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1 Inleiding 

Marcel Proust (1871-1922) begon in 1907 aan wat zou worden een van de meesterwerken van 

de twintigste eeuw: de romancyclus ‘Op zoek naar de verloren tijd’, waaraan hij doorschreef 

tot aan zijn dood. Belangrijk voorwerk had hij verricht in zijn jeugdwerk Jean Santeuil, 

waarover hij echter niet tevreden was. Muziek speelt een belangrijke rol het leven van Marcel 

Proust. Tot zijn favoriete componisten behoorden Gabriël Fauré, Claude Debussy, César 

Franck, Camille Saint-Saëns en Reynaldo Hahn. Hij schreef in 1897 in een brief aan zijn 

vriend, en de door hem zeer gewaardeerde componist, Gabriël Fauré: ‘Ik hou niet alleen van 

uw muziek, bewonder en adoreer haar, ik was en ben er nog steeds verliefd op’. Ik ken uw 

werk goed genoeg om er een boek van driehonderd pagina’s over te schrijven. (We zijn 

gewaarschuwd.) Zo nodigde Proust eens vier strijkers bij hem thuis uit om voor hem alleen 

het strijkkwartet van Fauré te spelen. De glimp van de eeuwigheid die Marcel Proust waarnam 

in de muziek, groeide uit tot een van de grote thema’s van zijn romancyclus ‘A la recherche 

du temps perdu’. 

Het is het horen van deze muziek (het langzame deel uit opus 75, vioolsonate nr. 1, van Saint-

Saëns) en de gedachten daarmee associatief verbonden, in het boek toegeschreven aan de door 

Proust verzonnen componist Vinteuil die gespeeld wordt tijdens de soirée van mevrouw 

Verdurin, die Swann verliefd doet worden op Odette de Crécy. Als Swann het ranke 

melodietje hoort dat hij wel eens eerder had gehoord maar toen niet thuis kon brengen, wordt 

zijn hart ineens wijd opengezet. Het is, in de woorden van Proust, ‘zoals de vochtige 

avondlucht doortrokken van rozengeuren de eigenschap heeft onze neusvleugels wijd open te 

sperren’. De muziek had hem overrompeld, ‘gevoelens in hem opgewekt die, ondanks de 

verwardheid ervan, misschien wel de enig zuiver muzikale, grenzeloze, volmaakt 

oorspronkelijk, niet tot een ander soort te herleiden gevoelens zijn’. ‘La petite phrase’, het 

ranke melodietje, wordt Swanns bijnaam voor Odette. Hij associeert haar ook met Zipporra, 

dochter van Jethro op het fresco van Botticelli. Hij geeft haar cadeautjes en geld, maar 

eigenlijk kent hij haar niet. De echte Odette is een mooie dame, die meerdere mannen 

ontvangt en door hen onderhouden wordt. Swann houdt zichzelf voor de gek als hij denkt dat 

hij de enige is. Een heel boek lang is hij verliefd op haar. Het is een soort dwang. Helemaal 

aan het eind van het boek stelt hij vast dat zij zijn type (‘genre’) niet is. Wonderlijk, maar 

waar. 

Proust is een beetje de ‘Shakespeare van Frankrijk’ geworden. Maar dat is toch geen goede 

vergelijking. Eigenlijk vormen de zeven grote boeken onderdelen van één groot werk. Het is 
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ook een heel ander type literatuur, een heel eigenaardig soort voortkabbelende beschrijvingen, 

in prachtig maar vooral vanwege de grammatica moeilijk Frans, vanuit een soort vloeiende 

gedachtegang. Een ander verschil is dat, anders dan de voorgaande schrijvers van onze serie, 

Marcel Proust (1871-1922) is opgegroeid in een geseculariseerd milieu. Zijn omgeving is het 

Frankrijk van de Derde Republiek (1870-1940), waar de scheiding van kerk en staat een heel 

belangrijk thema werd. Dit werd uitgewerkt in de ideologie van de laïcité, ‘het lekendom’, dat 

wil zeggen de absolute scheiding van kerk en staat. Met de wetten op de laïcité van 1905 werd 

aan de kerk de macht in het Franse publieke domein ontnomen. Daarmee werd een eind 

gemaakt aan de grote invloed van kerk, kloosters en katholieke orden op het onderwijs. Nog 

altijd kan de strenge scheiding van kerk en staat de gemoederen in Frankrijk buitengewoon 

bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan de Franse angst voor hoofddoekjes of het crucifix in het 

klaslokaal. De ideologie van de laïcité, die soms zelf wel een religie lijkt, staat haaks op de 

islam. 

