
Bulletin 7 

2016 

Marcel Proust Vereniging 



Het Bulletin is het Nederlandstalige blad van de Marcel 
Proust Vereniging. Het verschijnt in nauwe samenhang met 
het Franstalige tijdschrift Marcel Proust Aujourd’hui. 

 
Redactie 
Manet van Montfrans & Wouter van Diepen 

 
Correspondentie 
M.A.E.van Montfrans 
Europese studies 
Bushuis/Oost-Indisch huis | kamer G 2.03 
Kloveniersburgwal 48 | 1012 CX Amsterdam 
e-mail: m.a.e.vanmontfrans@uva.nl 

 
 
 
 
 
 

Coverfoto: portret Proust 1900 - Otto Wegener 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016. De Boekdrukker, Amsterdam ISSN 1572-1329 
 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur. 



Het Bulletin is het Nederlandstalige blad van de Marcel 
Proust Vereniging. Het verschijnt in nauwe samenhang met 
het Franstalige tijdschrift Marcel Proust Aujourd’hui. 

 
Redactie 
Manet van Montfrans & Wouter van Diepen 

 
Correspondentie 
M.A.E.van Montfrans 
Europese studies 
Bushuis/Oost-Indisch huis | kamer G 2.03 
Kloveniersburgwal 48 | 1012 CX Amsterdam 
e-mail: m.a.e.vanmontfrans@uva.nl 

 
 
 
 
 
 

Coverfoto: portret Proust 1900 - Otto Wegener 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016. De Boekdrukker, Amsterdam ISSN 1572-1329 
 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur. 



 Inhoudsopgave 

INLEIDING 1 

IN MEMORIAM THÉRÈSE CORNIPS  1926-2016 4 

JAARVERSLAG 2014 EN 2015 9 

IN BED MET PROUST 12 
Janneke van der Meulen 

EEN GEUR VAN ONGEBLEEKT DOEK 17 
Amadeu Cuito 

PROUSTS RELATIEVE TIJD 27 
Jelle Noorman 

LA DUCHESSE DE D*** ET L’INCURABLE MÉLANCOLIE DE SES 
BEAUX YEUX 35 

Freek Bakker 

PROUST, TOUSSAINT, DE TREIN EN DE TELEFOON 42 
Egbert Dommering 

PROUSTIAANSE ONTDEKKINGSREIZIGERS 57 
Manet van Montfrans 

GEBOEID BEKEKEN 75 
Sjef Houppermans 

« IMAGINER, C‘EST JOUER » 80 
Annelies Schulte Nordholt 

COURRIER DE FAMILLE 85 
Sjef Houppermans 



 Inhoudsopgave 

INLEIDING 1 

IN MEMORIAM THÉRÈSE CORNIPS  1926-2016 4 

JAARVERSLAG 2014 EN 2015 9 

IN BED MET PROUST 12 
Janneke van der Meulen 

EEN GEUR VAN ONGEBLEEKT DOEK 17 
Amadeu Cuito 

PROUSTS RELATIEVE TIJD 27 
Jelle Noorman 

LA DUCHESSE DE D*** ET L’INCURABLE MÉLANCOLIE DE SES 
BEAUX YEUX 35 

Freek Bakker 

PROUST, TOUSSAINT, DE TREIN EN DE TELEFOON 42 
Egbert Dommering 

PROUSTIAANSE ONTDEKKINGSREIZIGERS 57 
Manet van Montfrans 

GEBOEID BEKEKEN 75 
Sjef Houppermans 

« IMAGINER, C‘EST JOUER » 80 
Annelies Schulte Nordholt 

COURRIER DE FAMILLE 85 
Sjef Houppermans 



 
Inleiding 

 
De telefoonstem als voorbode van eeuwige verwijdering: 
het is slechts één van de vele vormen van de zo 
fundamentele proustiaanse thema’s van nabijheid en afstand 
die hun weerslag vinden in de teksten van dit Bulletin. 
Helaas is ook  de  stem  van  de  grootste  Proustvertaler 
in Nederland voortaan nog slechts hoorbaar in haar 
weergave van de Recherche: op 4 maart 2016 overleed 
Thérèse Cornips. Haar monumentale werk is nog altijd van 
onschatbare waarde voor vele Proustlezers in Nederland. 
Sabine van Wesemael beschrijft in een persoonlijk getint 
In memoriam hoe haar eigen professionele betrokkenheid bij 
het werk van Proust leidde tot een grote waardering voor 
Cornips, die ze verschillende keren ontmoette en in 1999 
interviewde ter gelegenheid van de bekroning van haar hele 
werk met de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. 

In twee teksten proeven we de sfeer bij een buitenlandse 
zustervereniging. Sjef Houppermans geeft een indruk van de 
geschiedenis en activiteiten van de imposante Marcel Proust 
Gesellschaft. Nell de Hullu vertaalde een  tekst  van 
Amadeu Cuito, voorzitter van de jonge Catalaanse Societat 
d‘Amics de Marcel Proust. Het is een prachtig relaas waarin 
de wereld van Proust zich langzaam ontvouwt voor de ogen 
van een op de achterbank van een auto gezeten jongetje dat 
met zijn vader meegaat op zoek naar Proust. 

Uiteraard ontbreken de vaste rubrieken niet. Janneke van 
der Meulen vertelt hoe Proust in haar leven kon komen 
doordat het aanvankelijk toch wat afschrikwekkende 
meesterwerk naadloos aansloot bij haar  gemoedstoestand 
ten tijde van een amoureuze patstelling. En Freek Bakker 
schrijft met geestdrift over zijn favoriete passage, afkomstig 
uit Les plaisirs et les jours, waarin de aanwezigheid aan 
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tafel van een mooie nieuweling de aanleiding vormt voor 
een typisch proustiaanse portrettering van de aanwezige 
gasten. Bakker belicht de volgens hem allermooiste zin en 
voegt een tafelschikking van eigen hand toe, geïllustreerd 
met door hemzelf uitgekozen geschilderde portretten. 

Naar aanleiding van zijn lezing voor de Marcel Proust 
Vereniging schreef Jelle Noorman een artikel, waarin hij een 
verband legt tussen de manier waarop Proust thema’s als tijd 
en identiteit onderzoekt en Einsteins  revolutionaire 
theorieën met betrekking tot tijd, ruimte en 
werkelijkheidsbeleving. In zijn ideeënroman Geen tijd voor 
Proust gaat Noorman uitgebreider op deze materie in. 

Net als Noorman legt Egbert Dommering de vinger op 
het thema van de relativiteit van plaats en afstand, aan de 
hand van Prousts belangstelling voor moderne middelen van 
vervoer als de auto en het vliegtuig. Maar het is Dommering 
in het bijzonder te doen om de telefoon, het medium dat 
plaats en afstand opheft, en hij maakt op dit punt een 
interessante vergelijking met de romans uit de Marie-cyclus 
van Jean-Philippe Toussaint, waarbij een aantal 
mythologische verwijzingen in het oog springt. 

Film, het medium van de ‘bewegende herinnering’, mag 
dan, zoals Dommering vaststelt, opmerkelijk genoeg 
afwezig zijn bij Proust, cinematografische weergaven van 
de Recherche   zijn   er   zoals   bekend   wel    degelijk. 
Sjef Houppermans bespreekt in dit Bulletin La Captive van 
Chantal Akerman, waaraan het afgelopen jaar een van de 
bijeenkomsten van de Marcel Proust Vereniging gewijd was. 
Geboeid bekeken, luidt Houppermans’ treffende titel, en hij 
analyseert de verbeelding van het centrale thema van de film 
– de obsessionele jaloezie – aan de hand van de begrippen 
verwijdering en toenadering. 

De ‘onherroepelijke afstand‘ tot de ander en de 
buitenwereld vormt het uitgangspunt van de argumentatie in 

 

2 

het essay Le baiser du soir. Sur la psychologie de Proust van 
Nicolas Grimaldi, voor dit Bulletin gerecenseerd door 
Annelies Schulte Nordholt. Deze aanvankelijke frustratie 
wordt veroorzaakt door het mechanisme van de 
‘voorstelling’, dat de waarneembare buitenwereld tot object 
doet verstenen. Grimaldi identificeert vervolgens op 
overtuigende wijze het proces van de verbeelding als het 
pad naar een werkelijke (her)beleving van het 
waarneembare, door de verbeelding te koppelen aan het idee 
van de ‘réminiscence’ en de onwillekeurige herinnering. 

Over de onwillekeurige herinnering gaat ook het artikel 
van Manet van Montfrans. Bij haar poging om de inhoud 
van dit begrip en andere daarmee samenhangende ideeën 
beter te doorgronden, is zij te rade gegaan bij Edward Bizub 
en Luc Fraisse, twee auteurs die, op zoek naar de bronnen 
van de Recherche, de ontwikkelingen rond de vorige 
eeuwwisseling in de Franse psychologie en filosofie in kaart 
hebben gebracht. Het was wel een gradus ad Parnassum die 
nog lang niet voltooid is maar het leverde haar nieuwe 
inzichten op. Wij hopen dat dit ook voor onze lezers geldt. 

 
Wouter van Diepen 

Manet van Montfrans 
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In Memoriam Thérèse Cornips 
1926-2016 

Tijdens het eerste jaar van mijn studie Franse taal- en 
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam maakte ik 
kennis met het werk van Marcel Proust. We lazen Un amour 
de Swann en ik was meteen verkocht. In plaats van de kroeg 
in te gaan met mijn medestudenten sloot ik me een aantal 
weken op in mijn kleine studentenkamer en las de hele 
Recherche. Een paar jaar later volgde zijn andere werk, Jean 
Santeuil, Chroniques, Les Plaisirs et les Jours en delen van 
de correspondentie omdat ik besloten had mijn 
doctoraalscriptie te schrijven over de rol en betekenis van 
muziek in het werk van de Franse grootmeester. Mijn kennis 
van de Recherche bleef op de faculteit niet onopgemerkt. 
Hoogleraar Françoise van Rossum-Guyon nodigde me 
herhaaldelijk uit om een gastcollege over Proust te 
verzorgen en tijdens het mondeling tentamen twintigste- 
eeuwse letterkunde hebben we een uur lang naar aanleiding 
van L’ère du soupçon van Nathalie Sarraute gesproken over 
de grote betekenis van de Recherche voor de Franse 
letterkunde en meer in het bijzonder voor de Nouveau 
Roman. In 1994 besloot ik een proefschrift te schrijven over 
de receptie van de Recherche in Nederland. Maandenlang 
heb ik in archieven en bibliotheken literaire tijdschriften, 
maand- en weekbladen en kranten bestudeerd op zoek naar 
verwijzingen naar en artikelen over Prousts magnum opus. 

Veel receptiemateriaal ging over de Nederlandse 
vertaling van de Recherche die zo belangrijk was omdat 
maar weinigen het Frans voldoende beheersten om de 
originele tekst te kunnen lezen. De beoordeling van de 
vertaling was doorgaans heel lovend. Men roemde de noeste 
arbeid van Thérèse Cornips en was vol lof over haar keuze 
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om trouw de meanderende zinnen vol retorische figuren van
Proust naar het Nederlands om te zetten. Meer dan twintig
jaar zou ze aan de vertaling werken, maar toen ze in 1999
dan eindelijk de laatste zin van Le temps retrouvé naar het
Nederlands had omgezet, zette ze nog geen punt achter haar
werk: ze wilde de vertaling herzien en de eerste delen die
door Miep Veenis-Pieters en Nico Lijssen waren vertaald,
ook ter hand nemen. Ze zou nog tien jaar, tot vlak voor haar
dood, met Prousts Recherche bezig blijven. In 1999
voltooide ik mijn proefschrift en in datzelfde jaar kreeg
Thérèse dan toch eindelijk die al zo lang verdiende Martinus
Nijhoff Prijs toegekend voor haar hele werk: ze vertaalde
ook teksten van Goethe, Hesse, Capote, Le Clézio, Duras en
Koltès.

Mij werd gevraagd om haar te interviewen ter
gelegenheid van de uitreiking van deze prestigieuze prijs. Ik
kende Thérèse al omdat ze vaak aanwezig was bij de
bijeenkomsten van de Nederlandse Marcel Proust
Vereniging. Ik had diep ontzag voor haar omdat ze zich zo
belangeloos inzette voor een van mijn grote literaire liefdes,
ze was een voorbeeld voor me omdat ze wars was van
wetenschappelijke gewichtigdoenerij en vond dat je dicht bij
de tekst moest blijven want alleen Proust moest aan het
woord worden gelaten. Ik vond haar innemend omdat ze
niets gaf om uiterlijk vertoon, inspirerend omdat ze vooral
aandacht had voor de kunsten en de mensen in haar directe
omgeving, die deze artistieke belangstelling meestal met
haar deelden, maar ik was ook een beetje bang van haar juist
omdat ze de lat zo hoog legde. Deze grande dame
interviewen voor een publiek van kinnesinnerige
Nederlandse vertalers, daar zag ik toch wel een beetje
tegenop, ook omdat ik niet vertrouwd was met de
Nederlandse vertaling, want ik las Proust in het Frans.
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Het moest een groot feest worden, dus ik besloot de 
stoute schoenen aan te trekken en maakte een afspraak met 
Thérèse om ons gesprek samen met haar voor te bereiden. 
Ze nodigde me bij haar thuis uit en deze ontmoeting is me 
altijd bijgebleven. Ik kwam terecht op een studentikoze 
zolderverdieping in de buurt van het Rembrandthuis, 
smaakvol ingericht met oude meubels en spulletjes. Iedere 
overdreven luxe ontbrak en gelukkig stond de asbak 
prominent op tafel. We hebben urenlang onder het genot van 
de ene Gauloise na de andere zitten schaven aan de vragen 
die ik voor haar had bedacht, waarbij ik veel concessies 
moest doen, maar hier en daar toch ook mijn poot  stijf 
mocht houden. 

Ik had een aantal delen van de Recherche in het 
Nederlands gelezen om inzicht te krijgen in de vertaling en 
ook mij was natuurlijk opgevallen dat Thérèse, naar mijn 
smaak volkomen terecht, het origineel zoveel mogelijk 
intact wilde laten door de zinnen lang te laten en het 
Nederlands uit het begin van de twintigste eeuw als 
referentiekader te gebruiken: bibliothèque werd 
‘boekenkamer’. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik 
heel wat woorden heb moeten opzoeken terwijl ik het 
Nederlands toch redelijk meende te beheersen. Ze was er 
niet blij mee, maar ik heb haar daar uiteindelijk tijdens de 
feestelijke bijeenkomst wel een vraag over gesteld, omdat 
de kwestie of je Recherche naar modern Nederlands moet 
omzetten of niet tot op de dag van vandaag de discussie 
rondom de vertaling beheerst. 

Het voorbeeld dat ik had uitgekozen kwam uit de 
beroemde verhandeling in Le temps retrouvé waarin de 
verteller nadenkt over het boek dat hij wil schrijven. Op een 
gegeven moment heeft hij het over het belang van het 
gebruik van retorische figuren om de hoogstpersoonlijke 
werkelijkheid    literair    te    vertalen.    Hij    spreekt    van 
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‘les anneaux d’un beau style’, door  Thérèse  vertaald  als 
‘de schalmen van een mooie stijl’. Toen ik het origineel las, 
moest ik als in een onvrijwillige herinneringservaring, 
spontaan denken aan de slingerende, fijne waterlelies op de 
Vivonne in Combray. Het woord ‘schalm’ kende ik niet en 
toen ik de betekenis opzocht was ik enigszins teleurgesteld: 
schakel van een ketting waar een schip mee is aangemeerd. 
Te grof en te aards naar mijn smaak om Prousts 
fijnzinnigheid te treffen. Thérèse was het hier natuurlijk 
hartgrondig mee oneens en dat valt alleszins te respecteren. 
Natuurlijk kun je eindeloos discussiëren over de keuzes die 
zij gemaakt heeft bij de vertaling, er zijn talloze varianten te 
bedenken, maar wat haar vertaling zo groots maakt is dat hij 
net als het origineel meer dan 3000 pagina’s lang een 
constante toon en stijl laat zien die Prousts hechte literaire 
compositie volledig tot zijn recht laat komen. De Recherche 
is met zijn leitmotivische technieken alleen als geheel te 
vertalen en dat maakt iedere zelfstandige vertaling van een 
los deel mijns inziens betekenisloos. 

Aan het eind van het interview vroeg ik Thérèse wat ze 
tegen Proust zou zeggen als ze hem zou tegenkomen. Haar 
antwoord luidde: ‘Dag meneer Proust, ik ben uw vertaler’. 
Ik vrees dat Proust die in de Recherche bij herhaling 
benadrukt dat uitvoerende musici als Morel  geen  andere 
taak hebben dan de originele muzikale compositie zo 
dienstbaar mogelijk tot zijn recht te laten komen, Thérèse 
als een soort dienstmeid wat uit de hoogte, maar niet 
onvriendelijk, de hand zou schudden: ‘Dat is heel nobel van 
u, mevrouw’. Alhoewel: Proust beleefde zelf veel plezier 
aan de vertaling van teksten van Ruskin, en net als Thérèse, 
maar misschien in iets mindere mate, had ook hij een 
aanleiding nodig om goddelijk creatief te kunnen zijn. Hij 
schreef  niet  voor  niets  pastiches  om  zich  te  meten  met 
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anderen  en  de  Recherche  staat  vol  met  intertekstuele  en 
intermediale verwijzingen. 

Een mooi mens is heengegaan. Zij wordt gemist, in ieder 
geval door mij en door Maarten’t Hart die zijn ‘gierig-
heid’ overwon en Thérèse jarenlang financieel ondersteunde.

Sabine van Wesemael

8 

Jaarverslag 2014 en 2015

Tientallen jaren heeft de Vereniging mogen profiteren van
de gastvrijheid bij het Maison Descartes. Helaas is daar
sinds het voorjaar van 2015, na de aanslagen op Charlie
Hebdo, een einde aan gekomen, omdat Frankrijk alle Franse
instellingen extra veiligheidsmaatregelen heeft opgelegd.
Sindsdien worden onze bijeenkomsten veelal in een van de
zalen van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
gehouden.

Een andere belangrijke verandering in de afgelopen
periode betreft Marcel Proust Aujourd’hui.Toen Rodopi in
2014 werd overgenomen door Brill in Leiden, is ons
tijdschrift ook meegegaan, gelukkig samen met onze trouwe
redacteur Christa Stevens. Uitgaven van Brill blijven de
imprint Rodopi dragen. Het Bulletin wordt voortaan
uitgegeven door De Boekdrukker in Amsterdam.

In 2014 en 2015 heeft het ledental zich gestabiliseerd op
75. De Vereniging heeft rond de 50 gewone leden en –
gelukkig – 25 ‘membres bienfaiteurs’. Opzeggingen en
nieuwe aanwas houden elkaar voorlopig in evenwicht.

In 2014 hebben zoals gebruikelijk vier bijeenkomsten plaats
gehad. In maart sprak Nelly Moerman: als kunsthistorica
koos zij haar vertrekpunt niet in de roman maar in de
schilderijen zelf, en maakte een voorlopige inventaris van de
verschillende manieren waarop schilderijen in de Recherche
voorkomen. In juni was de Franse spreker die op het
programma stond, Mathieu Vernet, verhinderd. In plaats
daarvan werd een bijeenkomst gehouden rond de nog altijd
fascinerende Proustverfilming van Raul Ruiz, Le temps
retrouvé. Annelies Schulte Nordholt gaf een toelichting over
de   gehanteerde filmtechnieken, aan de   hand van
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filmfragmenten. Het najaar begon met de  lezing  van 
Jelle Noorman, die een roman schreef met de intrigerende 
titel Geen tijd voor Proust. Gelukkig had hij wel tijd voor de 
Proustvereniging en deed een gedurfde poging om Prousts 
opvatting van tijd te verbinden met de relativiteitstheorie 
van Einstein. Tot slot van het jaar sprak Manet van 
Montfrans naar aanleiding van haar nieuwe essaybundel, 
Steltlopen door de tijd, waarin een uitvoerig essay aan 
Proust is gewijd. In haar lezing stelde zij zich de vraag waar 
Proust de honing haalt: wat zijn de wetenschappelijke en 
filosofische bronnen van zijn opvattingen over het 
geheugen? Bergson kent iedereen (of althans een beetje), 
maar er zijn meer verborgen, niet eerder onderzochte teksten 
die Proust gelezen moet hebben toen hij zijn ideeën vormde 
over de ‘mémoire involontaire’, het ‘moi profond’ en de 
‘intermittences du coeur’. Bij deze gelegenheid werden ook 
Marcel Proust Aujourd’hui no.11 (met gemengde artikelen 
over Proust) en een nieuw Bulletin  gepresenteerd, 
nummer 6. De Bulletins staan sinds kort online op de site 
van de Marcel Proust Vereniging (www.marcelproust.nl). 

Het jaar 2015 begon in maart met een gemeenschappelijk 
bezoek aan de tentoonstelling ‘Romantische mode’ in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. In mei was de Parijse 
literatuurwetenschapper Matthieu Vernet aan de beurt met 
zijn lezing ‘Quelle place pour Proust dans l’histoire 
littéraire?’ Zijn vertrekpunt was dat de Recherche na de 
Tweede Wereldoorlog in een moeilijke positie is 
terechtgekomen. Zij hoort niet langer bij de literaire canon 
omdat de Tweede Wereldoorlog en de kampen vragen om 
literaire getuigenis en collectieve herinnering. Ook is de 
verhouding tot de herinnering veranderd: was herinnering 
individueel bij Proust, zij is nu voor het eerst collectieve 
herinnering geworden. 

10 

In oktober vroeg de Vereniging vertalers Rokus Hofstede
en Martin de Haan om wederom een workshop te houden ter
ere van hun nieuwe vertaling: Swann’s kant op. In een
levendige tweespraak gaven zij eerst een inleiding over de
knelpunten bij het vertalen van Proust. Daarna bespraken zij
met de zaal de vele vertalingen van de beschrijving van de
kerk van Combray (in Du côté de chez Swann), die door de
leden van de Vereniging en andere belangstellenden waren
opgestuurd. Het was een goed bezochte en geanimeerde
bijeenkomst, waar veel literaire vertalers acte de présence
gaven.

In december ten slotte was er opnieuw een bijeenkomst
rond een film, ditmaal La Captive van Chantal Akerman,
ingeleid door  Sjef Houppermans. Tevens werd
Marcel Proust Aujourd’hui no. 12 gepresenteerd: ‘Swann à
100 ans’, een themanummer ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van Du côté de chez Swann in 2013.

De Vereniging kon zich de afgelopen jaren ook weer
verheugen in een klein doch trouw publiek van
belangstellenden dat telkens weer op enthousiaste wijze de
bijeenkomsten bezoekt.

Annelies Schulte Nordholt
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In bed met Proust 
Janneke van der Meulen1

 

Het was in het voorjaar van 1985, aan het eind van mijn 
eerste jaar Frans, een studie waaraan ik begonnen was om 
mijn werkzaamheden als vertaler Engels-Nederlands te 
onderbreken en uit te kunnen breiden. Acht jaar eerder had 
ik de studies Nederlands en filosofie vrij abrupt afgebroken, 
en weer wat later zette ik, mede geïnspireerd door een 
liefdesrelatie met een Engelse, mijn eerste schreden op het 
pad van professioneel vertaler. Gaandeweg kwam ik 
erachter dat de vakken die mij bij Neerlandistiek en filosofie 
het meest interesseerden – taalkundige tekstinterpretatie en 
analytische taalfilosofie – meer praktisch (en zelfs 
financieel) nut voor me hadden dan ik had gevreesd toen ik 
op een avond door het Vondelpark terugfietste naar mijn 
studentenflat in Osdorp en mijzelf vervloekte dat ik 
uitgerekend in zo’n marginaal vak als tekstinterpretatie mijn 
ziel en zaligheid moest vinden. 

