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INLEIDING 

 

 

De mediatisering van de samenleving doet zich op allerlei niveaus voelen en heeft ook het 

theater niet onberoerd gelaten. In toenemende mate wordt in het theater gerefereerd aan en 

gebruik gemaakt van (digitale) media. Internet, mobiele telefoons, I-pods, videocamera’s, 

bewegings- en geluidssensoren en andere technologieën hebben hun weg naar het theater 

gevonden en hebben theatermakers geïnspireerd en uitgedaagd tot nieuwe vormen van 

maken, tonen en vertellen. Als een gevolg hiervan is ook de wijze waarop de toeschouwer 

wordt benaderd ingrijpend veranderd.  

 Deze ontwikkeling heeft tevens een dramaturgische discussie op gang gebracht over 

de wijze waarop (digitale) media ingezet zouden kunnen of moeten worden in het theater. 

Veel theatermakers hebben de mogelijkheden die de inzet van (digitale) media in de live 

performance biedt zowel aangegrepen om zich te verhouden tot een wereld die bepaald wordt 

door processen van mediatisering, als om nieuwe manieren om met lichaam, ruimte en tijd 

om te gaan te exploreren. Eén van die makers staat centraal in dit onderzoek. 

 De Vlaamse regisseur Guy Cassiers wordt in Vlaanderen en Nederland alom 

beschouwd als een toonaangevende theatermaker wat betreft de inzet van media in de live 

performance. Ook internationaal mag zijn werk op waardering rekenen. Cassiers heeft in de 

loop van zijn carrière een geheel eigen theatertaal ontwikkeld waarin hij voortdurend de 

dialoog aangaat met verschillende media, in het bijzonder video. Tot op de dag van vandaag 

verkent hij in zijn voorstellingen de mogelijkheden om met gemediatiseerd beeld en geluid het 

publiek op een andere manier tot kijken en luisteren aan te zetten.  

 Dit onderzoek staat in het teken van een bijzonder theaterproject van Cassiers; de 

door pers en publiek bejubelde en met verschillende prijzen bekroonde Proustcyclus (2003-

2005) die hij bij het Nederlandse gezelschap ro theater regisseerde.1 De Proustcyclus is een 

theaterserie in vier delen, gebaseerd op de omvangrijke roman  À la recherche du temps 

perdu (1913-1927) van Marcel Proust. De roman is geschreven vanuit het dwingende 

perspectief van een ik-figuur. Cassiers zet in de Proustcyclus verschillende media – waaronder 

(live) videobeelden, (live) soundscapes en tekstprojecties - in om deze innerlijke, subjectieve 

wereld van dromen, verlangens, gedachten en herinneringen van de ik-figuur zintuiglijk 

tastbaar en daarmee perceptueel toegankelijk te maken voor de toeschouwer. Tijd is in À la 

recherche du temps perdu niet de eenduidige, vanzelfsprekende stabiele achtergrond 

waartegen het handelen zich volgens principes van lineariteit en causaliteit voltrekt, maar een 

grillige veelvormige realiteit waartoe het subject zich probeert te verhouden. Tijd manifesteert 

zich als een bijzondere ervaringscategorie.  In de roman reflecteert Proust op het wezen van 

de tijd  en probeert deze tegelijkertijd in zijn beeldende schrijfstijl als ervaring tot uitdrukking 

te brengen. 
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Dit onderzoek valt in twee nauw op elkaar betrokken delen uiteen. Het tweede en laatste deel 

is een uitgebreide voorstellingsanalyse van de vier delen van de Proustcyclus. De vraag die het 

startpunt vormt voor deze analyses is welke rol de inzet van audiovisuele media speelt in de 

verbeelding van tijd. Het is dit temporele aspect dat in onderzoek naar de invloed van 

(digitale) media op het theater relatief onderbelicht is gebleven. Mijn veronderstelling is dat de 

inzet van media in de live performance zich bij uitstek leent voor het verbeelden van 

ervaringen van tijd en reflecties op de aard van de tijd, veel meer dan voor het verbeelden 

van tijd als een (causaal) handelingsverloop.  

