
d ona l d  l o o s e

De ziel als mijn ander zelf
De monologue intérieur bij Dostojevski en Proust

i n l e i di ng

Ooit was de ziel in zekere zin alles: Anima quodammodo
omnia. Thomas van Aquino nam die idee van Aristoteles
over in zijn Quaestio over de ziel. De ziel was de bezieling
van een lichaam en ze was dat als de vorm van de materie.
Zo was ze in zekere zin de opening op de format van alles
om haar heen. De ziel is transcendent omdat ze alle kenba-
re categorieën omvat. Ze transcendeert elke afzonderlijke
categorie en ze is georiënteerd op de transcendentalia: het
zijn zelf, het goede en het ware in al wat is. Met de verbrok-
keling van dat ene wereldbeeld in allerlei deelwetenschap-
pen bleef de ziel wat verweesd en op zichzelf teruggewor-
pen achter. Het was niet meer zo duidelijk waar ze thuis-
hoorde en wat ze was. De wetenschappelijke psychologie
werd algauw belaagd door de wetmatigheden van de fysio-
logie, de biochemie of de neuronenleer. Terugkerend naar
het allereerste besef van de Griekse wijsbegeerte herinner-
de de filosofie zich evenwel dat de ziel ook altijd transcen-
dent geweest was omdat ze betrokken was op het andere
dan haarzelf, ook en vooral het andere van haarzelf. De
ziel is in zekere zin van een ander: Anima quodammodo
alterius.

Mijn ziel is daarom altijd een interpretatie van mezelf,
van het grote boek van mijn geheugen en van mijn wensen
en verlangens. De ziel is interpreteren van en luisteren
naar mezelf, naar wat ik mezelf te melden heb. Het is een
dialoog met het andere zelf in mezelf. Socrates was ervan
overtuigd dat er een daimon in hem sprak, dat hij two in one
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was. Van Cato de oude is de opmerking ‘Nooit ben ik min-
der alleen dan wanneer ik alleen ben’. Juist in de eenzaam-
heid zijn we onontkoombaar een gesprek met onszelf. De
simplicitas cordis – de eenvoud van het hart – is altijd nog
getekend door een enkelvoudige vouw of plooi – simplex –
van de op zichzelf terugbuigende reflectie. Een-voudig bij
zichzelf zijn is nog altijd één keer gevouwen zijn, op zich-
zelf teruggeplooid zijn: in gesprek zijn met zichzelf. Dat
suggereert een dialogische dimensie van de ziel.

De literaire monologue intérieur is daar een uitgeschre-
ven variant van. Hij verwoordt een paradox van alteriteit
of vreemdheid in de identiteit – there are two in one; Je est un
autre (Rimbaud) – en van een identiteit met het vreemde:
die ander, dat ben ik zelf. Ik wil dat illustreren met een paar
voorbeelden ontleend aan Dostojevski en Proust. Ik wil er
daarbij ook op attent maken dat uitgerekend de literaire
vorm van die werken zelf dit ook bij de lezer teweegbrengt.
Dat grote literatuur ook een monologue intérieur bij de
lezer genereert heeft te maken met de literaire dialoog van
de verteller-schrijver met zichzelf, waar een appèl van uit-
gaat aan de lezer. De ziel van een literair werk berust op de
herkenning van de innerlijke worsteling met mezelf in de
tweestrijd van een personage met zichzelf (en uiteindelijk
van de schrijver met zichzelf). Die dialoog met jezelf is uit-
eindelijk ook altijd de literaire inhoud van grote literatuur.
Op die manier dwingen literaire of andere kunstwerken
ook de lezer of toeschouwer tot een dialoog met zichzelf.
Volgens de Grieken ging er van zo’n confrontatie een lou-
tering, een zuivering van de ziel uit: een katharsis. De lite-
raire werken van de moderne tijd beogen dit uiteindelijk
nog evengoed. Je ontstijgt aan de bekrompenheid van je
eigen zekerheden of zielenleed. De ziel wordt ruimer en
het is in de stilte van de opengevallen tussentijden van het
hart – les intermittences du coeur noemt Proust dit – dat
men verneemt wat men ook altijd al geweten heeft, maar
niet toeliet voor zichzelf. Als we het over ‘de ziel van de
literatuur’ hebben, dan betekent dat dus dat er een appèl
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van uitgaat, dat de literatuur me als een gesprekspartner
voorkomt waarmee ik in dialoog ga of die mij aanspreekt.
Ik ontdek in de ander iets anders van mezelf. Die paradox
van eenheid in veelheid en veelheid in eenheid krijgt bij
Dostojevski en bij Proust een eigen accent. Daar waar de
romans van Dostojevski die paradox bij een eerste benade-
ring schetsen als een proces waarin een vreemdheid uit-
eindelijk als het eigene moet worden erkend, lezen we de
Recherche van Proust spontaan als een projectie van de
eigen leefwereld van de verteller in alle anderen om hem
heen. De katharsis voltrekt zich dan ook in omgekeerde
richting. Dostojevski laat zijn personages inzien dat zij
zoveel met de ander gemeen hebben, dat de standpunten
van de ander onbewust ook die van henzelf zijn en dat
altijd al waren. Het vreemde is hen eigen. De anderen zijn
uiteindelijk nog anders dan we dachten. Schijnbare schof-
ten blijken zelfs heiligen en omgekeerd. Zo blijkt de schijn-
bare eigenheid van elk personage ook betwijfelbaar.

Dat blijkt bij uitstek in De gebroeders Karamazov en ik
zal het met name illustreren aan de hand van Ivan. Hij 
die dacht een grootinquisiteur te zijn die alle argumenten
sluitend op een rij had voor de onontkoombare logische
conclusie, beseft uiteindelijk dat elk menselijk oordeel
faalt en de beschuldigde onschuldig is: niet alleen zijn
broer Dimitri, maar ook de zwijgende Christus en God
zelf, de schepper, die hij had veroordeeld. Die waarheid,
die hem vreemd was, is ook van hem en het eigene is hem
vreemd geworden. Hij die dacht de inquisiteur van alle
dwalingen om hem heen te zijn wordt als een inquisiteur
van zichzelf geconfronteerd met de aanklacht van zijn
eigen geweten en het besef van zijn eigen vergissingen.

Bij Proust blijkt vanuit een omgekeerde aanzet dat het
oorspronkelijke zelfingenomen ik, waar al het vreemde tri-
omfantelijk van hemzelf was, hem juist ook zo vreemd is.
De hele roman is van meet af aan vanuit het eenheidsper-
spectief van de ene verteller geprofileerd. Maar uiteinde-
lijk blijkt dat hij wat hem drijft te danken heeft aan de alte-
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riteit van de anderen om hem heen en aan het vreemde in
hemzelf. Voor Proust is de grote ander de verloren maar
teruggewonnen tijd. De ziel van zijn roman is de ononder-
broken monologue intérieur met het verleden als het
vreemde in hemzelf.

D O S T O J E V S K I

de  a n de r  bl i j k t  m i j  n i e t  v r e e m d

De gebroeders Karamazov1 confronteert de lezer met een
veelheid van perspectieven door de interactie van de per-
sonages, vooral de drie broers en de halfbroer, maar ook de
starets in het klooster. De lezer kan de waarheid niet
anders achterhalen dan via de caleidoscoop van steeds wis-
selende gezichtspunten die door de verschillende persona-
ges worden verwoord. De broers blijken alle een deel van
de waarheid te verwoorden. Bovendien grijpen hun stand-
punten op elkaar in: ze verinnerlijken voortdurend het per-
spectief van de ander in hun kijk op de zaak.2 Er is geen
ideale en sluitende eenheidsvisie, maar veeleer een altijd
bij elk van de personages doorleefde confrontatie met de
ander en met de contradictie in henzelf. Elkeen worstelt
met dezelfde vragen en elkeen heeft er een verschillend
antwoord op en dat laat geen van de personages onbe-
roerd. De dynamiek van de romans van Dostojevski blijkt
dus te liggen in de verinnerlijking van het standpunt van de
buitenstaander die een ander ik is. De beweging is aller-
eerst van buiten naar binnen, van vreemd naar vertrouwd.