In dit Frankrijk was het antisemitisme altijd sluimerend aanwezig, maar het kon plotseling 

ontvlammen. Marcel Proust was van moederszijde afkomstig uit een rijk Joods bourgeois 

milieu, dat zich daar niet al te ongerust over maakte. Zijn vader was een hoogleraar 

medicijnen, een ontwikkelde gezondheidsspecialist, strijder tegen cholera en vóór hygiëne, 

een bondgenoot van de bekende stadsarchitect van Parijs, Hausmann, aanlegger van grote 

boulevards van Parijs. Proust werd gedoopt en katholiek opgevoed, maar ging naar openbare 

scholen. Hij kende de Rooms-katholieke rituelen en sacrale teksten heel goed. Er is in het 

werk van Proust de tegenstelling tussen het katholieke dorp (Auteuil, Illiers) op het platteland 

en het kosmopolitisme van de grote stad, zoals het er ook was in het leven van de auteur. De 

jonge Proust was reeds astmatisch en dwangmatig en had daar vanaf zijn negende jaar veel 

last van. Hij leidde een beschermd en teruggetrokken leven. Hij is wat zijn jeugd en 

schrijverschap in dit laatste en andere opzichten wel te vergelijken met de Nederlandse Louis 

Couperus. Hij hing aan zijn ontwikkelde joodse moeder en oma. Terwijl hij zijn school veel 

verzuimde, lazen zijn moeder en oma hem veel voor uit de grote Franse schrijvers en deden 

hem zijn sterke taalgevoel ontwikkelen. 

Het leven van Marcel Proust speelde zich af tegen de achtergrond van de zogenaamde ‘La 

Belle Époque’ (andere benaming Fin de Siècle), de periode rond 1900 waarop na de Eerste 

Wereldoorlog met heimwee werd teruggekeken. Het was een relatief welvarende periode voor 

Europa, waarin de kunsten opbloeiden en waarin nog veel voor de wereld verwacht werd van 

de Europese beschaving, waarvan de Franse cultuur, zeker voor de Fransen, het hart vormde. 

Het was echter een dun laagje vernis waaronder veel agressie en vernietigingsdrift schuilging. 

De verwoesting van de Eerste Wereldoorlog betekende meer dan enorme verliezen aan 

mensenlevens en materiële schade. Een beschavingsoptimisme ging ten gronde. Proust was 

een agnostisch schrijver in een geseculariseerde cultuur, die van meet af aan besefte hoe diep 

de afgrond was waarop men bouwde en dat er iets bezig was voorgoed verloren te gaan. Dat 

was de onschuld, of naïviteit. In het deel ‘Sodom en Gomorra’ beschrijft Proust met een 

mengeling van genot en afschuw de verloedering en het verval van de zeden in het Parijs 

tijdens de apocalyptische bombardementen van de Eerste Wereldoorlog. Alles wat God 

verboden heeft gebeurt in de mannenbordelen en de metrostations. Ook dat hoort bij deze 

wereld die hij beschrijft. 
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2 A la recherche du temps perdu / Op zoek naar de verloren tijd 

Het satirische Monty Python heeft wel eens de grap gemaakt over de kortste samenvatting van 

‘A la recherche du temps perdu’: een Summary Proust Competition. De Utrechtse hoogleraar 

Franse literatuur en filosoof Maarten van Buuren nam de handschoen op en vat samen: 

‘Marcel wordt schrijver’. Dat is inderdaad de kortste samenvatting die je kunt bedenken van 

‘A la recherche du temps perdu’ (globale verhaaltijd 1883-1925, tijd van publiceren 1909-

1922), zeven delen, 3000 pagina’s, 200 figuren, werkelijk een kathedraal van een roman.1 Het 

is niet altijd een erg samenhangend werk, echt een drempel om te beginnen met lezen. Het 

voordeel is dat je eigenlijk overal wel zou kunnen beginnen, misschien het beste in ‘Un amour 

de Swann’ of ‘In de schaduw van de bloeiende meisjes, deel 3, plaatsnamen: de plaats’; de 

Albertine cyclus. Ook een leuke manier om kennis te maken met Proust zijn de luisterboeken 

en potcasts waarbij de vertaling van Thérèse Cornips wordt gelezen door Hans Croiset.  

Proust schreef schetsen, die hij later aan elkaar plakte, waarbij externe factoren (als de 

mogelijkheid tot publiceren een rol speelden). De rol van de associatie is daarbij, zoals 

gezegd, buitengewoon belangrijk. Mede ten gevolge daarvan dijden de teksten enorm uit. 

Door de associatie worden verhalen verbonden en krijgen ontmoetingen diepte. Proust kende 

het werk van Freud en zijn ideeën niet, maar er zijn veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in de 

betekenis van dromen en de onwillekeurige herinnering. Ook maakt Proust gebruik van 

bijzondere fenomenen in de bewustwording. Beroemd is zijn idee van ‘kristallisatie’ waarmee 

hij verliefdheid verklaart. Er is daarbij een omslagmoment zoals bij zoutkristallen op een takje 

in een zoutmijn (Salzburg), dat de ‘stolling’ als de afzetting van een zoutoplossing beslag legt 

op de drager die het takje dan wordt. Zo kan ook verliefdheid optreden, ook als is de vrouw 

niet eens je type, zoals bij romanfiguur Charles Swann. Er zijn bepaalde associaties die 

opkomen, aan een schilderij of een concert, die ineens iemand vangen in de elektrificerende 

uitstraling van een ander en dan zit je gevangen. Verliefdheid is niet zo leuk als veel mensen 

denken. 