 Het eerste deel staat in zijn geheel in het teken van de zoektocht naar een context en 

conceptueel kader waarbinnen en waarmee de verbeelding van tijd in de Proustcyclus en de 

rol van media hierin op een zinvolle wijze beschreven en geduid kan worden. In het eerste 

deel ontwikkel en operationaliseer ik dus het  instrumentarium waarmee ik in het tweede deel 

de tijdsdramaturgie in de voorstellingen analyseer. Ik probeer hiermee nadrukkelijk niet alleen 

antwoord te geven op de vraag hoe tijd verbeeld wordt in de Proustcyclus, maar ook op de 

vraag hoe men voorstellingen als de Proustcyclus, waarin de inzet van media onlosmakelijk 

onderdeel van de dramaturgie van de voorstelling is geworden, op een zinvolle wijze kan 

analyseren. Dit is een actuele vraag in de theaterwetenschap die er weliswaar van 

doordrongen is geraakt dat het hedendaagse theater niet langer los kan worden gezien van de 

media waardoor het wordt omringd en die in het kielzog van een zich veranderende 

theaterpraktijk probeert het effect en de betekenis van (digitale) media in de live performance 

te beschrijven en te analyseren, maar die tegelijkertijd moet constateren dat het hiertoe vaak 

zowel nog een geschikt vocabulaire ontbeert als een productief (historisch) perspectief 

waarbinnen die praktijk geplaatst kan worden.  

 

Op zoek naar een historisch en conceptueel kader 

 

In veel opzichten voldoet het instrumentarium van de traditionele voorstellingsanalyse niet om 

de gecompliceerde en betekenisvolle wisselwerking tussen het fysiek aanwezige en het 

gemediatiseerde te duiden, met name niet wat betreft de wijze waarop deze wisselwerking de 

waarneming structureert en specifieke (zintuiglijke) ervaringen genereert. Regelmatig zetten 

theatermakers media in om noties van tijd, ruimte en lichaam te problematiseren; in de 

wisselwerking tussen het absolute heden van de live performance en het verleden van eerder 

opgenomen beelden en in de wisselwerking tussen fysieke en virtuele ruimtes en lichamen, 

vervagen onderscheiden tussen nu en toen, hier en daar en aan- en afwezigheid. Er ontstaan 

nieuwe temporele, ruimtelijke en lichamelijke realiteiten die niet eenduidig benoemd kunnen 

worden. Veel actueel onderzoek naar theater en performance in relatie tot (digitale) media 

laat zich lezen als een zoektocht naar zinvolle kaders en productieve concepten om deze 

nieuwe, beweeglijke realiteiten te duiden.2 
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Dit onderzoek is een voorbeeld en een demonstratie van zo’n zoektocht. Ik heb mij bij die 

zoektocht laten leiden door twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat het zinvol is 

om de inzet van media in theater en performance te analyseren vanuit een intermediaal 

perspectief. Het tweede uitgangspunt is dat het voor een beter begrip van de rol en betekenis 

van mediatechnologieën in het hedendaagse theater relevant is om de actuele praktijk in de 

context te plaatsen van de artistieke theorie en praktijk van de historische avant-garde van de 

vroege twintigste eeuw.3 Deze twee uitgangspunten hangen nauw met elkaar samen.  

 Onder intermedialiteit versta ik de wisselwerking tussen verschillende media die niet 

resulteert in een versmelting maar in een herdefiniëring van de media die op elkaar inwerken 

en een hersensiblisering van de zintuigen van de toeschouwer die in dit samenspel van media 

worden aangesproken. (Kattenbelt 2007, 35) Vanuit een intermediaal perspectief wordt de 

inzet van media in de live performance benaderd als een proces van wederzijdse beïnvloeding 

en uitwisseling. Voor een voorstellingsanalyse betekent dit concreet dat de media niet 

afzonderlijk maar in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd. De verschillende 

temporele realiteiten in de Proustcyclus ontstaan pas in de wisselwerking tussen de 

romantekst, de fysiek aanwezige performer, het videobeeld en de toeschouwer en zij kunnen 

dan ook alleen vanuit een inzicht in die wisselwerking geanalyseerd worden. Een intermediaal 

perspectief betekent in dit verband vooral ook een mediavergelijkend perspectief.  