Toch wordt die dynamiek in een dialectisch proces aan-
ge vuld met de omgekeerde beweging: van eigen naar
vreemd, van schijnbaar vertrouwd naar onbekend en van
schijnbare identiteit naar veelheid. Dat neemt onder ande-
re de gestalte aan van het terugkeren van wat verdrongen
werd, van het moeten erkennen wat men in zichzelf niet
wilde zien. Dat is bij uitstek het moeten erkennen van de
waarheid – een waarheid die voor Dostojevski alleen het
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geloof kan zijn en het belijden van het bestaan van God. In
De gebroeders Karamazov is dat uiteindelijk ook de waar-
heid dat aan ons het eindoordeel over goed en kwaad niet
toekomt: oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt. De
hallucinatie van Ivan is een gesprek met de duivel in hem-
zelf. De innerlijke dia-loog met een dia-bolos in hem
dwingt tot exact de omgekeerde conclusies dan die welke
hij verstandelijk huldigt. Ivan ontdekt zijn schuld in de
bewustwording van het feit dat hij het duistere deel in
hemzelf niet heeft willen zien. De monologue intérieur in
de vorm van een gesprek met de duivel in hemzelf open-
baart hem een waarheid over hemzelf die hij niet wilde
onderkennen. Alleen door de erkenning van dit vreemde
in hemzelf kan hij waarachtig zichzelf zijn.

de  nov e l l e  va n  de  g ro o t i nqu i s i t e u r

Ivan Karamazov, de tweede zoon, de filosoof, leest in de
roman aan zijn jongere broer Aljosja, de mysticus, een
door hem geschreven korte novelle ‘De grootinquisiteur’
voor.3 In dat verhaal keert Christus incognito in Spanje
terug op aarde ten tijde van de verschrikkelijke autodafe’s
en de inquisitie in Sevilla. Het verhaal is duidelijk geïnspi-
reerd op Schillers Don Carlos (die ook aan de basis lag van
Verdi’s indrukwekkende grootinquisiteur in zijn opera
Don Carlo). De teruggekeerde Christus doet wonderen,
geneest zieken en wekt doden zoals in het evangelie van
hem wordt verteld. De grootinquisiteur beseft welk een ge -
vaar het charisma van deze man voor zijn gezag betekent
en laat hem arresteren. Waarom komt hij terug en ver-
stoort hij het geloof in zijn imperium, dat zich – weliswaar
ten onrechte – toch voor het welzijn van het volk op zijn
leer beroept? Net als in de evangeliën zwijgt de gearres-
teerde tegenover zijn aanklager. Zijn enige antwoord is
een kus op de bloedeloze lippen van zijn belager. ‘Verdwijn
en kom hier nooit meer terug’, is het enige wat de inquisi-
teur ten antwoord geeft. Want hij is overtuigd van zijn ge -
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lijk, niet alleen voor zichzelf maar ook voor het volk, voor
wie hij dit werk heeft volbracht. Hij heeft een werelds rijk
ingericht, een katholieke kerk, waarin allen zalig en geluk-
kig kunnen worden als ze naar zijn richtlijnen leven, en
niet slechts die enkelen het redden die in staat zijn de ware
vrijheid te dragen die Jezus’ boodschap uitdraagt. De ver-
gissing van de historische Jezus was dat hij de mensen
schromelijk heeft overschat. Wat hen interesseert is name-
lijk niet de last van de vrijheid, maar het genot van bezit,
het wonderbaarlijke, en bovenal de fascinatie voor macht
en gezag. Jezus heeft zich daarom drie keer vergist. Daar
waar hij drie keer weigerde, had hij drie keer ja moeten
zeggen op de bekoring van de duivel in de woestijn.

Het verhaal van de grootinquisiteur gaat uiteraard terug
op dat van de evangeliën, waar de bekoring van Jezus wordt
verteld bij de aanvang van zijn openbare leven (Mt. 4,1-11;
Lc. 4,1-13). De hedendaagse Schriftuitleg onderstreept
vooral dat daarmee door de vroege kerk een Mes siasbeeld
wordt neergezet dat zich distantieert van de wonderdoe-
ner die zichzelf met wonderen zou moeten legitimeren. De
ware mensenzoon weigert dit soort idolate zelfverheer -
lijking. Het wonderbaarlijke wat Jezus in de evangeliën
verricht is er altijd voor de ander: zieken worden genezen,
blinden zien, lammen worden opgericht en aan de ver-
drukten wordt de blijde boodschap verkondigd. Daarom
weigert hij in te gaan op de eisen van de duivel, die niets
anders zijn dan uitdagingen om zich als Messias in won-
derbaarlijke tekenen te bewijzen. Telkens wordt de uitda-
ging, de bekoring of de verleiding van de kant van de duivel
(en van Ivan) namelijk voorgelegd in een voorwaardelijke
zin, die de twijfel al veronderstelt. ‘Ei huios ei tou theou…’
Als jij de zoon van God bent, doe dan dit. De dia-bolos, de
duivel, is net als Ivan een dia-lecticus, die redeneert en
argumenteert volgens sluitende syllogismen en hypothe-
sen die geverifieerd moeten worden. De duivel is zoals de
grootinquisiteur, en Ivan zelf, iemand die goede argumen-
ten heeft en zich daarmee legitimeert. Hij eist ze ook van
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een ander en bij gebrek daaraan kiest hij voor de tegenpar-
tij. Dan is er geen God. Dan is Christus niet de zoon van
God.

De drie uitdagingen van de duivel waren: Als je de zoon
van God bent, maak dan broden van deze stenen in de
woestijn. Als je mij aanbidt, dan geef ik je alle koninkrijken
der aarde. Als je de zoon van God bent, gooi je dan van de
tempeltinne naar beneden want de engelen zullen je in hun
handen opvangen. Drie keer weigert Jezus: de mens leeft
niet van brood alleen; Gij zult alleen de heer uw God aan-
bidden en Hem alleen; Gij zult de heer uw God niet op de
proef stellen. De inquisiteur heeft drie keer ja gezegd en
beweert het werk in Christus’ naam tot een goed einde te
hebben gebracht, daar waar Jezus zelf jammerlijk is mis-
lukt en ook niet slagen kon door zijn onverzettelijkheid.
De vrijheid van de mens heeft de grootinquisiteur opge -
offerd door ze door de mensen aan hemzelf te laten af -
staan en zelf voor hen te beslissen. En juist nu zijn ze ervan
overtuigd dat ze van een last bevrijd zijn, nu ze zelf niet
meer hoeven te kiezen. De grootinquisiteur heeft broden
ge maakt en de mensheid is als een dankbare en gedweeë
kudde achter hem aangedrongen, zij het in angst en beven
dat hij zijn uitgestoken hand zou terugtrekken en ze van
zijn broden zouden verstoken zijn. De grootinquisiteur
weet dat hij daarvoor een prijs betaalt. Hij is gedwongen
om te liegen en de massa voor te houden dat hij de belofte
van vrijheid verwerkelijkt en dat hij zijn macht uitoefent in
de naam van Christus en zijn boodschap. Dat is bedrog en
daarom kan hij de ware Christus in zijn midden niet meer
dulden. Hem moet het volk vereren. Voor hem moet het
neerknielen. En daarmee is hij meteen het antwoord op de
tweede nood van het volk en het tweede ja aan de duivel dat
Jezus weigerde. Jezus weigerde iets anders te aanbidden
dan God zelf. Hij heeft afstand gedaan van alle wereldse
rijken van de aarde en zich niet van de tempeltinne naar
beneden geworpen als teken van zijn macht. Maar die wei-
gering betekende meteen dat het volk, dat alleen op won-
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deren is belust, hem ook nooit als zijn redder zou erken-
nen.