Terug naar het voorjaar van 1985. Inmiddels pendelde ik 
niet meer heen en weer tussen Amsterdam en het Lake 
District maar voerden de vicissitudes de l’amour me 
geregeld  naar  Leeuwarden,  een  minder  romantisch  maar 

1 Janneke van der Meulen is sinds 1980 werkzaam als literair vertaler,
eerst uit het Engels/Amerikaans en vervolgens ook uit het Frans en het 
Duits. Daarnaast is ze inmiddels zo’n 30 jaar als freelance vertaler en 
redacteur werkzaam voor De Nationale Opera en andere 
operagezelschappen, maakte tientallen boventitelingen en vertaalde ruim 
zeventig libretto’s. 
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eenvoudiger te bereiken oord. Gelukkig was de persoon in
kwestie in allerlei opzichten een stuk minder bereikbaar,
zodat mijn verlangen voldoende gefrustreerd werd om me
steeds opnieuw in de intercity naar het noorden te doen
belanden. Maar daar kwam in die lente – de wunderschöne
Monat Mai was nog maar net begonnen – een einde aan,
althans aan de treinreizen, want de afstand en de muur van
zwijgen die ze tussen ons opgetrokken had, zorgden ervoor
dat de machinerie van mijn verlangen alleen maar
verbetener ging draaien. En toen kwam Proust mijn leven in.
Op zijn uiterst geduldige, heerlijk wijdlopige manier nam hij
mij mee in zijn universum, en daar ontbrak het me aan niets.
Toen ik na twee en een halve maand de laatste pagina had
bereikt, beving me eenzelfde ontheemd gevoel als toen ik
als tienjarige het laatste deel van de Harlekijntje-serie uit
had. Ook toen was ik een tijdlang van de wereld geweest,
had ik geleefd in een boek, om zeven delen later wreed op
mezelf te worden teruggeworpen.

Omdat ik de Recherche destijds niet onbeschreven heb
gelaten, kan ik zien dat mijn leven vóór Proust op
18 mei 1985 was afgelopen. Op die dag kreeg ik het eerste
deel cadeau van mijn boezemvriend en collega-vertaler
Aaldert van den Bogaard (1947-1991). Zelf had hij de hele 
reeks deels in de Engelse, deels in de Nederlandse
vertalingen gelezen, en sinds ik met de studie Frans
begonnen was, had hij me al vaak ongeduldig gevraagd
wanneer ik dit meesterwerk nu eens in het origineel ging
lezen. In die tijd was het nog zo dat gepatenteerde literaire
meesterwerken me vaak de nodige schroom of zelfs
tegenzin inboezemden. Het was alsof er bij dat soort werken
een levensgroot bord NIET AANKOMEN SVP hing of, zoals
naast het huis van Piglet in Winnie the Pooh,
TRESPASSERS W, en de trespassers waren dan degenen die 
het heiligdom waagden te betreden met niet bij voorbaat al
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devoot neergeslagen ogen. Maar ik las juist graag boeken 
waarbij ik mijn handen niet thuis hoefde te houden, liefst 
met een potlood in de hand, om me het boek zo goed 
mogelijk eigen te kunnen maken, en bij zo’n meesterwerk 
voelde ik me belemmerd door de ballast van poeha en 
humbug waarin ik het, met al mijn recalcitrantie en 
onzekerheid, verpakt waande. 

Maar die 18de mei had ik me al een dag of tien met de 
gordijnen dicht in mijn bed verschanst, met als enig 
gezelschap de hardnekkig zwijgende telefoon en de muziek 
van Lou Reed (Berlin), Leonard Cohen (Songs of Love and 
Hate) en Dalida (Je suis malade: ‘Je n’ai plus de vie et 
même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t’en 
vas’), en in die lamentabele toestand kreeg ik mijn eerste 
Proust zo onnadrukkelijk aangereikt dat alle door mijzelf 
opgeworpen barrières wegvielen en ik gewoon kon gaan 
lezen. Des te verrassender was het dat het boek me 
onmiddellijk meenam naar een andere slaapkamer, waar de 
thematiek van de slaap, van inslapen tot ontwaken, met 
eindeloos geduld en een ongekende stilistische zowel als 
psychologische fijnzinnigheid verkend wordt, en dankzij de 
caleidoscoop waarmee Proust me allereerst in de duisternis 
liet turen, verloor ook het licht geleidelijk aan zijn 
beklemmende werking. 

In de weken hierna begonnen mijn dagen algauw volgens 
een vast stramien te verlopen – L’habitude! aménageuse 
habile –, waardoor mijn leven een stuk bewoonbaarder 
werd. ’s Morgens om een uur of acht belde ik Aaldert en 
vroeg hem of ik langs kon komen. ‘Ja, doe maar, dan ga ik 
vast koffiezetten,’ zei hij elke dag opnieuw, alsof mijn 
telefoontje voor hem als een plezierige verrassing kwam. 
Daarna fietste ik over de Ceintuurbaan van de Pijp naar de 
Da Costakade, waar mijn vriend al met de koffie klaar zat 
om  niet  alleen  de  laatste  ontwikkelingen  in  Combray  of 
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Balbec maar ook de – amper waarneembare – bewegingen
aan het liefdesfront tot in de miniemste details te bespreken.
Een uur of twee later reed ik dan met net iets betere moed
terug naar huis om mijn lectuur van Proust te hervatten.
Telkens als ik een deel uit had, ging ik naar de winkel om
het volgende te kopen. In dat voorbolcomse tijdperk kon je
daarvoor nog op diverse plekken terecht. Zo had je, heel
handig tussen mij en Aaldert in gelegen, de boekhandel
Samson, die over een behoorlijke Franse sectie beschikte.
En als ik daar bot ving, fietste ik door naar Allert de Lange
op het Damrak, die nog beter voorzien was.

Deze leesmarathon duurde tot ik halverwege Albertine
disparue een missive uit Leeuwarden kreeg. Of nee, laat ik
eerlijk zijn: tot de Demoiselles du téléphone zich eindelijk
genadig betoonden en haar na mijn derde schriftelijke
verzoek om een ‘laatste’ gesprek naar een met zo’n
planchette magique uitgeruste cel dreven (zelf had ze geen
telefoon, iets wat toen al uitzonderlijk was en nu helemaal
onvoorstelbaar is, en waardoor ik in deze relatie van meet af
aan de wachtende partij was, een positie die al vanaf de
eerste pagina’s van de Recherche onder de loep wordt
genomen). Enfin, het resultaat was dat ik ogenblikkelijk
mijn dalurenkaart uit de mottenballen haalde en naar het
Centraal Station toog. Blijkbaar had de leerschool der liefde
(en van de literatuur, de beeldende kunst, de muziek, de
herinnering, de vriendschap, de filosofie, het Parijse leven
tijdens het fin de siècle etc.) die ik bij Proust doorlopen had,
nog niet zo veel zoden aan de dijk gezet dat ik deze
reflexbeweging kon corrigeren en zeggen: ‘Fijn om je stem
weer eens te horen, maar inmiddels heb ik dringender zaken
aan mijn hoofd, en eerst wil ik nog even de Recherche
uitlezen; daarna zien we wel verder.’ Maar gelukkig had ik
wel voldoende opgestoken van zijn beschouwingen over de
soevereine manier waarop de wil soms het heft in handen

15 



devoot neergeslagen ogen. Maar ik las juist graag boeken
waarbij ik mijn handen niet thuis hoefde te houden, liefst
met een potlood in de hand, om me het boek zo goed
mogelijk eigen te kunnen maken, en bij zo’n meesterwerk
voelde ik me belemmerd door de ballast van poeha en
humbug waarin ik het, met al mijn recalcitrantie en
onzekerheid, verpakt waande.

Maar die 18de mei had ik me al een dag of tien met de
gordijnen dicht in mijn bed verschanst, met als enig
gezelschap de hardnekkig zwijgende telefoon en de muziek
van Lou Reed (Berlin), Leonard Cohen (Songs of Love and
Hate) en Dalida (Je suis malade: ‘Je n’ai plus de vie et
même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t’en
vas’), en in die lamentabele toestand kreeg ik mijn eerste
Proust zo onnadrukkelijk aangereikt dat alle door mijzelf
opgeworpen barrières wegvielen en ik gewoon kon gaan
lezen. Des te verrassender was het dat het boek me
onmiddellijk meenam naar een andere slaapkamer, waar de
thematiek van de slaap, van inslapen tot ontwaken, met
eindeloos geduld en een ongekende stilistische zowel als
psychologische fijnzinnigheid verkend wordt, en dankzij de
caleidoscoop waarmee Proust me allereerst in de duisternis
liet turen, verloor ook het licht geleidelijk aan zijn
beklemmende werking.

In de weken hierna begonnen mijn dagen algauw volgens
een vast stramien te verlopen – L’habitude! aménageuse
habile –, waardoor mijn leven een stuk bewoonbaarder
werd. ’s Morgens om een uur of acht belde ik Aaldert en
vroeg hem of ik langs kon komen. ‘Ja, doe maar, dan ga ik
vast koffiezetten,’ zei hij elke dag opnieuw, alsof mijn
telefoontje voor hem als een plezierige verrassing kwam.
Daarna fietste ik over de Ceintuurbaan van de Pijp naar de
Da Costakade, waar mijn vriend al met de koffie klaar zat
om niet alleen de laatste  ontwikkelingen in Combray  of

14

Balbec maar ook de – amper waarneembare – bewegingen 
aan het liefdesfront tot in de miniemste details te bespreken. 
Een uur of twee later reed ik dan met net iets betere moed 
terug naar huis om mijn lectuur van Proust te hervatten. 
Telkens als ik een deel uit had, ging ik naar de winkel om 
het volgende te kopen. In dat voorbolcomse tijdperk kon je 
daarvoor nog op diverse plekken terecht. Zo had je, heel 
handig tussen mij en Aaldert in gelegen, de boekhandel 
Samson, die over een behoorlijke Franse sectie beschikte. 
En als ik daar bot ving, fietste ik door naar Allert de Lange 
op het Damrak, die nog beter voorzien was. 

Deze leesmarathon duurde tot ik halverwege Albertine 
disparue een missive uit Leeuwarden kreeg. Of nee, laat ik 
eerlijk zijn: tot de Demoiselles du téléphone zich eindelijk 
genadig betoonden en haar na mijn derde schriftelijke 
verzoek om een ‘laatste’ gesprek naar een met zo’n 
planchette magique uitgeruste cel dreven (zelf had ze geen 
telefoon, iets wat toen al uitzonderlijk was en nu helemaal 
onvoorstelbaar is, en waardoor ik in deze relatie van meet af 
aan de wachtende partij was, een positie die al vanaf de 
eerste pagina’s van de Recherche onder de loep wordt 
genomen). Enfin, het resultaat was dat ik  ogenblikkelijk 
mijn dalurenkaart uit de mottenballen haalde en naar het 
Centraal Station toog. Blijkbaar had de leerschool der liefde 
(en van de literatuur, de beeldende kunst, de muziek, de 
herinnering, de vriendschap, de filosofie, het Parijse leven 
tijdens het fin de siècle etc.) die ik bij Proust doorlopen had, 
nog niet zo veel zoden aan de dijk gezet dat ik deze 
reflexbeweging kon corrigeren en zeggen: ‘Fijn om je stem 
weer eens te horen, maar inmiddels heb ik dringender zaken 
aan mijn hoofd, en eerst wil ik nog even de Recherche 
uitlezen; daarna zien we wel verder.’ Maar gelukkig had ik 
wel voldoende opgestoken van zijn beschouwingen over de 
soevereine manier waarop de wil soms het heft in handen 

15 



neemt en ons verstand het nakijken geeft om mezelf deze 
zwakheid te vergeven. 

De tijdelijke détente in mijn amoureuze preoccupaties 
belette me trouwens niet om de Recherche voort te zetten, al 
zie ik dat Le temps retrouvé aanzienlijk minder 
aantekeningen bevat dan de eerdere delen. Een half leven 
later is het hoog tijd om nog eens van voren af aan te 
beginnen. 

16 

Een geur van ongebleekt doek
Als nostres pares

Amadeu Cuito1

De gloednieuwe auto rijdt tachtig kilometer per uur. Ik zit
achterin en zie rechts de demarcatielijn voorbijglijden tussen
het blauw van de hemel en het geel van het koren, terwijl ik
al meer dan een uur wacht op het moment dat we aan zullen
komen op de top van een helling die steil genoeg is om de
vlakte zonder bomen te kunnen zien waar aan de horizon de
torenspits van de beroemde kathedraal zal verrijzen. Ik hoor
hen spreken over zaken die zo in tegenstelling zijn met mijn
verlangen om te weten waar de verschillende knoppen voor
dienen die ik als evenveel minuscule en onbegrijpelijke
tekens op het dashboard zie naast het stuur, dat ik niet zou
kunnen zeggen waarover ze het hebben, en wanneer ik hun
vraag waar de eerste knop voor dient, antwoordt de
bestuurder niet, waarschijnlijk geïrriteerd door mijn
onderbreking, en de ander stuurt me met een kluitje in het
riet: ‘Ben je nog steeds geïnteresseerd in auto’s?’ Ik kijk
weer naar de scheidslijn tussen het blauw en het geel terwijl
ik mijn wonden lik. ‘Ja, nu kunnen we haar zien!’ Een
minuut later verschijnt de vlakte waar ze beweren de
beroemde torenspits te kunnen ontwaren.

Wanneer de weg linksaf begint te buigen en de vlakte
zich gaandeweg aan mijn kant begint uit te strekken, slaag
ik er niet in aan de horizon een constructie te onderscheiden
die lijkt op een torenspits en verberg mijn teleurstelling
wanneer ik me realiseer dat de zogenaamde spits niets
anders is dan een klein zwart streepje in de verte, rechts van

1 Amadeu Cuito is voorzitter van de Catalaanse Marcel Proust-
vereniging. Zie voor meer informatie de biografie op pagina 26.
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een enorme metalen silo die schittert in het zonlicht en me 
verblindt. 

Nu praten ze over de pelgrimstochten naar de kathedraal 
door ‘die idioot…onuitstaanbare pleitbezorger van  het 
laatste politieke dogma’. We schakelen over naar een andere 
versnelling, de motor gromt als een dolle hond, ‘hij is van 
het niet-marxistisch socialisme overgegaan tot de 
aanbidding van de Maagd en heeft ons uiteindelijk het oude 
refrein voorgezongen: herkomst, gezin, vaderland, precies 
zoals de Maarschalk’, de motor stopt met brommen, 
‘vreemde mengeling van onvermogen en geëxalteerde 
mystiek’, intermitterend geluid van een lichtgevende 
richtingaanwijzer boven de snelheidsmeter, ‘bizar soort 
mystiek…’, ‘mystiek van eigen bodem, bedoel je’, 
oorverdovend gebrom van een vrachtauto die passeert 
vanuit tegenovergestelde richting, ‘maar gesneuveld op het 
veld van eer, je weet wat dat bij ons wil zeggen’. 

De vlakte strekt zich nog steeds uit aan mijn kant, het 
zwarte streepje begint een conische vorm aan te nemen en 
het lijkt wel of ik er nog een zie, ernaast. Enkele minuten 
later lijken de twee zwarte streepjes op twee potloodpunten, 
terwijl her en der grote bronzen kathedralen voorbij glijden. 
‘Ze hebben gemeenschappelijke vrienden, ze zijn allebei 
bewonderaars van Bergson en overtuigde ‘dreyfusards’, 
maar ik geloof dat Proust nauwelijks heeft stilgestaan bij de 
boeken van Péguy, noch bij de artikelen uit de Cahiers de la 
Quinzaine’. Ik begrijp echt niet waar ze het over hebben. Ik 
blijf door het raam van de auto kijken zonder mijn aandacht 
op iets specifieks te richten, half in slaap door het ronken 
van de motor, gewikkeld in een wolk van zachte watten die 
lijken op de wolken die nu aan de horizon voorbijdrijven tot 
het moment waarop ik plotseling twee reusachtige 
eenhoorns zie oprijzen die het bronzen gewelf van een 
majestueus schip met luid klokgelui uit het koren trekken. 

18 

Door het intensieve turen naar de kathedraal, blijft deze een
moment onbeweeglijk alvorens naar links te zwenken en te
verdwijnen wanneer de auto dezelfde richting inslaat.

We rijden de stad binnen maar stoppen niet en verlaten
haar weer via een smalle weg met aan weerskanten grote
bomen. ‘De lunch is om half een, we moeten op tijd zijn,
maar we hebben tijd om even rond te kijken’. Mijn vader
wil per se een winkel binnengaan op de markt vanwege een
vreemd idee: de geur opsnuiven van ongebleekt doek.2 Het
openen van de winkeldeur veroorzaakt een schel metalen
geluid, dat onmiddellijk geabsorbeerd wordt door een
ingekeerde en plechtige stilte, onderbroken door het kraken
van het parket onder onze eerste passen. Ik ruik inderdaad
een bijzondere geur van properheid, een beetje bitterzoet,
misschien die van ether, moeilijk te identificeren. Zelfs tot
op de dag van vandaag weet ik nog niet goed wat
ongebleekt doek is, maar ik zou de geur ervan kunnen
herkennen.

Ik herinner me heel goed hoe ik, staand naast de
schoorsteen, zoals de gewoonte was, mijn vader een passage
voorlas waarin sprake is van dat ‘ongebleekte doek’.
Voorleessessies die me nooit opgedrongen werden, waar
integendeel altijd vriendelijk om werd verzocht, maar waar
niet aan te ontkomen viel. Staand lezen naast de schoorsteen
was trouwens geen toegepaste huisregel maar had te maken
met het gebrek aan stoelen in de kleine salon waar de
bibliotheek zich bevond en het feit dat de vorm van de
schoorsteenmantel ideaal is om een geopend boek op te
leggen. Leessessies die geen enkel educatief doel hadden,
maar me werden gevraagd vanwege het simpele plezier

2 R2 I, 64; ‘Dans une odeur de toile écrue’, is in de Nederlandse vertaling
van C.N. Lijsen: ‘In een geur van ongebleekt katoen’ (Amsterdam,
De Bezige Bij, De Kant van Swann, 169).
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bladzijden van Franse auteurs te horen vertolken zonder 
buitenlands accent, en die voorbereidend lezen vergden om 
zonder aarzeling uitgevoerd te kunnen worden met 
gewetensvolle inachtneming van de punten en  komma’s. 
Het betrof altijd pagina’s waarvan de opgewekte beelden me 
onbekend waren hoewel ze mijn aandacht trokken, terwijl 
de emoties die ze over moesten brengen me totaal vreemd 
waren. Toch, hoe onbegrijpelijk ook, niet omdat ik deze 
passage meermaals aan mijn vader heb voorgelezen, noch 
vanwege de herinnering aan de tic van mijn vader een 
winkel binnen te gaan om een geur op te snuiven, noch 
omdat ik die geur toevallig op een dag teruggevonden heb in 
het achterste deel van een winkel, blijft deze passage 
geheimzinnig in mijn geheugen hangen, eenzaam drijvend 
tussen twee stromen zonder zichtbare oevers, zoals de eerste 
woorden van een werk dat nooit geschreven zal worden. 

Wij komen aan in de zaal van de school waar de lunch 
geserveerd wordt. Ik kom te zitten tegenover een ziekelijke 
man met een grauwe gelaatskleur, stervormige haarlokken 
zitten bovenop zijn schedel geplakt en de revers van zijn 
jasje zitten vol schilfers. Hij probeert een doos Spasmocalm 
te verbergen waaruit hij drie of vier pillen heeft genomen. 
Zijn ogen zoeken wanhopig een fles water en wanneer hij 
opstaat om deze te gaan zoeken, zie ik dat het jasje en de 
pantalon te groot zijn en door zijn vreemde en onzekere 
gang word ik bang dat hij het bewustzijn verliest alvorens 
zijn doel te bereiken. Maar hij slaagt erin de fles te grijpen 
voor ik arriveer om hem te helpen en als dank glimlacht hij 
flauwtjes in mijn richting. Hetzelfde lachje, vergezeld door 
de luttele woorden die hij weet uit te brengen, is voor de 
oude dame naast hem, geheel gehuld in zwart kant. Op het 
bristol voor zijn bord lees ik ‘Professor Adolphe de 
Costille’, een naam die me eigenlijk zou doen glimlachen 
als ik de enorme kotelet zie die men hem serveert, maar het 
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feit dat hij er een stukje afsnijdt, het naar zijn ogen brengt 
om het van dichtbij te onderzoeken, het daarna op zijn bord 
teruglegt en het vervolgens, na allerlei manoeuvres, naar 
zijn mond brengt en tenslotte laat liggen, vervult me met 
gemengde gevoelens van gêne en walging. De aanblik van 
de oude dame daarentegen die zonder aarzelen met een 
energiek gebaar haar zwarte kant opzij duwt om zich op 
haar kotelet te storten, maakt dat ik moeite heb mijn lachen 
in te houden. De lunch eindigt met een korte toespraak door 
de secretaris van de Vereniging, begeleid door het geritsel 
van servetten en het kraken van stoelen. 

De lezingen worden gegeven in de Pré Catelan, 
geschreven met een e in plaats van een a. Ik durf niet te 
vragen of de tuin waar we heen gaan iets met Catalonië te 
maken heeft en zal eerst de leeftijd moeten bereiken van de 
elektronische communicatiemedia om te ontdekken dat de 
naam ‘Pré Catelan’, waarmee oom Amiot een Parijs cachet 
wilde geven aan zijn park, ontleend is aan een van de tuinen 
uit het Bois de Boulogne, zo genoemd ter ere van kapitein 
Théophile Catelan, verantwoordelijk voor de jachtpartijen 
van Lodewijk XIV. Deze parktuin is niet te vergelijken met 
de boomgaardtuinen uit de Roussillon, noch met de stoffige 
exemplaren die ik in Barcelona heb gezien. Ik vind deze 
ravissant, met een grote waaier aan groentinten, maar iets te 
gekunsteld naar mijn smaak. Ook de tuin van tante Leonie 
stelt me teleur, zonder moestuin, palmboom, vijgenboom, 
fruitboom of andere grote boom, zonder fontein of 
wasplaats, met zorgvuldig aangelegde en verzorgde perken 
maar zonder een spoor van gardenia’s, blauwe regen of 
jasmijn, en ik denk aan die van mijn tantes in Barcelona. Op 
een open plek, in de schaduw van grote bomen, heeft men 
enkele rijen stoelen klaargezet waar we plaats nemen. De 
eerbiedwaardige gastheer, die ons welkom heeft geheten 
tijdens de lunch, en die ik heb zien spreken met mijn vader, 
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richt zich nu tot ons in de hoedanigheid van presentator en 
aan wie geeft hij het woord? 

Aan Professor Louis Adolphe de Costille. Met dezelfde 
onzekere stappen begeeft hij zich naar de kleine tafel die 
men voor de genodigden geïnstalleerd heeft, zodat de 
spreker eventuele boeken of documenten ten behoeve van 
zijn voordracht kan neerleggen. Met lege handen staat hij 
naast het tafeltje dat hij licht aanraakt met de vingertoppen 
van zijn linkerhand (om zijn evenwicht te bewaren stel ik 
me zo voor) en begint zijn lezing. Tot mijn grote verrassing 
doet zijn heldere, duidelijke en energieke stem me 
onmiddellijk zijn voorkomen van morsige harlekijn 
vergeten. Zijn presentatie zal gaan, vertelt hij, over de 
originaliteit van de stijl van Proust en hij begint met hem te 
vergelijken met andere schrijvers, voornamelijk tijdgenoten. 
Ik begrijp niet alles wat hij zegt, niet wie al die auteurs zijn 
die hij opnoemt, hoewel ik natuurlijk wel de namen herken 
van Montaigne, Racine, Baudelaire en Chateaubriand, die 
wij op school bestuderen en over wie ik thuis vaak heb 
horen spreken zonder het complete werk te kennen. Hij legt 
vervolgens uit dat Proust, na een onvoltooide roman, de stijl 
van verscheidene auteurs bestudeerd heeft, hoe hij is 
afgedaald in de krochten van hun proza om dit te imiteren 
en te parodiëren in talrijke pastiches, hoe hij tenslotte tot 
zijn eigen onnavolgbare manier om de dingen te verwoorden 
is gekomen, de stijl die hem in staat zal stellen het oeuvre te 
construeren waar hij al zo lang over denkt en die zich 
openbaart op het moment waarop hij zijn schrijverschap 
ontdekt. 

Wanneer Professor Costille spreekt over de stijl van 
Proust, lijkt het of zijn stem verandert, zijn zinnen worden 
langer alsof ze niets in de schaduw willen laten, zij 
onderscheiden, vergelijken, maken keuzes en creëren 
helderheid tot in de kleinste zinswending. Ze zijn complex 
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maar tegelijkertijd gestructureerd en als de conclusie 
uitgesteld wordt, komt deze uiteindelijk nog krachtiger over. 
Nogmaals, ik begrijp niet alles wat hij zegt, hij gebruikt 
vaak termen waarvan ik de betekenis niet weet, ik verlies de 
draad, maar het elegante en gedragen ritme van zijn 
crescenderende zinnen die iedere keer hoger reiken naar het 
uiteindelijk bevrijdende slotakkoord, geven me de illusie dat 
ik ze begrijp. Wanneer het publiek applaudisseert na een van 
zijn meesterlijke uitweidingen, klap ik ook. Tot verbazing 
van een ieder, gaat de conferencier terug naar zijn stoel, 
waarop de eerbiedwaardige presentator toesnelt om het 
misverstand uit de wereld te helpen. Na een minuut talmen 
herstelt de professor zich, voltooit zijn lezing en neemt een 
staande ovatie in ontvangst. 