 Het is juist de historische avant-garde die gekenmerkt wordt door een interesse in en 

onderzoek naar andere kunsten en media dan de eigen uitdrukkingsvorm, en daarmee 

samenhangend, een vervaging van de grenzen tussen verschillende kunstvormen en media, 

een uitwisseling van materialen, uitdrukkingsvormen en esthetische conventies en een 

reflectie op het eigen medium. (Bürger 1974) De historische avant-garde heeft in dit opzicht 

een belangrijke rol gespeeld in het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor 

intermedialiteit. (Chapple en Kattenbelt 2006, 11) In de theatertaal van veel hedendaagse 

theatermakers die gebruik maken van de inzet van media in de live performance horen we de 

echo’s van een kunstpraktijk van een eeuw geleden. Volgens Lehmann put het hedendaagse 

postdramatische theater – een term die hij gebruikt om een theaterpraktijk te duiden die zich 

niet langer laat leiden door dramatische principes van verbeelding – uit de sinds de historische 

avant-garde ontwikkelde vormentaal om zich te kunnen verhouden tot een wereld waarin 

menselijke communicatie ingrijpend is veranderd onder invloed van verschillende vormen van 

informatietechnologie. (1999, 23)  

 Zoals hedendaagse kunstenaars en theatermakers in hun werk reageren op 

alomvattende processen van informatisering en digitalisering, zo probeerden kunstenaars een 

eeuw eerder zich te verstaan met de sociaal en cultureel ingrijpende technologische 

ontwikkelingen en veranderingen die de Tweede Industriële Revolutie in de Westerse wereld 

met zich meebracht.  Zo bekeken is er een parallel tussen de late negentiende en vroege 

twintigste  en de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw. Beide tijdsgewrichten staan 

in het teken van een opvallende intensivering van technologische ontwikkelingen die een grote 
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impact hebben op het dagelijks leven en op de manier waarop tijd, ruimte en lichaam ervaren 

worden. 

 De Proustcyclus laat zich niet alleen begrijpen als een ontmoeting tussen verschillende 

media - literatuur, theater en video - maar ook als een ontmoeting tussen verschillende 

tijden: het fin de siècle en de eerste decennia van de twintigste eeuw waarin Marcel Proust 

leefde en werkte en de eenentwintigste eeuw waar Cassiers deel van uitmaakt en in  

werkzaam is. In dit onderzoek wil ik zowel deze verschillende media als deze verschillende 

tijdsgewrichten én hun wederzijdse doordringing onder de loep nemen vanuit een vergelijkend 

perspectief en vanuit het oogpunt van de tijd. Meer in het bijzonder probeer ik met behulp van 

de Proustcyclus voortdurend over grenzen van historische periodes en kunstvormen en media 

heen een denken over en ervaren van tijd te traceren die niet gekenmerkt worden door 

lineariteit, progressiviteit, causaliteit, beheersbaarheid en meetbaarheid, maar door 

gelijktijdigheid, contingentie, grilligheid, en subjectiviteit.  

 Ik start dit onderzoek met een korte proloog waarin ik À la recherche du temps perdu 

van Proust en de Proustcyclus van Cassiers introduceer. Ik schets in grove lijnen de 

verwantschap tussen de romancier en de theatermaker wat betreft hun fascinatie voor de 

werking van het geheugen, het proces van herinneren, de subjectieve ervaring van de tijd en 

hun  opvatting over de rol van de kunst. Ik  doe een eerste poging om inzichtelijk te maken 

waarom juist de intermediale theatertaal van Cassiers zich bij uitstek leent voor de 

verbeelding van de verschillende temporele perspectieven die in de roman van Proust besloten 

liggen. 