Tegenover een cascade van argumenten van de kant van
de inquisiteur en Ivan staat slechts een liefdevol zwijgen
van de kant van Christus en de onthutste Aljosja aan wie
Ivan de novelle voorleest. Ivan heeft zijn mystiek aangeleg-
de jongere broer daarmee duidelijk gemaakt dat hij de
christelijke God van de liefde in het ongelijk stelt en uitein-
delijk veroordeelt. Niet alleen geeft hij zijn entreekaartje
tot de door God verzonnen wereldorde liever terug, maar
hij eist wraak voor de ongerechtigheid en het leed in de
wereld dat hij niet langer accepteert. Hij heeft de eindba-
lans opgemaakt en heeft het eindoordeel klaar. Hij veroor-
deelt God de schepper en zijn liefde waar hij niets van
merkt. Ivan weet zelf ook wel dat zijn wetenschappelijke
wereldvisie slechts ‘Euclidisch gebazel’ is, dat er nu een-
maal geleden wordt zonder dat er schuldigen zijn en dat
het ene gewoon uit het andere voortvloeit; maar hij wil ver-
gelding voor het lijden en hij wil de afrekening hier op
aarde. En als dat herstel de mens niet lukt, dan houdt hij
het nog liever bij zijn ongewroken leed en zijn onblusbare
verontwaardiging. Dostojevski illustreert maar al te goed
– getuige zijn schets van Kirilov of Stavrogin in De boze
geesten – de consequentie van de argumenten van Ivan en
de grootinquisiteur, van de nieuwe autonome mens die de
optie voor de liefde weerlegt. Al zou iemand als enige in de
wereld ervan overtuigd zijn dat er geen God is, dan zou
voor hem namelijk wel alles geoorloofd zijn. Al zou dat
evengoed tot de hel op aarde leiden, er zouden toch goede
redenen zijn om de wereld in eigen beheer te nemen. Als
God niet bestaat is alles geoorloofd. Eigenlijk is dat voor
Ivan de omgekeerde formulering van zijn ergernis en de
constatering dat alles klaarblijkelijk in deze wereld geoor-
loofd is en God dus niet bestaat. Met name het feitelijke
kwaad, en bij uitstek het kwaad dat kinderen wordt aange-
daan, is het bewijs dat God de harmonie van de wereld niet
op een aanvaardbare wijze voor elkaar krijgt. Ivan geeft
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daarom zijn entreekaartje tot deze wereld aan de schepper
terug. Hij weigert ook een dergelijke schepper te aanvaar-
den. Dat er geen fatsoenlijke schepper is, is zijn eindoor-
deel op basis van de feiten en dan is, ten aanzien van de fei-
ten, alles geoorloofd voor de andere schepper, de mens.
Deze grootinquisiteur daagt God zelf voor de rechter. Dit
is een theodicea waar God schuldig wordt bevonden.

Finaal is de grootinquisiteur, als een creatie van Ivan,
natuurlijk een creatie van Dostojevski, die de dialecticus
Ivan heeft bedacht en ook zijn spiegelbeelden: de grootin-
quisiteur en de duivel zelf, die later nog in de hallucinatie
van Ivan ten tonele verschijnt als op zijn beurt de aanklager
van Ivan. Zij zijn allen boze geesten, het tegenbeeld van de
Christus van Aljosja en de starets, of van Dostojevski’s
mystieke waarheid. Ze liegen de waarheid in hun expliciete
verzet ertegen. Het gaat hier uiteindelijk om een gevecht
van Ivan met zichzelf en van Dostojevski met zichzelf.
Want Dostojevski die aan de kant van Christus, Aljosja en
de Russische mystiek staat, heeft wel degelijk ook sym -
pathie voor Ivan. Ivan is een gekwelde twijfelaar die het
on recht en het lijden niet verdraagt. Vooral het lijden van
kinderen, een obsessie van Dostojevski, die overigens de
indrukwekkende finale van de roman bepaalt, is voor Ivan
onaanvaardbaar. Aljosja vindt daarom dat Ivan met zijn
grootinquisiteur veeleer een loflied op Christus heeft ge -
schreven en geen verguizing. Hij kust hem bij het afscheid
zonder een woord te zeggen zacht op de lippen, net zoals
de Christus in Ivans verhaal dat ten afscheid van de groot-
inquisiteur doet. Er is voor Ivan redding mogelijk. Het
tafereel eindigt ermee dat Ivan aan Aljosja belooft: ‘Ik kom
in ieder geval nog een keer met je praten….als ik op mijn
dertigste jaar “de beker ter aarde wil gooien”, al moest ik
ervoor uit Amerika overkomen, daar kun je van op aan.
Dat doe ik beslist.’ ‘Het zijn de kwellingen van een trots
besluit. Ivan heeft een diep geweten. God zal overwinnen’,
weet Aljosja. ‘Hij zal ofwel opstaan in het licht van de
waarheid, ofwel omkomen in haat en wraak nemen op
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zichzelf en anderen omdat hij een zaak heeft gediend
waarin hij zelf niet geloofde.’

Ivan wordt in de roman uiteindelijk getekend als degene
die aan schuldgevoel ten onder gaat. Vóór het proces be -
gint tegen Dimitri, de oudste zoon Karamazov, die be schul -
digd wordt van de moord op de vader, weten we al wie de
ware moordenaar is. Het is de halfbroer Smerdjakov. Hij
heeft het omwille van zijn vaders geld gedaan. Maar hij
onthult aan Ivan ook dat hij het heeft gedaan omdat hij
ervan overtuigd was dat Ivan hem daarin goedkeurde en
het zelf wilde. Hij had hem immers gezegd dat als God niet
bestaat, alles geoorloofd is. Ivan begrijpt dat híj het uitein-
delijk is die door de hand van Smerdjakov de ware moorde-
naar is. Smerdjakov zegt het zelf: ik was alleen het instru-
ment. Die waarheid is empirisch niet be wijsbaar, maar
Ivan weet in zijn hart dat het waar is, dat dit het juiste oor-
deel is. Hij neemt het gestolen geld van Smerdjakov aan en
wil zichzelf aangeven. Niemand ge looft Ivan als hij zich op
het proces aangeeft als de moordenaar van zijn vader. Hij
wil ook het geld van Smerdjakov niet houden, al zijn er na
diens zelfmoord geen getuigen meer die kunnen vertellen
waar hij het vandaan heeft. Hij wil Dimitri vrijspreken. Hij
wil het foute eindoordeel van de jury voorkomen. Hij heeft
begrepen dat hij zichzelf maar al te zeer in zijn eindoordeel
over goed en kwaad heeft vergist.

de  h a l l uc i nat i e  va n  i va n  f j od orov i t s j :

e e n  monol o gu e  i n t é r i e u r

In een hallucinatie verschijnt de duivel zelf (vierde deel,
hoofdstuk i x ). Is het Ivans fantasie of is het de werkelijk-
heid van het kwaad? Ivan is de aanklager – een inquisiteur
– die nu zelf aangeklaagd wordt door zijn geweten. Dosto-
jevski richt zijn aanklacht van Ivan niet van buiten uit,
want van de dialectiek van deze duivel, en zijn Euclidiaan-
se logica kun je niet winnen. Hij laat hem van binnenuit in
een monologue intérieur zichzelf aanklagen en laat daar-
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mee zien dat wie argumenten of bewijzen voor de waar-
heid van Christus vraagt, daarmee Christus al verraden
heeft, of nog sterker, dat wie naar bewijzen van de waar-
heid van de liefde vraagt daarmee al tot het kamp van de
duivel hoort. En die positie is zelfvernietigend. Want wie
altijd naar argumenten vraagt, vraagt het onmogelijke.
Wie zelf het eindoordeel wil vellen over de balans van goed
en kwaad in de wereld, moet iedereen veroordelen, ook
zichzelf. De mystieke waarheid van Christus – oordeel niet
opdat ge niet geoordeeld wordt – is even onbewijsbaar als
zijn boodschap van universele liefde. Die vrijheid met een
Euclidiaanse logica willen bewijzen, heft haar op en maakt
het bestaan onmogelijk voor zichzelf. De diabolos is daar-
om bij Dostojevski waarlijk dia-bolisch (uiteengooiend)
om dat hij in de eigen identiteit een onenigheid teweeg-
brengt en uiteindelijk de eeuwige twijfel over de eigen
identiteit introduceert. Daarom gaat Ivan aan zijn eigen
hallucinaties ten onder als aan een cartesiaans malin genie
van zichzelf. De aanklacht keert zich tegen hemzelf. De
duivel is een onbetrouwbare bondgenoot die zijn vijand
wordt.