Ik  kijk  naar  de  absintkleurige   stroompjes   die   de 
Pré Catelan doorkruisen en die niet lijken op de Vivonne, 
waar kinderen glazen karaffen in achterlaten om visjes te 
vangen, op de pagina’s die ik onlangs voorgelezen heb aan 
mijn vader. Ze leggen me uit dat de Vivonne de Loir is die 
langs het park loopt, riviertje dat me herinnert aan een dorp 
in de Auvergne waar een andere vluchteling, die zich 
eveneens’s zomers verborg voor de Duitsers, me leerde 
vissen op kreeftjes. Ik geloof dat degenen die het voorrecht 
hebben gehad om, tussen zes en acht jaar, enige tijd op het 
platteland door te brengen, de herinnering bewaren aan de 
eerste rivier waarin ze zijn gaan vissen en zwemmen, en aan 
de oevers waarop ze zijn gaan picknicken en wandelen. Of 
we nu opgroeien aan de Eufraat, de Nijl of de Huanghe, we 
hebben in ons universele geheugen de herinnering gegrift 
aan een rivier, geen specifieke maar een mengeling van alle 
stromen die we tijdens ons leven gezien hebben. Talrijke 
jaren in de stad, doorgebracht aan ijzeren kanalen tussen 
onmetelijke betonnen kades, zullen me gescheiden houden 
van  de  heerlijke  rivieren  in  de  Auvergne  met  als  enig 
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refugium een wandeling langs de fictieve Vivonne of die 
van Claude Simon waar forellen spelen tussen golvende 
geelbruine en zwarte algen zoals in de Têt uit mijn jeugd. 

We besluiten het bezoek aan de Pré Catelan door via het 
laantje met de beroemde meidoorns naar het witte hek te 
lopen om het koren te zien wuiven onder voorbijdrijvende 
schapenwolken. De heren spreken lang over het 
onfatsoenlijke gebaar van Gilberte, onbegrijpelijk teken als 
vehikel van het verlangen en het totale onbegrip tussen 
gelieven dat niettemin het cement van de liefdesrelatie 
vormt. Ik verlies de draad weer, maar herinner me niet 
zonder emotie het dwingende gebaar van een buurmeisje, 
dat me vroegtijdig deed blozen en waar niet aan te 
ontkomen viel. Ze praten verder over de verdwazing en 
verblinding tussen geliefden, vergelijkbaar met die van 
vijandelijke legers op het slagveld en over het feit dat 
hetzelfde laantje van de meidoorns in het laatste deel door 
Gilberte omgedoopt wordt in ‘cote 307’, de plaats waar de 
Franse en Duitse legers tegenover elkaar stonden tijdens een 
van de bloedigste veldslagen in de Eerste Wereldoorlog. 
Wanneer het koffietijd is begrijp ik dat Proust tijdens de 
oorlog besloot Combray ten noorden van Parijs te situeren 
op enkele kilometers van de kathedraal van Laon, vlakbij 
het front onder kanonvuur en dat de kathedraal van Chartres 
geen deel uitmaakt van het landschap in de roman en dat 
onze pelgrimstocht, zoals die van Péguy, niet rechtstreeks 
voert naar een beroemde torenspits die oprijst vanaf een 
bepaalde helling, maar een meanderende weg vormt  die 
leidt naar een hortus conclusus, niet naar die uit het 
Hooglied, maar naar een familiehuis van waaruit men twee 
verschillenden kanten op kan wandelen. Nu spreken ze over 
de architectuur van de roman en vragen zich af of deze 
gestructureerd is als een kathedraal of veeleer als een 
roosvenster,  of  de  auteur  trouw  gebleven  is  aan  zijn 
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oorspronkelijk plan, in welke mate en op welke wijze hij dit
gewijzigd heeft, of voor ieder kunstwerk geldt wat een van
hen een bevriende schilder heeft horen zeggen, namelijk dat
de voorstelling die men in zijn hoofd heeft plaatsmaakt voor
het schilderij in wording… Ze vinden het goed dat ik een
ijsje ga kopen.

Enkele dagen na deze excursie vraagt mijn vader of ik de
dood van de grootmoeder wil herlezen. Hij is dol op deze
episode en ik heb regelmatig gehoord dat hij ernaar verwees.
Het stuk dat hij me vandaag vraagt te lezen is het moment
waarop de verteller plotseling beseft dat de doodsengel bezit
heeft genomen van zijn grootmoeder. Ze zit naast hem, hij
ziet haar, kan haar aanraken maar het is zijn grootmoeder
niet meer. Een angstig moment, onderbroken door de
monoloog van de beroemde dokter, vriend van de familie,
die ze toevallig zijn tegengekomen op de Avenue Gabriel.
Professor E*** somt allerlei mondaine verplichtingen op die
hem aanvankelijk beletten grootmoeder te onderzoeken,
ventileert vervolgens enkele onpersoonlijke beschouwingen
over de ravage die een kwaal kan aanrichten, en terwijl hij
op zijn horloge kijkt spreekt hij deze vier woorden uit: ‘Uw
grootmoeder gaat dood’. De episode eindigt met een zin die
mijn vader lyrisch maakt:

De zon daalde; zij zette een eindeloze muur in vlam waar
ons huurrijtuig langs moest rijden alvorens uit te komen
in de straat waar we woonden, een muur waarop,
geprojecteerd door de zonsondergang, de schaduw van
paard en rijtuig zich zwart op de rossige ondergrond
aftekende, als een lijkwagen op een terracottavaas uit
Pompeï.3

3 R2 II, 614; de Nederlandse vertaling is van Thérèse Cornips, Op zoek
naar de verloren tijd, De Kant van Guermantes, Amsterdam, De Bezige
Bij, 1986, 334.

25



refugium een wandeling langs de fictieve Vivonne of die 
van Claude Simon waar forellen spelen tussen golvende 
geelbruine en zwarte algen zoals in de Têt uit mijn jeugd. 

We besluiten het bezoek aan de Pré Catelan door via het 
laantje met de beroemde meidoorns naar het witte hek te 
lopen om het koren te zien wuiven onder voorbijdrijvende 
schapenwolken. De heren spreken lang over het 
onfatsoenlijke gebaar van Gilberte, onbegrijpelijk teken als 
vehikel van het verlangen en het totale onbegrip tussen 
gelieven dat niettemin het cement van de liefdesrelatie 
vormt. Ik verlies de draad weer, maar herinner me niet 
zonder emotie het dwingende gebaar van een buurmeisje, 
dat me vroegtijdig deed blozen en waar niet aan te 
ontkomen viel. Ze praten verder over de verdwazing en 
verblinding tussen geliefden, vergelijkbaar met die van 
vijandelijke legers op het slagveld en over het feit dat 
hetzelfde laantje van de meidoorns in het laatste deel door 
Gilberte omgedoopt wordt in ‘cote 307’, de plaats waar de 
Franse en Duitse legers tegenover elkaar stonden tijdens een 
van de bloedigste veldslagen in de Eerste Wereldoorlog. 
Wanneer het koffietijd is begrijp ik dat Proust tijdens de 
oorlog besloot Combray ten noorden van Parijs te situeren 
op enkele kilometers van de kathedraal van Laon, vlakbij 
het front onder kanonvuur en dat de kathedraal van Chartres 
geen deel uitmaakt van het landschap in de roman en dat 
onze pelgrimstocht, zoals die van Péguy, niet rechtstreeks 
voert naar een beroemde torenspits die oprijst vanaf een 
bepaalde helling, maar een meanderende weg vormt  die 
leidt naar een hortus conclusus, niet naar die uit het 
Hooglied, maar naar een familiehuis waaruit men twee 
verschillenden kanten op kan wandelen. Nu spreken ze over 
de architectuur van de roman en vragen zich af of deze 
gestructureerd is als een kathedraal of veeleer als een 
roosvenster,  of  de  auteur  trouw  gebleven  is  aan  zijn 

 

24 

oorspronkelijk plan, in welke mate en op welke wijze hij dit 
gewijzigd heeft, of voor ieder kunstwerk geldt wat een van 
hen een bevriende schilder heeft horen zeggen, namelijk dat 
de voorstelling die men in zijn hoofd heeft plaatsmaakt voor 
het schilderij in wording… Ze vinden het goed dat ik een 
ijsje ga kopen. 

Enkele dagen na deze excursie vraagt mijn vader of ik de 
dood van de grootmoeder wil herlezen. Hij is dol op deze 
episode en ik heb regelmatig gehoord dat hij ernaar verwees. 
Het stuk dat hij me vandaag vraagt te lezen is het moment 
waarop de verteller plotseling beseft dat de doodsengel bezit 
heeft genomen van zijn grootmoeder. Ze zit naast hem, hij 
ziet haar, kan haar aanraken maar het is zijn grootmoeder 
niet meer. Een angstig moment, onderbroken door de 
monoloog van de beroemde dokter, vriend van de familie, 
die ze toevallig zijn tegengekomen op de Avenue Gabriel. 
Professor E*** somt allerlei mondaine verplichtingen op die 
hem aanvankelijk beletten grootmoeder te onderzoeken, 
ventileert vervolgens enkele onpersoonlijke beschouwingen 
over de ravage die een kwaal kan aanrichten, en terwijl hij 
op zijn horloge kijkt spreekt hij deze vier woorden uit: ‘Uw 
grootmoeder gaat dood’. De episode eindigt met een zin die 
mijn vader lyrisch maakt: 

 
De zon daalde; zij zette een eindeloze muur in vlam waar 
ons huurrijtuig langs moest rijden alvorens uit te komen 
in de straat waar we woonden, een muur waarop, 
geprojecteerd door de zonsondergang, de schaduw van 
paard en rijtuig zich zwart op de rossige ondergrond 
aftekende, als een lijkwagen op een terracottavaas uit 
Pompeï.3

 

 
 

3 R2 II, 614; de Nederlandse vertaling is van Thérèse Cornips, Op zoek 
naar de verloren tijd, De Kant van Guermantes, Amsterdam, De Bezige 
Bij, 1986, 334. 

25 



Volgens hem is deze passage over de doodstrijd van de 
grootmoeder en alle tragikomische verwikkelingen 
eromheen een van de beste theatervoorstellingen die hij 
kent. Enkele jaren na de dood van mijn vader lees ik, 
inmiddels zelf een gepassioneerde lezer van de Recherche, 
een studie die bevestigt dat de dood van de grootmoeder 
niets anders is dan die van de moeder, van wie Proust 
zielsveel heeft gehouden. Dit doet me vermoeden dat mijn 
vader achter de geestdrift waarmee hij me deze episode liet 
lezen, niet alleen het verdriet over het verlies van zijn eigen 
moeder verborg, maar ook de woede dat het hem verboden 
was die dag naar Barcelona te gaan om haar hand vast te 
houden. 

Nederlandse vertaling: 
Nell de Hullu-van Doeselaar 

Amadeu Cuito is voorzitter van de begin 2015 opgerichte 
Catalaanse Marcel Proust Vereniging (La Societat d’Amics de 
Marcel Proust/SAMP/www.proust.cat) in Barcelona, waar hij in 
1936 is geboren. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog woonde hij 
beurtelings in Perpignan en Parijs waar hij aan de Sorbonne 
rechten en politieke economie studeerde. Na enkele jaren in New 
York keerde hij in 1973 definitief terug naar Spanje. 
Aanvankelijk woonde hij in Madrid, maar in 1977 vestigde hij 
zich in zijn geboortestad. Van zijn vader en diens vriend Claude 
Simon heeft hij de passie voor het werk van Marcel Proust geërfd. 
Tot het jaar 2000 breidde hij de Proustbibliotheek van zijn vader, 
Ferran Cuito, verder uit door werken en kritische studies te 
verzamelen   in   het   Frans,   Engels   en   Spaans,   hetgeen   
heeft geresulteerd in een mooi gebonden Bibliografie in twee 
delen.4

4 La Biblioteca Proustiana de Ferran Cuito, Mirador Edicions, Barcelona, 
Vol. 1, 1990; Vol 2, 2002. 
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Prousts relatieve tijd
Jelle Noorman1

Toen Marcel Proust in 1909 aan een verhaal begon dat zou
uitgroeien tot een roman van enkele duizenden pagina’s en
een van de belangrijkste literaire werken van de twintigste
eeuw, was hij net als de rest van de wereld onkundig van de
baanbrekende ideeën die op dat moment werden ontwikkeld
door de man die geldt als de grootste wetenschapper van de
twintigste eeuw. Als onaanzienlijk medewerker van een
patentbureau in Bern had Albert Einstein in 1905 met zijn
speciale relativiteitstheorie een eerste bom gelegd onder
eeuwenoude wetenschappelijke zekerheden, waarna ruimte
en tijd nooit meer de overzichtelijke, onwrikbare begrippen
zouden zijn die ze sinds mensenheugenis waren. Ook toen
hij ze tien jaar later verder uitwerkte in zijn algemene
relativiteitstheorie, zou de Franse schrijver er zeer van
hebben opgekeken als iemand hem had verteld dat hijzelf
het jaar daarvoor de uiterste consequenties van deze
revolutionaire inzichten had beschreven in het eerste deel
van zijn roman, Du côté de chez Swann, waarvan het
manuscript door André Gide was afgewezen omdat hij er
wat al te veel hertoginnen en andere vertegenwoordigers van
de beau monde in was tegengekomen.

Toch is deze constatering bij nader onderzoek minder
vergezocht dan je zou denken. Dat Proust met zijn roman de
literaire wereld op zijn kop zette zoals Einstein het
wetenschappelijke universum op zijn grondvesten deed
trillen, valt moeilijk te betwisten. Het levenswerk van

1 Jelle Noorman (1964) is schrijver en vertaler uit het Frans, Engels, Spaans en
Portugees. In april 2014 verscheen zijn ideeënroman Geen tijd voor Proust,
waarin Noorman op zoek gaat naar het mysterie van tijd en identiteit in het werk
van de allergrootste Franse romancier.
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Volgens hem is deze passage over de doodstrijd van de
grootmoeder en alle tragikomische verwikkelingen
eromheen een van de beste theatervoorstellingen die hij
kent. Enkele jaren na de dood van mijn vader lees ik,
inmiddels zelf een gepassioneerde lezer van de Recherche,
een studie die bevestigt dat de dood van de grootmoeder
niets anders is dan die van de moeder, van wie Proust
zielsveel heeft gehouden. Dit doet me vermoeden dat mijn
vader achter de geestdrift waarmee hij me deze episode liet
lezen, niet alleen het verdriet over het verlies van zijn eigen
moeder verborg, maar ook de woede dat het hem verboden
was die dag naar Barcelona te gaan om haar hand vast te
houden.

Nederlandse vertaling:
Nell de Hullu-van Doeselaar

Amadeu Cuito is voorzitter van de begin 2015 opgerichte
Catalaanse Marcel Proust-vereniging (La Societat d’Amics de
Marcel Proust/SAMP/www.proust.cat) in Barcelona, waar hij in
1936 is geboren. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog woonde hij
beurtelings in Perpignan en Parijs waar hij aan de Sorbonne
rechten en politieke economie studeerde. Na enkele jaren in New
York keerde hij in 1973 definitief terug naar Spanje.
Aanvankelijk woonde hij in Madrid, maar in 1977 vestigde hij
zich in zijn geboortestad. Van zijn vader en diens vriend Claude
Simon heeft hij de passie voor het werk van Marcel Proust geërfd.
Tot het jaar 2000 breidde hij de Proust bibliotheek van zijn vader,
Ferran Cuito, verder uit door werken en kritische studies te
verzamelen   in  het Frans, Engels en  Spaans, hetgeen is
geresulteerd in een mooi gebonden Bibliografie in twee delen.4

4 La Biblioteca Proustiana de Ferran Cuito, Mirador Edicions, Barcelona,
Vol. 1, 1990; Vol 2, 2002.

26

Prousts relatieve tijd 
Jelle Noorman1

Toen Marcel Proust in 1909 aan een verhaal begon dat zou 
uitgroeien tot een roman van enkele duizenden pagina’s en 
een van de belangrijkste literaire werken van de twintigste 
eeuw, was hij net als de rest van de wereld onkundig van de 
baanbrekende ideeën die op dat moment werden ontwikkeld 
door de man die geldt als de grootste wetenschapper van de 
twintigste eeuw. Als onaanzienlijk medewerker van een 
patentbureau in Bern had Albert Einstein in 1905 met zijn 
speciale relativiteitstheorie een eerste bom gelegd onder 
eeuwenoude wetenschappelijke zekerheden, waarna ruimte 
en tijd nooit meer de overzichtelijke, onwrikbare begrippen 
zouden zijn die ze sinds mensenheugenis waren. Ook toen 
hij ze tien jaar later verder uitwerkte in zijn algemene 
relativiteitstheorie, zou de Franse schrijver er zeer van 
hebben opgekeken als iemand hem had verteld dat hijzelf 
het jaar daarvoor de uiterste consequenties van deze 
revolutionaire inzichten had beschreven in het eerste deel 
van zijn roman, Du côté de chez Swann, waarvan het 
manuscript door André Gide was afgewezen omdat hij er 
wat al te veel hertoginnen en andere vertegenwoordigers van 
de beau monde in was tegengekomen. 

Toch is deze constatering bij nader onderzoek minder 
vergezocht dan je zou denken. Dat Proust met zijn roman de 
literaire wereld op zijn kop zette zoals Einstein het 
wetenschappelijke universum op zijn grondvesten deed 
trillen,  valt  moeilijk  te  betwisten.  Het  levenswerk  van 

1 Jelle Noorman (1964) is schrijver en vertaler uit het Frans, Engels, Spaans en
Portugees. In april 2014 verscheen zijn ideeënroman Geen tijd voor Proust, 
waarin Noorman op zoek gaat naar het mysterie van tijd en identiteit in het werk 
van de allergrootste Franse romancier. 

27 



beiden staat nog altijd fier overeind en vormt een erfenis 
waarvan de invloed in de respectievelijke disciplines 
onverminderd zichtbaar is. De inhoudelijke overeenkomsten 
tussen hun ideeën springen minder in het oog en zijn, mede 
door de grote afstand die er tussen de twee disciplines 
bestaat, grotendeels onopgemerkt gebleven. 

Wat Einstein betoogde (en wat tot nu toe op geen enkele 
overtuigende manier is weerlegd), is dat ruimte en tijd niet 
twee verschillende verschijnselen zijn, maar nauw met 
elkaar zijn verweven tot iets wat hij ‘ruimtetijd’ noemde. 
Deze bestaat uit vier dimensies, waarvan tijd, naast de drie 
die we kennen als lengte, breedte en hoogte, de vierde is. In 
deze ruimtetijd liggen alle gebeurtenissen in het heelal uit 
het heden, het verleden en de toekomst besloten. De lineaire 
tijd, die van vroeger naar later gaat, en waarin we ons op een 
denkbeeldig punt daar precies tussenin bevinden, is volgens 
deze theorie een illusie. De implicaties hiervan zijn 
ingrijpend, onbevattelijk en druisen in tegen de manier 
waarop we de wereld ervaren. De tijd die wij menen te 
kennen, blijkt een illusie en dit roept ook de nodige vragen 
op over wie we zelf zijn, aangezien we onze identiteit voor 
een belangrijk deel aan de tijd ontlenen. We baseren onze 
persoonlijkheid en ons levensverhaal op onze  ervaringen 
(het verleden) en onze verwachtingen (de toekomst), met als 
ijkpunt de dagelijkse realiteit (het heden). Maar als verleden, 
heden en toekomst in feite samenvallen en onze tijd niets 
anders is dan zinsbegoocheling, moet dat ook gelden voor 
onze waarneming van alles wat daarin gebeurt. En toch zijn 
we ervan overtuigd dat tijd een absoluut begrip is en dat we, 
zolang ons verstand naar behoren functioneert, met 
stelligheid kunnen zeggen wie we zijn, zoals we ook zeker 
menen te weten dat de wereld die we waarnemen altijd 
dezelfde is. 
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Deze vaste waarden haalde Einstein op abstracte wijze
onderuit, wat in natuurwetenschappelijke kringen dan de
nodige schokgolven teweeg mag hebben gebracht, maar de
rest van de wereld vrijwel onberoerd heeft gelaten,
voornamelijk doordat de meesten van ons de complexe
mathematische grondslagen van deze theorie met geen
mogelijkheid kunnen doorgronden. Begrijpelijke en
herkenbare illustraties van wat dit allemaal in de praktijk te
betekenen heeft, zijn schaars. Het is dan ook opmerkelijk
dat Proust, die niet kon worden betrapt op een overmatige
belangstelling voor de exacte wetenschappen, in Einsteins
‘wonderjaar’ 1905 een korte bespiegeling schreef over een
schijnbaar ongerelateerd onderwerp, waarin hij volkomen
onbedoeld een zeer herkenbaar beeld schetste van de
betrekkelijkheid van onze zogenaamd objectieve werke-
lijkheid.

In ‘Sur la lecture’, dat als voorwoord diende bij een
vertaling van twee essays van John Ruskin, hemelde Proust
de genoegens op van het lezen, maar liet hij tegelijkertijd
zien hoe anders we de tijd en de wereld om ons heen bij die
bezigheid beleven:

Er zijn wellicht geen dagen in onze jeugd geweest die we
zo ten volle hebben beleefd als de dagen die we
ongemerkt meenden te hebben laten voorbijgaan: de
dagen die we hebben doorgebracht met een favoriet boek.
Al die dingen waarmee ze voor de mensen om ons heen
vervuld schenen en die wij als een banale belemmering
van een goddelijk genoegen opzij schoven – het spelletje
waarvoor een vriend ons precies bij de boeiendste passage
kwam halen; de hinderlijke bij of zonnestraal die ons
dwong de ogen van de bladzijde op te slaan of een andere
plek te zoeken; het vieruurtje dat men ons had laten
meenemen en dat we onaangeroerd naast ons op de bank
lieten liggen, terwijl in de blauwe hemel boven ons hoofd
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de zon aan kracht inboette; het avondeten waarvoor we 
naar binnen waren geroepen, terwijl we er alleen maar 
aan konden denken hoe we daarna onmiddellijk naar 
boven zouden gaan om het hoofdstuk uit te lezen –, dat 
alles, waarvan we door het lezen eigenlijk niets anders 
dan hinder hadden moeten ondervinden, werd er  juist 
door vastgelegd in zo’n zoete herinnering (achteraf nog 
veel dierbaarder dan wat we toen met zoveel liefde lazen), 
dat we die boeken van toen nu eigenlijk alleen nog wel 
eens doorbladeren omdat ze de enige kalenders vormen 
die ons van die vervlogen dagen resten en we hopen op 
hun bladzijden woningen en vijvers weerspiegeld te zien 
die al niet meer bestaan.2

Het idee dat een object, zoals hier een boek, een middel kan 
zijn om de barrière tussen heden en verleden op te heffen en 
ons in een toestand van gelijktijdigheid kan brengen, werkte 
Proust later, in zijn roman, onder meer uit met de beroemde 
madeleine: de smaak en geur van het in lindebloesemthee 
gedoopte cakeje brachten de verteller terug in de wereld van 
zijn jeugd, die een ogenblik even werkelijk voor hem was 
als het  huidige  moment.  De  titel  van  zijn  levenswerk, 
A la recherche du temps perdu, lijkt dan ook toepasselijk, al 
blijkt al gauw dat het bewust zoeken naar de verloren tijd, 
naar de momenten die ons door de vingers zijn geglipt, even 
vruchteloos als zinloos is: tijd is bij nader inzien en geheel 
in lijn met Einsteins bevindingen iets betrekkelijks en vooral 
een kwestie van waarneming. 

Al helemaal in het begin van de Recherche ondermijnt 
Proust meteen twee belangrijke zekerheden aan de hand 
waarvan we zowel de werkelijkheid als ons eigen bestaan 

2 Marcel Proust, ‘Sur la lecture’, in: John Ruskin, Marcel Proust (vert.), Sésame 
et les Lys, Editions Complexe, Brussel, 1987. Vertaling Jelle Noorman. 