 Het eerste deel van het onderzoek staat, zoals gezegd, in het teken van de 

contextualisering van de Proustcyclus. In hoofdstuk 1 breng ik in kaart welke nieuwe 

opvattingen en ervaringen van tijd onder invloed van diverse technologische en culturele 

ontwikkelingen op de voorgrond treden in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Ik 

kom tot een karakterisering van de moderne temporaliteit onder verwijzing naar de groeiende 

aandacht voor het (persoonlijke) verleden, de fascinatie voor het heden als een constante 

vernieuwing en de ervaring van snelheid, gelijktijdigheid en de tijd als stroom.  Ik sta stil bij 

de wijze waarop de moderne visie op tijd en de moderne tijdservaring tot uitdrukking komen 

in de verschillende kunsten en in hét moderne medium bij uitstek: de film. Het eind van dit 

hoofdstuk richt zich op de vraag hoe actueel de moderne temporaliteit is. In hoeverre verschilt 

de hedendaagse ervaring van tijd met die van een eeuw geleden? Ik zal stellen dat die 

verschillen minder groot zijn dan men wellicht op het eerste oog zou denken. 

 Hoofdstuk 2 staat grotendeels in het teken van de bestudering van het Franse 

filmesthetisch debat van de jaren tien en twintig van de  vorige eeuw. Daarbinnen richt ik me 

met name op de opvattingen en ideeën van die deelnemers aan het debat die als de 

narratieve avant-garde worden aangeduid. (Abel 1988) De keuze om de roman van Proust en 

de theaterserie van Cassiers juist binnen deze context te plaatsen, wordt ingegeven door drie 

overwegingen. Ten eerste staan in het filmesthetisch debat de ervaring van tijd en de 
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cinematografische mogelijkheden om deze te verbeelden centraal; het zijn juist de verbeelding 

en ervaring van tijd waarop de nadruk ligt in dit onderzoek. Ten tweede maken de deelnemers 

aan het filmesthetisch debat nadrukkelijk de vergelijking tussen film en literatuur. Dit vormt 

een argument om de expressie van de moderne tijdservaring in de roman van Proust te ‘lezen’ 

vanuit dit debat. À la recherche du temps perdu kan naar mijn mening in vele opzichten als 

cinematografisch worden opgevat en juist een cinematografische visie op het werk van Proust 

maakt het mogelijk om het aspect van de verbeelding van de tijd, zoals die specifiek in zijn 

roman tot uitdrukking komt, op de voorgrond te plaatsen. Tot slot biedt een cinematografische 

lezing van het werk van Proust aanknopingspunten om de Proustcyclus van Cassiers eveneens 

vanuit een cinematografisch perspectief te bestuderen, zodat recht gedaan kan worden aan de 

rol die video in de serie speelt in de verbeelding van tijd.  

 Alhoewel ik mij realiseer dat video en film in bepaalde opzichten ingrijpend van elkaar 

verschillen wat betreft de wijze waarop zij zich tot tijd verhouden, is mijn stelling dat de 

cinematografische mogelijkheden die men in dit debat voor ogen heeft met betrekking tot de 

verbeelding van tijd niet ver afstaan van de digitale mogelijkheden waarmee hedendaagse 

videokunstenaars en theatermakers, als Cassiers, vanuit eenzelfde oogmerk, experimenteren. 

Aan het slot van hoofdstuk 2 onderzoek ik daarom in hoeverre we de niet naturalistische 

tijdsesthetiek en de daarbij behorende verbeeldingsprincipes zoals die in het denken van de 

Franse film avant-garde op de voorgrond treden, terugzien in de hedendaagse videokunst. 

  In hoofdstuk 3 onderzoek ik het cinematografische karakter van de beelden die Proust 

en Cassiers in hun werk creëren. Ik richt me in het bijzonder op de functie en werking van de 

close-up en montage.  Ik vraag mezelf daarbij voortdurend af hoe de roman À la recherche du 

temps perdu en de Proustcyclus in verband kunnen worden gebracht met een niet 

naturalistische cinematografische praktijk van representatie, zoals deze is besproken in 

hoofdstuk 2.  