De duivel is hier namelijk niet slechts de geest die syste-
matisch alles ontkent, zoals in Goethes Faust. Als hem dat
uitkomt, dan bevestigt hij juist. Hij speelt zelfs de rol van
Ivans beschuldigend geweten. Het enige waar het hem om
gaat is de tweespalt en de wig in het eigen zelf in stand te
houden, waardoor het gespleten bestaan in stand gehou-
den wordt, zodat het zelf-vernietigend, te gronde gericht
en vergooid wordt. Balle kato: Vergooi jezelf, is de finale
verleiding van de duivel. In de enscenering van het beko-
ringsverhaal door Lucas zet de duivel daarom ook finaal
deze uitdaging in (afwijkend van de oudere volgorde van
Matteüs): gooi u naar beneden, gooi u te pletter, vergooi
uzelf in de bewijsvoeringen ten aanzien van mijn uitda-
ging, want ik heb je in mijn macht en ik bepaal de agenda
als een ultieme inquisiteur. Alles wat je ter verdediging
aanvoert keer ik tegen je als bewijs van je ongelijk. Wie
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zichzelf verdedigt heeft het mystieke geloof al verraden.
Daarom zwijgt de teruggekeerde Christus voor zijn aan-
klager. Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen!
Oordeelt niet.

De boze geest introduceert zich in Ivans hallucinatie
paradoxaal genoeg als de veroordelende stem van zijn
geweten, wanneer hij zich eenmaal zijn verantwoordelijk-
heid in de moord op zijn vader realiseert. Hij meldt zich als
vreemde in het meest eigene van Ivan en ontwricht zo van
binnenuit diens eigenheid. Hij bedient zich al het ware van
de wijd geopende hoofdingang van het zelfbewustzijn en
het geweten. Hij oordeelt over Ivans oordeel. Hij spot met
Ivan, die toch de these huldigde dat als God niet bestaat
alles geoorloofd is. Nu Ivan zelf ervan overtuigd lijkt dat de
moord door Smerdjakov ongeoorloofd was, drijft de dui-
vel Ivan in de contradictie met zichzelf: als hij zich schuldig
weet, gelooft hij dan toch in God? Ivans repliek bestaat er
eerst in de werkelijkheid van de duivel te loochenen en hem
slechts als zijn eigen fantasie te zien. Dit ben ik zelf. Er is
niets aan de hand. Maar het is de duivel die er Ivan steeds
weer van overtuigt dat hij wel degelijk echt is, en zich aan-
meldt als het vreemde. Zodra Ivan daaraan echter terecht
de conclusie verbindt dat dan ook God bestaat, brengt de
duivel de twijfel weer binnen. Hij wijst erop dat hij zijn
strategie aan de nieuwe tijd heeft aangepast en zijn ge -
sprekspartners niet langer via de brute ontkenning be -
laagt, maar tegenwoordig eerder met een ‘homeopatische
methode’ werkt. Hij leidt hem beurtelings tot geloof en
ongeloof. Als Ivan zijn bestaan ontkent stoot hij alsnog op
de stem van zijn geweten en kan hij dat alles niet afdoen als
de fantasie van zijn eigen geest. Maar als hij de duivel
erkent, wat hij bekent eigenlijk het liefste te willen, dan
moet hij zijn Euclidiaanse logica opgeven. Dan stort zijn
hele wereld in.

De duivel is een perfecte parodie van Pascals apologie,
die berust op de onthulling van het ware inzicht van de
mens in zichzelf: ‘Als de mens zichzelf ophemelt, dan haal
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ik hem naar beneden; als hij zich neerhaalt, dan prijs ik
hem, en ik spreek hem altijd tegen, totdat hij begrijpt dat
hij een onbegrijpelijk monster is’ (Pensées, 420).

Dostojevski heeft op een meesterlijke wijze de logica
van Ivan consequent doorgetrokken tot de aporie waartoe
ze leiden moet. Hij heeft het zelfvernietigende karakter
van die positie geïllustreerd. De vraag naar bewijsvoering
omtrent het bestaan van God en de vordering van God als
schuldig voor de rechtspraak van de mens ten aanzien van
goed en kwaad in de wereld (de theodicea) is op zichzelf al
een bewijs van de twijfel van de mens aan God. Het is de
logica van een inquisiteur. Die logica werkt met het dwin-
gende determinisme van het hypothetische als-dan: als je
de zoon van God bent, dan moet je beantwoorden aan de
wetten die ik formuleer. Het bewijs moet uit de empirie
komen, uit de uitwerkingen van de waarheid volgens de
Euclidiaanse logica van de mens. Volgens die logica gaat
Ivan overigens geheel vrijuit. Maar Ivan weet dat hij schul-
dig is aan de moord op de vader. Die logica loopt klaarblij-
kelijk een diepere waarheid mis. Wie zijn onschuld gaat be -
wijzen moet zich al schuldig weten en als Ivan zijn schuld
bewijzen wil voor het gerecht, stoot hij slechts op onge-
loof. Daarom is Ivans gewetenskwelling zonder uitzicht.
Of hij moet de duivel als slechts zijn eigen hersenspinsel en
als een hallucinatie zien. Maar dan is ook zijn hele denken
en dus zijn argumentatie tegen God betwijfelbaar als een
verzinsel. Dan is het best mogelijk dat ook zijn heldere
logica slechts de werking van zijn eigen kwade genius, een
cartesiaans malin genie is. Of hij moet zijn valse zekerhe-
den opgeven en aanvaarden wat hem geheel vreemd was:
hij moet naar zijn veroordelend geweten luisteren en de
zwijgende, niet bewijsbare waarheid van Christus aan-
vaarden en zich het geloof van Aljosja eigen maken. Zijn
verhaal omtrent de grootinquisiteur is een discussie met
de waarheid in hemzelf: een parafrase op en een verdraai-
ing van het bekoringsverhaal van Christus in de bijbel.
Ivans loochening van God is slechts een verdringing van

130
Edith Brugmans (red.), ‘De ziel in de literatuur’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2009 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 97.1)



een waarheid die hij niet kan ontkennen en die daarom
terugkeert, zij het in de gestalte van de duivel in hemzelf als
bewijs van het bestaan van God. Dostojevski geeft deze
verholen waarheid van de bijbel ter confrontatie mee aan
de lezer als een motto bij elke roman. In De gebroeders
Karamazov is dat: ‘als de graankorrel niet sterft, blijft hij
alleen’. Maar er is ook een bijbelse subtekst van de verhaal-
lijn. Het bekoringsverhaal van Christus, ‘Ge zult de Heer
uw God niet op de proef stellen’, ‘Oordeelt niet opdat ge
niet geoordeeld wordt’ dragen de roman.

de  v e r l o s s i ng  u i t  h e t  z e l f

Aljosja had meteen al onderkend dat Ivan hem niet geheel
vreemd was of andersom dat zijn geloof Ivan niet geheel
vreemd was. Wie voor het kwaad niet onverschillig is, die
is niet onverschillig voor God! De diabolische dialectiek
van Ivan en van zijn inquisiteur begreep hij als een apolo-
gie voor het ware christendom, niet als een aanklacht
ervan. De duivel in hemzelf verwerpt en beargumenteert
trouwens ook beurtelings Ivans geweten en het bestaan
van God. Dostojevski portretteert hem in Ivans hallucina-
tie als een berooide parasiet, die inteert op andermans ver-
mogen en op een waarheid die niet van hem is.