30 

definiëren. We menen over het algemeen te weten wie we
zijn en waar we zijn. We ontlenen onze identiteit en ons idee
van de werkelijkheid aan onze positie in tijd en ruimte. We
bevinden ons steeds op een punt tussen een herinnerd
verleden en een met verwachtingen en speculaties ingevulde
toekomst, in een objectief waarneembare, onwrikbare
wereld. Voordat Proust echter in de duizenden pagina’s die
volgen zijn wereld aan ons introduceert, trekt hij de wetten
daarvan (en impliciet ook die van de onze) in twijfel. Proust
gebruikt het voorbeeld van de slaap om zijn ideeën te
verduidelijken.

Slaap zet ons beeld van tijd en identiteit op zijn kop:
wanneer we slapen, hebben we geen idee hoeveel minuten
of uren er verstrijken, zoals we ook niet weten wie we zijn
of waar we ons bevinden. Of liever gezegd, we verliezen
ons besef van de tijd, de omgeving en onze identiteit zoals
we die in ons wakende bestaan ervaren. De droom zet daar
een volkomen andere ervaring tegenover, wat we ons
realiseren zodra we wakker worden. We kunnen een kort
dutje doen maar bij het ontwaken het idee hebben dat we
uren hebben geslapen, of andersom. Het kan ook even duren
voordat we weer beseffen waar we zijn. Het is alsof we de
werkelijkheid opnieuw gestalte moeten geven, zoals Proust
in die eerste lange passages over de slaap beschrijft:

Wanneer ik wakker werd en mijn geest zich vergeefs in
bochten wrong om erachter te komen waar ik was,
draaide alles in het duister om me heen, de dingen, de
landen, de jaren. Mijn lichaam, te zeer verdoofd om zich
te kunnen verroeren, trachtte op grond van de houding die
het in zijn vermoeidheid had aangenomen de positie van
zijn ledematen te bepalen en daaruit de richting van de
muur en de plaats van de meubelen af  te leiden,  om
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uiteindelijk het onderkomen waarin het zich bevond te 
kunnen reconstrueren en benoemen.3 

Niet alleen moeten we de uitwendige werkelijkheid 
heroveren, ook het besef van onze innerlijke wereld komt op 
losse schroeven te staan door ons vermogen onszelf kwijt te 
raken tijdens de diepste slaapfase. Dat wordt wel een ‘loden 
slaap’ genoemd, en het is alsof je zelf gedurende enkele 
ogenblikken nadat je daaruit bent ontwaakt een eenvoudig 
loden figuurtje bent. Je bent niemand meer. Hoe kan het dan 
dat je, op zoek naar je verstand, naar je persoonlijkheid, 
zoals je op zoek kunt zijn naar een verloren voorwerp, altijd 
weer je eigen ik vindt, in plaats van een ander? Waarom 
incarneert er, zodra we weer in staat zijn te denken, niet een 
andere persoonlijkheid in ons? Het is niet te bevatten 
waardoor die keuze wordt bepaald en waarom je, terwijl je 
miljoenen andere mensen zou kunnen zijn, precies  weer 
stuit op degene die je de vorige dag was. Waardoor worden 
we geleid, nadat er een echte onderbreking is geweest 
(wanneer we volledig ‘weg’ waren of dromen hebben 
beleefd waarin we niets van onszelf herkennen)? 

Het simpele antwoord op die vraag is: conditionering. Bij 
het ontwaken vallen de puzzelstukjes van ons leven weer op 
hun plaats doordat in ons brein een levensverhaal is 
opgebouwd dat we in bewuste toestand automatisch 
hervatten. Zoals we gevangen zitten in de tijd, zitten we ook 
gevangen in onszelf. Dat is wat Marcel, de verteller in de 
Recherche, uiteindelijk ontdekt. In al die duizenden 
bladzijden jaagt hij zijn ambities na, probeert hij de liefde te 

3 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, tome 1, Du côté de chez Swann, 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Parijs, 1987, p. 6. Vertaling Jelle
Noorman. Paginanummers verwijzen naar deze (Tadié-)editie van À la
recherche du temps perdu (Parijs, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1987-
1989), verder aangeduid als RTP.
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vinden, gaat hij op zoek naar nieuwe ervaringen, maar
steeds weer stuit hij op dezelfde grenzen: die van zijn eigen
persoon. Telkens vervalt hij in een rol die hij van jongs af
aan heeft opgebouwd uit zijn verwachtingen en
teleurstellingen, door vooruit en achterom te kijken; een rol
die verhindert dat er ooit nog iets gebeurt wat werkelijk
nieuw is. Wanneer Marcel aan het eind van de roman voor
het eerst in vele jaren weer eens op een receptie in de beau
monde verschijnt, denkt hij aanvankelijk dat de bezoekers
gemaskerd zijn, totdat hij beseft dat hij oog in oog staat met
de gevolgen van de tijd: we zijn als wassen beelden die door
gewoonte uitharden, terwijl we ons moeizaam voort-
bewegen op de duizelingwekkend hoge stelten van onze
herinneringen. Maar hij begrijpt ook dat dit de illusie is,
zoals hij sinds zijn jonge jaren een diepere waarheid achter
de dingen vermoedde. Alleen door te ontsnappen aan de
tirannie van onze conditionering, zullen we in staat zijn tot
die waarheid door te dringen.

De enige ware reis, de enige verjongingsbron, dat is niet
op zoek gaan naar nieuwe landschappen maar met andere
ogen kijken, de wereld zien met de ogen van een ander,
van honderd anderen, de honderd werelden zien die elk
van hen ziet, die elk van hen is. (RTP III, p. 762; vertaling
Jelle Noorman)

Het is het wereldbeeld waarvoor in de wetenschap de basis
is gelegd door mensen als Einstein en dat door
kwantumtheoretici inmiddels is uitgewerkt in ideeën die de
tastbare werkelijkheid – waarvan wijzelf deel uitmaken –
terugbrengen tot een immaterieel energieveld dat louter en
alleen uit eindeloze mogelijkheden bestaat. De implicaties
zijn onvoorstelbaar en in feite metafysisch – we zijn niet wie
we denken te zijn, we bestaan buiten tijd en ruimte – maar
er zijn in onze stoffelijke wereld fenomenen die ons de weg
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uiteindelijk het onderkomen waarin het zich bevond te
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3 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, tome 1, Du côté de chez Swann,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Parijs, 1987, p./6. Vertaling Jelle
Noorman. Paginanummers verwijzen naar deze (Tadié-)editie van À la
recherche du temps perdu (Parijs, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1987- 
1989), verder aangeduid als RTP.
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kunnen wijzen naar een werkelijker, ongrijpbaarder realiteit 
en ons doordringen van onze ware, door de dagelijkse 
routine verhulde identiteit. Een daarvan, zo betoogde Proust, 
is de kunst: 

Het verheffende van ware Kunst (…) is dat ze zich 
opnieuw meester maakt en ons doordringt van een 
werkelijkheid die mijlenver af staat van de realiteit waarin 
we leven en die we, naarmate de conventionele kennis die 
we ervoor in de plaats stellen concreter en 
ondoordringbaarder wordt, steeds verder uit het oog 
verliezen, een werkelijkheid die we, als we niet oppassen, 
bij onze dood nooit zullen hebben gekend, en die 
eenvoudigweg ons leven is, het ware leven, het eindelijk 
ontdekte en verlichte leven, en dus het enige leven dat 
echt wordt geleefd, het leven dat in zekere zin steeds in 
alle mensen, en ook in de kunstenaar, aanwezig  is. 
(RTP IV, p. 474, Vertaling Jelle Noorman) 

Prousts eigen kunstvorm is misschien de meest 
toegankelijke manier om ons buiten onszelf en buiten de tijd 
te laten treden. Zelf zag hij de literatuur, zoals alle kunst, als 
een middel daartoe, en niet als doel op zich. Leven is de 
scheppingsdaad en niet de schepping, en lezen had voor hem 
dan ook alleen zin als het de lezer aanzette tot eigen 
creativiteit. Of zoals hij het verwoordde: lezen staat op de 
drempel van het spirituele leven, het kan ons er naar binnen 
leiden, maar is het niet zelf. 
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Een van mijn favoriete Proustteksten:
La Duchesse de D*** et l’incurable

mélancolie de ses beaux yeux
Freek Bakker1

Un dîner en ville,  een verhaal van Marcel Proust in
Les plaisirs et les jours, begint zo:

Honoré était en retard; il dit bonjour aux maîtres de la
maison, aux invités qu’il connaissait, fut présenté aux
autres et on passa à table.2 (PJ, 97)

In enkele woorden schetst Proust het decor; we mogen een
blik werpen in het appartement van Mme Fremer die een
diner geeft. Veel meer dan dat zal het niet worden. We zien
de gasten van Mme Fremer wel maar we zijn geen getuigen
van wat er tijdens het diner gebeurt. Heel veel gebeurt er
trouwens ook niet. Over het appartement waar het diner
wordt geserveerd, geeft Proust slechts enkele details, en hij
zegt niets over de inrichting, die hij waarschijnlijk bekend
veronderstelt bij zijn lezers. Het is inderdaad niet moeilijk
ons er zelf een voorstelling van te vormen: ongetwijfeld een
Baron Haussmann-achtig appartement, luxueus ingericht,
kroonluchters, een legertje personeel, een rijk gedekte tafel
met Limoges-porcelein, kristallen wijnglazen en zwaar
zilveren bestek. In een hoek van de kamer speelt een kwartet
het quatuor van César Franck of misschien is er een pianist
die de sonate van Gabriel Fauré speelt.

1 Freek Bakker is docent taalverwerving Frans (Universiteit van Amsterdam), en
docent Nederlands als tweede taal (UvA/Instituut voor Nederlands
Taalonderwijs en Taaladvies).
2 Marcel Proust, Les plaisirs et les jours, in: Jean Santeuil, précédé de Les
plaisirs et les jours, Gallimard,'Bibliothèque de la Pléiade’, 1971. In de tekst 
afgekort als PJ gevolgd door de paginaverwijzingen.
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Al voor het verhaal begint, suggereert Proust dat dit een 
satirische strekking heeft, door het een motto uit een satire 
van Horatius mee te geven.3 Horatius laat daarin een zekere 
Fundanius verslag doen van een diner dat georganiseerd was 
ter ere van Maecenas. Overigens laat Horatius Fundanius 
wél veel sappige details vertellen. We krijgen te horen wat 
er op het menu stond (onder andere wild zwijn, gevogelte, 
oesters en foie gras, alles rijkelijk besprenkeld met wijn van 
het eiland Kos), en halverwege de maaltijd komt opeens het 
baldakijn waaronder de gasten aanliggen, naar beneden 
zodat iedereen onder het stof zit. 

Over de Honoré uit de eerste zin wordt niets verteld maar 
hij lijkt wel tot de intimi van de gastvrouw en gastheer te 
behoren want er is op hem gewacht. Bovendien is hij goed 
ingevoerd in de beau monde, hij kent in ieder geval  de 
gasten die Mme Fremer heeft uitgenodigd, ook al heeft ze 
voor deze avond niet haar gewone ‘petit clan’, maar alleen 
mensen uitgenodigd die ze eigenlijk niet wil uitnodigen 
maar die ze toch zo af en toe wel moet uitnodigen. 

… le hasard avait voulu que Mme Fremer écoulât 
précisément ce soir-là un stock de gens qu’elle n’avait pu 
inviter à ses dîners, à qui, pour des raisons différentes, 
elle tenait à faire des politesses, et qu’elle avait réunis 
presque pêle-mêle. (PJ, 98) 

Mme Fremer hoopt dat ze zo weer voor een paar jaar van 
deze mensen verlost zal zijn: 

Elle voulait que ce dîner comptât pour plusieurs années. 
(PJ, 99) 

3 Horatius, Satires II, 8. 
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Wie waren er bij dat diner? Allereerst natuurlijk Mme
Fremer, la maîtresse de la maison, een vrouw met twee
gezichten. Toen ze nog op de beurs speculeerde, was ze niet
wars van durfinvesteringen, maar aan de andere kant kan ze
ook zacht en lief zijn als een lammetje.

Mme Fremer […] était ambitieuse, intrigante, presque
aventurière, au dire de la finance qu’elle avait
abandonnée pour des destinées plus brillantes, elle
apparaissait au contraire aux yeux du Faubourg et de la
famille royale qu’elle avait conquis comme un esprit
supérieur, un ange de douceur et de vertu. (PJ, 100)

Haar man is er natuurlijk ook. Hij zit flink onder de plak en
wordt helemaal in beslag genomen door alle mondaine
activiteiten van zijn vrouw.

M. Fremer, travaillant le jour à sa banque, et, le soir,
traîné par sa femme dans le monde ou retenu chez lui
quand on recevait […] avait fini par garder dans les
circonstances les plus indifférentes une expression mêlée
d’irritation sourde, de résignation boudeuse,
d’exaspération contenue et d’abrutissement profond.
(PJ, 99)

Het hierna volgende fragment volgt onmiddellijk op de
openingszin. Proust gebruikt hier een bekende techniek om
als auteur de gelegenheid te krijgen zijn personages te
introduceren: hij zet naast Honoré een onbekende in het
milieu neer, een nieuweling in de ‘petit clan’ van
Mme Fremer, die aan Honoré vraagt of deze hem iets wil
vertellen over de andere gasten. De nieuweling is trouwens
een jongen met potentie, mooi bovendien, er wordt hem een
glanzende carrière voorspeld want Mme Fremer is helemaal
weg van hem.
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Il était très beau. La maîtresse de la maison jetait à chaque 
instant sur lui des regards brûlants qui signifiaient assez 
pourquoi elle l’avait invité et qu’il ferait bientôt partie de 
sa société. Honoré sentit en lui une puissance future, mais 
sans envie, par bienveillance polie, se mit en devoir de lui 
répondre. (PJ, 97) 

Honoré kwijt zich dus met enige tegenzin van zijn taak; 
misschien ziet hij in zijn mooie buurman een concurrent en 
is hij bang om zijn positie als ‘fidèle numéro 1’ ten huize 
van de Fremers te moeten afstaan. Honoré kijkt om zich 
heen en ziet tegenover zich twee genodigden van wie 
gezegd wordt dat ze niet met elkaar praatten: 

... on les avait, par maladroite bonne intention, invités 
ensemble et placés l’un près de l’autre parce qu’ils 
s’occupaient tous les deux de littérature. Mais à cette 
première raison de se haïr, ils en ajoutaient une plus 
particulière. (PJ, 97) 

Deze twee mannen doen, zegt Proust een beetje gemeen, 
beiden iets in de literatuur. Gemeen, omdat hij ook had 
kunnen schrijven: ‘deux écrivains’. Hoe dan ook, om die 
reden haten ze elkaar diep en bovendien is de een 
dreyfusard en de ander anti-dreyfusard. 

Een voor een passeren de andere genodigden de revue. 
Allereerst Mme de Torreno, die niet erg op haar gemak is. 
Ze had een avondje met haar minnaar opgeofferd om bij 
Mme Fremer te kunnen netwerken maar dat valt haar erg 
tegen: er zijn geen interessante mensen! Er is wel een echte 
hertogin, maar die kent ze al. De man van Mme de Torreno 
is er ook en naast M. de Torreno zit de zakenpartner van 
M. Fremer. Na heel veel aandringen was die eindelijk
uitgenodigd een keer te komen eten. Iemand anders wie dat
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voorrecht ook ten deel was gevallen, is een humanist; naast
hem zit Mme Lenoir, over wie Proust fijntjes opmerkt:

Portant toujours les mêmes raisins, sa coiffure était
invariable comme ses principes. Ses yeux pétillaient de
bêtise. (PJ, 99)

We komen nu bij de laatste van de tien genodigden die
Honoré aan zijn mooie buurman voorstelt. Het is de hertogin
de D***. Volgens Philippe Kolb heeft waarschijnlijk
mevrouw Straus voor haar model gestaan.4

Mais la plus aimable convive était la jeune duchesse de
D***, dont l’esprit alerte et clair, jamais inquiet ni
troublé, contrastait si étrangement avec l’incurable
mélancolie de ses beaux yeux, le pessimisme de ses
lèvres, l’infinie et noble lassitude de ses mains. (PJ, 100)

Toen ik veertig jaar geleden dit verhaal van Proust voor het
eerst las, vond ik bovenstaande zin het allermooist, al die
prachtige adjectieven in prepositie, de melodie van de zin en
het intrigerende van de inhoud. Ik probeerde me voor te
stellen hoe ‘ongeneeslijk melancholieke ogen’ eruit zien, en
hoe je je handen moet bewegen zodat ze een oneindige en
nobele loomheid zouden tonen. En in een tijdperk waarin
alle studenten over alles een mening wilden hebben, over
hoe de maatschappij eruit moet zien en hoe de universiteit
moest worden ingericht, las ik dat la jeune duchesse de
D*** het maar erg geborneerd vond om meningen te
hebben.

On venait d’avoir une discussion, et cette personne si
absolue dans la vie et qui estimait qu’il n’y avait qu’une

4 Proust, 1971, 935.
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voorrecht ook ten deel was gevallen, is een humanist; naast 
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Portant toujours les mêmes raisins, sa coiffure était 
invariable comme ses principes. Ses yeux pétillaient de 
bêtise. (PJ, 99) 
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4 Proust, 1971, 935. 
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manière de s’habiller répétait à chacun: « Mais, pourquoi 
est-ce qu’on ne peut pas tout dire, tout penser? Je peux 
avoir raison, vous aussi. Comme c’est terrible et étroit 
d‘avoir une opinion. » (PJ, 101) 

In de laatste regels van Un dîner en ville gaat het perspectief 
weer terug naar Mme Fremer. We lezen hoe ze haar diner 
voorzit, als een strenge voorzitter een vergadering. Twee 
keer moet ze snel ingrijpen wanneer de sfeer door een soort 
ruzietje dreigt te worden bedorven. De eerste keer is dat de 
schuld van de nieuweling die overduidelijk nog niet bekend 
is met de heersende codes waarvan er een bepaalt dat je 
sommige onderwerpen eenvoudig niet ter sprake brengt. 
Mme Fremer grijpt efficiënt in en iedereen haalt opgelucht 
adem. Ook de tweede keer weet Mme Fremer met grote 
tegenwoordigheid van geest het probleem met één oneliner 
weg te poetsen. 

Une discussion sur les anarchistes fut plus grave. Mais 
Mme Fremer, comme s’inclinant avec résignation devant 
la fatalité d’une loi naturelle, dit lentement: “À quoi bon 
tout cela? Il y aura toujours des riches et des pauvres.” 
Et tous ces gens dont le plus pauvre avait au moins cent 
mille livres de rente, frappés de cette vérité, délivrés de 
leurs scrupules, vidèrent avec une allégresse cordiale leur 
dernière coupe de vin de Champagne. (PJ, 102) 

Un dîner en ville is een prachtig verhaal. In een relatief 
korte tekst van zo’n 2000 woorden wordt een twaalftal 
mensen haarscherp geportretteerd. Zoals voor een pasfoto 
een effen achtergrond wordt gebruikt, zo wordt onze 
aandacht nergens afgeleid door details of extra informatie. 
We weten niets over de plaats waar het diner wordt 
gehouden, de inrichting van de salon, de kleding van de 
genodigden,  niet  wat  er  op  het  menu  staat,  of  er  een 
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strijkkwartet was; alleen de gasten zijn belangrijk.
Natuurlijk vinden we die typologie van het mondaine milieu
ook in A la recherche du temps perdu, maar het leuke van
het verhaal uit Les plaisirs et les jours is dat de fijne
penseelstreken waarmee een personage wordt beschreven,
niet verloren gaan in een grote hoeveelheid woorden.
Trouwens, ook Proust zelf was te spreken over de bundel
waarvan hij de spontane stijl beter vond, ‘mieux écrit, moins
mal que Swann’.5

De lezer van Un dîner en ville kan zich tenslotte nog een
uurtje amuseren met het maken van de tafelschikking.
Proust geeft een paar summiere aanwijzingen, ‘son voisin’,
‘en face’, maar verder is het interpreteren. De mooie
nieuweling zit natuurlijk naast Mme Fremer, Honoré daar
weer naast, en er is een rijtje van vier genodigden van wie
we zeker weten dat ze naast elkaar zitten: M. de Torreno, de
associé de M. Fremer, de humanist en Mme Lenoir. Met een
langwerpige tafel was geen schikking mogelijk, een zuiver
ronde tafel lijkt te groot voor het appartement van Mme
Fremer; we komen er het beste uit door een ovale tafel te
kiezen maar andere schikkingen.

5 Ibidem, 902
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Proust, Toussaint, de trein en de telefoon 
Egbert Dommering1

Een vergelijking 
In deze bijdrage wil ik een vergelijking maken tussen Proust 
en de Franstalige Belgische schrijver Jean Philippe 
Toussaint (Brussel, 1957).2 Toussaint is  diepgaand 
beïnvloed door de Recherche van Proust, die hij naar eigen 
zeggen telkens weer herleest.3 Hij herinnert zich de 
verschillende leunstoelen waarin hij een bepaald deel las, en 
hij weet bij herlezing vaak niet of hij een passage voor het 
eerst onder ogen krijgt of al honderdmaal eerder heeft 
gezien. In het essay ‘Lire Proust’ noemt hij geen specifieke 
thema’s maar de passages over de telefoon in zijn romans 
sluiten zo aan bij wat in de Recherche over de telefoon 
geschreven wordt dat hij deze fragmenten menigmaal moet 
hebben gelezen.4

De vergelijking in dit stuk spitst zich toe op het motief 
van de telefoon. Proust was gefascineerd door het feit dat je 
je in een trein, een auto of een vliegtuig ruimtelijk kon 
verplaatsen. De telefoon oefende een misschien nog grotere 
fascinatie op hem uit omdat je daarmee niet jezelf maar je 
stem verplaatst. Ik zal eerst iets zeggen over Proust, zijn 
beschouwingen over de psychologische betekenis van het 
zich   verplaatsen   in   de   ruimte   en   de   belangrijkste 

1 Egbert Dommering is emeritus hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit 
van Amsterdam. Onlangs verscheen van zijn hand Het verschil van mening. 
Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee, Amsterdam, Bert Bakker, 
september 2016. 
2 De schrijver onderhoudt een mooie meertalige site met veel informatie over 
leven en werk: www.jptoussaint.com. 
3 Hierna: RTP, geciteerd wordt de Pléiade editie van 1954. 
4 J.-P. Toussaint, ‘Lire Proust’, in L’urgence et la patience, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 2012-2015, pp. 61-68. 
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telefoonpassage in de Recherche. Daarna bespreek ik van
Toussaint de romancyclus Marie waarin de telefoon
eveneens een belangrijke rol speelt. Tot slot zal ik stil staan
bij overeenkomst en verschil. Dan ga ik ook nader in op een
opmerkelijke constatering: Proust heeft het nergens over
film, toch bij uitstek het medium om je in ruimte en tijd te
verplaatsen. Het blijft bij de auto, de trein, het vliegtuig en
de telefoon.