Illiers is een dorpje in de buurt van Chartres, door Proust (samen met Auteuil) Combray 

genoemd. Het dorp is hierdoor zo beroemd geworden, en het trekt zoveel Proustlezers dat 

men het heeft omgedoopt in Illier-Combray (Vgl. het Friese Kameleondorp Terherne). Hier 

brengt hoofdpersoon Marcel bij zijn oudtante Léonie, de paasvakanties van zijn kindertijd 

door. Als Marcel later een Madeleine cakeje eet, in bloesemthee gedoopt, wordt ineens zijn 

geheugen geactiveerd (‘mémoire involontaire’) en komen de herinneringen aan zijn vroegste 

jeugd associatief naar boven. (De kant van Swann. Het is deels nostalgie, vgl. Wim 

Sonneveld, ‘Het dorp’) Maar het gaat verder. Hij hervindt associatief het verleden van zijn 

jonge jeugd, dat cognitief niet langer toegankelijk was. 

Bepaalde sensaties brengen het verleden, dat dus in ons lichaam als archiefkast sluimerend 

altijd present is, onwillekeurig en gevoelsmatig naar boven. Als het om verwachtingen 

daaraan verbonden gaat, zijn de beelden eigenlijk altijd mooier dan de werkelijkheid. 

Kennelijk zuivert het onderbewuste afleidende bijzaken weg. Het onwillekeurige geheugen 

ondervraagt het verleden en geeft zodoende toegang tot een wellicht verloren gewaand deel 

van de identiteit zoals deze zich in het verleden heeft gevormd. Proust bouwt hier wel héél 

                                                 
1 Cf. Bernard Brun, Marcel Proust et la religion, 19 oktober 2006: http://www.item.ens.fr/index.php?id=13957. 

Maarten van Buuren, Proust. een hoorcollege over zijn meesterwerk ‘Op zoek naar de verloren tijd’, De Haag 

2005. Gielen, J.J., Moderne wereldliteratuur, 1850-1950, Utrecht/Antwerpen 1952, 347-348. 
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veel op. Struikelen over een opstaande rand in het plaveisel te Parijs, leidt Marcel associatief 

naar Venetië, waar hij ook zo’n ervaring had. Het klinkt misschien een beetje gekunsteld, 

maar het geluk ten gevolge van dit soort sensaties rechtvaardigt het bestaan en geeft er zelfs 

een zekere eeuwigheidswaarde aan. 

 

3 Kind of volwassene? 

Het is heel moeilijk om op de verschillende momenten in het omvangrijke werk in te schatten 

hoe oud de hoofdpersoon nu eigenlijk is. In sommige delen is hij evident een kind. Maar soms 

lijkt hij een kind, maar blijkt hij een jongeman te zijn. Marcel adoreert zijn moeder als in een 

symbiose. Hij moet als kind een moederlijke kus krijgen, anders kan hij niet slapen. In de 

roman zijn de moeder en de grootmoeder in deze zin een verdubbeling. Maar terwijl de 

grootmoeder sterft, blijft de moeder leven. Ergens verwerkt Proust in de (groot)moederlijke 

figuur: dood en opstanding. Een gebaar van de grootmoeder is in staat de herinnering aan lang 

vervlogen tijden weer naar boven te brengen. De eeuwige jeugd is nodig om de angst te 

bezweren en nachtmerries te voorkomen. De kindertijd is een levende werkelijkheid, tegelijk 

voor de volwassene een paradijselijke tijd, die echter voorgoed verloren is. Marcel voelt zich 

een vreemde in zijn tijd, maar in de korte door associatie opgeroepen momenten van 

gelukzaligheid houdt hij zich toch staande. ‘Notre âme totale n’a qu’une valeur presque 

fictive.’ Het lichaam is als een vaas, die als een breekbare keramische vorm onze spiritualiteit 

omvat en ons bewust doet zijn (als een archief van ons leven) dat al onze beleefde vreugde en 

verdriet eeuwig in ons bezit zijn en toegankelijk, door middel van de onwillekeurige 

herinnering.  

Proust illustreert dit aan de hand van verschillende kunstenaars in de roman, van wie de ik-

figuur lessen leert. De schrijver Bergotte leeft na zijn dood voort in zijn werk, door de 

schoonheid daarvan. Het is de esthetische openbaring die de oneindigheid opent. Zijn werk is 

de veruitwendiging in stijl van zijn chaotische innerlijk en daarom nog meer hemzelf dan zijn 

brein (Vgl. theorievorming Paul Ricoeur, ‘Temps et récit’: Wij ervaren tijd in narratieven. Hij 

analyseert dit in de hermeneutische cirkel: de geprefigureerde werkelijkheid wordt 

geconfigureerd in gedeelde verhalen, feest, theater, liturgie, kunst. Refiguratie vindt plaats. 

Nieuwe sleutels tot interpretatie worden neergelegd. Mensen gaan anders kijken.) In het werk 

van Proust laten de door hem bedachte roman figuren de musicus Vinteuil en de schilder 

Elstir vergelijkbare processen zien. De auteur Proust zelf belichaamt het in zijn eigen 

schrijverschap, maar ook in zijn alter ego, zijn romanfiguur Marcel, die schrijver wordt. 

Proust gebruikt geen jaartallen. Hij wil niet dat zijn werk aan historische gebeurtenissen of 

ontwikkelingen wordt gehecht, maar als het ware boventijdelijk zal zijn, een verwijzing naar 

de eeuwigheid. Ook is Proust wars van gegraaf in zijn eigen leven om zijn werk beter te 

verstaan. Hij heeft zich met het artikel ‘Contre Sainte Boeuve’ fel tegen de methode van de in 

de 19e eeuw beroemde letterkundige C.A. Sainte Boeuve (1804-1869) gekeerd. Sainte Beuve 

was een literair criticus die niet anders deed dan dat: graven in de biografie van de auteur. 

