeg hem
zijn ballade opus 19, één van zijn vroege pianostukken, te spelen.
Na twee bladzijden hield Liszt het echter voor gezien met de opmerking: ‘Dit is voor mij te moeilijk’. Voor een virtuoos van de statuur van Liszt een merkwaardige opmerking. Het nieuwe van
Fauré’s muzikale taal heeft hem waarschijnlijk gehinderd.
Een andere vroege compositie van Fauré had meer succes:
zijn eerste vioolsonate opus 13. Tijdens de Wereldtentoonstelling
van 1878 werd dit stuk gespeeld in de Trocadéro door Fauré aan de
piano en de violist Jean-Pierre Maurin, een naam die lezers van
Proust natuurlijk aan zijn bijna-naamgenoot, de fictieve violist Morel, doet denken. Het stuk had, als gezegd, veel succes bij het publiek en in de pers, maar het vinden van een uitgever was moeilijk
voor de jonge componist. Uiteindelijk werd het stuk gedrukt in
Leipzig, bij Breitkopf en Härtel, zonder geldelijke vergoeding en
zonder recht op royalties, voorwaarden waar de jonge, ambitieuze
componist dan toch maar mee akkoord ging.
Gabriel Fauré is in de eerste plaats componist van kamermuziek (pianokwartetten en kwintetten, een strijkkwartet, viool- en cellosonates), pianomuziek (geen sonates, wel impromptu’s, nocturnes
en balladen), veel, zeer veel liederen, weinig orkestrale werken en
een enkele opera. Een mooie karakteristiek van zijn muziek vond ik
bij de musicoloog Casper Höweler: ‘Zijn muziek bezit meer dichterlijke fijnheid dan sterke persoonlijkheid’. (XYZ der muziek) Het is
muziek voor connaisseurs, hoewel sommige van zijn stukken populair zijn: de Sicilienne uit de toneelmuziek bij Pelléas et Mélisande,
de Dolly-suite voor twee piano’s, die ook georkestreerd is, het ingetogen Requiem, een handvol liederen, vooral de vroege, hoewel hij
in alle periodes van zijn leven er zeer veel geschreven heeft. Met
name de muziek uit zijn vroege en middenperiode kan soms populair zijn, liederen als ‘Après un rêve’ en ‘Au bord de l’eau’. Zijn
latere werk is exquis, wijst vooruit naar Debussy en is soms moeilijk toegankelijk. Toen zijn oud-leraar Saint-Saëns, een zeer academisch toondichter, zijn late liedcyclus ‘La Bonne Chanson’ op tekst
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van Verlaine hoorde, schreef hij aan een vriend: ‘Ik geloof dat
Fauré gek is geworden’. In een recensie uit de zeventiger jaren, zo
herinner ik mij, karakteriseerde Jan Reichenfeld in het Algemeen
Handelsblad Fauré’s opera Pénélope als ‘exquise verveling’.
Deze karakterisering geldt zeker niet voor de eerste vioolsonate. Het zeer vormvaste stuk telt melodieën die zich direct in het
geheugen prenten. Het heeft vier delen, het klassieke aantal. Fauré
zal zich in latere kamermuziek meestal tot drie beperken. Het zijn
achtereenvolgens: een allegro molto, een andante, een Mendelsohniaans en sprookjesachtig allegro vivo (scherzo-achtig) en
een allegro quasi presto. Behalve het scherzo kunnen de delen als
lyrisch worden beschreven, wat een zekere eenvormigheid zou kunnen inhouden als in de overige drie delen toch ook niet een ingehouden hartstocht zou voorkomen, waarbij het woord ‘ingehouden’
de muziek van Fauré goed karakteriseert.
Nu wil ik kort ingaan op de sonate van Vinteuil met zijn ‘petite phrase’. Wat schrijft Proust over deze sonate?
‘Meneer Swann’, zei de heer Verdurin, ‘kent wellicht nog niet de sonate
in Fis klein die wij ontdekt hebben; hij gaat voor ons nu de bewerking
van deze vioolsonate op piano spelen.’
‘O nee, nee, niet mijn sonate!’, riep mevrouw Verdurin.
‘Kom, kom’, zei meneer Verdurin, ‘het spreekt toch vanzelf dat hij alleen maar het andante zal spelen.’
‘Alleen maar het andante’, riep mevrouw Verdurin, ‘wat je zegt! Het is
nu juist dat andante dat me de das omdoet’. (De kant van Swann, 261).2

Proust zelf noemt in een van zijn brieven de sonate van César
Franck, de eerste sonate van Saint-Saëns, de sonate van Debussy en
de eerste sonate van Fauré als de stukken die hem voor de geest
hebben gestaan toen hij in de Recherche over de ‘petite phrase’
schreef. Toch heeft het niet in de bedoeling van Proust gelegen een
uitgesproken voorbeeld hiervoor aan te geven. Het is zelfs zo, maak
2

De verwijzingen zijn naar de vertaling verschenen bij De Bezige Bij, uitgave
2002.
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ik uit zijn teksten op, dat de lezer niet op instigatie van iemand anders deze melodie, deze frase, moet ervaren. Hij mag deze bij het
eerste horen niet eens opmerken. Pas later, bij een toevallig opnieuw horen van het stuk, hoort hij wellicht iets dat hem de eerste
keer niet is opgevallen, maar dat nu de indruk die andere gedeelten
uit deze muziek heeft gemaakt verdringt en hem nu voorkomt als
een ‘eeuwig moment’. Toch is het aardig en misschien verhelderend
te wijzen op de verschillende muzikale zinnen die in het langzame
deel van de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré voorkomen en
daarvan uitgaande iets te vertellen over de muzikale structuur van
dit stuk, want, zegt Proust:
Hij (Swann) riep zich de duur, de opbouw, het verloop, de gevoelswaarde van dit thema voor de geest, hij had nu te doen met
iets dat niet meer zuiver muziek was, maar met een ontwerp, architectuur, een gedachte, waardoor wij in staat zijn de muziek in
onze herinnering op te roepen. (De kant van Swann, 265)

Het langzame deel van deze eerste vioolsonate van Fauré heet andante zoals de muziek waar de ‘petite phrase’ bij Proust in voorkomt, maar het staat niet in de toonsoort van fis klein maar in die
van d klein. Het stuk begint ‘in medias res’ met een korte inleiding
van één maat in de piano waarna we tweemaal in de viool een ‘petite phrase’, een kort motief of muzikale zin horen maar met een
tegenmelodie in de piano. Let op de ritmische tegenstelling tussen
de twee motieven: de tegenmelodie in de piano haalt zijn ‘tegendraadse’ ritmiek uit die van de eerste maat (achtste-kwart), terwijl
de ‘petite phrase’ in de viool een stabiel ritme vertoont. Zou dit
overeen kunnen komen met de volgende karakterisering van de ‘petite phrase’ in La Prisonnière: ‘Ik beijverde mij niet eens om erin
op te merken hoezeer de combinatie van het wellustige motief en
het beklemmende motief nu meer overeenstemde met mijn liefde
voor Albertine.’ (De gevangene, 157)
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Muziekvoorbeeld 1 3(maat 1-5)

Na afronding van deze frase tot een melodie wordt het geheel herhaald, maar nu met de ‘wellustige’ tegenmelodie in de viool en onze
‘beklemmende ‘petite phrase’ in de piano:

3

De muziekvoorbeelden geven slechts een korte aanduiding en zouden kunnen
worden uitgebreid.
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Muziekvoorbeeld 2 (maat 10-14)

Ook hier wordt de frase afgerond, waarna er een tweede muzikale
frase wordt gespeeld, in afwisseling, ‘in dialoog’, tussen viool en
piano. Proust beschrijft het samenspel van viool en piano vaak als
dialoog.
Muziekvoorbeeld 3 (maat 19-22 )

Daarna volgt een derde gedeelte met een derde, langere, melodische
frase in de viool.
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Muziekvoorbeeld 4 (maat 27-30)

Na afronding tot een volledige muzikale zin horen we hetzelfde, nu
met de hoofdmelodie in de piano en een tegenstem in de viool.
Muziekvoorbeeld 5 (maat 35-38)

De melodie vindt vervolgens weer zoals hiervoor zijn afronding.
Daarna wordt deze melodie nog een keer, gevarieerd en uitgebreid,
door de viool herhaald met een drukkere pianobegeleiding.
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Muziekvoorbeeld 6 (maat 43-maat 50)

En hiermee zijn we weer terug bij het begin, de inleidende maat
voor onze ‘petite phrase’, en tevens bij de tweede helft van het deel.
In deze tweede helft wordt de eerste helft herhaald, maar niet letterlijk: wat we gehoord hebben wordt hier uitgebreid, gevarieerd en
geïntensiveerd. Ook nu horen we de ‘petite phrase’ met zijn ‘wellustige’ tegenmelodie, maar deze tegenmelodie in de piano is uitge-
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breider en heeft een boogvorm gekregen; vergelijkt u muziekvoorbeeld 7 met muziekvoorbeeld 1.
Muziekvoorbeeld 7 (maat 50-54)

Opnieuw wordt de ‘petite phrase’ door de viool gespeeld. We verwachten nu weer de omkering van stemmen, en die krijgen we ook,
maar eerst, en dit is een toevoeging, varieert Fauré de ‘petite phrase’, eerst in de piano, en daarna in de viool, waarbij het begininterval van een stijgende kleine secunde dalend wordt:
Muziekvoorbeeld 8 (maat 69-71)
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En na afronding van deze variatie, met behulp van de derde melodie
(zie muziekvoorbeeld 4) horen we inderdaad de omkering van
stemmen: de tegenmelodie in de viool en de ‘petite phrase’ in de
piano.
Muziekvoorbeeld 9 (maat 85-86)

Vervolgens komen de dialoog tussen viool en piano, en de uitgebreide afsluitende derde melodie weer terug.
Het verloop van de eerste helft van dit deel is dus: twee keer
wordt de eerste frase gespeeld, eerst in de viool en dan in de piano,
waarbij viool en piano hun stemmen uitwisselen, vervolgens horen
we een tweede frase, een dialoog tussen viool en piano waarbij de
dialoog na enkele maten overgaat in een monoloog van de viool, en
tot besluit van de eerste helft een derde, lange, frase, eerst in de viool, daarna in de piano met een tegenstem in de viool en tot slot in
de viool met een intensieve begeleiding van de piano. In de laatste
maat van muziekvoorbeeld 6 wordt dan, na een vertraging in de
voorafgaande maat, het tempo weer opgenomen, en wordt, zoals
gezegd, alles wat tot dan toe gespeeld is, gevarieerd herhaald, waarbij de ‘petite phrase’ en zijn tegenmelodie weer van instrument wisselen, maar nu onderbroken door een variatie van deze ‘petite phrase’
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Na de ‘dialoog’ en de derde melodie horen we dan tot slot,
als staart of coda van dit deel, nogmaals onze ‘petite phrase’. Het is
voor de derde keer dat deze frase een plaats krijgt: eerst aan het begin van de eerste helft, vervolgens aan het begin van de tweede helft
en nu aan het slot van het deel. De tegenstem is nu verdwenen en in
plaats daarvan horen we een langzaam stijgende, benadrukte, chromatische lijn in de piano. Mineur (D klein) heeft plaats gemaakt
voor majeur (D groot). In dit coda vindt een muzikale verzoening
plaats. Het conflict is opgelost.
Muziekvoorbeeld 10 (maat 117 tot 120)
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Als het volgende citaat op dit deel uit de eerste vioolsonate van
Fauré slaat, dan bracht dit de verteller geen grote voldoening: ‘In
een traag ritme had het hem meegevoerd…Vurig verlangde hij naar
een derde weerzien. En waarlijk, het kwam weer terug doch sprak
geen duidelijker taal, schonk hem zelfs een minder diepe verrukking’. (De kant van Swann, 265) Inderdaad, mineur is ‘beklemmender’ dan majeur. Maar Fauré geeft met de terugkeer van de ‘petite
phrase’aan het slot in een ‘bevrijdend’ majeur, een treffende afronding aan dit deel.
De vioolsonate van César Franck
Nog één keer Proust:
Nauwelijks was dan ook de heerlijke gewaarwording die Swann
onderging vervaagt, of zijn geheugen leverde hem ter plaatse een
voorlopige schets waarop hij echter zijn blik gericht had gehouden
terwijl de muziek verder ging, zodat toen dezelfde ervaring plotseling weer terugkeerde, deze al niet meer ongrijpbaar was. Hij riep
zich de duur, de opbouw, het verloop, de gevoelswaarde ervan
voor de geest; hij had nu te doen met iets dat niet meer zuiver muziek was, maar met een ontwerp, architectuur, een gedachte,
waardoor wij in staat zijn de muziek in onze herinnering op te
roepen. (De kant van Swann, 264-265).

Over die muzikale architectuur wil ik het nu hebben naar aanleiding
van de vioolsonate in A groot van César Franck. Het werk is tien
jaar jonger dan de eerste vioolsonate van Fauré waar het melodisch
enkele raakvlakken mee heeft. Het stamt uit de laatste scheppingsperiode van de componist en is geschreven in 1886, vier jaar voor
zijn dood als gevolg van een aanrijding met een bus bij zijn dagelijks rondje door Parijs langs zijn leerlingen. Hij was bekend als organist en orgelimprovisator, hij was geliefd als leraar, maar als
componist werd hij uitsluitend geëerd door een kleine kring van
compositieleerlingen. Biografisch lijkt Franck op Vinteuil die ook
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tijdens zijn leven niet goed begrepen werd behalve in een kring van
kenners. Franck componeerde kamermuziek, klavier- en orgelwerken, enkele grotere orkestwerken zoals zijn symfonie in D klein, en
oratoria zoals ‘Les Béatitudes’. Erkenning kreeg hij pas laat. Zijn
vioolsonate is een meesterwerk. Door zijn leerlingen werd hij ‘le
père angélique’ genoemd. Zijn muziek is inderdaad hemels en sereen maar kan ook zeer gepassioneerd zijn; een hemelse passie zou
je kunnen zeggen.
Toen men in de 17e eeuw instrumentale composities, sonates, ging schrijven, deed men eerst niet anders dan korte deeltjes
zonder veel samenhang achter elkaar plakken, zoals men dat in de
eeuwen daarvoor had gedaan bij het schrijven van gezongen motetten en madrigalen, waar elk, vaak kort, tekstonderdeel een andere
muzikale zetting kreeg. Maar naarmate deze delen groter van omvang werden moest er naar eenheid binnen een deel worden gezocht, door herhaling en logische groepering van melodieën of melodische zinnen.
Toen men ertoe overging stukken te componeren die uit
meerdere grotere delen bestonden, symfonieën, kwartetten, sonates,
zocht men de eenheid tussen de delen in overeenkomst van toonsoort, van atmosfeer, maar men bediende zich eveneens van contrasten en tegenstellingen, die ook de eenheid kunnen dienen. Pas
bij Beethoven zien we hier en daar pogingen een melodisch verband
aan te brengen tussen de verschillende delen van een stuk. In de
tweede helft van de 19e eeuw wordt het gebruikelijker tussen de delen een melodische eenheid te verzorgen. Daarvoor waren er twee
manieren die beide met name door César Franck op een zeer virtuoze manier werden toegepast.
Allereerst was dat de ‘kiemceltechniek’. Hierbij werd aan
het begin van een stuk een muzikaal motief, een korte muzikale frase, geïntroduceerd, waaruit alle melodieën of muzikale zinnen in
alle overige delen werden ontwikkeld. Ook nu zien we dit Beethoven als eerste doen in zijn vijfde symfonie, waarbij het bekende
openingsmotief, het klopmotief, ritmisch alle delen beïnvloed.