 Hoofdstuk 4  draait vervolgens specifiek om het creëren van een conceptueel kader 

waarmee de tijdsdimensie in de beelden van de Proustcyclus zichtbaar kan worden gemaakt. 

Me rekenschap gevend van het cinematografische in het werk van Cassiers, onderzoek ik in dit 

hoofdstuk de filmfilosofie van Deleuze, in het bijzonder zijn taxonomie van het tijdsbeeld in de 

moderne film. Ik stel mezelf de vraag  hoe de tijdsbeelden die Deleuze in film onderscheidt als 

concepten kunnen worden gehanteerd om te analyseren hoe Cassiers tijd verbeeldt in de 

Proustcyclus. Ik plaats de tijdsbeelden van de moderne film daarbij voortdurend in een 

vergelijkend perspectief met de tijdsdramaturgie van het postdramatische theater zoals die 

door Lehmann wordt omschreven in zijn boek Postdramatisches Theater (1999). 
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Op zoek naar de tijdsdramaturgie van Cassiers 

 

De tijdsbeelden en de postdramatische ordeningsprincipes die in hoofdstuk 4 in relatie tot 

elkaar zijn besproken, hanteer ik in het tweede deel van het onderzoek  als concepten om te 

onderzoeken hoe Cassiers in zijn voorstellingen een aantal specifieke  moderne tijdservaringen 

thematiseert én ervaarbaar maakt en welke rol intermedialiteit hierin speelt. Ik grijp daarbij 

terug  op de notie van moderne temporaliteit zoals ik die in hoofdstuk 1 ontwikkeld heb en 

plaats de voorstellingen daarmee nadrukkelijk binnen een perspectief van moderniteit. De 

voorstellingsanalyses zijn het resultaat van een subjectieve lezing van de Proustcyclus van 

Cassiers en moeten als zodanig ook begrepen worden. Ik spreek niet namens de maker of dé 

toeschouwer, maar presenteer in de analyses mijn persoonlijke inzichten die ik heb opgedaan 

tijdens een wat in alle opzichten een  hermeneutische exercitie genoemd kan worden.   

 In iedere voorstellingsanalyses staat steeds een specifiek modern temporeel 

spanningsveld centraal. In hoofdstuk 5 onderzoek ik aan de hand van Proust 1:  De kant van 

Swann het spanningsveld tussen herinnering en verbeelding. Ik benader theater in deze 

analyse als een herinneringsmachine en ga na hoe Cassiers video inzet om de complexe relatie 

tussen herinnering en verbeelding tot uitdrukking te brengen en hoe hij door de herinnering 

van de toeschouwer te prikkelen deze zelf  tot verbeelden probeert aan te zetten.  

 In hoofdstuk 6 vormt Proust 2:  De kant van Albertine het uitgangspunt om iets te 

zeggen over de wijze waarop Cassiers, zoals zovele kunstenaars voor hem, het moderne 

spanningsveld tussen het vluchtige en het eeuwige,  tot uitdrukking probeert te brengen. Ik 

sta stil bij het feit dat Cassiers video, dat zowel een opname- als een afspeelmedium is, 

opvallend genoeg niet als metafoor voor dit spanningsveld hanteert.    

 In hoofdstuk 7 gebruik ik  Proust 3:  De kant van Charlus om een licht te werpen op 

het spanningsveld tussen de snelheid en de hectiek van een wereld in beweging en de poging 

van mensen om zich uit angst voor de veranderingen aan die buitenwereld en de tijd te 

onttrekken. Ik zal laten zien hoe Cassiers met de inzet van video een wereld verbeeldt die 

louter nog uit herhalingen bestaat en waarin de tijd tot stilstand is gekomen. Bij Cassiers blijkt 

het niet de technologie te zijn die de mens reproduceert, maar de mens die zijn 

gemediatiseerde evenbeeld probeert na te bootsen.  