Proust vond dat een (literaire) werk voor zichzelf moest spreken. De lezer had een relatie aan 

te gaan met het werk en zich, zogezegd, niet achter de schrijver te verbergen. 

Het ziet ernaar uit dat Marcel Proust heel erg dweept met mensen die wat lijken voor te stellen 

en dan met name door hun afkomst. Hij weet wel dat het een schijnwereld is, maar hij vindt 
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het prachtig. Met name de hoge oude Franse adel, hun manieren en soirées fascineren hem. 

Daar en daaromheen laat hij zich zijn romanfiguren bewegen. Hij gaat daar als het ware 

gluurderig mee om. Marcel wil erbij zijn. Hij ‘bekijkt’, eigenlijk ‘begluurt’ ze, door zijn ogen 

en laat zijn hoofdpersoon een moment van victorie beleven als hij mee mag doen en iedereen 

hem heel belangrijk vindt. 

 

4 Decadent snobisme 

Proust is een cultuurpessimist. Alles is ijdelheid, dat weet hij ook wel. Maar gesublimeerd in 

poëtische taal, wordt het toch kunst. Echt contact met anderen is echter eigenlijk onmogelijk. 

Het is beter dat ook maar eerlijk te onderkennen. Steeds zul je als mens jezelf op de andere 

projecteren.2 Proust dweept met het aannemen van fijnbesnaarde en kunstzinnige poses. Hij 

prikt er doorheen, maar vindt het tegelijk prachtig en doet niet anders dan zelf in zijn 

karakters die poses aannemen. Hij speelt ermee! Bewust speelt hij de rol van een martelaar, 

die lichamelijk en geestelijk moet lijden, terwijl hij door zelf pijn te verduren, kunst 

voortbrengt. Hij neemt daarin de bijna klassieke pose aan van de bleke, op zijn zolderkamertje 

smachtende, gevoelige schrijver. Terwijl hij helemaal niet arm was, zat hij op een bedompt 

kamertje te schrijven, figuurlijk met de ramen dicht. Veel van deze aspecten projecteert hij op 

zijn hoofdpersoon, niet voor niets net als hijzelf Marcel genaamd. Diens zwakke gezondheid 

belet hem als romanfiguur bijvoorbeeld om naar Venetië te reizen, houdt hem klein en bindt 

hem. Zo ontstaat er een mythische hogere werkelijkheid om (altijd tevergeefs, behalve als 

schrijver) eindeloos naar te verlangen. 

De overgevoelige Proust lijkt daarbij bezeten door een angst voor het grote Niets. Die angst 

moet bezworen worden door zelfbespiegeling op het eigen verleden. Geuren, een beeld, 

muziek, een onmiddellijke sensatie opent het geheugen en verbindt verleden en heden. Er is 

daarbij kritiek op Proust, vanwege zijn onmacht tot handelen, die hij welhaast te verheerlijken 

lijkt. Hij geeft blijk van een passieve mentaliteit, die registreert. Ook zijn hoofdpersoon is 

geenszins een held die de wereld even gaat redden of veranderen. Er gebeurt eigenlijk 

helemaal niets van belang in de hele ‘A la recherche du temps perdu’. Maar in de stroom van 

de kleine gebeurtenissen, minutieus door Proust beschreven, ontvouwt zich ondertussen het 

overgevoelige leven en dat is ergens een spiegel voor de cultuur van zijn tijd. Proust is een 

meester van de ‘roman-fleuve’, dat is een uitgebreide serie van novelles, vol met 

bespiegelingen en uitweidingen, waarvan het geheel functioneert als een doorlopend 

commentaar op een tijdperk (vgl. James Joyce, ‘Ulysses’). De ervaring van schoonheid leidt 

daarbij tot waarheid omtrent ons bestaan als mensen. Dat wil zeggen voor degene die het wil 

zien, want het kan tegelijk heel ontluisterend zijn. Veel van wat  zich aanvankelijk als 

schoonheid voordoet wordt vervolgens ontmaskerd. Voor Proust functioneren liefde en 

vriendschap in dit verband als vormen van escapisme. Hij gelooft er niet in, maar kan het niet 

laten zijn hoofdpersonen er veel van te laten verwachten. Je voelt als lezer op je Hollandse 

klompen aan dat de ontluistering niet ver kan zijn en dat is dan ook zo. Dat patroon geeft de 

lezer die in deze kathedraal verdwaalt op den duur een beetje houvast. 

 

                                                 
2 Gielen, 347-348. 
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5 Spel van verwachting en deceptie 

‘Het bezit van de zaak is het einde van ’t vermaak,’ zei mijn moeder vaak op een beetje zure 

toon, als ik iets duurs (waar zij niets in zag) heel graag wilde hebben. Maar soms was het 

waar en had ze gelijk. Dan speelde je er één keer mee en dan was de betovering van de 

begeerte verbroken. Hebt u dat ook wel eens? Proust speelt ermee. Wat daarbij werkelijk de 

religie van Proust was, kom je niet te weten. Heiligschennis en diepzinnige religieuze 

bespiegelingen lopen door elkaar heen (zoals ook bij een schrijver als Gerard Reve), zoals in 

de beroemde episode van de meidoorn (aubépines), die uitloopt op esthetische contemplatie. 