‘De enige moordenaars in deze lange roman die bijna
uitsluitend over doodslag, roof en schuld gaat, de enige
moordenaars, de enigen die schuldig zijn aan moord zijn
de officier van justitie en de gezworenen, de vertegenwoor-
digers van het oude, goede, traditionele bestel, de burgers
en de onberispelijken. Ze veroordelen de onschuldige
Dimitri, ze bespotten zijn onschuld, ze zijn rechter, ze
beoordelen God en de wereld volgens hun codex. En juist
zij vergissen zich, juist zij doen vreselijk onrecht, juist zij
worden moordenaars uit kleinzieligheid, uit angst, uit
beperktheid’, aldus Herman Hesse.4 Zij die oordelen zijn
inquisiteurs, die de waarheid mislopen. Het laatste oordeel
over schuld en onschuld en over de harmonie van de schep-
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ping komt de mens niet toe. Daarom past vooral een res-
pectvol zwijgen: het zwijgen van Christus zelf tegenover
de inquisiteur en van Aljosja tegenover Ivan. Vandaar het
karige weerwoord aan zijn rechters van Dimitri te zijner
verdediging. Maar vandaar ook Dimitri’s lofzang op de
schepping. Meer dan zwijgen is evenwel de boodschap van
de starets Zosima, de boodschap van een stervende, van
een heilige, die volgens de tekenen van de buitenwereld dat
overigens niet is – hij is niet in een geur van heiligheid over-
leden. Het is de niet begrepen boodschap van de desas-
treuze schuld van alle broers, van elkeen en eenieder. Maar
daar staat tegenover, aangezien het oordeel niet aan ons is,
dat waar de schuld universeel is, ook de verlossing er voor
allen is.5 ‘Als de graankorrel niet sterft, blijft hij alleen…’
Wanneer we niet alleen blijven, maar de dialoog aangaan
met de anderen en het andere in onszelf, wanneer we ster-
ven aan dat al ene zelf, dan is er ook verlossing vanwege 
de ander en vanuit het andere van jezelf, dat altijd al daar
was.

P RO U S T

h e t  e ig e n e  i s  n i e t  va n  m i j

Bij Proust6 lijkt de dialoog van veelheid en eenheid in eer-
ste instantie omgekeerd aan die van Dostojevski. De veel-
heid van perspectieven is hier de creatie van een unieke
verteller in gesprek met zichzelf en de interactie van de
personages is niets anders dan de uitwerking van de regie
van de alles interpreterende verteller. De lezer zal die
waarheid achterhalen in het slot van de roman: de calei-
doscoop van steeds weer wisselende gezichtspunten is de
creatie van de verteller die aldus het verleden terugwint en
die aan het eind van de roman onthult dat hij daarom de
roman heeft geschreven die men net gelezen heeft. De hele
roman is niets anders dan het effect van dat inzicht: de
waarheid is onze eigen waarheid, die we zelf moeten ont-
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dekken in de herinnering aan de verloren tijd en die we in
de tijd herwinnen. De finale eenheidsvisie is het besef dat
alle personages en hun eigen doorleefde contradictie met
henzelf slechts figuranten zijn in de visie van de verteller.
De dynamiek van de roman van Proust blijkt te liggen in de
veruitwendiging van het standpunt van de verteller die in
de ander slechts een aspect van het eigen ik erkent. De
beweging is van binnen naar buiten. Het is de spiegeling en
de projectie van mezelf in de ander.

Maar ook hier wordt de dynamiek in een dialectisch
proces aangevuld met de omgekeerde beweging: er is het
vreemde in het eigene, de verloren tijd in de herwonnen
tijd. De onvrijwillige herinnering is hier de sleutel voor.
Alleen datgene wat zich als verloren gewaande vreemde
werkelijkheid onvrijwillig opdringt in mijn herinnering,
maakt me tot mijn ware zelf omdat ik eerst dan de ware,
werkelijke betekenis ervan ontcijfer. Ook hier gaat het
veelal om de terugkeer van wat verdrongen werd. Ook hier
is het veelal het achteraf moeten erkennen van wat men
destijds niet heeft willen of kunnen inzien. Ook hier gaat
het om het moeten erkennen van de waarheid – een waar-
heid die voor Proust echter niets anders is dan de erken-
ning van het definitief verloren zijn van elke objectieve
waarheid. De waarheid kan alleen herwonnen worden in
het herwinnen van de verloren gewaande nieuwe perspec-
tieven op wat men ooit ten onrechte voor waarheden heeft
gehouden. De kettingreactie van verloren gewaande herin-
neringen op het einde van de roman is een gesprek van de
schrijver met zichzelf, die hem die nieuwe waarheid nu
voor het eerst doet inzien en hem de vergissing omtrent
vroegere voor waar gehouden illusies duidelijk maakt. De
illusie aller illusies was dat hij dacht dat de waarheid buiten
hem te projecteren was, terwijl ze alleen in hemzelf te vin-
den is. Alleen door de erkenning van dit vreemde in hem-
zelf kan hij waarachtig zichzelf zijn. De hele roman speelt
zich af in het spanningsveld tussen die twee stellingen:
‘L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les
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autres qu’en soi’ (i i i , 450) en: ‘On ne pense pas à soi, on ne
pense qu’à sortir de soi’ (i , 157).

De betekenis daarvan zal volgens de wetmatigheid van
een roman verlopen. Die is omgekeerd aan die van de cau-
sale definities. Het einde verheldert eerst het begin. Proust
noemt dat de Dostojevski-waarheid van het leven. Het
einde is van het inzicht het echte begin. Ook zijn zoektocht
gaat terug in de tijd als een dialoog met zichzelf.

de  v e r l or e n  t i j d  h e rwon n e n

‘Un peu de temps à l’état pur’ (i i i , 872). Een beetje tijd in
zuivere vorm. Dat overkomt de verteller in de bibliotheek
van de nieuwe prinses De Guermantes (de parvenu Me -
vrouw Verdurin van weleer). De verteller is daar terugge-
keerd na een lange afwezigheid buiten Parijs, en hij ont-
dekt dat er van de zekerheden uit de oude tijd zo goed als
niets is overgebleven. De gescheiden werelden van burgerij
en adel van weleer zijn geheel in elkaar vervloeid. Het
heden heeft het verleden ingehaald. Totaal onverwacht, op
het moment dat hij grondig is gaan twijfelen aan zijn lite-
rair talent, komt het teken dat hem redt. Voordat hij het
hôtel van de Guermantes binnengaat, dringen de ongelijke
tegels van de binnenplaats hem een gevoel van gelukzalig-
heid op dat hij herkent en dat, verspreid over de tijd, hem
meermalen was overkomen. Hij weet dat dit hetzelfde ge -
voel is als toen hij bij Hudimesnil een constellatie van drie
bomen meende te herkennen en er maar niet in slaagde de
herkenning thuis te brengen. Eenzelfde gevoel van geluk
dat voor het grijpen lag, heeft hij bij een rijtoer gehad naar
aanleiding van het wisselende spel van de kerktorens aan
de horizon bij Martinville. Een madeleinekoekje heeft ooit
het Combray van zijn kindertijd uit de vergetelheid terug-
gehaald. Die tegels van een binnenplaats in Parijs – nu weet
hij het – herinneren hem aan de ongelijke tegels van de
vloer in de doopkapel van de San Marco te Venetië. En dat
moment van zekerheid is nu voldoende om, zonder verder
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bewijs, totaal onverschillig te zijn voor de dood (i i i , 866-
867). Op dat moment wordt het verleden met het heden
verbonden en worden alle eerdere momenten uit het voor-
bije leven, waarop zich die overlappende indruk van erva-
ringen in de tijd had voorgedaan, verbonden met dit nieu-
we signaal van tijdloos geluk. Dit mirakel van de analogie
in de tijd overkomt de verteller als een kettingreactie, ter-
wijl hij in de bibliotheek van de Guermantes zijn opwach-
ting maakt. Het rinkelend geluid van een theelepeltje tegen
een kopje roept zijn treinreizen in herinnering. De ruggen
van de boeken in de bibliotheek voeren hem terug naar zijn
jeugd. Een stijf gesteven servet herinnert hem aan het
strandhotel in Balbec.