62

Daarnaast werd de ‘cyclische vorm’ ontwikkeld: melodieën
of muzikale frases worden dan in alle delen van een stuk gebruikt.
Ook nu weer is het Beethoven geweest die als eerste dit principe
heeft toegepast, en wel in zijn Negende symfonie, waarbij in de finale, voor de tenorsolist gaat zingen ‘Freunde, nicht diese Töne’ ‘Vrienden, deze tonen wil ik niet horen’ - alle melodische frases uit
de vorige delen worden herhaald, die dus allemaal blijkbaar een negatieve betekenis hebben. In de finales van de symfonieën van
Bruckner vinden we vaak hetzelfde principe. Gustav Mahler gaat
zelfs zover dat hij thema’s van de ene symfonie in de andere opneemt, waardoor er als het ware een cyclisch verband wordt opgeroepen tussen meerdere symfonieën.
Vergelijkbaar met dit ‘cyclisch principe’ is de techniek van
het ‘leidmotief’, voor het eerst principieel toegepast in de opera’s
van Richard Wagner. Leidmotieven zijn gebonden aan een karakter,
een situatie, een gevoel, en verschijnen dus daar waar dit karakter of
deze situatie zijn plaats heeft. Schrijvers als Proust en Thomas
Mann hebben in hun literaire productie van deze mogelijkheid omstandig gebruik gemaakt, maar waren ten opzichte van componisten
in het nadeel omdat zij niet meerdere motieven tegelijkertijd konden
gebruiken: alleen in de muziek kan men meerdere muzikale gegevens tegelijk laten horen. Een leidmotief kan veranderd en ontwikkeld worden naarmate een situatie verandert of een karakter zich
ontwikkelt. Deze leidmotieven kunnen structuur geven aan een
avondvullende opera, of, in het geval van Richard Wagner, aan vier
avondvullende opera’s in hun geheel: de Ring des Nibelungen.
Proust was, net als Thomas Mann, een bewonderaar van het
werk van Wagner, maar wel met kritiek. Grappig is in dit verband
wat hij de verteller in La Prisonnière laat zeggen, naar aanleiding
van de sonate en het septet van Vinteuil:
Vergeleken bij het septet schenen sommige frases van de sonate,
het enige dat het publiek kende, zo banaal dat het niet te begrijpen
was hoe ze zoveel bewondering hadden kunnen wekken. Op dezelfde manier staan wij verbaasd dat stukken zo nietszeggend als
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“Oh Du holder Abendstern” en “Allmächtige Jungfrau” (uit Wagners vroege opera Tannhaüser) jarenlang fanatieke liefhebbers
dusdanig in het concert konden opzwepen dat zij tot moe worden
toe applaudisseerden en Bis riepen wanneer ten einde kwam wat
voor ons, die Tristan, Rheingold, die Meistersinger kennen, maar
schamele niemendalletjes zijn. Men moet aannemen dat die karakterloze melodieën wel al in uiterst minieme, en juist daardoor te
verwerken hoeveelheden, iets behelsden van de oorspronkelijkheid van de meesterwerken die er achteraf als enige voor ons toe
doen, maar waarvan juist de volmaaktheid misschien zou hebben
verhinderd dat deze werden begrepen; het kan zijn dat hun weg
naar de harten hierdoor werd gebaand. (De gevangene, 270)

Dan nu over naar de sonate van Franck. Het stuk bestaat uit vier delen. In het eerste deel, allegretto moderato, een zeer matig tempo
dus, komen we twee uitgebreide melodieën tegen, de ene toevertrouwd aan de viool, de tweede uitsluitend aan de piano.
Dat eerste thema ontstaat uit een piano-inleiding waarin een
gelijkblijvend akkoord, maar steeds weer anders gevormd, een akkoord bovendien dat, zelfstandig gebruikt, voor die tijd betrekkelijk
nieuw was, een zogenaamd none-akkoord, een grote verwachting
oproept, met als resultaat een muzikale frase, die de kiemcel bevat
voor veel melodieën of melodische frases uit het hele werk.
Muziekvoorbeeld 11 ( Deel 1 Maat 1-8)
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Het tweede thema is uitsluitend voor de piano en bij dit thema kan
ik het beste weer Proust citeren: ‘Bij het spelen van die maat, hoewel Vinteuil hier bezig was uitdrukking te geven aan een droom die
Wagner volstrekt vreemd was gebleven, mompelde ik onwillekeurig
‘Tristan’!’ (De gevangene, 158). Ook Höweler wijst in zijn XYZ
der muziek op het Tristankarakter van dit tweede thema.
Muziekvoorbeeld 12 (Deel 1 maat 31-35)

De vorm van dit eerste deel is heel eenvoudig: vioolmelodiepianomelodie-vioolmelodie-pianomelodie, afgesloten met een korte
reminiscentie aan de vioolmelodie.
Het tweede deel is een gepassioneerd allegro, geschreven in
sonatevorm. Dat wil zeggen dat het deel een soort drieluik is, waarbij de twee buitenste luiken min of meer gelijk zijn en het binnenste
luik varieert op de twee melodieën die in de buitenste luiken voorkomen. Je kunt deze luiken ook labelen, je krijgt dan A-B-A waarbij de twee A’s twee melodieën hebben. Je hoort eerst drie keer dezelfde hartstochtelijke melodie, eerst in de piano en daarna tweemaal in de viool.
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Muziekvoorbeeld 13 (Deel 2, maat 14-15)

De tweede melodie is lang en lyrisch en heeft een inleiding die uit
het eerste deel is weggelopen, de ‘kiemceltchniek’ dus:
Muziekvoorbeeld 14 (Deel 2, maat 44-49)

Het middengedeelte van dit drieluik herkent U aan de rapsodische,
bijna improvisatorische opzet en begint als volgt (bij quasi lento):
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Muziekvoorbeeld 15 (Deel 2, maat 79-83)

Het Derde deel eindigt in Fis klein, zoals het andante uit de sonate
van Vinteuil waar de ‘petite phrase’ in voorkomt, maar heet recitativo-fantasia; het heeft wel een langzaam tempo. Het is als een improvisatie opgezet en begint weer met een reminiscentie aan het
eerste deel, de ‘kiemcel’:
Muziekvoorbeeld 16 (Deel 3, maat 1-7)