Proust en het zich verplaatsen
Proust heeft zich in de Recherche herhaaldelijk uitgelaten
over de transporttechnologie die, in de periode dat hij aan
zijn roman werkte, een snelle ontwikkeling doormaakte.
Eerst is er de trein, dan de auto en daarna het vliegtuig.5
Voordat de treinreis wordt ondernomen, stapelen zich in de
geest van de verteller de fantasievoorstellingen op van de
plek waar hij naar toegaat (‘Le nom’). Het spoorboekje is
een eerste wegwijzer naar de gedroomde plek. Het
geleidelijk verschuivende landschap tijdens de reis
symboliseert de vervloeiing van droom en werkelijkheid
(‘Le pays’). Een klassieke passage over de treinreis is de
beschrijving van het traject Parijs-Balbec in À l’ombre des
jeunes filles en fleurs:

Ce voyage, on le ferait sans doute aujourd’hui en
automobile, croyant le rendre ainsi plus agréable. On
verra, qu’accompli de cette façon, il serait même, en un
sens, plus vrai puisqu’on y suivrait de plus près, dans une
intimité plus étroite, les diverses gradations selon
lesquelles change la face de la terre. Mais enfin le plaisir
spécifique du voyage n’est pas de pouvoir descendre en

5 Voor de analyse van Proust en het transport, en dan met name het vliegtuig,
steun ik op Margaret Mein, ‘Les ailes, le vol et l’aviation dans la Recherche et
les Cahiers’, in: Nederlandse Vereniging van Vrienden van Marcel Proust,
Jaarboek 1979, nr. 6, pp. 81-136.
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route et de s’arrêter quand on est fatigué, c’est de rendre 
la différence entre le départ et l’arrivée non pas aussi 
insensible, mais aussi profonde qu’on peut,  de  la 
ressentir dans sa totalité, intacte, telle qu’elle était en 
nous quand notre imagination nous portait du lieu où 
nous vivions jusqu’au cœur d’un lieu désiré, en un bond 
qui nous semblait moins miraculeux parce qu’il 
franchissait une distance que parce qu’il unissait deux 
individualités distinctes de la terre, qu’il nous menait d’un 
nom à un autre nom, et que schématise (mieux qu’une 
promenade où, comme on débarque où l’on veut, il n’y a 
guère plus d’arrivée) l’opération mystérieuse qui 
s’accomplissait dans ces lieux spéciaux, les  gares, 
lesquels ne font presque pas partie [pour ainsi dire] de la 
ville mais contiennent l‘essence de sa personnalité de 
même que sur un écriteau signalétique elles portent son 
nom. (RTP I, p. 644; mijn cursivering) 

Bij het vliegtuig krijgt de ervaring van de verplaatsing 
mythische proporties door de associatie met een vliegende 
god, een Mercurius of een engel. Het vliegtuig zorgt ook 
voor een relativering van de notie van afstand en tijd, alsof 
de schrijver de relativiteitstheorie al voelde aankomen. Als 
hij aan het eind van La Prisonnière met Albertine in de auto 
rijdt, voelt hij bij het horen van een onbekend geluid in de 
lucht eerst een nostalgisch verlangen naar vroeger, naar 
bijvoorbeeld het klokgebeier van de St Hilaire kerk. Het 
geluid wordt vervolgens getransformeerd naar het 
onbekende en aangename gebrom in de lucht dat de 
grootmoeder niet meer heeft gehoord maar waar zij ook van 
zou hebben gehouden (‘un bruit que je ne reconnus pas 
d’abord et que ma grand’mère eût, lui aussi, tant aimé’). 
Totdat Albertine naast hem zegt: ‘Tiens, il y a un aéroplane. 
Il est très haut, très haut.’ Daarna hervat de verteller zijn 
bespiegeling: 
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Je regardais tout autour de moi, mais (…) je ne voyais,
sans aucune tache noire, que la pâleur intacte du bleu sans
mélange. (…). Peut-être, quand les distances sur terre
n’étaient pas encore abrégées depuis longtemps par la
vitesse comme elles le sont aujourd’hui, le sifflet d’un
train passant à deux kilomètres était-il pourvu de cette
beauté qui maintenant, pour quelque temps encore, nous
émeut dans le bourdonnement d’un aéroplane à deux
mille mètres, à l’idée que les distances parcourues dans ce
voyage vertical sont les mêmes que sur le sol (…).
(RTP III, 405)

De verteller vervolgt zijn gedachtengang over de relativiteit
van de plaats en de afstand, al naar gelang het
vervoermiddel, en kondigt in die passage de telefoon, die
plaats en afstand opheft, feitelijk al aan:

...un aéroplane à deux mille mètres n’est pas plus loin
qu’un train à deux kilomètres, est plus près même, le
trajet identique s’effectuant dans un milieu plus pur, sans
séparation entre le voyageur et son point de départ, de
même que sur mer ou dans les plaines, par un temps
calme, le remous d’un navire déjà loin ou le souffle d’un
seul zéphyr raye l‘océan des eaux ou des blés.
(RTP III, 405)

Proust en de telefoon
De telefoon is een bijzonder instrument dat de stem van een
afwezige naderbij brengt en zo de betekenis kan krijgen van
een communicatiemiddel dat een bericht uit de niet
zichtbare wereld brengt; in de Recherche is dat al snel een
bericht uit het hiernamaals of de onderwereld. De klassieke
passage staat in Le Côté de Guermantes en gaat over het
telefoongesprek met de grootmoeder die in dit deel sterft:
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Le téléphone n’était pas encore à cette époque d’un usage 
aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l‘habitude met 
si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces 
sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que, 
n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la 
seule pensée que j’eus, ce fut que c’était bien long, bien 
incommode, et presque l’intention d’adresser une plainte: 
comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez 
rapide à mon gré, dans ses brusques changements, 
l’admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent 
pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent, 
l’être à qui nous voulions parler, et qui, restant à sa table, 
dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère c’était 
Paris), sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui 
n’est pas forcément le même, au milieu de circonstances 
et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va 
nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines 
de lieues (lui et toute l‘ambiance où il reste plongé) près 
de notre oreille, au moment où notre caprice l’a ordonné. 
Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une 
magicienne, sur le souhait qu’il en exprime, fait 
apparaître dans une clarté surnaturelle, sa grand’mère ou 
sa fiancée, en train de feuilleter un livre, de verser des 
larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et 
pourtant très loin, à l’endroit même où elle se trouve 
réellement. Nous n’avons, pour que ce miracle 
s’accomplisse, qu’à approcher nos lèvres de la planchette 
magique et à appeler – quelquefois un peu trop 
longtemps, je le veux bien – (…). (RTP II, p. 133 e.v.) 

Deze geheimzinnige verbinding met de stem van de 
onzichtbare heeft ook mythische kanten. Ditmaal zijn het de 
Danaïden die veroordeeld zijn om in de onderwereld 
eindeloos amforen leeg te schenken als straf voor de moord 
op hun echtgenoten. Het totstandbrengen en onderhouden 
van de verbinding op afstand is het eeuwige leegschenken 

46 

van de urn met vloeistof en in deze metaforiek gaat het
bovendien om een verbinding met de onderwereld zelf:

les Vierges Vigilantes dont nous entendons chaque jour la
voix sans jamais connaître le visage, et qui sont nos
Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles
surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes
par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu’il soit
permis de les apercevoir : les Danaïdes de l’invisible qui
sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes
des sons; les ironiques Furies qui, au moment que nous
murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que
personne ne nous entendait, nous crient cruellement: «
J’écoute » ; les servantes toujours irritées du Mystère, les
ombrageuses prêtresses de l‘Invisible, les Demoiselles du
téléphone ! (RTP II, p. 133)

En dan komt uit het niets de stem van de geliefde:

Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine
d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un
bruit léger – un bruit abstrait – celui de la distance
supprimée – et la voix de l’être cher s’adresse à nous.
C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais
comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans
angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir,
avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était
si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de
décevant dans l‘apparence du rapprochement le plus
doux, et à quelle distance nous pouvons être des
personnes aimées au moment où il semble que nous
n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence
réelle que cette voix si proche – dans la séparation
effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation
éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir
celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette
voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et
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Le téléphone n’était pas encore à cette époque d’un usage
aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l‘habitude met
si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces
sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que,
n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la
seule pensée que j’eus, ce fut que c’était bien long, bien
incommode, et presque l’intention d’adresser une plainte:
comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez
rapide à mon gré, dans ses brusques changements,
l’admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent
pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent,
l’être à qui nous voulions parler, et qui, restant à sa table,
dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère c’était
Paris), sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui
n’est pas forcément le même, au milieu de circonstances
et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va
nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines
de lieues (lui et toute l‘ambiance où il reste plongé) près
de notre oreille, au moment où notre caprice l’a ordonné.
Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une
magicienne, sur le souhait qu’il en exprime, fait
apparaître dans une clarté surnaturelle, sa grand’mère ou 
sa fiancée, en train de feuilleter un livre, de verser des
larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et
pourtant très loin, à l’endroit même où elle se trouve
réellement. Nous n’avons, pour que ce miracle
s’accomplisse, qu’à approcher nos lèvres de la planchette
magique et à appeler – quelquefois un peu trop
longtemps, je le veux bien – (…). (RTP II, p. 133 e.v.)

Deze geheimzinnige verbinding met de stem van de
onzichtbare heeft ook mythische kanten. Ditmaal zijn het de
Danaïden die veroordeeld zijn om in de onderwereld
eindeloos amforen leeg te schenken als straf voor de moord
op hun echtgenoten. Het totstandbrengen en onderhouden
van de verbinding op afstand is het eeuwige leegschenken
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van de urn met vloeistof en in deze metaforiek gaat het 
bovendien om een verbinding met de onderwereld zelf: 

les Vierges Vigilantes dont nous entendons chaque jour la 
voix sans jamais connaître le visage, et qui sont nos 
Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles 
surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes 
par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu’il soit 
permis de les apercevoir : les Danaïdes de l’invisible qui 
sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes 
des sons; les ironiques Furies qui, au moment que nous 
murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que 
personne ne nous entendait, nous crient cruellement: « 
J’écoute » ; les servantes toujours irritées du Mystère, les 
ombrageuses prêtresses de l‘Invisible, les Demoiselles du 
téléphone ! (RTP II, p. 133) 

En dan komt uit het niets de stem van de geliefde: 

Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine 
d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un 
bruit léger – un bruit abstrait – celui de la distance 
supprimée – et la voix de l’être cher s’adresse à nous. 
C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais 
comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans 
angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, 
avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était 
si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de 
décevant dans l‘apparence du rapprochement le plus 
doux, et à quelle distance nous pouvons être  des 
personnes aimées au moment où il semble que nous 
n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence 
réelle que cette voix si proche – dans la séparation 
effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation 
éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir 
celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette 
voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et 
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j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand 
une voix reviendrait ainsi (seule et ne tenant plus à un 
corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon 
oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au 
passage   sur   des   lèvres   à   jamais   en   poussière. 
(RTP II, p. 134) 

Maar het emotionerende moment is van korte duur. De stem 
breekt af. Alsof Orpheus tegen het verbod in omkijkt naar 
Eurydice waarna de geliefde langzaam in de onderwereld 
verdwijnt en het contact wordt verbroken: 

(…) mais alors il arriva que, me laissant plus seul encore, 
je cessai tout d’un coup de percevoir cette voix. Ma 
grand’mère ne m’entendait plus, elle n’était plus en 
communication avec moi, nous avions cessé  d’être en 
face l’un de l’autre, d’être l’un pour l’autre audibles, je 
continuais à l’interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant 
que des appels d’elle aussi devaient s’égarer. (…). Il me 
semblait que c’était déjà une ombre chérie que je venais 
de laisser se perdre parmi les ombres, et seul devant 
l’appareil, je continuais à répéter en vain: « Grand’mère, 
grand’mère », comme Orphée, resté seul, répète le nom 
de la morte. (…) j’aurais voulu une dernière fois invoquer 
les Filles de la Nuit, les Messagères de la parole, les 
Divinités sans visage; mais les capricieuses Gardiennes 
n’avaient plus voulu m’ouvrir les portes merveilleuses, ou 
sans doute elles ne le purent pas; (…). (RTP II, p. 136) 

De reiziger in de trein, auto of het vliegtuig ziet zijn gevoel 
voor afstand en snelheid veranderen, de reiziger in de tijd 
balanceert tussen leven en dood. 
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De Marie-cyclus van Toussaint
De Marie-cyclus bestaat uit vier delen die ieder op zichzelf
kunnen worden gelezen, maar toch een nauwe samenhang
vertonen.6 Kort samengevat is dit het verhaal:

Faire l’Amour (2002) Het boek speelt in de winter in
Tokio. De breuk tussen de verteller, een schrijver, en
Marie Madeleine Marguerite de Montalte, gevierd
couturière en kunstenaar, kondigt zich al aan. De
handeling speelt zich af vlak voor de opening van Marie’s
tentoonstelling. Ze gaan uit elkaar. De schrijver logeert
bij een vriend buiten Tokio, maar gaat terug naar Tokio
en probeert daar het tentoonstellingsgebouw waar Marie’s
tentoonstelling zal worden gehouden de avond voor de
opening binnen te dringen om een kunstwerk met
zoutzuur te vernietigen. Een bewaker verhindert dat.
Fuir (2005): Het is de zomer voor het verblijf in Tokio.
De schrijver is op een missie in China om een
semicriminele relatie van Marie een grote som contant te
betalen. Hij voert in de trein tussen Peking en Shanghai
het telefoongesprek dat het onderwerp van mijn
vergelijking is. Marie belt de schrijver uit Parijs om hem
de plotselinge dood van haar op Elba wonende vader mee
te delen (eerste doodstijding per telefoon). Bij terugkeer
in Europa gaat de schrijver mee naar Elba voor de
begrafenis van Marie’s vader.

La verité sur Marie (2009) Dit boek speelt na de winter in
Tokio in de lente en zomer in Parijs en op Elba. Marie en
de schrijver leven gescheiden in Parijs. Marie belt geheel
onverwacht met de schrijver omdat de paardeneigenaar
Jean Christophe de G., die zij in Tokio vlak voor de
opening van haar tentoonstelling had ontmoet, bij haar
thuis tijdens het bedrijven van de liefde een fatale

6 Alle verschenen bij Les Éditions de Minuit. Synopses van de boeken zijn te
vinden op de in noot 2 vermelde site.
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j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand
une voix reviendrait ainsi (seule et ne tenant plus à un 
corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon
oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au
passage sur des lèvres à  jamais  en poussière.
(RTP II, p. 134)

Maar het emotionerende moment is van korte duur. De stem
breekt af. Alsof Orpheus tegen het verbod in omkijkt (het
gebod dat hij niet mag omkijken) naar Eurydice waarna de
geliefde langzaam in de onderwereld verdwijnt en het
contact wordt verbroken:

(…) mais alors il arriva que, me laissant plus seul encore,
je cessai tout d’un coup de percevoir cette voix. Ma
grand’mère ne m’entendait plus, elle n’était plus en
communication avec moi, nous avions cessé d’être en
face l’un de l’autre, d’être l’un pour l’autre audibles, je
continuais à l’interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant
que des appels d’elle aussi devaient s’égarer. (…). Il me
semblait que c’était déjà une ombre chérie que je venais
de laisser se perdre parmi les ombres, et seul devant
l’appareil, je continuais à répéter en vain: « Grand’mère,
grand’mère », comme Orphée, resté seul, répète le nom
de la morte. (…) j’aurais voulu une dernière fois invoquer
les Filles de la Nuit, les Messagères de la parole, les
Divinités sans visage; mais les capricieuses Gardiennes
n’avaient plus voulu m’ouvrir les portes merveilleuses, ou
sans doute elles ne le purent pas; (…). (RTP II, p. 136)

De reiziger in de trein, auto of het vliegtuig ziet zijn gevoel
voor afstand en snelheid veranderen, de reiziger in de tijd
balanceert tussen leven en dood.
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De Marie-cyclus bestaat uit vier delen die ieder op zichzelf 
kunnen worden gelezen, maar toch een nauwe samenhang 
vertonen.6 Kort samengevat is dit het verhaal: 

Faire l’Amour (2002) Het boek speelt in de winter in 
Tokio. De breuk tussen de verteller, een schrijver, en 
Marie Madeleine Marguerite de Montalte, gevierd 
couturière en kunstenaar, kondigt zich al aan. De 
handeling speelt zich af vlak voor de opening van Marie’s 
tentoonstelling. Ze gaan uit elkaar. De schrijver logeert 
bij een vriend buiten Tokio, maar gaat terug naar Tokio 
en probeert daar het tentoonstellingsgebouw waar Marie’s 
tentoonstelling zal worden gehouden de avond voor de 
opening binnen te dringen om een kunstwerk met 
zoutzuur te vernietigen. Een bewaker verhindert dat. 
Fuir (2005): Het is de zomer voor het verblijf in Tokio. 
De schrijver is op een missie in China om een 
semicriminele relatie van Marie een grote som contant te 
betalen. Hij voert in de trein tussen Peking en Shanghai 
het telefoongesprek dat het onderwerp van mijn 
vergelijking is. Marie belt de schrijver uit Parijs om hem 
de plotselinge dood van haar op Elba wonende vader mee 
te delen (eerste doodstijding per telefoon). Bij terugkeer 
in Europa gaat de schrijver mee naar Elba voor de 
begrafenis van Marie’s vader. 

La verité sur Marie (2009) Dit boek speelt na de winter in 
Tokio in de lente en zomer in Parijs en op Elba. Marie en 
de schrijver leven gescheiden in Parijs. Marie belt geheel 
onverwacht met de schrijver omdat de paardeneigenaar 
Jean Christophe de G., die zij in Tokio vlak voor de 
opening van haar tentoonstelling had ontmoet, bij haar 
thuis  tijdens  het  bedrijven  van  de  liefde  een  fatale 

6 Alle verschenen bij Les Éditions de Minuit. Synopses van de boeken zijn te 
vinden op de in noot 2 vermelde site. 
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hartaanval heeft gekregen (tweede doodstijding per 
telefoon). Flashback naar hoe de schrijver op afstand 
Marie met De G. op de renbaan in Tokio heeft gezien. 
Hier is ook de expliciete verwijzing naar de mythe van 
Orpheus en Eurydice te vinden: de schrijver ziet hoe 
Marie met haar nieuwe vriend, de paardeneigenaar De G. 
(degene die dus in haar Parijse appartement het  leven 
laat) verdwijnt op de roltrap die langzaam voert naar de 
VIP room waar de schrijver geen toegang toe heeft. De 
roltrap wordt omschreven als ‘le Styx vertical’: op de 
omhoog rollende trap verwijdert Marie zich als Eurydice 
steeds verder van de schrijver. Later in Parijs nodigt 
Marie (na de dood van De G.) de schrijver uit de 
zomervakantie in Elba door te brengen. Bij dit tweede 
bezoek begint Elba (van het vasteland gescheiden door 
een smalle zeeëngte die aan de rivier de Styx doet 
denken) steeds meer de trekken van het dodenrijk te 
vertonen. De schrijver en Marie keren dus periodiek terug 
naar de Hades. 

Nue (2013) speelt zich in de herfst en winter af, eerst in 
Parijs en daarna op  Elba.  Na  de  zomervakantie  in 
La vérité leven Marie en de schrijver weer gescheiden in 
Parijs. De schrijver zit twee maanden lang op een 
telefoontje van Marie te wachten. Af en toe denkt hij 
terug aan Tokio. We krijgen een flashback van de 
vernissage van de tentoonstelling van Marie, de dag dus 
na de avond dat de schrijver in het eerste deel geprobeerd 
heeft een werk met zoutzuur te vernielen. De schrijver 
probeert binnen te komen, maar wordt door een bewaker 
herkend als de zoutzuurgooier van de vorige avond. Hij 
vlucht het dak op en ziet vandaar door een dakraam hoe 
De G. Marie in de tentoonstellingszaal ontmoet. Tenslotte 
belt Marie om een afspraak in een café te maken. Zij 
nodigt de schrijver uit voor de begrafenis van de oude 
knecht van haar vader op Elba. Het laatste 
telefoongesprek is dus de derde doodstijding. Toch is er 
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een verschil omdat zij eigenlijk wil vertellen dat zij bij
hun laatste hereniging op Elba zwanger van hem is
geworden. Elba is nu helemaal een rokende Hades
geworden ten gevolge van de brand in de chocolade-
fabriek die op het eiland is gevestigd. Het hele eiland
ruikt naar gesmolten chocolade (de zoete ‘pek’ van deze
onderwereld). Ze hervinden elkaar op Elba. De laatste
woorden van de roman zijn die van Marie: ‘Mais tu
m’aimes alors?’ Zullen zij dan toch aan de onderwereld
ontsnappen?

Het telefoongesprek in Fuir
In de trein tussen Shanghai en Peking sluit de schrijver zich 
op in de wc om de liefde te bedrijven met de vriendin van de
geheimzinnige Chinees aan wie hij het geld moest afleveren.
Dan gaat de telefoon en belt Marie met de jobstijding van de
dood van haar vader, Henri de Montalte. Als inleiding tot dit
gesprek krijgen we eerst een bespiegeling van de schrijver
over zijn ‘telefoonangst’, die hij herleidt tot doodsangst: de
telefoon is brenger van doodstijdingen. Daarmee zet hij het
telefoongesprek dat volgt dus in de Proustiaanse sleutel van
de dood, de verloren geliefde (wat Marie op dat moment
ook is):

J’avais toujours eu des relations difficiles avec le
téléphone, une combinaison de répulsion, de trac, de peur
immémoriale, une phobie irrépressible que je ne cherchais
même plus à combattre et avec laquelle j’avais fini par
composer, dont je m’étais accommodé en me servant le
moins possible du téléphone. J’avais toujours plus ou
moins su inconsciemment que cette peur du téléphone
était liée à la mort — peut-être au sexe et à la mort —
mais jamais, avant cette nuit, je n’allais avoir l’aussi
implacable confirmation qu’il y a bien une alchimie
secrète qui unit le téléphone et la mort. (Fuir, p. 44)
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hartaanval heeft gekregen (tweede doodstijding per
telefoon). Flashback naar hoe de schrijver op afstand
Marie met De G. op de renbaan in Tokio heeft gezien.
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Orpheus en Eurydice te vinden: de schrijver ziet hoe
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Parijs en daarna op Elba. Na de zomervakantie in
La vérité leven Marie en de schrijver weer gescheiden in
Parijs. De schrijver zit twee maanden lang op een
telefoontje van Marie te wachten. Af en toe denkt hij
terug aan Tokio. We krijgen een flashback van de
vernissage van de tentoonstelling van Marie, de dag dus
na de avond dat de schrijver in het eerste deel geprobeerd
heeft een werk met zoutzuur te vernielen. De schrijver
probeert binnen te komen, maar wordt door een bewaker
herkend als de zoutzuurgooier van de vorige avond. Hij
vlucht het dak op en ziet vandaar door een dakraam hoe
De G. Marie in de tentoonstellingszaal ontmoet. Tenslotte
belt Marie om een afspraak in een café te maken. Zij
nodigt de schrijver uit voor de begrafenis van de oude
knecht van haar vader op Elba. Het laatste
telefoongesprek is dus de derde doodstijding. Toch is er
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een verschil omdat zij eigenlijk wil vertellen dat zij bij 
hun laatste hereniging op Elba zwanger van hem is 
geworden. Elba is nu helemaal een rokende Hades 
geworden ten gevolge van de brand in de chocolade- 
fabriek die op het eiland is gevestigd. Het hele eiland 
ruikt naar gesmolten chocolade (de zoete ‘pek’ van deze 
onderwereld). Ze hervinden elkaar op Elba. De laatste 
woorden van de roman zijn die van Marie: ‘Mais tu 
m’aimes alors?’ Zullen zij dan toch aan de onderwereld 
ontsnappen? 