Dit palimpsest van het eigen leven is niet slechts een
moment dat gelijkaardig is aan een eerder moment uit het
verleden. Het gaat om iets wat aan verleden en heden
gemeenschappelijk is, en dat veel wezenlijker is dan die
twee. Als de verbeelding gespiegeld is, als de beelden zijn
verdubbeld, en als de eerste keer – die altijd slechts een
onbegrepen opmaat is voor het geluk – een tweede kans
krijgt in de tijd, dan kan door een lus in de tijd het wezen
van de dingen zich te kennen geven in het samenvallen van
de verloren en de herwonnen tijd. Een bliksemschicht lang
is er de ervaring van een beetje tijd in zuivere vorm bij
degene die weet dat hij het toen ook was die ervaren heeft
wat hij nu meemaakt. De verschillende gelukzalige indruk-
ken hebben alle gemeen dat de verteller zich tegelijk zowel
in het heden als in het vervlogen moment ervaart, zodat hij
zich afvraagt in welke tijd hij is. Hij die in de vervlogen tijd
genoot, heeft toen iets wezenlijks ervaren in de mate dat
hij toen iets gemeenschappelijks had met degene die er nu
zoveel later van geniet. Dat moet een buitentijds wezen
zijn dat opduikt in hemzelf naar aanleiding van de identi-
teit van verleden en heden. Het kan zich slechts ophouden
in dat ene milieu waar het kan leven en genieten: buiten de
tijd. Dat verklaart ook waarom alle zorgen omtrent de
dood voorbij leken. Het was een geschenk van de eeuwig-
heid en een genade (iii , 871-872).
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Het Keltische geloof is nog zo gek, niet volgens Proust.
Het gelooft dat de zielen van hen die ons ontvielen in een
schepsel van een lagere soort gevangen zitten. Ze zijn ver-
loren voor ons, tot de dag dat we toevallig de boom voor-
bijlopen of het bezit weer in handen krijgen waarin ze ge -
vangen zitten. Dan springen ze op, ze roepen ons aan en
zodra we ze herkennen is de betovering verbroken. Door
ons bevrijd hebben ze de dood overwonnen en keren ze in
ons leven terug. Brozer maar levendiger, immaterieel maar
veel duurzamer, bestendiger en trouwer, blijven geuren en
smaken als dolende zielen voortleven, wachtend en hopend
als brokstukken van al het reeds vergane. Ze kunnen het
gehele bouwwerk der herinnering intact voor ons terug -
halen (i , 44).

k u n s t  a l s  m e ta f or i s e r i ng  va n  j e  e ig e n

l e v e n

Het concept van de roman van Proust en zijn schrijfstijl
worden geheel door die openbaring bepaald. Hij laat de
verteller op basis van dit inzicht, en dus tegen het einde van
de Recherche, beslissen dat hij zich geheel uit het mondaine
leven terugtrekt en schrijver wordt. Hij zal alles opschrij-
ven wat hij in de voorbije tijd heeft meegemaakt (i i i ,
1033). De meesterlijke zet van Proust bestaat erin dat hij de
lezer het besef bijbrengt dat die het hele werk een tweede
keer moet lezen. De hoofdfiguur komt pas op het eind tot
het inzicht dat hij nu zijn verbrokkelde en verstrooide le -
ven tot synthese heeft gebracht, en dat hij dit zal opschrij-
ven vanuit het zinverlenende perspectief dat hem ontbrak,
maar dat hij nu pas heeft ontdekt. De roman die je net hebt
uitgelezen, moet je zo lezen. Je hebt dan de hele À la recher-
che du temps perdu gelezen om op het einde te ontdekken
dat de eerste lectuur slechts een verloren en onbegrepen
keer is, een opmaat. Niet voor niets sluiten na meer dan
drieduizend bladzijden de laatste woorden ‘dans le temps’
naadloos aan op de beroemde openingszin ‘Longtemps…’.

136
Edith Brugmans (red.), ‘De ziel in de literatuur’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2009 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 97.1)



De Recherche is een cirkel. Het einde regeert het begin en
omgekeerd. Op het einde van À la recherche du temps perdu,
zijn immense zoektocht naar de betekenis van de verleden
tijd, bekent Proust dat alles misschien wel daar in Com-
bray begonnen is, en dat het schelletje van de tuinpoort
waar hij als kind in bed naar lag te luisteren als het teken
dat de visite huiswaarts keerde, al die jaren in zijn herinne-
ring nooit is verstomd. Het is ermee als met de klokken in
een drukke stad, die je ‘s ochtends overal hoort, die in de
drukte van de dag door het geraas en de bedrijvigheid wor-
den overstelpt, maar die tegen de avond in alle duidelijk-
heid weer hoorbaar zijn.

In de Four Quartets van T.S. Eliot zijn opvallende paral-
lellen met Proust te onderkennen. Ook hier gaat het om
een terugkeer naar plaatsen uit een eerdere tijd en een ach-
teraf ontsluiten van de betekenis ervan. In my beginning is
my end. In my end is my beginning (het begin- en slotvers
van East Coker). Verder:

We had the experience but missed the meaning
and approach to the meaning restores the experience
in a different form, beyond any meaning
we can assign to happiness.

(The Dry Salvages, i i )

Die openbaring van de betekenis van de indrukken in de
tijd, die de tijd zelf overwint, bepaalt het romanconcept
van Proust. Schrijven is niets anders dan het herwinnen
van een eerdere tijd in de metaforisering ervan, in de her-
interpretatie ervan. De ziel van de dingen wordt gewekt
door de terugkeer ernaar. In de innerlijke dialoog van de
ziel met de verloren gewaande tijd wordt de tijd herwon-
nen. Dat is de ziel van de literatuur en van elk kunstwerk.
Alleen het kunstwerk kan die tijdloosheid van de zuivere
tijd gevangen houden en er een interpretatieve uitdrukking
aan geven. Aangezien de zuivere tijd slechts in de overdruk
van verleden en heden tot stand komt is alle kunst wezen-
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lijk metaforisch, overdrachtelijk en verbeeldend. Een mo -
ment is niet slechts een moment, het is een pot gevuld met
geuren, klanken, plannen, herinneringen en gemoedsstem-
mingen. Wat we werkelijkheid noemen, is een zeker ver-
band tussen gewaarwordingen en herinneringen die ons
tegelijk omringen. Dit unieke verband moet de schrijver
terugvinden opdat in een literaire zin de twee verschillen-
de termen van twee tijden aaneen gekluisterd kunnen wor-
den in een verbeeldend beeld. Je kunt eindeloos alle dingen
van een bepaalde plaats of een bepaalde tijd op een rij zet-
ten in een beschrijving, de ziel zal pas oplichten op het
moment dat de schrijver twee verschillende momenten
met elkaar verbindt en ze in de ‘dwingende kring van een
mooie stijl opsluit’. Net zoals het leven zelf, waarvan de
betekenis volgens Proust zo weinig chronologisch is, zal de
kunstenaar in het samenvoegen van de gemeenschappe -
lijke kwaliteit van twee gewaarwordingen de essentie van
dit parfum vrijmaken, wanneer hij erin slaagt beide te ver-
enigen en ze aan de contingentie van de tijd te onttrek-
ken in een metafoor (i i i , 889). Er zijn eindeloos veel voor-
beelden in de Recherche aan te wijzen van dit procédé, 
ontleend zowel aan de schilderkunst (het schildersatelier
van Elstir i , 834-835 en de beschrijving van Vermeer) als
de muziek (de sonate van Vinteuil, het lievelingsthema van
Swann).

v e r l o s s i ng  i s  i n k e e r  i n  j e z e l f

Het echte leven, het leven dat uiteindelijk onthuld en ge -
openbaard is, en bijgevolg het enige echte doorleefde leven,
ligt voor Proust in de kunst. Op ieder ogenblik ligt het bij
eenieder in zekere zin voor het grijpen. We zien het alleen
niet omdat we er niet op uit zijn om het te ontwikkelen. Al
die indrukken liggen daar ongebruikt en nutteloos opge-
stapeld als evenzovele negatieven die we niet hebben ont-
wikkeld (i i i , 895). Wij kunnen ons daarbij laten inspire-
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ren door de toonaard van elk groot oeuvre. Wagner, Ver-
meer en Rembrandt tonen ons een wereld. Zonder hen
zou onze planeet even nietszeggend zijn als een maanland-
schap. Via de muziek en de gemetaforiseerde werkelijkheid
is de communicatie van de zielen mogelijk. Proust noemt
het een soort gesprek van engelen. De verteller begrijpt dat
ook hij de waarheden buiten de tijd als edelstenen moet
monteren op de onbegrepen waarheden die zich voor hem
in de tijd hebben uitgedrukt (i i i , 918, 932). De verloren tijd
is daartoe de sterkste prikkel. De fout en de miskenning
worden getransformeerd tot heil, want ze openbaren de
ultieme waarheid dat we niets anders zijn dan geïncorpo-
reerde tijd, en dat onze redding er alleen in kan bestaan dat
we de verloren gewaande tijd terugwinnen in de tijd. Hij
beseft dat hij in zichzelf moet terugkeren om het boek met
al die onontwikkelde afdrukken te ontwikkelen.