We komen in dit deel twee melodieën tegen die ook in het laatste
deel een rol gaan spelen, een overduidelijk voorbeeld van het ‘cy67

clisch principe’. Deze melodieën zijn elke keer dat ze gespeeld
worden identiek. De eerste van deze melodieën wordt in dit derde
deel tweemaal gespeeld, in beide gevallen zacht en dolcissimo espressivo.
Muziekvoorbeeld 17 (Deel 3, maat 81-83)

In het vierde deel komt deze melodie drie keer terug, twee keer piano gespeeld, dolce e cantabile, maar de laatste keer, tegen het slot,
bij de climax van het stuk, sempre fortissimo.
De tweede van deze melodieën komt in het derde deel
tweemaal voor en in het vierde deel ook. Het karakter hiervan is uiterst dramatisch, en we horen deze melodie bij elke terugkeer in een
luidere toonsterkte, in het derde deel eerst mezzoforte, met de aanduidingen largamente en dramatico, met een zwelling naar forte en
een terugname naar piano, voor de tweede keer van forte aanzwellend tot fortissimo. In het vierde deel horen we deze melodie eerst
in zijn geheel fortissimo en daarna, als climax van het stuk, met de
betiteling ‘grandioso’. Ook deze melodie wordt dus bij elke herhaling dynamisch intensiever.
Muziekvoorbeeld 18 (Deel 4, maat 161-164)
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Dit laatste deel begint met een canon tussen viool en piano, waarvan
de melodie onvergetelijk is. Deze canon keert regelmatig in verschillende toonsoorten terug en geeft dit deel daardoor een vorm,
namelijk die van een rondo. De canonmelodie is dan het refrein,
waartussen de hierboven geciteerde melodieën de coupletten vormen.
Muziekvoorbeeld 19 (Deel 4, maat 1-5)

Het zoeken naar een ‘petite phrase’ is natuurlijk uiterst subjectief,
maar de frase uit het langzame deel van de sonate van Fauré zou,
door zijn beknoptheid en zijn architectonische functie, heel goed de
‘phrase’ van Proust kunnen wezen. De sonate van Franck is dan
weer heel Proustiaans door de motivische samenhang tussen delen
en melodieën. Zo wordt eenheid verkregen, terwijl er tegelijkertijd
steeds weer een ander licht op de muzikale frases wordt geworpen.

***
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Proust, een hoorcollege over zijn meesterwerk:
Op zoek naar de verloren tijd
(7 audio-cd’s gepubliceerd door Home Academy Publishers, Den Haag, 2005.
Verkrijgbaar via www. home-academy.nl)

In het najaar van 2004 hield Maarten van Buuren, hoogleraar Franse
letterkunde te Utrecht, zeven voordrachten van een uur over de zeven delen van Prousts romancyclus. Een tour de force als men weet
hoe dit in zijn werk is gegaan: niet alleen zijn de voordrachten geimproviseerd, met als enig hulpmiddel aantekeningen, maar ze zijn
live opgenomen. Het resultaat, een vloeiend, levendig betoog in
goed lopende zinnen, is een opmerkelijke oefening in welsprekendheid!
Zeven cd’s, dat is heel veel. Het is voor zover ik weet de
omvangrijkste poging ooit om de roman van Proust van een lopend
commentaar te voorzien. De onderneming past goed in de doelstellingen van de organisatoren, het Utrechts Studium Generale en de
Stichting voor Romanisten aan Nederlandse Universiteiten die zich
beijvert om de Franse literatuur en cultuur onder een breder publiek
in Nederland te verspreiden.
Zeven cd’s, dat is heel veel, maar tegelijkertijd heel weinig,
als men bedenkt dat de Recherche in de Pléiade-uitgave maar liefst
3000 bladzijden telt. Zoals Van Buuren terecht betoogt, heeft zelfs
Proust, ondanks die 3000 pagina’s, selectief gewerkt: zo heeft hij
bijvoorbeeld Combray samengebald in de beschrijving van enkele
Paasvakanties. En op dergelijke selectieve wijze heeft ook Van
Buuren noodgedwongen gewerkt. De meeste van zijn keuzes zijn
verdedigbaar, omdat ze elders gecompenseerd worden, maar soms
vallen er onverklaarbare lacunes, zoals in de voordracht over deel I,
over ‘Combray’, waar met geen woord gerept wordt over de ‘Drame
du coucher’. Of in de lezing over Sodome et Gomorrhe, waar de
‘Intermittences du coeur’ zelf lijken te zijn gesneuveld door een ‘intermittence’.
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Keuzes maken is een noodzakelijk kwaad als men, zoals
Van Buuren, beoogt de lezer een overzicht te geven en hem greep te
geven op die oceaan van tekst. Passages navertellen, personages
schetsen, handvaten geven, het hoort er allemaal bij. Ook wil hij de
afstand die ontstaat door de complexe stijl en denktrant van Proust
enigszins verkleinen. Dat doet hij door een keur aan kernachtige
formuleringen zoals wanneer hij, sprekende over Prousts vermeende
verloochening van zijn eigen homoseksualiteit, opmerkt: ‘Proust is
een misdadiger die wel tien alibis opdist maar zich daar juist door
verraadt’. Of helemaal aan het einde wanneer hij hoofdstuk I van Le
temps retrouvé pakkend samenvat in twee formules: de triomf van
de dood en het rad van fortuin. Maar soms bezwijkt hij voor de verleiding een en ander al te alledaags en simpel te presenteren. Over
de aubépines: ‘Hij zwijmelt weg bij die bloemetjes’; of over de paperoles: ‘zijn eindeloos geknutsel aan die boeken’. Als Prousts uitgever die verzuchting nu had geuit, had ik het nog wel begrepen,
maar moeten wij als hedendaagse lezers niet oneindig dankbaar zijn
voor de schat aan informatie die de paperoles en avant-textes ons
opleveren?
Literair-theoretische begrippen weet Van Buuren goed en
soms grappig te vertalen in gewone mensentaal. Zoals bijvoorbeeld
de ‘métaphore filée’: ‘een aantal metaforen die aan één draadje zitten’! Theoretische aspecten van de Recherche gaat hij trouwens zeker niet uit de weg. De filosofie van de perceptie die de Verteller
ontwikkelt bijvoorbeeld: hier laat Van Buuren helder het belang van
het beeld als een soort ‘interface’ (of beeldscherm) tussen subject en
buitenwereld zien en maakt hij zodoende het verschil tussen negentiende-eeuws naturalisme en twintigste-eeuws idealisme mooi duidelijk. Sterk is ook zijn uiteenzetting over Prousts stijlopvatting, die
hij in verband brengt met het stijlbegrip van Paul Ricoeur, al blijft
hij daarbij wel erg dicht bij wat de Verteller beweert over stijl, en
houdt hij zich verre van wat Proust zelf doet als stilist, van zijn
schrijfpraktijk, waarnaar tegenwoordig zoveel onderzoek wordt verricht. De visie van Maarten van Buuren is uitsluitend inhoudelijk,
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de vorm van de roman krijgt weinig aandacht. Maar om daar recht
aan te doen waren er uiteraard nog veel meer cd’s nodig geweest!
Voor Van Buuren als specialist van de Franse negentiende
eeuw staat Proust natuurlijk vooral in die contekst, en die schildert
hij waar nodig levendig af: Elstir’s schilderijen zijn het toonbeeld
van Baudelaire’s moderniteit, de beschrijving van de ‘jeunes filles
en fleur’ maakt het determinisme van Taine voelbaar en ook Prousts
polemische verhouding met de essayist Sainte-Beuve wordt toegelicht. Toch lijkt Van Buuren bij tijd en wijlen zelf naar de positie
van Sainte-Beuve te neigen. Zo deinst hij er niet voor terug om de
opvatting van homoseksualiteit van de Verteller als neurose vanuit
de sociale en persoonlijke contekst van de auteur te verklaren. Omdat de Verteller als heteroseksueel wordt neergezet, en Proust zelf
homofiel was, ziet Van Buuren Prousts opvatting van homoseksualiteit als neurose, verderf, als een vorm van zelfverloochening. Door
die homoseksualiteit op andere personages - Charlus bij voorbeeld te projecteren zou Proust zich ervan distantiëren, en voor zichzelf in
de Verteller een geïdealiseerd alter ego creëren. Deze psychologische verklaring past slecht binnen Prousts eigen opvatting van wat
een roman behoort te zijn. De moeilijkheid ligt hierin, dat Van Buuren de theorieën die de Recherche bevat - over liefde, over vriendschap, over homoseksualiteit - opvat als regelrecht van Proust zelf
afkomstig. Daarmee vereenzelvigt hij Proust min of meer met zijn
Verteller, die hij dan ook Marcel noemt (de twee keer dat de Verteller in de Recherche Marcel wordt genoemd zijn, zoals bekend, slips
of the tongue, die waarschijnlijk later gecorrigeerd zouden zijn).
Volgens de huidige critici zijn, sinds het baanbrekende boek van
Vincent Descombes uit 19871, deze theorieën echter niet die van
Proust, maar die van de Verteller, die zich profileert als een ‘onbekende filosoof’, met tal van onsamenhangende, tegenstrijdige theorieën - extreem idealisme en pessimisme, solipsisme - hetgeen Van
Buuren ook is opgevallen. Met andere woorden, het denken van de