Het telefoongesprek in Fuir 
In de trein tussen Shanghai en Peking sluit de schrijver zich 
op in de wc om de liefde te bedrijven met de vriendin van de 
geheimzinnige Chinees aan wie hij het geld moest afleveren. 
Dan gaat de telefoon en belt Marie met de jobstijding van de 
dood van haar vader, Henri de Montalte. Als inleiding tot dit 
gesprek krijgen we eerst een bespiegeling van de schrijver 
over zijn ‘telefoonangst’, die hij herleidt tot doodsangst: de 
telefoon is brenger van doodstijdingen. Daarmee zet hij het 
telefoongesprek dat volgt dus in de Proustiaanse sleutel van 
de dood, de verloren geliefde (wat Marie op dat moment 
ook is): 

J’avais toujours eu des relations difficiles avec le 
téléphone, une combinaison de répulsion, de trac, de peur 
immémoriale, une phobie irrépressible que je ne cherchais 
même plus à combattre et avec laquelle j’avais fini par 
composer, dont je m’étais accommodé en me servant le 
moins possible du téléphone. J’avais toujours plus ou 
moins su inconsciemment que cette peur du téléphone 
était liée à la mort — peut-être au sexe et à la mort — 
mais jamais, avant cette nuit, je n’allais avoir l’aussi 
implacable confirmation qu’il y a bien une alchimie 
secrète qui unit le téléphone et la mort. (Fuir, p. 44) 
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Daarna volgt het gesprek tussen de in de rijdende trein in 
China staande verteller en de in Parijs door de zalen van het 
Louvre en de brede trappen van het museum naar buiten 
lopende Marie. Het is een telefoongesprek dat de 
duizelingwekkende afstand tussen China en de Franse 
hoofdstad in onderdelen van seconden overbrugt. De 
schrijver beschrijft de landschappen die tijdens dit gesprek 
langsglijden. Tenslotte sterft de stem van Marie als Eurydice 
die zich terugtrekt in de onderwereld. Enkele fragmenten: 

Marie, je le compris aux légers cahots qui se firent alors 
entendre dans le téléphone, s’était levée et elle quittait le 
Louvre, elle traversait les salles en direction de la sortie, 
silhouette vacillante, chancelante, ses doigts tremblaient 
et la lumière du soleil lui brûlait les yeux, elle accélérait 
le pas et tâchait de quitter au plus vite les deux cents 
mètres en enfilade de la Grande Galerie comme pour fuir 
la nouvelle qu’elle venait d’apprendre, déviant à peine sa 
trajectoire et n’hésitant pas à bousculer les visiteurs qui se 
trouvaient sur son chemin, fendant ici, éperonnant là, un 
bras en éclaireur, laissant dans son sillage une onde de 
têtes qui se retournaient sur son passage dans un murmure 
d’incrédulité et de désapprobation. (…) Les yeux fermés 
et sans bouger, j’écoutais la voix de Marie qui parlait à 
des milliers de kilomètres de là et que j’entendais par-delà 
les terres infinies, les campagnes et les steppes, les forêts, 
les lacs, les villes et les montagnes, par-delà l’étendue de 
la nuit et son dégradé de couleurs à la surface de la terre, 
par-delà les clartés mauves du crépuscule sibérien et les 
premières lueurs orangées des couchants des villes est- 
européennes, j’écoutais la faible voix de Marie qui parlait 
dans le soleil du plein après-midi parisien et qui me 
parvenait à peine altérée dans l’obscurité de ce train, la 
faible voix de Marie qui me transportait littéralement, 
comme peut le faire la pensée, le rêve ou la  lecture, 
quand,  dissociant  le  corps  de  l’esprit,  le  corps  reste 
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statique et l’esprit voyage, se dilate et s’étend, et que,
lentement, derrière nos yeux fermés, naissent des images
et resurgissent des souvenirs, des sentiments et des états
nerveux, se ravivent des douleurs, des émotions enfouies,
des peurs, des joies, des sensations, de froid, de chaud,
d’être aimé, de ne pas savoir, dans un afflux régulier de
sang dans les tempes, une accélération régulière des
battements du coeur, et un ébranlement, comme une
lézarde, dans la mer de larmes sèches gelée en nous. (…).
La voix de Marie s’était tue, plus aucun son ne me
parvenait dans l’appareil. Je n’avais pas bougé. Le front
contre la vitre, et les sens à l’arrêt, j’avais simplement à
l’esprit la phrase comme vide de sens: Henri de Montalte
est mort — et je continuais de regarder fixement la nuit
par la fenêtre. J’avais chaud, je transpirais, je sentais de la
sueur bouger sur mon front, qui descendait lentement le
long de mes tempes et que je ne prenais pas la peine
d’éponger. Je continuais de regarder par la fenêtre,
j’essayais de distinguer quelque chose dans l’obscurité
que nous traversions, des champs à perte de vue, des
rizières et des villages, une zone d’ombre indistincte que
je savais être la campagne chinoise. (Fuir, p. 46-58)

Analyse van de telefoongesprekken
Zowel Proust als Toussaint associëren telefonische
communicatie met de dood. Heel Proustiaans is ook de in
het bovenstaand citaat voorkomende beeld van de reizende
stem die duizenden kilometers over land aflegt. Toussaint
beschrijft het telefoongesprek in een rijdende trein tussen de
stilstaande ontvanger van het gesprek en de lopende beller
in Parijs en de snelheid van het licht waarmee het gesprek
getransporteerd wordt. Hij combineert dus de
gezichtspunten van Proust over beweging in de ruimte en
beweging in de tijd. Eigenlijk is het gesprek een
beschrijving van het beroemde gedachtenexperiment van
Einstein over de relativiteit van beweging en waarneming
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waarbij de in de trein stilstaande passagier en de stilstaande 
passagier in het landschap de blikseminslag niet  op 
hetzelfde moment waarnemen omdat ze niet dezelfde 
snelheid hebben ten opzichte van de lichtbron. Er is geen 
volstrekte gelijktijdigheid tussen de wandeling in Parijs en 
de stilstand in de voortsnellende trein in China. 

Toussaint is ook filmisch (film is een andere grote 
inspiratiebron voor zijn schrijven), omdat de lange 
struikelende wandeling van Marie door het Louvre en in de 
Rue de Rivoli lijkt op de techniek van de single shot van een 
voortgaande beweging in een film (ook wel een ‘lange 
rijder’ genoemd, omdat de camera op een karretje meerijdt 
met de het bewegende onderwerp), die bijvoorbeeld door de 
Russische regisseur Alexander Sokoerov is toegepast in de 
film The Russian Ark (2002). Hij vertelt daarin de Russische 
geschiedenis in één rijdend shot door de collectie van het 
museum Hermitage in Sint Petersburg. De twee door het 
telefoongesprek verbonden bewegingen van de trein in 
China en de wandeling in Parijs sterven in het moment dat 
het gesprek afbreekt en de schrijver alleen nog het 
langsstormende duistere landschap ziet waar de trein 
doorheen raast. Er zit ook een slapstickmoment in: de scène 
waarin Marie halverwege haar wandeling haar zonnebril 
gaat zoeken in haar tas, waarvan ze de inhoud vervolgens 
uitstort over het trottoir: 

...et Marie, les doigts tremblants, se sentait défaillir, 
s’évanouir, la poitrine oppressée, cherchait fiévreusement 
ses lunettes de soleil dans son sac en fouillant et 
renversant tout sur le trottoir, agendas, clés, livres, lettres, 
bâton de rouge, passeport, cartes de crédit, qui tombaient 
les uns sur les autres par terre et qu’elle s’accroupissait 
sur le trottoir pour ramasser par pelletées imprécises pour 
les refoutre n’importe comment dans le sac, jusqu’à ce 
qu’elle trouve enfin ses lunettes de soleil. (Fuir, p. 46-58) 
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Je zou het een parodie kunnen noemen op de hiervoor
geciteerde passage van Proust over de twee werelden die
met elkaar worden verbonden door een telefoongesprek, die
ik hier herhaal omdat zij door de beschrijving van Toussaint
een nieuwe komische dimensie krijgt:

Comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez
rapide à mon gré, dans ses brusques changements,
l’admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent
pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent,
l’être à qui nous voulions parler, et qui restant à sa table,
dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère c’était
Paris), sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui
n’est pas forcément le même, au milieu de circonstances
et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va
nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines
de lieues (lui et toute l’ambiance où il reste plongé) près
de notre oreille, au moment où notre caprice l’a ordonné.
(Fuir, p. 46-58)

‘Tiens, il y a un aréoplane’, maar waar is de film?
Proust was zich bewust van de veranderingen in de techniek.
In het eerste deel van À l’ombre des jeunes filles en fleurs,
merkt hij op:

Cela n’empêche pas que chaque fois que la société est
momentanément immobile, ceux qui y vivent s’imaginent
qu’aucun changement n’aura plus lieu, de même qu’ayant
vu commencer le téléphone, ils ne veulent pas croire à
l’aéroplane. (Fuir, p. 46-58)

Proust was dus heel gevoelig voor de technologie van zijn
tijd. Het is daarom opmerkelijk dat hij de film niet in zijn
romancyclus betrekt. Film combineert immers tijd en
beweging, hij roept dikwijls bewegende beelden uit het
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verleden op. De eerste publieke toepassingen van de film in 
Frankrijk dateren van 1895. De eerste megabioscoop werd 
in 1911 in Parijs geopend. Maar de film komt in de 
romancyclus niet voor. De auto en de trein waren chique 
vervoermiddelen die Proust in het milieu waarin hij 
verkeerde als vanzelf is tegengekomen. Het vliegtuig kon hij 
dikwijls in de lucht waarnemen en kende hij door zijn relatie 
met zijn chauffeur en secretaris die in 1914 met zijn 
vliegtuig neerstortte in de Middellandse Zee. De telefoon 
maakte al vrij snel haar entree in de Parijse appartementen 
van de haute bourgeoisie. Maar de film was kennelijk te ver 
van zijn (ziek)bed. Misschien was film ten tijde van het 
schrijven van de Recherche nog te zeer verbonden met 
volkse vermaken als de jaarmarkt en de kermis en nog niet 
doorgedrongen tot de kringen waar Proust toe behoorde. De 
grote Franse avant-garde films dateren van de tweede helft 
van de jaren twintig, te laat dus voor Proust.7

Verder dan de toverlantaarn in Du Coté de chez Swann is 
Proust niet gekomen, terwijl de film toch het medium van de 
‘bewegende herinnering’ van de twintigste eeuw is 
geworden. Bij hem komt het beeld pas in beweging doordat 
de waarnemer zich verplaatst. We zien hoe bij Toussaint het 
perspectief van de film wel in de tijd-ruimte beleving wordt 
opgenomen. De geciteerde Proustiaanse telefoonscène in de 
Chinese trein en het Parijse Louvre is bij hem dan ook 
‘filmisch’. 

7 Jerzy Toeplitz, ‘Drei Wegen des französischen Film’, in Geschichte des Film 
1895-1920, Kapitel 31, München, Roger & Bernard, 1975. 
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Proustiaanseontdekkingsreizigers
Edward Bizub en Luc Fraisse op zoek naar de bronnen van

de Recherche
Manet van Montfrans1

In de Recherche wijdt Prousts Verteller op strategische
plaatsen een aantal bespiegelingen aan het geheugen,
bijvoorbeeld aan het begin (De kant van Swann) en aan het
slot (De tijd hervonden). De werking van het geheugen biedt
tevens de stof voor het verhaal. De rol die Proust toekent
aan het ‘onwillekeurige geheugen’ bij het hervinden van het
verleden is overbekend. En ook het onderscheid dat hij
maakt tussen het ‘maatschappelijke ik’ en het ‘diepe ik’, en
tussen de ‘verloren tijd’ en de ‘hervonden tijd’. Maar waar
komen de ideeën achter die voor zijn lezers al bijna
afgesleten termen vandaan? Zijn ze oorspronkelijk of heeft
Raust zich bij de uitwerking ervan laten inspireren door
voorgangers en/of tijdgenoten? En als dit laatste het geval is,
aan wie is Proust dan schatplichtig en hoe is hij met die
schatplichtigheid omgegaan?

In het interview dat aan de vooravond van de publicatie
van het eerste deel van zijn grote roman, Du côté de chez
Swann, op 13 november 1913 in het dagblad Le Temps
verscheen, wees Proust het idee van schatplichtigheid
misschien niet helemaal van de hand maar kwam er wel heel
dichtbij. Hij had dat interview waarschijnlijk zelf
grotendeels geschreven in plaats van de journalist, Élie-
Joseph Blois, die hij in zijn correspondentie grappig
genoeg aanduidt als ‘ce monsieur du Temps’. Het was voor

1 Manet van Montfrans is gastonderzoeker bij de leerstoel Moderne Europese
Letterkunde van de UvA. In 2014 verscheen haar essaybundel Steltlopen door de
tijd. Geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur, waarin Proust
van meet af aan als referentie aanwezig is.
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hem op dat moment van vitaal belang om zijn eigen ideeën 
zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te brengen. Die taak 
vertrouwde hij niet toe aan een passerende broodschrijver. 
Hier volgt een fragment van het gesprek: 

…mon livre serait peut-être comme un essai d’une suite
de ‘Romans de l’Inconscient’: je n’aurai aucune honte à 
dire de ‘romans bergsoniens’, si je le croyais, car à toute 
époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher – 
après coup naturellement – à la philosophie régnante. 
Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par 
la distinction entre la mémoire volontaire et la mémoire 
involontaire, distinction qui non seulement ne figure pas 
dans la philosophie de M. Bergson, mais est même 
contredite par elle. (…) Pour moi la mémoire volontaire, la 
mémoire de l’intelligence et des yeux ne nous donne du 
passé que des faces sans vérité.2 

Als Proust in deze passage al met veel slagen om de arm 
toegeeft dat ook zijn werk zou kunnen worden verbonden 
met de filosofie van zijn tijd, dan haast hij zich wel om te 
zeggen dat dat in ieder geval niet de filosofie van Bergson 
is. Bergson was in die jaren een zeer gevierde filosoof, een 
publieke figuur, wiens colleges aan het Collège de France 
door de hele Parijse intelligentsia werden bijgewoond en die 
door de schrijvende pers te pas en te onpas werd geciteerd. 
Bergson onderscheidt weliswaar ook twee soorten geheugen, 
‘la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir’, 

2 Marcel Proust, Essais et articles, Gallimard, Folio 1971, 254. Voor een 
kladversie van het vraaggesprek in het handschrift van Proust zie het Bulletin 
d’informations proustiennes, no 43, 2013, 15. Het feit dat de schrijver het 
interview grotendeels zelf had geredigeerd, weerhield hem er niet van om op de 
avond van verschijning bitter te klagen over de verschrikkelijke manier waarop 
men zijn uitspraken had verminkt: Marcel Proust, Correspondance, XII, Ph. 
Kolb (éd.), Plon, 1984, 315. Het interview is in zijn gepubliceerde vorm op 
Gallica na te lezen. 
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maar zijn opvattingen komen niet overeen met Prousts
ideeën en zouden deze, volgens Proust, zelfs weerleggen.3
De filosofische stroming die dominant is in het begin van de
twintigste eeuw, wordt echter niet alleen door Bergson
belichaamd. Op wie doelt Proust nog meer als hij spreekt
over de ‘philosophie régnante’?

Om een antwoord te vinden op die vraag ben ik te rade
gegaan bij twee studies: Proust et le  moi  divisé,
La Recherche creuset de la psychologie expérimentale
(1874-1914) van Edward Bizub, verschenen in 2006, en
L’éclectisme philosophique de Marcel Proust van Luc
Fraisse uit 2013.4 Beide auteurs benadrukken dat de
Proustexegese heel lang ten onrechte het Franse intellectuele
klimaat van Prousts tijd onderbelicht heeft gelaten. Ze zijn
op zoek gegaan naar de verborgen en niet eerder
onderzochte Franse bronnen van de Recherche en laten zien
dat Prousts ideeën inzichtelijker worden als je ze
terugplaatst in het intellectuele klimaat waarin ze zijn
ontstaan.5

3 Bergson heeft zijn theorie over het geheugen ontvouwd in zijn studie Matière
et mémoire, Essai sur la relation entre le corps et l’esprit, Parijs, Félix Alcan,
1896. ‘La mémoire-habitude’, het geheugen van het lichaam, is actief in het nu,
in het heden. Het stelt niet het verleden opnieuw aanwezig, het speelt het
verleden opnieuw, het regelt onze motoriek. ‘La mémoire-image’, het zuivere
geheugen (mémoire pure of mémoire vraie) slaat onze herinneringen op: de
feiten uit ons voorbije leven, als een fotoalbum met datum, uur en alle details.
Het zuivere geheugen vertegenwoordigt voor Bergson de totaliteit van alles wat
ooit gebeurde in ons bestaan.
4 Edward Bizub, Proust et le moi divisé, La Recherche Creuset de la psychologie
expérimentale (1874-1914), Genève, Droz,‘Histoire des idées et critique
littéraire’, nr. 422, 2006; Luc Fraisse, L’éclectisme philosophique de Marcel
Proust, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. Lettres françaises, 2013
(bekroond met de Grand Prix de la critique de l’Académie française).
Edward Bizub is als literatuurwetenschapper verbonden geweest aan de
Universiteit van Genève. Luc Fraisse is hoogleraar Franse Letterkunde aan de
Universiteit van Straatsburg en een groot Proustspecialist.
5 In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was in de Franse literaire wereld het
gebruik van biografische informatie bij de duiding van literaire werken streng
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hem op dat moment van vitaal belang om zijn eigen ideeën
zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te brengen. Die taak
vertrouwde hij niet toe aan een passerende broodschrijver.
Hier volgt een fragment van het gesprek:

…mon livre serait peut-être comme un essai d’une suite
de ‘Romans de l’Inconscient’: je n’aurai aucune honte à
dire de ‘romans bergsoniens’, si je le croyais, car à toute
époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher –
après coup naturellement – à la philosophie régnante.
Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée
par la distinction entre la mémoire involontaire et la
mémoire involontaire, distinction qui non seulement ne
figure pas dans la philosophie de M. Bergson, mais est
même contredite par elle. (…) Pour moi la mémoire
volontaire, la mémoire de l’intelligence et des yeux ne
nous donne du passé que des faces sans vérité.2

Als Proust in deze passage al met veel slagen om de arm
toegeeft dat ook zijn werk zou kunnen worden verbonden
met de filosofie van zijn tijd, dan haast hij zich wel om te
zeggen dat dat in ieder geval niet de filosofie van Bergson
is. Bergson was in die jaren een zeer gevierde filosoof, een
publieke figuur, wiens colleges aan het Collège de France
door de hele Parijse intelligentsia werden bijgewoond en die
door de schrijvende pers te pas en te onpas werd geciteerd.
Bergson onderscheidt weliswaar ook twee soorten
geheugen, ‘la mémoire-habitude en la mémoire-souvenir’,

2 Marcel Proust, Essais et articles, Gallimard, Folio 1971, 254. Voor een
kladversie van het vraaggesprek in het handschrift van Proust zie het Bulletin
d’informations proustiennes, no 43, 2013, 15. Het feit dat de schrijver het
interview grotendeels zelf had geredigeerd, weerhield hem er niet van om op de
avond van verschijning bitter te klagen over de verschrikkelijke manier waarop
men zijn uitspraken had verminkt: Marcel Proust, Correspondance, XII, Ph.
Kolb (éd.), Plon, 1984, 315. Het interview is in zijn gepubliceerde vorm op
Gallica na te lezen.
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Bizub houdt het onderscheid dat Proust maakt tussen het 
maatschappelijke en het diepe ik tegen het licht van de 
ontwikkelingen binnen de Franse empirische  psychologie 
(de psychofysiologie) tussen 1874 en 1914. Deze 
ontwikkelingen zijn, behalve door de banvloek in de jaren 
zeventig op het gebruik van biografische gegevens bij de 
interpretatie van een literair werk en de belangstelling voor 
de Duitse subjectfilosofie, ook door de grote vlucht van de 
freudiaanse psychoanalyse in de Proustexegese nagenoeg 
over het hoofd gezien. In het eerste deel van zijn studie, dat 
de periode 1874-1892 beslaat, gaat Bizub uitvoerig in op de 
beschrijvingen van het verschijnsel van de meervoudige 
persoonlijkheid en van geheugenstoornissen. Het tweede 
deel behandelt de periode tussen 1892 en 1914 waarin een 
volgende generatie artsen-psychologen van observatie en 
experiment naar behandeling overstapten. Zijn studie slaat 
daarmee een brug tussen de talrijke werken die gewijd zijn 
aan het medisch universum in de Recherche en de 
interpretaties die de roman vanuit de psychoanalyse 
belichten. 

Het onderzoek van Luc Fraisse is breder van opzet. Zijn 
Eclectisme is net zoals de Recherche een monumentaal, 
ongelooflijk rijk boek: het telt maar liefst 1332 bladzijden 
die gewijd zijn aan de intellectuele vorming van Proust en 
aan de sporen die daarvan zijn terug te vinden in de 
romancyclus. Fraisse waarschuwt zijn lezer al op de eerste 
bladzijde van zijn studie: de relatie van de romanschrijver 
Proust tot de filosofie is een van de moeilijkste onderwerpen 
die een Proustspecialist kan aansnijden. Proust was 
filosofisch buitengewoon goed onderlegd, het onderwijs dat 

verboden. Om dat verbod kracht bij te zetten maakte men dankbaar gebruik van 
Prousts eigen onderscheid tussen het ‘diepe ik’ en het ‘maatschappelijke ik’. 
Die kortzichtigheid heeft mede geleid tot een langdurige verduistering van de 
context waarin de Recherche tot stand is gekomen. 
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hij kreeg strekte zich uit van Aristoteles en Plato, via
Descartes, Leibniz, Kant en Schopenhauer, tot Taine en
Bergson. Maar als hij al in de Recherche filosofische
doctrines of figuren bij naam en toenaam noemt, dan leiden
de ideeën die hij beschrijft meestal niet tot een serieuze
beschouwing maar alleen tot grappige of satirische
anecdotes.

In zijn inleiding geeft Fraisse een uitgebreid overzicht
van al bestaande studies. De verhouding van Proust tot de
psychofysiologie, het onderwerp waarover ook Bizub
schrijft, bespreekt hij in hoofdstuk XV. Aan de bijzonder
complexe relaties tussen Prousts romancyclus en de filosofie
van Bergson die al meerdere keren bestudeerd zijn, tot
dusverre zonder een bevredigende conclusie, wijdt Fraisse
zijn hoofdstuk XVIII (200 bladzijden). De essentie daarvan
vatte hij samen in een recent artikel in Marcel Proust
Aujourd’hui, no. 12.6 Maar hij begint met de inventarisatie
van de stof die Proust op de middelbare school en tijdens het
veeleisende licence-programma ‘Littérature à option
philosophie’ in de eerste helft van de jaren 1890 aan de
Sorbonne heeft bestudeerd. Hij doet dat aan de hand van
programma’s, collegedictaten, en handboeken. Van daaruit
heeft hij de filosofische studies, artikelen en documenten
waarnaar Proust in zijn werk verwijst, onder de loep
genomen.

Het is in het bestek van deze bespreking niet mogelijk
om recht te doen aan de overdonderende hoeveelheid
informatie en de gelaagdheid van deze beide studies. Ik zal
er daarom slechts enkele punten uit lichten, in de hoop de
belangstelling te wekken die deze benadering van Prousts
werk verdient.7

6 Luc Fraisse, ‘En quoi consisterait l’écriture d’un « roman bergsonien’,
Marcel Proust Aujourd’hui, no. 12 (Adam Watt, éd.), 2015, 119-137.
7 Voor een uitvoeriger bespreking van Bizub 2006, zie mijn artikel ‘Het diepe ik
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Bizub: het meervoudige ik en het geheugen 
Tijdens zijn studie aan de Sorbonne kwam Proust in 
aanraking met de empirische psychologie, die toen juist in 
opkomst was en waarvoor in 1888 aan het Collège de 
France een leerstoel was ingesteld. De eerste hoogleraar, 
Théodule Ribot, schreef een trilogie die door Proust 
aandachtig is gelezen: Les Maladies de la mémoire (1881), 
Les Maladies de la volonté (1883), Les Maladies de la 
personnalité (1885). 

Proust liep college bij o.a. de filosoof Paul Janet, leerling 
en opvolger van Ribot, en de psycholoog Victor  Egger. 
Deze laatste interesseerde zich voor de slaap en  de 
gewoonte, twee bij uitstek Proustiaanse thema’s. Uit het 
onderwerp van Prousts licence-examen in 1895, ‘Unité et 
diversité du moi’, kunnen we afleiden dat het het debat over 
een meervoudig ik collegestof was. Voorts onderwierp 
Proust zich begin 1906, kort na het overlijden van zijn 
moeder, gedurende enkele weken aan een psycho- 
therapeutische behandeling in Boulogne-sur-Seine, bij de 
neuropsycholoog Paul Sollier, leerling van Charcot. Charcot 
stond tot aan zijn dood in 1893 aan het hoofd van het 
psychologisch laboratorium van het Hôpital de la Salpêtrière 
in Parijs, Freud beschouwde hem als zijn leermeester. Aan 
Sollier had Charcot de opdracht gegeven om een synthese te 
schrijven van alles wat de werking van het geheugen en de 
hysterie betrof. Die opdracht mondde uit in drie studies: Les 
troubles de la mémoire (1892), Le problème de la mémoire 
(1900), L‘hystérie et son traitement (1901). 