In Four Quartets schrijft Eliot:

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

(Burnt Norton, i )

Is alle tijd dan toch verloren? Maar daartegenover staat:

The moment in the arbour where the rain beat,
the moment in the draughty church at smokefall
be remembered; involved with past and future.
Only through time time is conquered.

(Burnt Norton, i i )
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Dat zou Proust zeker onderschrijven. Dat is de waarheid
van het eerder geciteerde

and approach to the meaning restores the experience
in a different form, beyond any meaning
we can assign to happiness.

(The Dry Salvages, i i )

Dat is wat Proust de Dostojevski-kant van ons bestaan
noemt. Het is de omgekeerde weg van die welke de weten-
schap gaat, van oorzaak naar gevolg. Want het is de lus die
op de tijd terugkeert en die tegen de keer pas de waarheid
achteraf inziet. Alleen vanuit de oorspronkelijke illusies,
die worden bijgesteld en laag over laag, zoals in dat kleine
stukje gele muur in dat schilderij van Vermeer worden aan-
gebracht, kun je de werkelijkheid vatten. Zo vertelt Dosto-
jevski in zijn romans een leven (i i i , 378, 983). De waarheid
van Dostojevski’s literaire visie ligt volgens Proust hierin
dat hij in plaats van de dingen in hun logische ordening te
schetsen en met de oorzaak te beginnen eerst het effect er -
van toont. We staan er bij het lezen van zijn romans altijd
van versteld hoe een schoft dan zo voortreffelijk blijkt en
omgekeerd. Die vergissing over de anderen en over onszelf
hoort bij het leven.

De laatste bladzijden van de Recherche voeren daarom
als een cirkel terug naar de allereerste herinneringen, naar
het schelletje van de tuinpoort van Combray. De verteller
beseft dat het materiaal van zijn literaire werk niets anders
kan zijn dan zijn gehele, voorbije, leven. Het frivole genot,
de luiheid, de tederheden en het verdriet: het lag allemaal
opgestapeld in hemzelf, zonder dat hij er de bestemming
van had doorgrond. Hij kon zijn leven niet alleen beschou-
wen als een roeping maar ook als de ontkenning van die
roeping. Al die tijd had hij immers niet aan de literatuur en
aan zijn redding gedacht, maar al die tijd hadden zijn her-
inneringen gerijpt. De betekenis is uiteindelijk pure gave.
Wie zijn leven verliest zal het redden. De redding bestaat
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in niets anders dan in de metaforisering van de verloren
tijd van het banale leven zelf. Door de Recherche van het
eigen verleden komt de zin tot stand. In de onthechting in
spirituele zin (i , 470) ligt de enige mogelijkheid om dat -
gene wat we liefhebben over te doen in een vorm van ver-
zaking (i i i , 1043). Wie geen collectioneur van andermans
ervaringen en gedachten wil zijn, moet van zijn eigen leven
een kunstwerk maken. Van je eigen leven een kunstwerk
maken kan alleen als je de geheel unieke reis terug in je ver-
leden maakt (i i i , 558). We moeten als reizigers op de
terugweg alles in omgekeerde richting teruglopen. Door
alle gevoelens waar we langsgekomen zijn, moeten we in
om gekeerde richting nog eens heen om bij dat uitgangs-
punt aan te komen waar we ooit zijn vertrokken. Al die
etappes zijn niet statisch in het verleden verzonken. Ze
hebben soms zelfs de wreedaardige kracht om ons op -
nieuw de eerste tocht voor te spiegelen en de zalige on -
wetendheid van de hoop van eertijds weer in ons te wek-
ken. In één van die stations op de terugweg hebben we
soms de illusie dat we, zoals de eerste keer, weer van voor
af aan vertrekken in de richting van de plaats waar we nu
vandaan komen (i i i , 558). Het zijn illusies, maar het zijn
toch illusies die ons redden. Ze trekken de tijd en de ruimte
weer open, ze wekken weer het verlangen. Ze weten ons
zover te krijgen dat we, in de onthechting en de afstand van
de plek en de tijd waar we vastgelopen zijn, onze ziel weer
kunnen hechten aan dat oorspronkelijke moment waaraan
we al die tijd zo gehecht waren geweest. Dat proces van
oorspronkelijke hechting (attachement), noodgedwongen
vervreemding en onthechting (détachement) en een nieuw
gehecht zijn (rattachement) is de wet van het leven als een
lus in de tijd. Liefde en toewijding is altijd reizen heen en
terug, en dan weer heen. Het is een reis die de desillusie
niet kan ontlopen en die ons ertoe verplicht in een ethos
van onthechting weer het oorspronkelijke ankerpunt te
vinden waaraan we ons hadden gehecht.
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l e z e n  i s  l u i s t e r e n

Volgens Jean-Louis Chrétien hebben we van Proust ge -
leerd dat de lezer zelf gelezen wordt door de boeken die hij
leest. Hij wordt geïnterpreteerd door wat hij zelf ont -
cijfert. In het boek toont zich als in een spiegel mijn onbe-
kend gelaat. We komen niet onveranderd uit de lectuur van
een groot literair of ander kunstwerk. Prousts À la recher-
che du temps perdu is daarom slechts een aanbod aan de
lezer om zijn eigen recherche te ondernemen. Het is naar
Prousts eigen opzet een boek waarin elkeen zijn eigen
boek moet lezen. Zijn werk heeft aan betekenis niets te
bieden als de lezer het niet verbindt met de indrukken die
staan ingeprent in het hoogst persoonlijke boek met im -
pressies uit zijn eigen verleden (i i i , 896 en 1033). De ‘vrij-
gezellen van de kunst’ (i i i , 892) zullen andermans oeuvre
nooit in de kern raken, net zomin als ze datgene wat hen
raakt tot in het hart navolgen. Ze vluchten in de uiterlijk
gemeenschappelijke kant ervan en ontlopen de innerlijke
en persoonlijke confrontatie met de geheel eigen indruk
die iets op hen maakt. Hun oppervlakkige geestdrift lijkt
die van de kunstenaar te overtreffen omdat ze er het harde,
verdiepende werk niet voor hoeven op te brengen. Ze
raken helemaal verhit in de discussies en ze denken dat ze
iets buitengewoons presteren als ze ‘bravo, bravo’ staan te
schreeuwen vanuit de v i p -loges bij de première. Al het
steriele getater en het oppervlakkige geklets veranderen
uiteindelijk niets aan hun bestaan. Authentiek contact met
kunst gebeurt in de afzondering, ver weg van het opper-
vlakkig gedoe, en in een sfeer van isolement die veel ge -
meen heeft met die van de waarlijk religieuze mens. Alleen
de ongearticuleerde conversatie van de engelen en de ge -
meenschap van de zielen, alsof er nog geen woorden zijn
en de taal nog niet is uitgevonden, geeft daar toegang toe
(i i i , 258).

Dat is de kunst van het lezen.7 Men is in twee werelden
en twee tijden tegelijkertijd, waardoor men de tijd over-
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stijgt en in een monologue intérieur deelheeft aan wat tijd-
loos van betekenis blijft. Uiteindelijk openbaart het tijdlo-
ze zich via het herwinnen van een verloren tijd aan de ziel
die luistert naar de stilte in een tijd die noch van deze, noch
van gene tijd is. Die stilte evoceert Proust als de lege plek
tussen de twee zuilen op de piazzetta van de San Marco 
– richting Canal Grande – in Venetië. Tussen de twee zui-
len, enerzijds met de leeuw van San Marco en anderzijds
Theodorus die de krokodil vertrapt – speelt zich een tijdlo-
ze dialoog van de twaalfde eeuw af, tussen de Oriënt en
het westen, die van alle tijden is. Diezelfde stilte hoort
Proust bij het lezen uit het evangelie in de liturgie, als de
recitant uit het evangelie volgens Lucas voorleest en bij de
dubbele punt, net voor de aanhef van de poëtische zang
van het Magnificat, daar even in zijn lezing pauzeert voor
hij de lofzang laat spreken, die aan een veel oudere psalm
uit de bijbel herinnert. Die stilte, in de pauze van de tekst,
is als een graf dat spreekt. Net zoals bij het stokken van het
hart (les intermittences du coeur) die tussentijdse leegte die
door een lus in de tijd wordt gevuld in de samenvoeging
van het heden met het verleden, zijn het die interstitiën 
van de tekst die het meeste spreken. De ervaring met de
madeleine waaruit heel Combray zich weer ontvouwde,
wordt door Proust expliciet verbonden met Chateau briands
Mémoi res d’outre-tombe, de herinneringen van gene zijde
van het graf (i i i , 919). De piano die de muziek van Vin -
teuil voortbrengt is een instrument dat tussen de toetsen
door de essentie van een groot universum laat doorbreken,
waarin de ziel van de kunstenaar communiceert met onze
ziel. De ziel raakt aan wat eeuwig is. Het Keltische geloof is
daarom zo gek nog niet. De dingen zijn geduldig, ook de
grote literaire en muzikale thema’s. Ze wachten op de her-
ontdekking door onszelf.
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be s l u i t