De beschrijving van ‘gewone’ veldbloemen krijgt transcendente trekken. Hij betreurde, wat 

hij noemde, de dood van de kathedralen (Artikel Proust in de ‘Figaro’, 1904). Hij kan lyrisch 

worden over de verbinding met het verleden die hij in allerlei aspecten van de kerk van 

Combray ervaart. Middeleeuwse kerken komen voor Proust symbool te staan voor een religie 

van schoonheid die verloren gaat in de moderniteit. Het oude dorpskerkje van Saint-André-

des-Champs wordt door Marcel hemelhoog verheerlijkt. Maar als hij het kerkje zelf bezoekt is 

dat tenslotte, zoals zoveel wanneer het echt gebeurt, zeer teleurstellend. Marcel idealiseert 

telkens weer het zuivere, los van de concrete werkelijkheid, waarna de deceptie wel moet 

volgen. Maar wat hij gaandeweg ontdekt is, dat al die rommel rond zijn geïdealiseerde 

beeldvorming heen, juist heel waardevol materiaal bevat voor zijn schrijverschap. Juist die 

opgeklopte verwachtingen en de ruwe werkelijkheid die daarmee in contrast staat, is prachtig 

materiaal voor een gelaagde roman.  

Zo gaat het ook met mooie meisjes. In het deel ‘In de schaduw van de bloeiende meisjes’ gaat 

het over een groepje, maar telkens ook weer over één van die meisjes. Marcel vindt ze om op 

te vreten. Hij wil ze allemaal tegelijk. Maar ze zijn en blijven onbereikbaar voor hem. Je kunt 

hem vergelijken met een roofvogel die door een zwerm spreeuwen in de war wordt gebracht. 

Wie wordt zijn prooi? Ieder beeld dat hij zich van Albertine schept, verkruimelt direct 

wanneer hij de echte Albertine ontmoet en ze toch weer anders blijkt te zijn dan hij had 

gedacht. Gaandeweg komt Marcel er achter dat hij niet verliefd is op een meisje van vlees en 

bloed. Hij is geobsedeerd door zijn eigen beeld van haar, waarin hij in feite zichzelf, of iets 

van zichzelf weerspiegeld ziet. Dat is narcisme.  

Het deel van ‘A la recherche du temps perdu’ getiteld ‘Un amour de Swann’, het tweede deel 

van ‘Du coté de chez Swann’ eindigt in het Bois de Boulogne. Odette de Crécy, de 

voormalige maîtresse van Swann die later met hem trouwde, liet hier haar koetsje vaak 

langsrijden. Twintig jaar later keert Marcel terug in het park, maar dan wordt het een enorme 

teleurstelling. Marcel mist de toverachtige sfeer die het park eens voor hem had en ervaart het 

nu in ca. 1910 (geen data in ‘A la recherche du temps perdu ’), als zeer ontluisterend. De 

mensen zien er lelijk uit. De betovering is verbroken. Het goddelijke heeft zich, na de dood 

van God, uit de werkelijkheid teruggetrokken. Ook de salon van de adellijke familie 

Guermantes is na het verstrijken van de tijd helemaal niet meer wat hij zich ervan herinnert. 

Maar ook nu biedt de kunst de uitkomst. Waar God stierf, herleeft de kunst. 

Marcel bezoekt met Robert Saint-Loup een dorpje in de buurt van Versailles en de fruitbomen 

staan in bloei. Het is bijna Pasen, voor Marcel een feest van mysterie en contemplatie. Er zijn 

allerlei heimelijke toespelingen en insinuaties met een religieuze ondertoon. Maar ook nu 

weer worden de hoge verwachtingen ontluisterd en ontdaan van hun onbesmette staat. De 

vriendin van Saint-Loup, Rachel, blijkt een prostituée te zijn. Het landschap verliest zijn 



7 

 

onschuld en wordt zwaar met symboliek beladen. Maria Magdalena vergiste zich ook toen zij 

op de ochtend van Pasen de opgestane Christus voor de tuinman hield. Dat was een veeg 

teken. In de ongerepte bloesem van de perenboom ziet Proust ineens een beeld van de 

ondergang van Gomorra. Het kan nooit iets worden tussen Saint Loup en Rachel, want hij is 

homoseksueel en zij is lesbisch. Het failliet van vriendschap en liefde wordt genadeloos in 

kaart gebracht. Maar opnieuw is er een uitweg voor Proust. Voor hem is liefdesverlangen niet 

primair seksueel gericht, maar is er juist in de ontluisterde vorm daarvan een heel bepaalde 

decadente, zij het wel treurige schoonheid, te bekennen. De onderkenning van de mislukking 

brengt een nieuw soort eerlijkheid. In de kunst komt er daar toch iets moois uit voort. Proust 

schetst een soort mystiek beeld over de verhouding tussen de teleurstellende werkelijkheid en 

de stilering in schoonheid. Eigenlijk maakt hij een spel van al die verwachtingen en 

ontgoochelingen, een mooi taalspel, waar je als lezer van kunt genieten. 