Alleen al uit de opsomming van deze titels blijkt dat het 
geheugen een centrale rol speelde in de jonge empirische 

van Proust. Onbekende en verborgen bronnen van A la recherche du temps 
perdu’, Academische Boekengids nr 83, oktober 2010, 7-10. Online: 
www.manetvanmontfrans.nl 
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psychologie. Die belangstelling werd onder meer gevoed
door de gevallen van persoonlijkheidsstoornissen en
meervoudige persoonlijkheden waarmee psychologen en
artsen zich in die tijd bezig hielden. Bizub beschrijft een
aantal gevalstudies die door de psycholoog Alfred Binet,
eveneens een leerling van Charcot, waren samengevat in
Les altérations de la personnalité (1892). Bij alle
beschreven patiënten konden zich in een en dezelfde
persoon twee individuen verenigen die naar karakter en
ambitie niet zelden elkaars tegengestelde waren. In de groep
van Binet bevond zich ook een patient van Adrien Proust, de
vader van de schrijver. Deze patient, Emile X, beschikte
over twee elkaar afwisselende persoonlijkheden die lijnrecht
tegen over elkaar stonden. In het gewone leven was hij een
oppassend advocaat, in zijn andere leven ontwikkelde hij
misdadige neigingen. Een andere patiënt van Adrien Proust,
Marie H., werd door Charcot tijdens een hypnose sessie, in
de aanwezigheid van Adrien Proust, haar eigen arts, in 1890
in de Salpêtrière gedemonstreerd. Ook Ribot beschrijft
trouwens in zijn Maladies de la memoire et de la
personnalité dergelijke verschijnselen.8

Uit deze gevallen bleek dat de verschillende rollen die de
patiënt speelde, relatief zelfstandig waren en voor de
betrokkene niet inzichtelijk in één bewustzijnstoestand. Wat
in de ene rol werd gedaan of beleefd, verhuisde in de andere
rol naar het onbewuste.9 Het geheugen functioneerde

8 De studies van Binet, Ribot en Sollier zijn integraal online op Gallica te
raadplegen.
9 Het is moeilijk om de Franse term ‘inconscient’ in de context van de
Recherche juist te vertalen. Met ‘het onbewuste’ in psychologische en psycho-
pathologische context worden psychische ‘inhouden’ bedoeld waarvan men zich
niet bewust is en die ook nooit zullen doordringen tot het bewustzijn omdat ze
bijvoorbeeld verdrongen zijn (het persoonlijk onbewuste van Freud). Toen
Proust de Recherche schreef, had Freud dit begrip al gelanceerd (Sigmund Freud
en Josef Breuer, Studien über Hysterie, 1895), maar als Proust over het
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normaal binnen één rol maar kon de afstand naar de andere 
rol niet overbruggen. De personages wisselden elkaar af en 
manifesteerden zich niet tegelijkertijd. De oorzaak van deze 
persoonlijkheidsstoornis was soms aanwijsbaar, maar vaak 
ook niet onmiddellijk te achterhalen. Wel kon de overgang 
van de ene persoonlijkheid naar de andere langs 
verschillende wegen door de artsen bewerkstelligd worden, 
zoals hypnose en prikkeling van de zintuigen. Het bewijs 
van het bestaan van het onbewuste leek hiermee te zijn 
geleverd, de stelling van de eenheid van het subject was niet 
langer houdbaar. 

Bizub laat in zijn zorgvuldig uitgevoerde onderzoek 
overtuigend zien dat Proust niet de eerste was die over een 
‘diep ik’, een ‘tweede zelf’ sprak. Maar als Proust door zijn 
eigen ervaringen en de gevalstudies die hij onder ogen had 
gehad, bevestigd werd in zijn overtuiging dat het ik 
meervoudig is, en dat we ons niet op alle momenten toegang 
kunnen verschaffen tot de verschillende lagen van ons 
bewustzijn, dan wil dat nog niet zeggen dat hij het 
onderscheid dat hij zelf maakte tussen zijn maatschappelijke 
en diepe ik, gelijkstelde aan de alternerende 
persoonlijkheden van de pathologische gevallen die in 
medische    kringen    onderwerp    van    studie    waren. 
Het ‘diepe ik’ is misschien wel mysterieus maar niet per 
definitie afwijkend. 

Indirect blijkt dit uit de relativerende, badinerende 
manier waarop Proust met zijn bronnen omspringt. In een 
pastiche op het dagboek van de gebroeders Goncourt laat 
Proust de arts Cottard op een diner bij Mme de Verdurin het 
geval aanhalen van een van zijn patiënten die ‘hij slechts 
aan de slapen zou behoeven aan te raken om hem tot een 
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tweede leven te wekken, een leven gedurende hetwelk hij
zich van het eerste niets zou herinneren en wel zo dat hij
hierin, een zeer rechtschapen man zijnde, meermalen
gearresteerd zou zijn wegens diefstallen begaan in het
andere waarin hij eenvoudig een gruwelijke schurk zou zijn’
(Vert.Thérèse Cornips: De tijd hervonden 2001, 28-30).
Cottards experiment komt overeen met de ervaringen van
Adrien Proust met zijn patiënt Emile X. Swann, die ook
aanwezig is bij het diner, doet er nog een sensationeel
schepje bovenop: hij roemt de schrijver Stevenson om zijn
novelle Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.

De Recherche is niet het verhaal van een ziekte maar van
een roeping. Voor Prousts Verteller is ons ‘echte leven’ de
realiteit zoals wij haar hebben waargenomen; het ‘diepe ik’
is niet verscholen omdat het verdrongen wordt, nee het is
eenvoudigweg verwaarloosd; de momenten waarop het naar
voren komt zijn weliswaar kort, maar het is steeds op de
achtergrond aanwezig en verschijnt ‘intermitterend’,
gedurende de kortstondige epifanieën van onwillekeurige
herinneringen.10 Die herinneringen hebben niets vreemds, ze
zijn niet tegenstrijdig met de bewuste herinneringen, ze zijn
gewoon een tijd vergeten, komen dan door een zintuiglijke
gewaarwording die identiek is aan wat in het verleden is
beleefd weer op de voorgrond en voegen zich in de andere
herinneringen. En ten slotte kan het diepe, het ‘ware’ ik
zichzelf alleen maar kenbaar maken in de kunst – in het
schilderen zoals Elstir, componeren zoals Vinteuil of
schrijven zoals Bergotte. Proust deelde met de
neuropsychologen van zijn tijd het idee dat er meer is in het
leven dan bewuste ervaring maar dat wil niet zeggen dat zijn

10 De oorspronkelijke titel van de Recherche luidde: ‘Les intermittences du
coeur’.
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visie op het onbewuste dezelfde was als die van Sollier en al 
helemaal niet als die van Freud.11

Fraisse: de Big Bang van de Recherche 
Bij zijn zoektocht naar de bronnen van Prousts ideeën gaat 
Luc Fraisse nog verder terug in de tijd en gaat hij ook veel 
verder dan Bizub. Na een uitvoerig overzicht van eerdere 
studies over herkomst en aard van Prousts filosofische 
ideeën – van Beckett (1930) via Alain Delattre (1978-1984), 
Anne Henry (1981) en Vincent Descombes (1987) tot  
Thierry Marchaisse (2009) – komt hij uit bij een nog totaal 
onontgonnen terrein: de stof die Proust heeft bestudeerd 
tijdens het laatste jaar van de middelbare school.12 Hij ziet in 
de lessen van Alphonse Darlu, Prousts filosofiedocent op 
het Lycée Condorcet in 1888-1889, en in het 
voorgeschreven handboek van Élie Rabier, Leçons de 
philosophie (1884), de kiem van de opvattingen die Proust 
eerst in Jean Santeuil en later in de Recherche tot 
uitdrukking zal brengen. Al in het voorwoord van Les 
plaisirs et les jours (1896) omschrijft Proust Darlu als ‘de 
grote filosoof waarvan de bezielende woorden, duurzamer 
dan wat op schrift is gezet, zowel in mij als in vele anderen, 
het denken in gang hebben gezet’.13

Dankzij de lessen van Darlu, die Fraisse heeft kunnen 
reconstrueren op basis van bewaard gebleven dictaten, het 

11 
Zie over de ‘onterechte’ hegemonie van Freuds opvatting van het onbewuste 

in de Proustexegese E. Bizub, ‘Proust précurseur: la madeleine entre 
psychanalyse et neuroscience’, Marcel Proust Aujourd’hui no. 11, 111-124.
12 

In haar studie Marcel Proust - Théories pour une esthétique (Paris, 
Klincksieck, 1981) benadrukt Henry de kennismaking van Proust met de Duitse
filosofie op de colleges die hij volgde aan de École nouvelle des sciences
politiques en in het werk van zijn docent filosofie en esthetica aan de Sorbonne,
Gabriel Séailles, Essai sur le génie dans l’art (1883), waarvan Proust in
‘L’Adoration perpétuelle’ (Le temps retrouvé) hele formules letterlijk
overneemt.
13 

Marcel Proust, Les plaisirs et les jours, Gallimard, L’Imaginaire, 1984, 13.
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handboek van Élie Rabier, en de schooledities van de
werken die op het programma stonden, beschikte Proust
over een volledig overzicht van de filosofische vraagstukken
die in zijn tijd aan de orde werden gesteld.14 ‘Toen ik voor
de eerste keer de het lesmateriaal van Darlu doornam’,
schrijft Fraisse, ‘zag ik al 150 mogelijke verbanden met de
Recherche’ (Fraisse, 95). En over het handboek van Rabier:
‘Het is de moeite waard om deze talrijke bladzijden in hun
totaliteit en zo minutieus mogelijk te lezen, niet alleen de
hoofdstukken over de vraagstukken die het meest direct aan
Proust zijn gelieerd maar ook de andere waarin vaak de
essentie besloten ligt: de twee delen van het handboek van
Rabier vormen de humus waarin de filosofische cultuur van
de schrijver is ontkiemd’ (Fraisse, 124). Aan Darlu en
Rabier wijdt hij twee hoofdstukken (I, III) van zijn boek, en
ook verderop komen hun opvattingen steeds opnieuw aan de
orde.

Darlu gebruikte het verplichte handboek van Rabier bij
zijn onderwijs, maar was het wel op een aantal vitale punten
met hem oneens. Rabier ontkent het bestaan van het
onbewuste, (‘een denkbeeldig Atlantis’), van het
onwillekeurige, van de uniciteit van het individu, hij
verwierp de ideeën van Kant en het idealisme. Darlu
onderscheidde daarentegen het ‘zichtbare ik’ en het
‘duistere ik’ (moi visible/moi obscur) en situeerde de wortels
van de hoogste faculteit van de menselijke geest, de
scheppingskracht, in de duistere wereld van het onbewuste.
Darlu ziet de kunst niet als minderwaardig aan de filosofie

14 In de bibliotheek van de Sorbonne bevindt zich een dictaatschrift van een
leerling van Darlu: Alphonse Darlu, Cours de philosophie professé au Lycée
Henri IV (1884-1885), par J. Delamarre, Paris Bibliothèque de la Sorbonne,
MS 1787. Het museum Marcel Proust in Illiers-Combray bewaart nog
uitvoeriger aantekeningen: drie schriften van een andere leerling van Darlu,
Xavier Léon. Daarnaast bevinden zich onder de schoolpapieren van Proust in de
BN ook een aantal bladzijden die uit het handboek van Rabier gescheurd zijn.
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terwijl Rabier haar beschouwt als een spel dat ons van het 
echte leven dreigt af te houden. Daarnaast was Darlu een 
overtuigde Kantiaan. Maar hoewel Proust zich veel meer 
verwant voelde met Darlu dan met Rabier, gaven de 
tegenstrijdigheden tussen hun twee doctrines hem de ruimte 
om zijn eigen opvattingen uit te werken. Bovendien 
ontleende hij ook bepaalde ideeën aan Rabier zoals ‘l’âge 
des croyances’, en loodste Rabier hem samen met Darlu 
door de eerste twee studies van Bergson, Essai sur les 
données immédiates de la conscience (1889), en Matière et 
mémoire, Essai sur la relation du corps à l‘esprit (1896), 
dat hij in antwoord op Maladies de la mémoire van Ribot 
had geschreven. 

Uit deze lesstof blijkt, aldus Fraisse, heel duidelijk de 
schatplichtigheid van de schrijver aan de lessen op het 
Lycée Condorcet. We vinden er het merendeel van Prousts 
latere ideeën met al hun bijzonderheden: het dubbele ik, de 
geleidelijke wording van dat ik, het wachten in de verloren 
tijd, de openbaringen van de hervonden tijd. De bescheiden, 
handgeschreven dictaten laten, schrijft Fraisse, de big bang 
van de toekomstige romancyclus zien (Fraisse, 111). 

Fraisse: de twee geheugens 
Fraisse analyseert evenals Bizub de connecties van Proust 
met de empirische psychologie.15 Prousts belangstelling voor 
het werk van Ribot beperkte zich niet tot diens trilogie maar 
gold ook zijn Psychologie des sentiments, zijn synthese van 
de filosofie van Schopenhauer en zijn Essai sur 
l‘imagination créatrice, een analyse van het artistieke 
scheppingsproces. Verder noemt Fraisse nog Taine’s De 
l’intelligence (1870) en het 
15 Fraisse noemt als pionier op dit gebied Elisabeth Czoniczer, Quelques
antécédénts de A la recherche du Temps Perdu, Genève, Droz, 1957.
In hoofdstuk 2 (23-31) behandelt zij de opkomst van de psychologie als
wetenschappelijke discipline en de invloed daarvan op de literatuur.
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werk van de Schot Alexander Bain, The Senses and the
Intellect (1855). Deze bronnen van de Recherche laten ons
ontdekken hoe Proust als theoreticus van het geheugen en in
het bijzonder van het geheugen van de zintuiglijke
gewaarwordingen – van het proces waarlangs
gewaarwordingen veranderen in herinneringsbeelden – een
dialoog aangaat met een hele generatie geleerden, van wie
hij de analyses aandachtig bestudeert maar de conclusies
gedeeltelijk verwerpt (Fraisse 849).

Associationisten als Taine en Bain, en psychofysiologen
als Ribot zagen het geheugen als essentieel, als de basis van
de identiteit. Het geheugen heeft de verbeelding vervangen,
de verbeelding is niet langer het scheppen van iets wat men
nog nooit gezien of meegemaakt heeft maar zuiver en alleen
een organisatie van beelden. Ook reduceerden ze de
processen van de geest tot de fysieke conditionering en
kenden ze een hoofdrol toe aan de zintuiglijke
gewaarwordingen die ze als de bouwstenen van het
menselijk bewustzijn beschouwden: in de loop van de tijd
worden afzonderlijke indrukken die door dergelijke
gewaarwordingen zijn nagelaten, tot een geheel
aaneengesmeed en dan wordt het ‘ik’ een superpositie van
opeenvolgende bewustzijnstoestanden, het bevat de som van
fysieke en mentale ervaringen die in de loop van het leven
naar ‘de bodem van het bewustzijn’ zijn gezonken. Proust
neemt de algemene principes van hen over (het ‘ik‘ bestaat
uit een superpositie van opeenvolgende bewustzijns-
toestanden) maar hij bekommert zich niet om hun
technische beschouwingen over het functioneren van het
zenuwstelsel.

Ribot en zijn collega’s beschrijven eveneens het
onwillekeurige geheugen, waarvan de werking berust op een
zintuiglijke gewaarwording die op twee verschillende
momenten in de tijd identiek is. Het lichaam dat de eerdere
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indruk hervindt roept de eerdere ervaring weer wakker in de 
vorm van een herbeleving. Volgens deze opvatting is het 
lichaam de zetel en de bewaarder van het onbewuste. Wat 
de empirische psychologie interesseert in het mechanisme 
van het onwillekeurige geheugen is de reductie van de 
mentale sfeer tot de fysieke conditionering. Maar zij zagen 
dat onwillekeurige geheugen absoluut niet als het beste of 
enige middel om de brug naar het verleden te slaan. Ze 
beschouwden het als secondair, afhankelijk van het toeval, 
veel fragmentarischer en uit de aard der zaak lang niet zo 
methodisch als het bewuste geheugen in het restitueren van 
de gewaarwordingen uit het verleden. Het bewuste 
geheugen is voor hen veel belangrijker om indrukken uit het 
verleden terug te halen. Bovendien maakten ze niet zo’n 
scherp onderscheid tussen het bewuste geheugen en het 
onwillekeurige geheugen. 

Bij Proust is dat precies omgekeerd. Hij zegt juist het 
bewuste geheugen, ‘la mémoire de l’intelligence’, als 
gebrekkig te beschouwen, het zou slechts een onvolledige 
en onvolmaakte weergave van de voorbije ervaringen 
bieden terwijl het onwillekeurige geheugen deze wel 
integraal en met precisie te voorschijn kan roepen. In 
tegenstelling tot het bewuste geheugen legt het 
onwillekeurige geheugen volgens hem onverwachte, nog 
niet eerder geziene verbanden bloot. In het bewuste 
geheugen lag zijn herinnering aan de nachtkusscène: ‘Zo 
kwam het, dat ik gedurende lange tijd, als ik ’s nachts 
wakker werd en aan Combray dacht, slechts een door diepe 
duisternis omringd fragment ervan zag’ (Du côté de chez 
Swann, 86). Onder het onwillekeurige geheugen ressorteert 
het hele complex aan herinneringen dat wordt losgemaakt 
door de smaak en de vorm van de madeleine. 

Als romanschrijver had Proust uiteraard de vrijheid om 
de zaken zo om te keren. Geen enkele van zijn tijdgenoten 
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heeft het fenomeen van het onwillekeurige geheugen op die
manier uitgewerkt. Daarin is Proust volkomen oorspronke-
lijk, aldus Fraisse.

Na in het interview in Le Temps in 1913 de invloed van
Bergson te hebben ontkend, formuleert Proust zijn credo als
volgt:

Pour moi, la mémoire volontaire, qui est surtout une
mémoire de l’intelligence et des yeux, ne nous donne du
passé que des faces sans vérité. (…) Mais qu’une odeur,
une saveur retrouvées dans des circonstances toutes
différentes, réveillent en nous, malgré nous, le passé, nous
sentons combien ce passé était différent de ce que nous
croyions nous rappeler, et que notre mémoire volontaire
peignait, comme les mauvais peintres, avec des couleurs
sans vérité. (…) Je crois que n’est guère qu’aux souvenirs
involontaires que l’artiste devrait demander la matière
première de son œuvre. D’abord, précisément parce qu’ils
sont involontaires, qu’ils se forment d’eux-mêmes, attirés
par la ressemblance d’une minute identique, ils ont seuls
une griffe d’authenticité. Puis ils nous rapportent les
choses dans un exact dosage de mémoire et d’oubli.
(Proust, op. cit., 1913, 254-255)

Fraisse: Proust en Bergson
Maar hoe verhoudt Proust zich nu in zijn opvatting van het
geheugen tot Bergson? Fraisse wijdt een lang hoofdstuk aan
de verhouding tussen de filosoof en de schrijver die tussen
1895 en 1922 evolueert van een meester-gezel relatie naar
een respectvolle uitwisseling van gedachten op voet van
gelijkheid en een controverse in bedekte termen. Proust
bleef zich zijn leven lang verzetten zich tegen de
hardnekkige neiging van de critici en het publiek om in zijn
romancyclus een uitwerking van Bergsons ideeën te zien.
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Hij  ging  echter  slechts  twee  keer  de  confrontatie  met 
Bergson aan. 

De eerste keer, hebben we gezien, gebeurde dat aan de 
vooravond van de publicatie van Du côté de chez Swann. 
Proust deelt Bergsons opvatting van het geheugen waarin 
het hele leven bewaard blijft, zij het grotendeels onbewust. 
Maar Prousts verteller krijgt slechts langs onvrijwillige weg 
toegang tot zijn verleden, en is daarbij afhankelijk van iets 
wat hij niet in zijn macht heeft, terwijl Bergson ervan 
uitging dat de ‘duur’ (la durée = de ervaring van geleefde 
tijd) via een inspanning van de wil kon worden ontsloten. 
Als Proust daarin met Bergson was meegegaan, dan had zijn 
verteller geen madeleine nodig gehad om heel Combray te 
voorschijn te toveren. 

In 1922 schenkt Proust een exemplaar van Sodome et 
Gomorrhe II: 'Aan M. Henri Bergson, de eerste grote 
metafysicus sinds Leibniz (en groter dan Leibniz)’. Bergson 
was een tegenstander van de associatiepsychologie van 
Taine en Bain, van de psychofysiologen, van hun reductie 
van de processen van het geheugen tot de fysieke 
conditionering. De ondertitel van Matière et Mémoire was 
immers ‘la relation du corps à l’esprit’. Bergson wil het 
geheugen niet reduceren tot een activiteit van de hersenen 
en het niet in zijn geheel onderbrengen in de materie. Voor 
hem bestaat er weliswaar een zeker verband tussen brein en 
geest maar het brein bepaalt niet helemaal ons bewustzijn: 
hij gelooft in de scheiding van lichaam en geest, en ook in 
een leven na de dood. 

In Sodome et Gomorrhe II, dat opent met een serie 
bespiegelingen over de slaap, geeft Prousts verteller een 
gesprek weer tussen Bergson en Boutroux (in het  echte 
leven een filosofiedocent van Proust (R III, 373-374) dat 
hem ter ore zou zijn gekomen via het verslag van een 
Noorse  filosoof  (gemodeleerd  naar  de  Zweedse  vertaler 
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Algot Ruhe van Bergson) (R III, 373-374). In deze
humoristische van-horen-zeggen- situatie dreigt de lezer het
spoor al snel bijster te raken en verdwijnen de scherpe
kantjes van het verschil van mening tussen Proust en
Bergson waarop deze passage zinspeelt. Het gesprek gaat
over de effecten van slaapmiddelen op het geheugen,
waarbij Prousts verteller de standpunten van Bergson en
Boutroux tegenover die van hemzelf (lees: Proust) stelt.
Volgens Bergson kan een sterk slaapmiddel ons de volgende
dag hinderen bij het terugvinden van een citaat of een
jaartal, maar beïnvloedt het ons niet wezenlijk in ons
dagelijks leven en handelen. Het geheugen (mémoire-
habitude) dat wij voor dat dagelijks handelen nodig hebben,
is er ongevoelig voor. Ik weet niet, zegt Prousts verteller
voorzichtig, of de Noorse filosoof het gesprek tussen
Monsieur Bergson en Monsieur Boutroux wel helemaal
goed heeft begrepen. Persoonlijk, vervolgt hij dan, heeft hij
ervaren dat het effect van een slaapmiddel op het geheugen
lijkt op dat van de diepe slaap maar alleen veel minder
ingrijpend is. De diepe slaap doet ons elke nacht en soms
ook bij het ontwaken doet vergeten wie en waar we zijn, en
maakt ons tijdelijk ongeschikt voor de meest routineuze
dagelijkse handelingen. Bovendien geeft de droom ook
toegang tot herinneringen waar we tijdens het wakkere
bestaan geen weet van hebben. De slaap en ook de droom
zijn het bewijs dat tenminste een gedeelte van onze
hersenactiviteit onwillekeurig is, aan onze controle ontsnapt,
en dat het lichaam de geest dicteert. Waaruit de verteller
afleidt dat de dood van het brein ook het einde van onze
geest betekent. De onsterfelijkheid waarin de Noorse
filosoof, in navolging van Bergson, zegt te geloven, is voor
Proust een illusie.
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Het filosofische eclecticisme van Proust 
Fraisse toont met talloze voorbeelden aan dat het zinloos is 
om bij Proust één denker te willen vinden die hem meer dan 
alle anderen heeft beïnvloed. Proust uitsluitend in het licht 
van een Ribot of een Bergson lezen is tot mislukken 
gedoemd. Proust neemt kennis van de verschillende 
filosofische doctrines, hij gaat een dialoog aan met hun 
auteurs wier ideeën hij gebruikt. Al naargelang hij er 
behoefte aan heeft, richt hij hun licht voor een ogenblik op 
zijn gedachtengang, maar verduistert het weer voordat hun 
invloed tijd heeft gehad om zich te bestendigen. Wat 
overblijft, is een mozaïek van vluchtige weerspiegelingen en 
denkrichtingen. Daarin ligt, zegt Fraisse, het filosofische 
eclecticisme van Proust besloten. 

Volgens de verteller van de Recherche komen zijn 
opvattingen voort uit het diepe ik, uit het innerlijke leven, en 
hebben ze niets te danken aan de buitenwereld, niets aan 
welke filosoof dan ook (Le temps retrouvé). Zelfs niet aan 
Darlu, Prousts eerste leermeester. Van hem neemt Proust 
afstand, in zijn eerste Carnet, in 1908, als hij, nog aarzelend 
over het genre, essay of roman, waarin hij zijn ideeën tot 
uitdrukking wil brengen, op de drempel van de Recherche 
staat: ‘Aucun homme n’a jamais eu d’influence sur moi (que 
Darlu, mais je l’ai reconnue mauvaise…)’.16

16 Marcel Proust, Carnets, Florence Callu et Antoine Compagnon (éds), Paris, 
Gallimard, 2001, 100-101. 
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Geboeid bekeken
Sjef Houppermans1

Vele films zijn op boeken gebaseerd. Meestal wordt dan de
intrige gevolgd, aangevuld met passende sfeertekening.
Voor de meeste detectives bijvoorbeeld is dat de rechttoe-
rechtaanprocedure. Het verfilmen van literaire meester-
werken vraagt om andere oplossingen als men tenminste de
complexiteit van zulke boeken recht wil doen.