  Proust 4:  De kant van Marcel vormt de aanleiding om in hoofdstuk 8 stil te staan bij 

Cassiers’ verbeelding van het moderne spanningsveld tussen objectieve en subjectieve 

waarneming. In dit hoofdstuk ga ik tevens in op de manier waarop Cassiers gebruik maakt van 

de beeldtaal van de computer en de notie van de actief ingrijpende computergebruiker om de 

Proustiaanse opvatting van het werk van de kunstenaar als een herwinnen van de verloren tijd 

tot uitdrukking te brengen.  

 In hoofdstuk 9 bestudeer ik de vier delen van de Proustcyclus als een serie. Ik gebruik 

Deleuze’s ‘serie’ als bijzondere vorm van het tijdsbeeld om inzicht te creëren in de wijze 

waarop in een spel met herhaling en verschil de cyclus in de wisselwerking tussen de vier 
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delen zijn eigen herinneringen creëert.  Ik sluit dit onderzoek af met een concluderend 

hoofdstuk waarin ik de belangrijkste inzichten nogmaals op een rij zet en de nieuwe vragen in 

kaart breng die deze inzichten hebben opgeroepen.   

 Ik hoop dat het lezen van dit onderzoek mensen niet alleen zal inspireren het werk 

van Cassiers, voor zover ze dit nog nooit hebben gedaan,  met eigen ogen te gaan bekijken, 

maar ook onderzoekers zal inspireren om zich te buigen over de nieuw gerezen vragen. 
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PROUST EN CASSIERS: EEN KENNISMAKING 

 

 

Introductie 

 

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe tijd verbeeld wordt in de Proustcyclus van 

Cassiers en hoe we deze verbeelding van tijd kunnen analyseren.  In de Proustcyclus staat de 

tijd niet in dienst van de structurering van dramatische handelingen, maar wordt, net als in 

Proust’s roman À la recherche du temps perdu waar het zich op baseert, zelf tot onderwerp 

van kunstzinnige reflectie. Dit korte hoofdstuk is vooral bedoeld om de lezer, voorafgaand aan 

de historische contextualisering, de operationalisering van analytische concepten en de 

gedetailleerde analyses zelf, een indruk te geven van de verschillende tijdsdimensies die in À 

la recherche du temps perdu onderscheiden kunnen worden en die Cassiers geprobeerd heeft 

een plek te geven in de Proustcyclus. Ik zal stellen dat juist Cassiers’ intermediale theatertaal 

bij uitstek geschikt blijkt om deze verschillende temporele perspectieven en de wisselingen in 

deze perspectieven te ensceneren. In deze proloog geef ik een eerste voorzichtige aanzet tot 

het duiden van die theatertaal. 

 

 

Proust en de verbeelding van het innerlijk bewustzijn 

 

À la recherche du temps is geschreven vanuit het dwingende vertelperspectief van de eerste 

persoon. In de roman volgt de lezer de ik-figuur op zijn zoektocht naar de waarheid van de 

verloren tijd. Die ‘ik’ manifesteert zich in twee gedaantes:  die van de ‘oudere ik’ die 

herinneringen ophaalt aan allerlei sociale, amoureuze, zintuiglijke en esthetische ervaringen 

uit zijn leven en zowel over de aard van het ervaren als over de aard van herinneren 

filosofeert, en die van ‘jongere ik ’ die de ervaringen waarop de verteller reflecteert, 

meemaakt.  Beiden zijn in de roman over het algemeen van elkaar gescheiden; de één drukt 

zich in de verleden tijd uit, de ander in de tegenwoordige tijd, maar vanaf het moment dat de 

‘oudere ik’ verhaalt hoe ‘de jongere ik’  tot het inzicht van de verloren tijd komt, vallen beiden 

samen:  de jongeman wordt verteller van zijn eigen leven.  