De zorg voor de ziel is een wijsgerig thema dat de Griekse
klassieke wijsbegeerte, met name Plato, uitdrukkelijk heeft
verwoord. Een bewust en zelfstandig leven is niet anders
mogelijk dan wanneer ik niet alleen passief ervaar, maar
ook besef heb van mijn ervaring, zelf-bewustzijn heb, uit
mezelf kan treden en voor mezelf ook een ander ben waar
ik tegenover kan staan. Wellicht was de mysteriecultus en
de Dionysische roes een eerste poging om uit zichzelf te
treden. Maar dat was een tot falen gedoemde onderne-
ming omdat het zelf van de roes nooit tegelijk buiten en bij
zichzelf is en dus nooit hetzelfde is in de roes en het helde-
re zelfbewustzijn. Tot op vandaag komen velen niet verder
dan die illusoire uitweg in de weekendroes en de drugs -
verslaving. Plato stelde het alternatief van de wijsbegeerte
daartegenover en er ver boven, want alleen in het auto -
reflexieve denken en het kritisch kennen van mezelf kon de
ziel tezelfdertijd bij en buiten zichzelf zijn. Dan kan ik zien
dat ik zie en weten dat ik weet. De Grieken zagen in de
spiegelende blik van de pupil van het oog van de ander,
waarin ik mijn eigen blik gespiegeld zie, het prototype van
de zelfreflectie. En die spiegeling suggereerde de peilloze
diepte van de eindeloze verdubbeling zonder bodem: de
transcendentie van de idee die we ons alleen maar konden
herinneren in een afspiegeling ervan.

De Praagse fenomenoloog Patoçka8 heeft erop gewezen
dat het christendom die reflectie nog een stap verder
brengt. Niet alleen moet ik zien dat ik zie en me van mijn
eigen bewustzijn bewust zijn. Ik moet in de monologue
intérieur ook beseffen dat ik word gezien door wat ik niet
kan zien. De transcendentie ziet mij! Dat ik gezien en
gedacht word door een denken dat mij denkt en ziet, maar
dat ik zelf nooit kan vatten, is het mysterie van de christe -
lijke openbaring. Augustinus cirkelt in zijn Belijdenissen
voortdurend om dat geheim.

Dostojevski is op zijn manier de continuering van die
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peilloze diepte van de ziel, van het oordeel waarover ik zelf
geen laatste oordeel kan willen vellen. Voor René Girard is
Dostojevski, hoewel chronologisch eerder dan Proust, de
radicale eindfase van de dialectiek van identiteit en alteri-
teit. De monologue intérieur komt hier tot haar ultieme
voltooiing doordat de mimetische spiegeling van ik en
ander dermate verinnerlijkt is dat het onderscheid tussen
de een en de ander in een en dezelfde persoonlijkheid niet
meer te achterhalen is en ook voor de betrokkene zelf het
raadsel van zijn bestaan vormt.9 Schuld en verlossing, mis-
dadiger en heilige, zijn onontwarbaar in elkaar vervloch-
ten. In De gebroeders Karamazov blijkt dat wat voor Ivan
het beslissende argument à charge was – het lijden en de
dood van onschuldige kinderen – in het slot van de roman
met de onschuldige dood van Iljoesja uiteindelijk het enige
argument à décharge is, een perspectief van hoop, dat tot
de verzoening en de verlossing van allen leidt.

Proust lijkt op het eerste gezicht veeleer gevangen in de
spiegeling van de ander die slechts een ander zelf is en in de
obsessie voor het eigen zelf dat anders is. Zelfs als er van
een zeker platonisme sprake is, dan kan dat alleen betrek-
king hebben op het feit dat de ziel zichzelf aan de vergan -
kelijkheid weet te onttrekken en dat ze de essentie van de
dingen weet te vatten in de samenhang van verleden en
heden. Inderdaad was ook voor Plato alle kennis en de zelf-
kennis uiteindelijk een vorm van herinnering. Maar vol-
gens Proust zal eenieder het vertaalwerk van het hoogst
persoonlijke boek van zijn eigen herinneringen moeten
maken. Alleen zo zal hij zijn eigen ziel redden, de toonaard
van zijn eigen verloren paradijs treffen. Maar dat zichzelf
veroverende zelf blijkt uiteindelijk van de ander. Levinas
heeft erop gewezen dat Proust bij uitstek ook het andere
ter sprake heeft gebracht.10 Ook het andere van de ander is
voor die ander nog anders dan hij of zij zich dat zelf voor-
stelt; net zoals ik voor de ander nog anders ben dan ik mijn
anders zijn zelf kan vermoeden. Maar die andersheid is
ook het eigenlijke geschenk van de ziel. De onvrijwillige
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kant is ons ware zelf. De onvrijwillige herinnering is de
verlossing uit het zelf. Daarom worden we verliefd (on
tombe amoureux). De ander kan nooit tegemoet komen aan
het beeld dat hij oproept. Hij kan al evenmin samenvallen
met het beeld waarin ik hem heb gevangen. Hij is altijd ook
het ander van de ander. Dat ander in hemzelf heeft hij al
evenmin in de greep als ikzelf. Ook ik ben een ander voor
een ander die me anders ziet dan ik mezelf kan zien. Het is
de ander die het andere in onszelf ontsluit. In de mate dat
die onbeheersbare en niet geheel vrijwillige variant van
on   ze gehechtheid aan elkaar slaagt, is dat ook de sublieme
grens en de transcendentie van ons zelfbeheer. Onze ziel is
als het ware van de ander: anima quodammodo alterius.
Liefde, literatuur en kunst wijzen daarom volgens Proust
verder dan vriendschap, wetenschap en filosofie (i i i , 880).
Er zijn momenten waarin alles wat we beheersen en voor-
af al wisten ons niet kan baten. De waarheid achteraf en
het eigenlijke wonder is de onthulling dat uit de creatieve
dialoog van al die misverstanden toch iets waars kan ont-
staan (i i i , 880 en 898).

Proust heeft het in dat verband over de Dostojevski-
kant van ons bestaan. Het eindoordeel is anders dan we
dachten. Maar Aljosja’s troostende woorden bij de uit-
vaart van de kleine Iljoesja en het slot van De gebroeders
Karamazov zijn ook de door Dostojevski verwoorde waar-
heid van Proust. ‘Nooit zullen we de arme dode ver-
geten … Weet dat er voor je verdere leven niets hoger, ster-
ker, gezonder en nuttiger is dan een goede herinnering,
vooral de herinneringen die je meeneemt uit je jeugd, uit je
ouderlijk huis. Jullie krijgen veel te horen over jullie opvoe-
ding, maar een mooie zuivere herinnering uit je kindertijd
is misschien wel de beste opvoeding die je je kunt denken.
Als een mens veel van zulke herinneringen in zijn leven
heeft dan is hij daardoor voor altijd gered. En zelfs als we
maar één goede herinnering in ons hart bewaren, dan kan
ook die wel eens onze redding betekenen.’

De grote monologue intérieur is ook een dialoog van
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grote literaire werken onderling. Maar die ziel van de lite-
ratuur vernemen we uiteindelijk slechts in de dialoog met
onszelf. Als we weer leren zwijgen. Als we weer leren luis-
teren naar ons ander zelf.
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