In de voorbije decennia zijn er verschillende pogingen
ondernomen om de Recherche cinematografisch weer te
geven. Meestal besluit men dan zich tot een bepaald
gedeelte te beperken of een specifieke invalshoek te kiezen.
Alleen Nina Companeez, vakvrouwe voor het kleine scherm
bij uitstek, waagde zich in 2011 aan een integrale reeks voor
tv die op ‘primetime’ werd uitgezonden en behoorlijk goed
ontvangen werd (door de liefhebbers van uit het leven
gegrepen series en andere soaps). Grote namen als Visconti
en Losey hadden plannen maar zagen er om uiteenlopende
redenen van af. Het scenario van Harold Pinter was ook
voor de film bedoeld maar het bleef bij een toneelstuk.

Drie projecten die wel gerealiseerd werden mogen als
geslaagd worden aangemerkt om hun aparte invulling van
de relatie met de Recherche. Allereerst was daar in 1984
Un amour de Swann van Volker Schlöndorff. De keus van
deze cineast viel dus op dit wellicht meest bekende deel van
Prousts werk dat hem de mogelijkheid bood vooral de
Parijse maatschappij van de belle époque te portretteren.
Unaniem werd Le Temps retrouvé van Raoul Ruiz uit 1999
als een meesterwerk beschouwd. Zoals de titel aangeeft ligt
de nadruk op de apotheose van de Recherche, maar hierbij

1 Sjef Houppermans was tot 2016 universitair hoofddocent bij de opleiding
Franse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden.
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laat het associërend geheugen de gebeurtenissen wijds 
uitwaaieren. Naast het vertellen van een veelgelaagd verhaal 
tracht Ruiz vooral de hoofdprincipes van Prousts werk – met 
name de artistieke en esthetische ontdekkingen – beeldend 
en beeldtechnisch te vertalen. 

De derde hoogst interessante realisatie betreft een veel 
intiemere film die we verleden jaar weer eens samen bij de 
Proustvereniging bekeken en besproken  hebben.  Dat  is 
La Captive van Chantal Akerman uit 2000 met in de 
hoofdrollen  Stanislas  Merhar  als   de   ik-figuur   en 
Sylvie Testud als Albertine. Akerman, die in 2015 overleden 
is, was van Belgisch-Joodse afkomst (haar familie kwam om 
in Auschwitz). In eerder werk  als  Jeanne  Dielman  en 
Un divan à New York (met Juliette Binoche) behandelt zij 
vooral vragen naar identiteit en de sociale inbedding 
daarvan. Dit omcirkelend aftasten van identiteit vinden we 
ook in haar verfilming van Proust terug. 

In La Captive, waarvan ze het  scenario  samen  met 
Eric de Kuijper schreef, heeft Akerman zich vooral laten 
inspireren door La Prisonnière, waarbij allerlei elementen 
uit de roman een nieuwe invulling hebben gekregen. Zo 
heten de jongelui hier Ariane en Simon. Zij is bij hem 
ingetrokken en haar stilzwijgende bereidwilligheid ten 
opzichte van haar minnaar tekent haar karakter. Maar Simon 
wordt door jaloezie verteerd en gaat een steeds strengere 
controle uitoefenen over haar komen en gaan. Ook 
onderwerpt hij hun vriendin Andrée aan een soort 
kruisverhoor betreffende haar uitstapjes met Ariane. Zelfs 
het liefdesspel wordt geïnfecteerd door scherpe vragen en 
opmerkingen waarna de jongeman maar zijn toevlucht 
neemt tot solitair genot. Simon is rijk genoeg om zonder 
materiële zorgen te leven en hij wordt vertroeteld door zijn 
grootmoeder en de gedienstige Françoise (dit zijn de meer 
rechtstreekse Proustverwijzingen). De jaloezie komt tot een 
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climax als Ariane uitgenodigd blijkt te zijn door actrice Lea. 
De vrees voor een lesbische verhouding is nog 
angstaanjagender en tegelijkertijd fascinerender dan de 
angst voor een mannelijke rivaal. Simon probeert uit te 
vinden wat zich precies afspeelt in die kringen en daartoe 
gaat hij ook een prostituee bevragen. Hij komt tot de 
conclusie dat zijn relatie met Ariane te pijnlijk is en hij 
besluit haar naar het huis van haar tante te vergezellen en 
daar afscheid van haar te nemen. Onderweg probeert hij 
haar haar ‘leugens’ te doen opbiechten. Maar wellicht raakt 
de film aan de kern van de zaak als zij hem dan bekent dat 
ze van hem houdt omdat er altijd een dimensie onbekend 
blijft in zijn persoon, terwijl voor hem net het omgekeerde 
geldt. Hij wil alles weten en controleren-bezitten. 

Aangekomen in het huis van de tante kan hij er toch niet 
toe besluiten de knoop definitief door te hakken. Hij stelt 
voor nog een ultieme poging te doen samen te blijven en 
daartoe reizen ze vervolgens naar Biarritz waar ze hun 
intrek nemen in een luxe hotel. Terwijl hij roerei prepareert 
gaat Ariane een eindje zwemmen. De wind steekt op en ze 
keert niet meer terug, terwijl we in de verte een kreet horen. 
Simon stort zich in het water om haar te redden. Het laatste 
shot van de film laat ons echter zien hoe hij de volgende 
ochtend in een bootje terugkomt, uitgeput en ontredderd. 
L‘Ile des morts van Rachmaninov verklankt daarbij de 
overweldigende rouw. 

Het is een sobere film waarin de cineaste zich 
concentreert op de uitbeelding van de jaloezie als obsessie 
in al zijn hartstochtelijke, wanhopige onbedwingbaarheid. 
Zonder crises of heftige scenes, met slechts enkele tranen en 
vele gefluisterde woorden wordt vergeefs  getracht  de 
barsten te helen en de scheuren te dichten. De techniek van 
Akerman is trefzeker: lang aangehouden scènes, een trage 
cameravoering en intense travellings geven een loepzuivere 
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invulling aan de obsessionele jaloezie. De interieurscènes 
geven daarnaast goed het gevoel van opgesloten zijn weer – 
voor Simon even goed als voor Ariane – in kamers zonder 
uitzicht of in de nauwe ruimte van de auto. Proust wisselt 
magistraal verwijdering en toenadering af in zijn tekst, door 
het komen en gaan, het verdwijnen en plotseling weer 
opduiken van zijn hoofdpersonen maar ook door de beelden 
en de zinsbouw. Dit tracht Akerman ook met filmische 
middelen te bereiken. Zoom en panorama wisselen elkaar af, 
herhalingspatronen leggen relaties vast, lange scènes 
vertonen plotselinge breuklijnen. Vertrouwdheid slaat 
ineens om in een gevoel van vervreemding: ‘na de 
liefdesdaad voelt men zich een moment lang een volstrekte 
vreemde tegenover de partner’ verzucht Simon. Deze 
verwijdering loopt op noodlottige wijze uit op de laatste 
scène van dood en verlies. De ruimte drukt deze toestand 
geregeld symptomatisch uit; zoals bijvoorbeeld het huis van 
Simon waar bouwvakkers voortdurend in de weer zijn, of 
het Rodinmuseum waar Simon al dwalend de symbolische 
draad die Ariane uitrolt niet kan grijpen, en eerder de 
intentie lijkt te hebben haar in een beeld te veranderen en zo 
voor altijd ‘vast’ te zetten als exclusief bezit. 

Dit proces van onmogelijke nabijheid en fatale 
verwijdering komt bijzonder duidelijk naar voren in de 
badkamerscène, als ze beiden in hun ‘eigen’ badkuip, 
gescheiden door een glaswand, toilet maken. Het intieme 
contact heeft als het ware ‘sub vitro’ plaats als Simon 
tastend haar vormen nagaat (zie bij Proust R2 III, 521). Ook 
de allergie van Simon voor bloemen is tekenend: immers de 
meisjes zijn allereerst bloeiende en bloesemende 
gezellinnen. Ariane verwerft een zekere vrijheid in de 
muziek; ze neemt zanglessen, gaat op het balkon een duo 
aan met een ander zangeres, en neuriet de melodie van de 
‘muguets   de   Chaville’,   een   traditioneel   liefdesdeuntje. 
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De referentie aan een nieuwe versie van Carmen is in dat 
kader een andere verwijzing naar fatale liefdesavonturen. 
Simon van zijn kant tracht een stuk over Racine te schrijven 
en ‘herkent’ ook daarbij ongetwijfeld – zonder het te willen 
erkennen – de gevoelens die zijn liefdesleven bepalen. 
Uiteindelijk komt alles tot rust in de laatste beelden van de 
film: beelden van rouw en berusting, beelden van een grote 
schoonheid als op het verre water het bootje heel langzaam 
zichtbaarder wordt. Boven de ritmische rimpelingen van de 
zee zien we hoe het gezicht ontheemding toont en in de 
ogen slechts leegte schijnt. De film verdwijnt in de 
grootsheid van de oceaan waaruit hij ook ontstaan was: het 
begin van La Captive laat namelijk een filmpje zien dat 
Simon afdraait, een ‘court métrage’ waarop een bande de 
jeunes filles te zien is op het strand en in de zee, met Ariane 
in het midden. Haar gezicht wordt dan uitvergroot, zozeer 
zelfs dat ze onherkenbaar wordt, en deze onherkenbaarheid 
kenmerkt voor altijd de onmogelijkheid voor Simon om de 
juiste afstand te vinden. 

Deze problematiek van afstand en nabijheid voelt ook de 
toeschouwer: soms is Ariane ons zo nabij dat we zeer 
geroerd worden; dan weer verdwijnt ze in de verte als een 
schim. Hebben wij een plaats in de film en welke horizon 
opent zich zo in de Recherche? Dat is meer een 
gevoelskwestie dunkt mij dan een doordenkertje. 
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« Imaginer, c‘est jouer » 
Over Nicolas Grimaldi, Le baiser du soir. Sur la 
psychologie de Proust (Parijs, PUF, 2015, 94 p.) 

Annelies Schulte Nordholt 

Weer een boek over de ‘drame du coucher’, zal de 
doorgewinterde Proustlezer wellicht verzuchten. Nu is dat 
niet helemaal het geval want, in tegenstelling tot wat de titel 
doet vermoeden, neemt deze roemruchte scène er maar een 
ondergeschikte plaats in. De ambitie van dit korte essay is er 
niet minder om. Aan de hand van vele voorbeelden uit de 
Recherche onderwerpt de auteur een aantal kernthema‘s van 
Proust aan een hernieuwde analyse, zoals de rol van de 
voorstelling en van de verbeelding in de Werdegang van de 
‘Verteller’, en de uiteindelijke apotheose in de ‘souvenir 
involontaire’. Nicolas Grimaldi, oud-hoogleraar filosofie 
aan de Sorbonne, heeft ruim twintig filosofische werken op 
zijn naam staan, op het gebied van de kentheorie (Descartes) 
en van de moraalfilosofie, maar heeft ook een aantal titels 
over literatuur gepubliceerd. Dit is zijn vierde boek over 
Proust. Zijn vorige essays gingen vooral over de psychologie 
van Proust, namelijk over jaloezie en over ‘les horreurs de 
l’amour’. 

In het huidige essay stelt hij zich de vraag hoe het komt 
dat de Verteller uit de eerste delen van de Recherche bij zijn 
betrekkingen tot anderen en tot de buitenwereld steeds weer 
afstand, scheiding en teleurstelling ervaart. Beginnend bij – 
inderdaad – de gemankeerde avondkus, constateert Grimaldi 
(weinig verrassend) dat het verdriet van het kind de ervaring 
van scheidingsangst is, die later al zijn amoureuze 
betrekkingen zal beheersen. De avondkus die er een eind 
aan kan maken geeft geen genot maar slechts tijdelijke 
verlichting.  Grimaldi  ziet  de  aanraking  als  bij  uitstek 
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datgene wat de afstand opheft, maar die opheffing is nooit
definitief als men bedenkt hoe vluchtig de kus is in deze
scène. Waar het de auteur om gaat is de vraag waar die
onherroepelijke afstand vandaan komt. Hoe komt het dat de
Verteller in al zijn zintuiglijke ervaringen – of hij nu kijkt
naar de meidoorns of naar de drie klokkentorens van
Martinville – het gevoel heeft dat hij er niet werkelijk
toegang toe heeft, dat hij niet kan doordringen in hun
wezen? Dat komt, zegt Grimaldi, doordat de Verteller zich
van alles een voorstelling probeert te vormen, als subject
maakt hij de buitenwereld tot kennisobject. Welnu, het is
inherent aan de voorstelling (la représentation) dat de
waarnemer afstand neemt van iets om het tot object te
kunnen maken. Daardoor kan hij nooit deel uitmaken van
datgene wat hij waarneemt. Inderdaad staat hij ‘voor de
meidoorn’, hij ‘brengt hem voor zijn denken’, allemaal
termen die die wezenlijke gescheidenheid uitdrukken. Dit in
de kentheorie bekende verschijnsel is wat Grimaldi noemt
‘de eenzaamheid van de voorstelling’: het subject staat in
zijn waarnemingen alleen, geïsoleerd ten opzichte van de
buitenwereld. De voorstellingsrelatie zelf zit dus een
intense, meer intieme verhouding tot de werkelijkheid in de
weg.

De vraag is dan: hoe los te komen van de voorstelling?
Het eerste antwoord is volgens Grimaldi: door de liefde.
Men herinnert zich hoe de jonge Verteller droomt van
allerlei liefdes voor meisjes die hij toevallig op straat of uit
de trein ziet langskomen, of van wie hij de naam in de krant
ziet staan, bijvoorbeeld het melkmeisje dat hij ziet uit de
trein die hem naar Balbec brengt. Hoe graag zou hij door
zo’n meisje haar meest intieme wereld binnengeleid willen
worden! Maar dat zijn uiteraard niet meer dan fantasieën, zij
leiden tot niets. Hoe dan toegang te krijgen tot de
werkelijkheid, zonder haar te objectiveren? Het antwoord is
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volgens Grimaldi: door de verbeelding, die hij bij Proust een 
centrale rol toebedeelt. En hier geeft hij een vrij originele 
definitie van de verbeelding: niet het vermogen om iets 
afwezigs door middel van een visueel beeld aanwezig te 
maken, maar het nabootsen of naspelen (‘le mime’) van iets 
dat we in de werkelijkheid nooit hebben waargenomen. Wat 
hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk uit de scène van het 
lezen, in ‘Combray’: hier verbeeldt de Verteller zich het 
leven van personages die hij nog nooit gezien heeft (en die 
niet bestaan) en dit leven raakt hem zodanig dat hij urenlang 
hevig met al hun emoties meeleeft en duurzaam door hun 
innerlijk leven geraakt wordt. Om die reden gaat het hier om 
een ‘verbeelding zonder beeld’. Dat de personages en scènes 
geen model in de werkelijkheid hebben, maakt de Verteller 
uiteraard vrij om hun leven in scène te zetten, in zijn 
verbeelding na te bootsen of te spelen alsof hij er deel van 
uitmaakt. In die zin is de verbeelding een spel, vergelijkbaar 
met een toneelspel: ‘imaginer c‘est jouer’ (51). Om nog eens 
op de meidoornscène (of eerdere scènes) terug te komen: 
wanneer de Verteller deze bloeiende takken wat later 
terugziet in de kerk van Combray, zijn ze opeens levend 
voor hem geworden, nabij. De afstand die hij op het paadje 
in het bos ervoer is opgeheven. Dat komt doordat de 
Verteller nu zijn eigen innerlijk leven in de bloemen gelegd 
heeft: hij ziet er het lelieblanke jonge meisje in dat hij in het 
bos ineens zag verschijnen, en zo worden de bloemen tot 
symbool en voorbode van wat staat te gebeuren: zijn liefde 
voor Gilberte. 

In de onwillekeurige herinnering ziet Grimaldi een 
soortgelijke centrale rol van de verbeelding. Is in de 
‘mémoire volontaire’ de voorstelling aan het werk, die 
mensen en dingen op afstand plaatst, en ze ons als verleden 
teruggeeft, in de ‘mémoire involontaire’ herleeft het 
verleden in de tegenwoordige tijd, in geuren en kleuren, in 
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de vorm waarin we mensen, dingen en handelingen in onze 
innerlijke subjectiviteit beleefd hebben. De onwillekeurige 
herinnering doet iets herleven – de smaak van de madeleine, 
het losknopen van de laarzen – dat we indertijd wel 
meegemaakt hebben maar niet bewust doorleefd hebben. Dit 
gebeurt door middel van de verbeelding, die de scène 
opvoert, in al zijn emotie en intensiteit, zoals die in ons 
innerlijk opgeslagen lag. Deze Platoonse interpretatie van de 
herinnering is overtuigend zeker als men bedenkt dat Proust 
de ‘souvenir involontaire’ ook wel ‘réminiscence’ noemde: 
leren is herinneren, het is iets naar boven brengen dat je 
altijd al wist, ook al is het een meetkunderegel die je nooit 
geleerd hebt, zoals Plato betoogt in een beroemde scène van 
de Meno. 

Vervolgens vraagt Grimaldi zich af waar dan de 
uitzinnige vreugde vandaan komt die de Verteller voelt bij 
elke onwillekeurige herinnering. Geheel in lijn met zijn 
argumentatie betoogt hij ten eerste dat die vreugde ontstaat 
doordat we verlost zijn van de representatie, die een 
scheiding tussen subject en object aanbracht. Verder 
realiseert de Verteller zich dat het verleden nooit werkelijk 
voorbijgaat, want het kan op elk moment opnieuw beleefd 
worden: dit verklaart het eeuwigheidsgevoel dat in de 
madeleine ervaring zo duidelijk naar voren komt. 

Een laatste reden die hij aanvoert is de verrassing die de 
Verteller ervaart bij het plotseling en hevig weer opkomen 
van de herinnering. Tot slot formuleert Grimaldi een drietal 
‘theorema‘s’ van de proustiaanse psychologie: ten eerste is 
de onwillekeurige herinnering eigenlijk geen herinnering, 
omdat het verleden er als tegenwoordige tijd beleefd wordt. 
Een weinig overtuigende stelling, want in alle gevallen gaat 
het toch om een scène die eerder in de tijd beleefd is. Zijn 
tweede en derde stelling gaan over de verbeelding: zij is het 
die de herbeleving mogelijk maakt, en in laatste instantie 
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gaat het niet om een ‘temps retrouvé’ maar om een ‘réel 
retrouvé’. Dat laatste is wel overtuigend, ook gezien de vele 
citaten over de verbeelding die Grimaldi aanvoert (ook uit 
Jean Santeuil), maar als titel zou A la recherche du réel 
perdu de verkoop van de roman waarschijnlijk geen goed 
hebben gedaan! Dat neemt niet weg dat dit essay op heldere 
en bondige manier de centrale problematiek van de roman 
opnieuw bekijkt zonder zich iets aan te trekken van de vele 
eerdere interpretaties – een in dit geval verfrissende 
onderneming. 
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Courrier de Famille
Sjef Houppermans

De Duitse Marcel Proustvereniging1 is een grote
zustervereniging die jaarlijks een aantal bijeenkomsten
belegt en regelmatig publicaties verzorgt. Een tiental jaren
geleden hebben wij een delegatie uitgenodigd die ons toen
met een bezoek heeft vereerd; de contacten werden meer in
het bijzonder geïnitieerd door Sophie Bertho als lid van het
comité scientifique van Marcel Proust Aujourd’hui.

De beginselen van deze zustervereniging, die ik hier in
vertaling weergeef, zullen onze leden vertrouwd
voorkomen:

De Marcel Proust Gesellschaft werd opgericht in Keulen
op 18 November 1982 bij gelegenheid van de 60ste

sterfdag van de auteur. De Vereniging wil een forum zijn
waar literatuurwetenschappers en hedonistische lezers
[die wij wat alledaagser ‘liefhebbers’ noemen SH] hun
leeservaringen kunnen delen. Als expliciet doel wordt
nagestreefd het werk van Proust voor een nieuw en jong
lezerspubliek in de Duitse taal te ontsluiten’. (…) Om dit
te bewerkstelligen organiseert de Marcel Proust
Gesellschaft regelmatig internationale symposia,
matinées, tentoonstellingen, lezingen en excursies en ze
geeft ook meerdere series publicaties uit: akten van
symposia, de serie Sur la lecture met monografieën over
uiteenlopende Proust-thema’s, en daarnaast het
Verenigingsbulletin Proustiana met de tekst van lezingen,
essays, recensies en nieuws over evenementen. (…)
Ook het bevorderen van nieuw wetenschappelijk werk
over Proust en van vertalingen van secundaire literatuur

1 www.marcel-proust-gesellschaft.de
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die alleen in het Frans beschikbaar is, rekenen wij tot 
onze taak. Zo kan de receptie van de auteur wiens roman 
A la recherche du temps perdu een nimmer opdrogende 
bron vormt voor onderzoek en interpretatie worden 
gestimuleerd en verdiept. Op dit moment telt de Marcel 
Proust Gesellschaft zo’n 450 leden en behoort daarmee 
tot de grootste literaire verenigingen in het Duitse 
taalgebied. 

Als ‘Vollmitglied’ betaalt men 80 euro per jaar (inclusief 
publicaties), voor studenten bedragen de kosten van het 
lidmaatschap 40 euro. 

De Gesellschaft verleende ook steun aan de revisie door 
Luzius Keller van de vertaling van de Recherche als Auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit door Eva Rechel-Mertens 
(7 delen, Frankfurter Ausgabe, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 1994–2001). Luzius Keller trad twee keer als 
gastspreker op voor de Marcel Proust Vereniging Nederland 
en hij werkte ook mee aan diverse van onze publicaties. 
Thans wordt er weer aan een nieuwe Duitse vertaling 
gewerkt door Bernd-Jürgen Fischer bij Reclam Verlag 
waarvan in 2016 deel 6 ‘Die Entflohene’ verschijnt (prijs 
per deel zo’n 30 à 35 euro). 

Voorzitter van het bestuur van de vereniging is sinds jaar 
en dag de eerbiedwaardige Herr Doctor Reiner Speck. Deze 
uroloog in ruste (75 jaar geworden op 1 juli 2016) bewoont 
een kapitaal pand aan de Brahmsstrasse 17 in Keulen waar 
regelmatig bijeenkomsten van de Gesellschaft plaats vinden. 
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Het is bekend dat Speck een soort mystieke
wereldbeschouwing heeft waarin bijzondere verbanden een
belangrijke rol spelen. Het adres waar hij woont is
bijvoorbeeld geen toeval WANT Johannes Brahms werd in
de Keulse Speckstrasse geboren, en omdat Proust in een
hotel altijd de laatste kamer links koos, was het
vanzelfsprekend dat Speck opteerde voor het laatste huis
links in de Brahmsstraat.

Speck is vooral ook verzamelaar, met een fabelachtige
collectie moderne kunst en vele documenten betreffende
Proust en zijn andere literaire liefde, Petrarca. Trots laat hij
gasten bij gelegenheid ook de haarlok van Proust zien die hij
in bezit heeft (‘zonder ook maar een draadje grijs op zijn
51ste’).

In 2015 en 2016 organiseerde de vereniging bijeen-
komsten over de nieuwe vertaling in Berlijn en in
Oostenrijk; een serie lezingen, een tentoonstelling en een
concert in Stuttgart (in samenwerking met het Institut
français); een congres in Keulen over ‘Proust et la Grande
Guerre’ met een bijbehorende tentoonstelling in huize
Speck.

Wat betreft de voertaal voor bijeenkomsten en publicaties
is er veel gelijkenis met onze aanpak: deels in het Frans
(met genodigden), deels in de Sprache Goethes. Soms zijn
er prestigieuze uitgaven zoals de Duitse vertaling van
Sur la lecture met de facsimilé in het Frans, onder redactie
van Jürgen Ritte en Reiner Speck (Suhrkamp), of
Cher ami… Votre Marcel Proust - Marcel Proust im Spiegel
seiner Korrespondenz – lettres et autographes de la
Bibliotheca Proustiana Reiner Speck, eveneens onder
redactie van Jürgen Ritte en Reiner Speck (uitg. Snoeck,
Köln, 2009).
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