1

Vincent Descombes: Proust. Philosophie du roman, Parijs, Minuit, 1987.
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romanschrijver in de Recherche, via narratieve, literaire middelen,
gaat veel verder dan het denken van de theoreticus.
In die richting denkt Van Buuren in zijn slotbeschouwing
over Le temps retrouvé ook, ondanks alles, wanneer hij zich afvraagt wat nu de basis is die de hele romancyclus draagt. Het zijn
niet de theorieën van de Verteller over de onwillekeurige herinnering, die maar een fractie van de roman bestrijken. Het grootste gedeelte van de Recherche zou, zo betoogt Van Buuren, ook via de
‘gewone’ herinnering opgeroepen kunnen worden. Waar gaat het
dan om? Het gaat om iets anders, namelijk om beelden of wat
Proust impressies noemt. Die zijn niet noodzakelijk aan het verleden gelieerd, maar het zijn ‘drachtige beelden’ (op zich al een mooi
beeld!). Zij bevatten een diepte, een geheim dat erom roept door het
schrijven uitgedrukt en daarmee verlost te worden (in de zin waarin
men spreekt van een geboorte als een verlossing). De kern van het
schrijven definieert Van Buuren daarmee als een zaak van impressie
(dus perceptie) en vervolgens expressie in stijl, in kernachtige zinnen.
Hiermee besluit hij op krachtige wijze een indringende serie
voordrachten, die aan te raden is voor elke lezer. Neemt hij/zij
Proust voor het eerst ter hand, dan is het een prachtige inleiding. In
alle andere gevallen is het een uitnodiging tot beter, nauwkeuriger
lezen. ‘In de file, in de trein, op de fiets of thuis op de bank’, zoals
de omslag vermeldt.
Annelies Schulte Nordholt
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Met Luzius Keller en Marcel Proust in de Alpen
Luzius Keller, Marcel Proust sur les Alpes, Carouge-Genève, Ed. Zoé, 2003
(vert. van Proust im Engadin, Frankfurt-am-Main, Insel Verlag, 1998)

Tijdens zijn onderzoek voor een werk over schrijvers, schilders en
musici in het Zwitserse kanton Graubünden, vond de auteur Kurt
Wanner in een oud gastenboek van een berghut bij de Berninapas de
namen van twee Fransen, Louis de la Salle en Marcel Proust. Zij
hadden zich daar ingeschreven op 22 augustus 1893. Achter hun
namen stonden, in plaats van de gebruikelijke vermeldingen van
beroep en woonplaats, de initialen ‘A.G.’ en een in gotisch schrift
opgetekend, raadselachtig zinnetje: ‘Dem Vogel der heut sang’.
Voor Luzius Keller, hoogleraar aan de Universiteit van Zürich, hoofdredacteur van de Duitse uitgave van het complete werk
van Proust bij Suhrkamp, en vertaler van enkele vroege teksten van
Proust, was deze vondst aanleiding om twee passies in één beknopte
studie te combineren. Keller, een fervente bergwandelaar, is elke
zomer te vinden in het Engadin. In zijn studie reconstrueert hij de
reis die Proust in augustus 1893 naar deze streek maakte, en laat hij
zien hoe de schrijver zijn ervaringen in zijn oeuvre verwerkt heeft.
Allereerst completeert en corrigeert Keller, met behulp van
Prousts correspondentie, documenten van tijdgenoten en archiefonderzoek, de al bekende biografische informatie over deze episode.
Proust bracht in augustus 1893, samen met Louis de la Salle, een
kleine drie weken door in Hotel & Pension Veraguth in het toen al
mondaine Sankt Moritz. De vrienden wandelden in de omgeving
van het plaatsje, en maakten op 22 augustus een tocht naar de
Berninapas, die het Engadin verbindt met het Italiaanse Valtellino.
Ze beëindigden hun Zwitserse vakantie in Luzern, waar zij van 25
tot 27 augustus verbleven .
Het tweede deel van zijn studie wijdt Keller, op zoek naar de
betekenis van het raadselachtige, op 2377 meter geschreven Duitse
zinnetje, aan de onmiddellijke contekst van deze reis. In 1893 nam
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Proust volop deel aan het mondaine leven, hij schreef bijdragen
voor literaire tijdschriften als Le Banquet en La Revue blanche en
koesterde een grote belangstelling voor muziek. Hij maakte kennis
met Robert de Montesquiou en zijn nicht, de comtesse de Greffulhe,
beiden fervente bewonderaars van Wagner die met zijn opera’s in
Parijs triomfen vierde. Die Walküre ging in mei 1893 in première in
de Académie nationale de musique (de huidige Opéra Garnier), en
werd in dat jaar totaal vijfenveertig keer opgevoerd.
In de tekst die Proust, diep onder de indruk van Wagners
muziek, in juli 1893 schreef en die in september 1893 onder de titel
Mélancolique Villégiature de Mme de Breyves in de Revue blanche
verscheen, vindt Keller een aanknopingspunt voor het ontcijferen
van het Duitse zinnetje in het gastenboek. Proust citeert in dit verhaal niet alleen vrijelijk uit Die Walküre maar ook uit Die
Meistersänger von Nürnberg. Het leidmotief dat voor de vrouwelijke hoofdpersoon verbonden is met de gedachte aan een op dat moment afwezige geliefde, is afkomstig uit de tweede acte van deze
(aan Lodewijk II van Beieren) opgedragen opera. De tekst - twee
regels uit het lied van Hans Sachs - luidt: ‘Dem Vogel der heute
sang /Dem war der Schnabel hold gewachsen’.
Daarmee is de herkomst van het tekstfragment duidelijk
maar de betekenis nog niet. Kellers speurtocht voert, via het (onvoltooid gebleven) project van een briefroman waarin Proust zijn pen
leent aan een vrouwelijk personage dat haar impressies van een
‘Wagneriaans’ Engadin toevertrouwt aan haar correspondent, naar
een derde cruciale tekst, Présence réelle, die in december 1893 in
de Revue blanche verscheen. Hierin wordt de herinnering aan een
‘voorbije’ liefde in een ‘afgelegen dorp in Engadin’ verbonden met
een poëtische beschrijving van een tocht door het berglandschap en
van het uitzicht vanaf de pas van de Bernina , die als ‘een oogverblindende, ongerepte en glorieuze avenue naar Italië leidt’. De lezer
die na al deze omwegen wel wil weten wie Proust in gedachten had
toen hij Présence réelle schreef, naar wie de initialen ‘A.G.’ in het
gastenboek van de berghut verwijzen en wat de betekenis van het
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Wagner-citaat is, zal in Kellers interpretatie een bevredigend antwoord vinden. Een antwoord ook waaruit duidelijk wordt dat Proust
in zijn vroege teksten al uitvoerig experimenteerde met thema’s en
procédés die hij in de Recherche verder zou uitwerken – zoals de
‘intermittences du coeur’ en het gebruik van leidmotieven. Keller
combineert overzicht en aandacht voor detail. Zijn studie is goed
opgebouwd, met gevoel voor suspense, en een uitgebalanceerde afwisseling tussen feitelijke informatie en meer literaire beschouwingen. De mooie illustraties zijn daarbij een welkome aanvulling.
Het Engadin wordt na 1893 niet meer met naam en toenaam
in Prousts werk genoemd maar in zijn slotbeschouwing citeert Keller twee scènes uit Le côté de Guermantes, waarin de daarvoor ontvankelijke lezer ‘een vleug berglucht’ gewaarwordt. In de eerste
scène herinnert de Verteller zich, bij het op- en aflopen van een in
onbruik geraakte trap in het hôtel de Flandre in Doncières, een ‘vakantieoord in de bergen’, en realiseert hij zich dat de doorgaans onbewuste handeling van het ademhalen een bron van zintuigelijk genot kan zijn. In de tweede scène, waarin de Verteller de herinnering
aan Doncières en diezelfde trap oproept, figureert een kleine, met
hout betimmerde eetzaal in een bescheiden gelegenheid, ‘die het
midden hield tussen een hotellerie en een familiepension’ en waar
hij, gestrand door sneeuwval, was blijven dineren. Hotel & Pension
Veraguth in Sankt Moritz, waar Proust in 1893 logeerde en dat met
zijn mooie Stüva op de eerste etage model heeft gestaan voor deze
intieme locatie in Le côté de Guermantes, moest in 1906 het veld
ruimen voor het Nouvel Hôtel de la Poste, maar heeft, zoals Luzius
Keller in zijn mooi geïllustreerde studie overtuigend laat zien, voorgoed een plaats gevonden in A la recherche du temps perdu.
Manet van Montfrans
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Proust fenomenoloog
Lezing van Maarten van Buuren (Universiteit van Utrecht), 8 oktober 2005