 

6 Afscheid van de ernst van religie 

Het zal duidelijk zijn. Proust minacht de burgerlijke en op godsdienst gebaseerde moraal. Hij 

voelt zich ver verheven, niet alleen boven de brave burgermansmoraal, maar ook boven de 

hypocrisie daaraan verbonden. De uiterlijke wereld is die van ruimte, de innerlijke die van tijd 

in de zin van lange termijn, ‘durée’ (term uitgewerkt door filosoof H. Bergson). Het 

onderbewuste komt in de droom aan het licht in herinnering en verbeelding en wordt, met 

name bij het wakker worden, onderkend. De filosoof Henri Bergson (1859-1941, L’energie 

spirituelle, 1919; Les deux sources de la morale et de la religion, 1932) ) was een neef van 

Proust en de laatste heeft zeker een aantal colleges bij hem gevolg en is sterk door zijn visie 

op de betekenis van de tijd beïnvloed (denk aan de titel van het werk ‘Op zoek naar de 

verloren tijd’). Maar waar er bij Bergson een versterking van de moraal voortkomt uit de 

herinnering en het besef van continuïteit ook aanwijsbaar in de religie als inspiratiebron voor 

die moraal, is dat bij Proust zeker niet het geval, integendeel.  

De slaap lijkt op de dood, maar de droom biedt vrij toegang tot de associatie en is als zodanig 

de opstanding van het verleden. (Bergson, La Rêve) ‘La vie mentale est plus étendue que la 

vie cérébrale’ en kan dus naadloos overgaan in de onsterfelijkheid van de ziel. Het 

transcendente wordt immanent. De droom heeft overdrachtskracht, tegelijk weet Proust heel 

goed dat ieder stukje brein dat afsterft bij het ouder worden al een beetje sterven en afscheid 

van het leven nemen is. 

Maar in bewustzijn van de betekenis van tijd, ziet Proust het essentiële van het mens-zijn. 

Verlangen naar onsterfelijkheid, kenmerkend voor een aantal grote religies, is hiervan een 

uiting. De wisselvalligheid van ons bestaan, staat ergens onbewust in verband met een 

continuïteit in het geheugen. Dit is de abstractie die wij eeuwigheid noemen. Liefde is daarbij 

per definitief onharmonisch en destabiliserend present. Liefde is immers gebouwd op 

zinsbegoocheling en overprikkelde fantasie. Liefde is bij Proust geen onbaatzuchtige 

opofferingsgezinde ‘agapè’, naastenliefde of barmhartigheid. Veeleer is liefde de erotische, 

dat is in het Grieks (‘eros’) de voor zich zoekende, hunkerende, aandacht vragende hartstocht. 

Deze vorm van liefde is geen stimulans tot het ernstig nemen van religie, laat staan ethische 

voorschriften of moralisme. Integendeel, deze liefde ontwricht. De ‘redding’ voor Proust is 

wat literatuurcriticus J.J. Gielen heeft genoemd, een ‘vage esthetische mystiek’. 
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Proust spot in karikaturen met de traditionele Rooms-katholieke religie van Frankrijk, 

bijvoorbeeld geïllustreerd in de bijgelovige tante Leonie. Maar ook de Joodse religie wordt 

niet gespaard en er is zelfs een toespeling op de rituele moord. De mondaine baron Charlus is 

toegewijd Rooms-katholiek, maar hij is ook een homosexueel die bordelen bezoekt voor 

sadomasochistische ervaringen. Charlus is een van de laatste vertegenwoordigers van een 

ouderwets traditioneel antisemitisme. Daartegenover is een veel gevaarlijker modern, 

financieel gedreven en ideologisch antisemitisme in opkomst. De romanfiguren Marcel (ik-

figuur), de joodse schrijver Bloch, Baron de Charlus, Saint-Loup en Swann zijn allen 

afsplitsingen van Proust zelf waarin hij aspecten van zichzelf kwijt kon, waar hij wellicht niet 

zo trots op was, maar die hem wel mateloos fascineerden. Bij voorbeeld in de briljante, maar 

sociaal onhandige schrijver Bloch, kon Proust zijn klungelige kant kwijt en ook zijn half jood 

zijn. In Charlus kon Proust zijn eigen homosexualiteit projecteren en, merkwaardig genoeg 

voor iemand die zelf half Jood is, zijn eigen antisemitische gevoelens. Al die verschillende 

kanten en tegenstellingen laat Proust op elkaar botsen in de confrontaties tussen de 

hoofdpersonen van zijn boeken. De maatschappelijke achtergrond daarbij, kreeg een 

toespitsing in de zogenaamde Dreyfusaffaire, een gerechtelijk schandaal dat rond 1900 grote 

gevolgen had in de Franse politiek. Het draaide om de onterechte veroordeling tot levenslang 

van de joods-Franse officier Alfred Dreyfus. Deze werd er ten onrechte van beschuldigd een 

spion voor Duitsland te zijn. De schrijver Émile Zola nam het met zijn beroemde open brief 

‘J’accuse’ op voor Dreyfus. 