 Het vertellen neemt in À la recherche du temps perdu dus de vorm aan van 

herinneringen en reflecties vanuit het perspectief van de ‘ik’. Al sinds zijn ontstaan wordt de 

roman daarom aangeduid als een stream of consciousness roman. Met dit predikaat wordt het 

werk geplaatst binnen een tendens die al aan het einde van de negentiende en aan het begin 

van de twintigste eeuw in de romankunst werd opgemerkt:  het experimenteren met het 

ervaarbaar maken van de innerlijke gedachtewereld van het subject. De psyche en zijn 

mechanismen worden zelf tot onderwerp van de roman, de gehele werkelijkheid wordt tot 

bewustzijnsinhoud:  denken en zijn worden met elkaar verbonden in één stromend bewustzijn.  
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Alhoewel de ik-verteller als ordenend principe functioneert en de verschillende herinneringen, 

ervaringen en reflecties op elkaar betrekt, is die ordening wel van een bijzondere aard. Het a-

chronologische karakter van het vertellende bewustzijn resulteert in een roman die weliswaar 

over de tijd en de herinnering gaat, maar waarin nauwelijks tijdsindicaties zijn gegeven. Alleen 

reconstruerend aan de hand van indirecte toespelingen kan tot een soort van tijdslijn worden 

gekomen. Het resultaat is een fragmentarisch opgebouwde roman. Van Buuren spreekt in dit 

verband over het werk van Proust als een ‘archipel, bestaande uit ontelbare losse eilandjes’. 

Elk eilandje wordt op zijn beurt ook weer fragmentarisch gekarakteriseerd. In plaats van een 

doorlopend verhaal te schetsen, zoomt Proust in op een aantal losstaande fragmenten die 

veeleer thematisch dan causaal gerangschikt zijn, soms pagina’s lang uitwijdend over één 

specifieke sensatie of ervaring.4 Niet alleen laat Proust de ik-verteller enorme sprongen in de 

tijd maken, hij krimpt de tijd naar believen in tot een enkel kortstondig moment om dit 

moment vervolgens in de reflectie weer tot in het extreme uit te rekken. Proust is duidelijk 

veel meer geïnteresseerd in de intensiteit van de ervaring van tijd dan in de concrete 

handelingen die zich chronologisch in de tijd voltrekken. Proust richt zich  niet primair op het 

weergeven van handelingen, maar onderzoekt het proces van herinneren waarbij 

herinneringen opgewekt worden door zintuiglijke ervaringen en nieuwe vormen aannemen in 

het heden. Zijn schrijven laat zich in dit opzicht begrijpen als een zoektocht naar het tot 

uitdrukking brengen van de tijd.  

 In een tijd waarin de kunst vooral werd gedomineerd door realismeconventies 

probeert Proust een eigen poëtica te ontwikkelen die het beste begrepen kan worden als een 

expressieve verbeelding van het innerlijk van het menselijk bewustzijn. Deze aandacht voor 

de subjectieve evaring van tijd, zo zullen we in het volgende hoofdstuk zien, is niet alleen 

tekenend voor de moderne literatuur van de late negentiende en vroege twintigste eeuw, 

maar komt in deze periode ook tot uitdrukking in andere kunstdisciplines en in de wetenschap 

en filosofie. Volgens de historicus Kern kan de groeiende aandacht in deze periode voor wat hij 

de private tijd noemt niet los worden gezien van de mate waarin het dagelijks leven juist 

gedomineerd wordt door de publieke tijd; een tijd die volgens Kern in het teken staat van 

uniformiteit,  homogeniteit, meetbaarheid en beheersbaarheid. (1994, 64) Kern verklaart deze 

aandacht vanuit het groeiende besef van de moderne mens dat hij, ondanks alle idealen, niet 

in staat is om het leven te beheersen en te controleren. Tegenover de onmacht om de grote 

sociale krachten te sturen, staat echter de mogelijkheid om het persoonlijke leven vorm te 

geven. In de wetenschap en met name in de kunst verdiept men zich in de vroege twintigste 

eeuw op tal van manieren in de menselijke subjectiviteit.  
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Cassiers en de verbeelding van een innerlijk bewustzijn 

 

Ruim een eeuw later en in een andere discipline zien we in het werk van Cassiers precies 

diezelfde zoektocht. Cassiers is gefascineerd door de werking van het menselijk bewustzijn en 

het geheugen en kiest in zijn voorstellingen voor teksten waarin de relatie tussen herinnering 

en verbeelding en tussen werkelijkheid en fantasie gethematiseerd wordt. Cassiers is in al zijn 

voorstellingen, zo ook in de Proustcyclus,  net als Proust op zoek naar een taal waarmee hij dit 

spanningsveld tot uitdrukking kan brengen.  