Samenvatting
Het werk van Marcel Proust steunt, mijns inziens, op een theorie
over de verbeelding. Prousts ideeën daaromtrent zijn nauw verwant
met die van fenomenologen als Husserl en Sartre.
Beeld en tijd
A. Beeld en verbeelding danken hun belang in de eerste plaats aan
hun vermogen om de tijd stop te zetten. De verwarrende veranderingen die mensen en dingen voortdurend ondergaan, worden te niet
gedaan als ze verstarren tot ‘momentopnames’. Het probleem met
deze momentopnames is dat ze gedateerd zijn, en op zeker moment
niet meer overeenkomen met de werkelijkheid. Vandaar de noodzaak om regelmatig ‘foto’s’ te maken. De conclusie die Proust hieruit trekt is dat mens en ding zich niet geleidelijk ontwikkelen, maar
metamorfoses ondergaan. Ons bewustzijn bestaat dus in feite uit een
reeks sprongsgewijs veranderende beelden. Deze visie ligt ook ten
grondslag aan Prousts visie op de Geschiedenis die evenmin continuïteit kent maar zich schoksgewijs transformeert.
B. Beelden bieden de mogelijkheid om vooruit te grijpen op de toekomst of terug te grijpen naar het verleden (een verschil dat Proust
zelf aanduidt als ‘anticipation’ tegenover ‘souvenir’). Anticipaties
(bijvoorbeeld de voorgenomen vakanties naar Florence, Venetië of
Parma) komen tot stand als beelden die opgebouwd zijn uit een beperkt aantal clichématige plaatjes (uit kunstboeken of reisgidsen).
Het zijn montages die het karakter hebben van ouderwetse ansichtkaarten (‘Groeten uit...’). De anticipaties lijken tweedimensionaal,
maar zijn dat niet. Marcel kan door het platte vlak ‘duiken’ en vindt,
aan de andere kant, ‘la vie non vécue encore’. Anticipaties en herinneringen zijn dan ook driedimensionale beelden waarin (waarach-
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ter) de toekomst, c.q. het verleden besloten liggen, klaar om te worden ontdekt.
Aanwezig – afwezig
Volgens Sartre is een van de belangrijkste functies van het beeld
zich iemand voor de geest roepen die afwezig is. Proust denkt er net
zo over, maar hij gaat aanzienlijk verder dan Sartre. Volgens Proust
blokkeren onze gevoelens als degene op wie ze betrekking hebben
aanwezig is. Ze komen pas los in zijn afwezigheid en hechten zich
dan aan het beeld dat opdoemt in onze geest. Op wie/wat zijn we in
feite verliefd? Proust stelt met klem dat we dat zijn op een beeld dat
we ontwikkelen in afwezigheid van degene op wie we verliefd zijn.
Deze visie heeft verregaande consequenties voor wat bewustzijn in
feite is. Bewustzijn valt niet samen met waarneming. We worden
ons pas bewust van iets op het moment dat we de waarneming in
onze geest ontwikkelen tot beeld. Er gaapt met andere woorden een
kloof tussen onze beleving van de werkelijkheid via zintuiglijke
waarneming, en de ervaring daarvan in ons bewustzijn. Bewustzijn
(ervaring) is derhalve nooit direct gegeven. Er is altijd eerst zintuiglijke waarneming die voorlopig (als grondstof) wordt opgeslagen in
onze geest en waarvan vervolgens een klein deel wordt georganiseerd tot bewustzijn. Er is dus altijd différance in de dubbele zin
van een essentieel verschil tussen perceptie en ervaring, en een vertraging tussen beide. De bewerking van perceptie tot bewustzijn
impliceert tenslotte een aanzienlijke mate van idealisering.
Beeld en perceptie
Perceptie omvat alle vijf zintuigen. Het bewustzijnsbeeld doet een
beroep op slechts één daarvan: het gezicht. Toch benadrukt Proust
het belang van alle vijf zintuigen. Wat is de relatie tussen het gezicht en de andere vier zintuigen? Dat de andere vier een belangrijke rol spelen mag blijken uit het emblematische madeleinekoekje.
De smaakervaring van het koekje maakt de herinnering aan Combray los in de vorm van een beeld. Blijkbaar liggen de zintuigen ge-
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rangschikt in een reeks die van het onbewuste naar het bewuste
voert. Dat blijkt te kloppen als ik de andere onwillekeurige herinneringen nader bekijk: de tegel in de San Marco: tast → beeld; de toiletten op de Champs Elysées: reuk → beeld; de ijzeren hamer van
de treincontroleur: geluid → beeld. De vier ‘lagere’ zintuigen werken als triggers (of catalysatoren) ten aanzien van een verleden
waarvan Marcel zich bewust wordt als beeld. Er tekent zich zelfs
een hiërarchie van zintuigen af die van geur en smaak, via tast, en
vervolgens geluid loopt naar beeld. De sonate van Vinteuil is een
eclatante illustratie van deze trap van zintuigen.
Bemiddeling
De verbeelding dankt haar centrale rol in het werk van Proust aan
de bemiddelende functie die ze vervult tussen buitenwereld en binnenwereld. De buitenwereld komt tot ons via zntuiglijke waarnemingen. Onze binnenwereld bestaat uit intenties die we op de buitenwereld richten. De intenties vormen de filters die een minuscuul
deel van de waarneming doorlaten. Ze selecteren de informatie,
vervolgens construeren ze die zodanig dat de bewustzijnsbeelden
maximaal beantwoorden aan onze intenties. Intenties (de binnenwereld) en zintuiglijke informatie (buitenwereld) ontmoeten elkaar in
het bewustzijnsbeeld. Het bewustzijnsbeeld is in de diepe zin van
het woord een ‘interface’ waarin (waarop) communicatie tot stand
komt.
Maarten van Buuren
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Janssen en Jansen/ Dupont et Dupond/
Marcel et Marcel
Lezing van Franc Schuerewegen (Universiteit van Nijmegen), 18 maart 2006