Proust staat op een kantelmoment als het gaat om het afscheid van de godsdienst. Zijn werk 

zit vol met religieuze beelden, bijbelverwijzingen en godsdienstig rituele associaties. Maar die 

beelden worden als het ware in het kader van de kunst ontheiligd. Of andersom hun 

sanctifiërende werking gaat over van de godsdienst op de kunst. Bijvoorbeeld, het zuivere van 

de moederliefde laat Proust enerzijds ontheiligen, anderzijds maakt hij een soort madonna van 

de moederfiguur betrokken op zowel zijn moeder als zijn grootmoeder, maar vaak ook de 

vrouw in het algemeen. Dit is een sleutel naar zijn profanisering, dat wil zeggen ontheiliging 

van de religie in zijn boeken. Het heilige wordt immanent. Maar het verdwijnt niet geruisloos 

in het wereldse. Het heilige gaat, langzaam maar zeker middels schokkende onthullingen, 

samenvallen met de kunst. De schoonheid zelf wordt sacraal en neemt bij Proust de functie 

van religie over. Dit is op zich in ‘A la recherche du temps perdu’ voor Marcel een epifanie, 

een openbaring. Niets is daarbij eigenlijk wat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Er ontstaat 

een broeierig symbolisme en een decadentie, maar het zijn voor Proust vormen van 

openbaring. Dat is wat je zou kunnen noemen Proustiaanse ambivalentie. 

 

7 Magische beelden 

Associatief leidt dus het stappen op een losliggende tegel Proust tot een geluksmoment (doet 

hem denken aan Venetië). Zo’n moment maakt hem heel even weerbaar tegenover het 

tragische van de onherroepelijk voortgaande tijd. Dit is van (blijvende) waarde. Ook wij 

kunnen dit beleven. Je krijgt door associatie toegang tot je verleden, met name dat van je 

jonge jeugd, zeg maar als peuter. Geuren, smaak, klanken, verbinden met andere 

gebeurtenissen en vooral gevoelens die je vroeger beleefde. Een verloren tijd wordt 

hervonden. Maar Maarten van Buuren wijst erop, ik denk terecht, dat de onwillekeurige 

herinnering eigenlijk een te zwak motief  is voor de hele ‘A la recherche du temps perdu’. De 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dreyfus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
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betovering en de extase zijn niet steeds en telkens zo intens te beleven en te betrekken op 

iedere type herinnering. Er is ook in deze ervaringen een soort slijtage. 

Het zijn de magische beelden die de roman bijeen houden. Zo’n karakterbeschrijving van 

Proust kan je grijpen. Zijn sfeertekening van een bepaalde plaats is schitterend. Het derde deel 

van ‘In de schaduw van de bloeiende meisjes’ heeft in de bekroonde vertaling van Thérèse 

Cornips de titel ‘Plaatsnamen: de plaats’. Dan blijkt dat zowel de plaatsnamen van de dorpen 

en steden, als ook de namen van de meisjes magische betekenis hebben: de plaats Balbec 

(Cabourg) aan de Atlantische kust, Florence, Venetië, Gilberte, Andrée. Die namen vertolken 

beelden en dragen het verhaal. Dergelijke beelden zijn voor Proust als vaten of potten waarin 

zich fascinerende (talige) geheimen verbergen. Dit is de eigenlijke grondslag die de hele 

cyclus bijeenhoudt. Deze beelden hebben een magische sleutelfunctie. Proust wil ze open 

maken met zijn verhalen. In de beeldvorming bevindt zich de echte relatie tussen Marcel en 

de werkelijkheid. Volgens Proust zijn wij eenzaam in onszelf. Welke relatie hebben wij met 

de buitenwereld? Er is geen wezenlijk direct contact. Wij vormen ons een bewustzijnsbeeld, 

dat bemiddelt tussen de buitenwereld en ons. Maarten van Buuren gebruikt hiervoor het 

woord: ‘Interface’. Proust staat op belangrijk scharnierpunt in de cultuur, waar wij allemaal de 

consequenties van beleven. Er vindt rond 1900 een overgang plaats in het denken van de 19e 

eeuw (waarheid ligt in de objectieve werkelijkheid) naar de 20e eeuw (Proust: plaats van de 

waarheid niet in objectieve werkelijkheid buiten ons, maar in het bewustzijnsbeeld dat wij van 

die werkelijkheid maken, de zogenaamde ‘inward turn’). Dit inzicht heeft onvermijdelijk 

gevolgen voor iedere vorm van religie die contact met een objectief goddelijk wezen 

postuleert. De kerk die een God verkondigt die, onafhankelijk van de aandacht van mensen, 

eenvoudigweg bestaat, kan alleen nog maar worden bespot. 

Maar God is dood. Leve de kunst! De klokkentorens van Martinville en een ander dorp 

worden door de jonge Marcel in ‘A la recherche du temps perdu’ vanaf de bok van een rijtuig 

gezien. De beelden dringen zich aan hem op als geheimzinnig en als het ware zwanger van 

verhalen en hij gaat zinnetjes schrijven, die later ook echt in de roman opduiken. Dan ineens 

voelt hij zich als een kip die een ei gelegd heeft en hij zingt het uit. Nu weet hij het: Marcel 

moet schrijver worden. dat is zijn bestemming Het is zijn roeping de sterke beelden als 

kunstenaar te verwerken in zijn kunst. Dit is maieutische vertelkunst. In de maieutiek 

(geestelijke verloskunde, vergelijk Socrates), gaat het om het losmaken van inzichten, die er 

in beginsel al zijn. Daarbij speelt al aanwezige kennis een grote rol, maar wat nog ontbreekt is 

de bewustwording. Dit is een bevrijdend leerproces (psychoanalytische kuur) voor de 

gesprekspartners beide. Literatuur wordt geboren. 