Samenvatting
In de loop van 1920 komt Proust in contact met de Parijse Dadabeweging. André Breton, op dat moment de ‘Dada en chef’, heeft
een tijdje als corrector gewerkt bij de Editions de la Nouvelle Revue
Française. Daar heeft hij de drukproeven van Le Côté de Guermantes I in handen gehad. Een stukje uit de roman, de ‘pages sur la surdité’, wil Breton graag in het Dada-tijdscrift publiceren. Al gaat dit
plan uiteindelijk niet door, het geeft ons stof tot nadenken. Waarom
zijn de dadaïsten geïnteresseerd in Proust? Hoe kan zoiets eigenlijk?
1

Proust heeft in principe niets met de Dada-beweging te maken en is zelfs het slachtoffer geworden van Dada-agressie. In 1920
vind je in Littérature ook de zin van Aragon over Proust als ‘snob
laborieux’ (nr 11, 1920). Maar Aragon is geen spreekbuis van de
groep. Enerzijds – zoveel is waar – spot de Dada-beweging met
Proust, maar anderzijds – dit is voor ons van belang – lijkt er bij
sommige leden van de dadaïstische beweging een soort bewondering voor zijn teksten te bestaan. Jacques Rivière, die over Dada een
belangrijk artikel heeft geschreven (‘Reconnaissance à Dada’, Nouvelle Revue Française, augustus 1920), en die dus weet waarover
hij het heeft, stelt in juli 1922 in een brief aan Proust dat de Recherche voor hem deel uit maakt van ‘l’esthétique contemporaine’. Rivière is niet om het even wie. Indien hij Proust als een radicaal ‘hedendaags’ auteur voorstelt, moeten we die uitspraak serieus nemen.
Bovendien gebruikt Rivière het adjectief ‘contemporain’ op een
strategisch moment. Wat is ‘l’esthétique contemporaine’ in 1922?
Het juiste antwoord is: het dadaïsme en - ook - het opkomende sur1

Over dit alles zie ook onze studie ‘Proust est-il dadaïste?’.
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realisme. Rivières uitspraak bevestigt met andere woorden wat ook
de contacten met Littérature al aangeven: er is iets bij Proust dat de
dadaïsten, de toekomstige surrealisten, fascineert. De schrijver van
de Recherche is in hun ogen – al willen ze dat niet met zoveel worden toegeven - een voorloper, een pionier: un Dada avant la lettre…
Zo kom ik bij het tekstfragment terecht dat mij interesseert:
de passage over de ‘châlet de nécessité’ in A l’ombre des jeunes filles en fleurs (R2 II, 483-484). De jonge Marcel moet Françoise begeleiden in een toch wel merkwaardige ruimte. In het châlet wordt
Marcel helemaal euforisch van ‘une fraîche odeur de renfermé’.
Gewoonlijk wordt deze passage gelezen als de eerste gelukte réminiscence-ervaring in de roman: Marcel denkt terug aan ‘la petite
pièce de mon oncle Adolphe’ waar een gelijkaardige geur hing.
Tenminste, dat staat hier. Maar moeten we dat ook echt geloven?
Bedoelt Proust geur of stank? Het zal niemand ontgaan dat de uitdrukking ‘petite pièce’ dubbelzinnig is. In Combray zijn er twee
‘petites pièces’: dat van l’oncle Adolphe en ‘le petit cabinet sentant
l’iris’ (R2 I, 156). Het tweede ‘petite pièce’, ook de plek van de
‘plaisirs solitaires’, is thematisch verbonden met het ‘châlet de
nécessité’. Curieus! Verwart Proust in A l’ombre des jeunes filles en
fleurs ‘la petite pièce de l’oncle Adolphe’ met ‘le petit cabinet sentant l’iris’? Of is er nog iets anders aan de hand?
In een geschrapte passage uit de ‘dactylographie corrigée’
van Sodome et Gomorrhe II komen het ‘châlet de nécessité’ en de
euforische ervaring van de jonge Marcel nog eens terug. Maar in de
avant-texte is de euforie van esthetische aard en heeft niet echt met
een réminiscence-ervaring te maken. Proust vergelijkt hier het huis
van Madame de Montmorency met het huis van de princesse de
Guermantes. Dan staat er dit: ‘Malheureusement j’étais la première
personne qui avait qualifié son logis d’enivrant et de supérieur même à l’hôtel de la princesse de Guermantes ce qui était vrai dans le
sens où les water-closets des Champs-Elysées m’avaient fait éprouver des impressions plus poétiques que le Palais Bourbon’ (R2 III,
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1423, var. a van blz. 149). De avant-texte werpt een ander licht op
de tekst. Proust wil in de châlet-scène ook het traditionele schoonheidsideaal ter discussie stellen. Zijn reminiscentie-verhaal is misschien in de eerste plaats een verhaal over smaak en over de normen
van goede smaak…
In april 1917 stuurt de Franse kunstenaar Marcel Duchamp
onder het pseudoniem Richard Mutt een porseleinen urinoir naar de
First Exhibit of Independent Artists van New York. Al krijgt het
publiek het kunstwerk, door Duchamp Fountain gedoopt, niet te
zien – de organisatoren vinden het ‘indecent’ –, Duchamp wordt
door zijn werk – door zijn geste – immens beroemd. Zelf heeft
Duchamp altijd beweerd dat Dada voor hem geen echte school of
stroming was, en hij wilde ook niet voor een typische dadaïst doorgaan. Maar het is duidelijk dat het kunstwerk Fountain, omdat het
ons verplicht na te denken over onze traditionele kijk op kunst en
over de criteria van smaak, heel veel met Dada te maken heeft.
Heeft Marcel Proust geweten dat Marcel Duchamp, twee
jaar voor A l’ombre des jeunes filles en fleurs met een ander - vergelijkbaar - châlet-achtig verhaal de New Yorkse kunst-wereld op stelten had gezet? Apollinaire schrijft een stukje in het Frans over
Duchamp en Richard Mutt in Mercure de France in 1918. Misschien heeft Proust deze tekst gelezen. Maar dat is niet echt belangrijk hier. De chalet-scène bestaat al in 1918, al is ze nog niet gepubliceerd. En Marcel Proust heeft Marcel Duchamp niet nodig om
een Duchamp-achtig scenario te bedenken in een van zijn romans.
Hij is immers een voorloper van Dada, een pionier.
Fontaine de cuivre - deze keer in het Frans - is ook de titel
van een schilderij van Chardin uit 1734. Het stelt een keukeninstrument voor – voorzien van een ietwat obsceen aandoend kraantje
– dat in het begin van de twintigste eeuw in de Franse huishoudens
nog werd gebruikt. Duchamp heeft het schilderij van Chardin, dat in
het Louvre hangt, zeker gezien. Wellicht is het in zijn gedachten
aanwezig wanneer hij zich in de hoedanigheid van Richard Mutt tot
de New Yorkse kunstwereld richt. Proust kent het schilderij natuur-
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lijk ook. Bovendien heeft Proust over Chardin en zijn stillevens geschreven. In ‘Chardin en Rembrandt’ staat er, over Chardin en zijn
schilderkunst, het volgende te lezen: ‘Si tout cela vous semble
maintenant beau à voir, c’est que Chardin l’a trouvé beau à peindre.
Et il l’a trouvé beau à peindre parce qu’il le trouvait beau à voir’
(Contre Sainte-Beuve, Pléiade 1971, 373). In het pamflet dat Duchamp in 1917 in New York laat drukken, en waarin hij het opneemt voor zijn alter ego, schrijft hij: ‘Wether Mr Mutt made the
fountain with his own hands or not has no importance. He
CHOOSE it’ (The Blind Mann, nr 2, 1917). Mutt ‘kiest’ zijn kunstwerken, en hoeft ze niet zelf te ‘maken’. Als Chardin zijn oog ergens op laat vallen, wordt het - volgens Proust - vanzelf kunst. Het
moge duidelijk zijn dat de specialisten van het dadaïsme nog heel
wat werk aan de winkel hebben. Misschien moeten ze Proust herlezen.
Franc Schuerewegen

83

Imaginaires critiques de l’ autographe:
à propos de la transsubstantiation
Lezing van Nathalie Mauriac-Dyer, 28 mei 2005

Van de bekende genetica en Proustspecialiste Nathalie Mauriac, die
twee jaar geleden in Amsterdam te horen was, ditmaal geen artikel
over de ontstaansgeschiedenis van Prousts manuscripten, maar over
Proustcommentaren, in het bijzonder dat van Julia Kristeva. Deze
publiceerde alweer ruim tien jaar geleden een belangrijk boek over
Proust, Le temps sensible. In dit boek, en in latere artikelen, laat
Kristeva zien wat de religieuze en vooral christelijke implicaties
zijn van het theologische begrip ‘transsubstantiatie’ voor Prousts
schrijverschap. Met transsubstantiatie wordt in de christelijke theologie, zoals bekend, bedoeld het leerstuk dat het lichaam en bloed
van Christus aanwezig zijn in het brood en de wijn van de Eucharistie, waaraan de communicanten deelhebben. In de katholieke liturgie wordt dat ‘mysterie’ van het offer van Christus, ook wel ‘reële
aanwezigheid’ genoemd, iedere zondag opnieuw voltrokken. Een
fascinerende gedachte, die door vele schrijvers hernomen is.
Proust noemt het begrip verscheidene malen in de
Recherche. Hij hanteert het begrip op verschillende niveaus. In de
eerste plaats als een zinnebeeld van wat literaire stijl en metafoor
vermogen: hier is sprake van een omvorming of transmutatie van de
werkelijkheid in taal, waarbij taal als het ware de vleesgeworden
ervaring is. Maar, en dan zitten we nog dichter bij het christelijke
begrip transsubstantiatie, volgens Kristeva is er bij Proust ook sprake van een omvorming van het menselijk lichaam van de schrijver
in tekst, in literatuur. De Recherche dus als ‘tekstwording’ van
Proust als lichamelijk persoon! Dit laat zij met name zien in de manuscripten van Proust. Deze bevindingen combineert zij vervolgens
met de hedendaagse studie van de ontstaansgeschiedenis van die
manuscripten (de zogenaamde ‘études génétiques’, zoals ook Nathalie Mauriac die bedrijft). Zo wordt de transsubstantiatie-gedachte
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nog sterker: het manuscript is dan immers een tastbare getuigenis
van de lichamelijke aanwezigheid van de auteur. Zijn handschrift
wordt zo een soort heilig reliek van dit lichaam, dat reeds overleden
is.
Nathalie Mauriac komt in haar artikel met gezonde scepsis
op deze visie van Kristeva, die hier en daar wel erg ver doorschiet.
Zij laat zien hoe Kristeva zich ongewild baseert op een valse getuige, namelijk die van de zeer katholieke schrijver François Mauriac
(toevallig haar eigen grootvader!) die Proust wel degelijk persoonlijk gekend heeft maar nooit het bezoek aan de stervende Proust aflegde dat hij toch in een artikel voor de Nouvelle Revue Française
beschrijft, kort na het overlijden van de schrijver. Hier beschrijft hij
Proust als een soort martelaar van de literatuur, die zich opoffert
voor zijn boek. Zijn bloed wordt niet tot wijn maar tot inkt omgevormd, ziehier de transsubstantiatie.
Mauriac maakt in haar geestige artikel duidelijk dat
Kristeva’s analyse met een korreltje zout genomen moet worden. Zo
laat ze bijvoorbeeld ook zien dat de zogenaamde laatste zin in de
Recherche - die Kristeva als toonbeeld van dit proces van transsubstantiatie aanvoert - eigenlijk helemaal niet de laatste zin is die
Proust geschreven heeft, al op zijn doodsbed. Die zin, weet zij als
genetica maar al te goed, was al in 1919 neergeschreven in één van
de Cahiers, waarna Proust zoals bekend nog tot aan zijn dood doorwerkte aan zijn boek. Mauriac waarschuwt dus voor de idolatrie die
uit dergelijke extrapolaties kan voortkomen. Genetica is ook een les
in nuchterheid! Tegelijkertijd laat ze zien hoe essentieel dit begrip
transsubstantiatie is - en de religieuze voorstellingswereld die erbij
hoort -: het houdt de genetici als het ware een spiegel voor.
Annelies Schulte Nordholt
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Samenvatting
De Recherche kunnen wij lezen als een scherpzinnige kritiek op de
verwachtingen met betrekking tot de ‘assimilatie’ van de Franse joden in de Derde Republiek. Proust maakt deze kritiek niet expliciet
in de vorm van een politieke theorie maar brengt haar op subtielere
wijze tot uitdrukking. Dit wordt duidelijk uit de analyse van enkele
stilistische aspecten van zijn roman. Deze lezing is met name geconcentreerd op Prousts gebruik van de metafoor, en eindigt met
een korte reflectie op de vraag of de Proustiaanse kritiek van de assimilatie eventueel relevant zou kunnen zijn in verband met hedendaagse vraagstukken betreffende assimilatie en culturele diversiteit.
Yolande Jansen
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