De beelden zijn verwijzende tekens. De werkelijkheid in objectieve zin is stervend, zoals 

Proust zelf stervend is. Maar de hele te beschrijven werkelijkheid moet worden opgeofferd 

aan het schrijverschap en een aan de kunst zelf. Dit proces krijgt godsdienstige trekken. 

Proust zelf ziet het als een metamorfose, waarvoor hij de bijbelse metafoor van de stervende 

graankorrel gebruikt. Typisch Proust, hij aarzelt niet om het beeld uit Johannes 12,24 bijna als 

een kloostergelofte op zichzelf te betrekken: Hij moet sterven aan de wereld om kunstenaar te 

kunnen worden. Hij moet hiervoor lijden en zijn leven opofferen. Maar zijn beloning is 

onsterfelijkheid. Kunst neemt de plaats van godsdienst in. De kunst verlengt zijn leven niet 

alleen. De kunst geeft hem eeuwigheidswaarde. In een rond raam van het Grand Hotel van 

Balbec, ziet hij door de ondergaande zon een monstrans, een extatische ervaring. 
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8 Verlenging van het leven 

Marcel Proust zelf voelde zich een snob en hij was er trots op. Hij was een soort ‘fool on the 

hill’, ervan overtuigd dat hij de waarheid beter zag dan anderen en daar als een dandy prat op 

ging. Dat werkte hij uit in de observaties van zijn hoofdpersoon Marcel, maar ook een aantal 

ander karakters, zoals Charles Swann en Saint-Loup. Dat zijn mensen die doen alsof ze heel 

wat voorstellen, maar de werkelijkheid is anders. De achtergrond wordt gevormd door 

spanningen tussen de snobistische cultuur van de Franse adellijke bovenlaag en bourgeoisie 

van het Fin de Siècle, die om iets voor te stellen daar ook bij wil horen. Ze imiteren de adel, 

maar maken zichzelf eigenlijk alleen maar belachelijk. Ondertussen blijkt ook die oude adel 

zelf een soort corrumperende schim van het beeld dat anderen van hen hebben. Die hele adel 

is ten diepste één grote illusie, net als de liefde en de kerk. In deel zeven van de cyclus, ‘Le 

temps retrouvé’, is bij Marcel het schrijverschap tot rijpheid gekomen. A la recherche du 

temps perdu is een Bildungsroman. Het inzicht groeit dat alleen de kunst overblijft. Er is een 

fascinerend heel kort filmfragment van Proust bewaard gebleven, waar hij een beetje schichtig 

langs een trap afdaalt, na een huwelijksvoltrekking van een deftig echtpaar: 

https://www.youtube.com/watch?v=UM6pDN8CJks. Hij was erbij, maar tegelijk ook weer 

niet. 

In het laatste deel, ‘Le temps retrouvé’ blijkt, tijdens een matinée bij de adellijke familie 

Guermantes, hoezeer vrienden van vroeger ineens zijn verouderd, afgetakelde mensen, sociaal 

zijn afgezakt. Anderen hebben zich juist omhooggewerkt. Marcel spiegelt zich. Ook hij is oud 

geworden. Het bittere is dat de nieuwkomers aan de top net doen alsof ze daar altijd thuis 

hebben gehoord. Marcel beseft dat het hele spel van aanzien en verval tijdelijk is en 

nauwelijks inhoud heeft. Slechts de dood  en de grilligheid van het lot zijn constant en 

betrouwbaar. Oog in oog met de dood wordt alles gerelativeerd. Proust confronteert deze 

bevindingen met de oplossingen van godsdienstige schrijvers als Bossuet en anderen aan het 

eind van de 17e eeuw. Maar de godsdienst kan geen uitkomst meer bieden. Alleen de kunst 

houdt waarde. 

Proust gelooft niet in de vitaliteit van het leven vandaag (in tegenstelling tot zijn neef 

Bergson). Hij zoekt naar de zin van het verleden en de zingevende kracht daarvan. ‘Zijn blik 

op leven en wereld is essentieel retrospectief’. (Gielen, 345) Het zijn de kostbare momenten 

van bewustwording, inzicht en verbinding, die ons volgens Proust als mens overeind houden. 

Voor zover religie daaraan bijdraagt vindt hij het prachtig, maar dan vooral als er ook een 

bedorven randje aan zit. Het is, een beetje onaardig gezegd, een vorm van vroom bedrog. Het 

verleden kan zich aan ons in een volkomenheid manifesteren, die het in werkelijkheid nooit 

had. Het gaat dus eerder over gekoesterde mythen, dan over geschiedenis. Het is dus niet de 

reconstructie van hoe het werkelijk was, maar een toegang tot de eeuwigheid, het verloren 

paradijs. In de literatuur bestaat de volmaakte taal. Dat is een incarnatie van waarheid: het 

woord is vleesgeworden (Vgl. Johannes 1). Poëzie zet de tijd stil in het moment. Zo komen 

realisme, naturalisme en symbolisme samen in het werk van Proust in één synthese van taal. 

Hier ligt de betekenis van de kunst, dat is tenslotte genezing van zielenpijn. Kunst is 

verlenging van het leven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UM6pDN8CJks