 Typerend voor het theater van Cassiers is dat de teksten van waaruit hij vertrekt bijna 

nooit dramateksten zijn, maar literaire romans. Cassiers vindt de codes van de klassieke 

dramatekst beperkend. De literaire roman steunt minder op de dialoog en de zich logisch 

ontwikkelende handeling en biedt daarmee, aldus Cassiers, veel meer vrijheid om in taal de 

innerlijke wereld van gedachten, herinneringen en verlangens van het subject te verbeelden.5  

Taal speelt een belangrijke rol in het werk van Cassiers. De literaire teksten die Cassiers 

ensceneert, lenen zich niet voor actieve spelscènes waarin de teksten als het ware worden 

uitgespeeld. Het is het spreken van de tekst zelf (vertellen, reflecteren, herinneren) dat in het 

theater van Cassiers als handeling op de voorgrond treedt. Toch is de tekst niet dominant. Het 

is slechts één van de elementen, naast bijvoorbeeld muziek en beeld. Kenmerkend voor de 

theatertaal die Cassiers vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw heeft ontwikkeld, is de 

gelijkwaardige rol die beeld, woord en klank spelen. Cassiers streeft niet naar hun 

versmelting, maar zoekt juist naar manieren om beeld, woord en klank uit elkaar te trekken. 

Ieder medium vertelt zijn eigen verhaal. Hij richt zich daarbij op hun zintuiglijke eigenheid. 

Vanuit hun relatieve autonomie ontstaat er een interactie tussen de media. De theatertaal van 

Cassiers beschouw ik om deze reden niet als multimediaal, maar intermediaal. Ik gebruik het 

begrip intermedialiteit, zoals eerder gezegd, om te verwijzen naar de wisselwerkingen tussen 

verschillende media die resulteren in een herdefiniëring van de media en een hersensiblisering 

van de zintuigen van de toeschouwer. (Kattenbelt 2007, 35) 

 Een ander belangrijk aspect van de theatertaal van Cassiers is het gebruik van video. 

Vanaf Het Liegen in Ontbinding (1993) werkt hij nauw samen met videokunstenaar Walter 

Verdin met wie hij op zoek gaat naar de mogelijkheden om met video in het theater nieuwe 

vertelstructuren te ontwikkelen. Wanneer Cassiers in 1998 bij het ro theater aantreedt in de 

functie van artistiek directeur, wordt Verdin aan de vaste artistieke kern toegevoegd. Het is 

tekenend voor de intentie van Cassiers om in het theater verschillende disciplines samen te 

laten komen. Cassiers’ onderzoek naar de mogelijkheden van video richt zich vanaf 1998 in 

toenemende mate op de vraag hoe met de inzet van video in de live performance in het hoofd 

van zijn hoofdfiguren binnen te dringen en hun innerlijke gevoels- en gedachtewereld op het 

toneel zichtbaar te maken. In de voorstelling Rotjoch (1998), naar de roman The Butcher Boy 

van Patrick McCabe, laat Cassiers het publiek kennis maken met Pim Parel, het joch dat zich 

niet thuis voelt in de wereld. Het bijzondere aan deze voorstelling is dat de toeschouwers de 
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wereld slechts te zien krijgen vanuit zijn ogen. De wereld buiten Pim Parel neemt de vorm aan 

van videoprojecties waarin woorden een eigen leven leiden. Alle personages die een rol spelen 

in zijn leven verschijnen uitsluitend als tekstprojecties op het scherm. Die woorden zijn nu 

weer eens levensgroot, dan weer heel klein, soms in sierlijke krulletters, al naar gelang het 

karakter van het personage dat ‘op’ is. De woorden wandelen in beeld, vallen uit beeld en 

roepen zo een wereld in beweging op, vol sprekende en handelende mensen. Het videoscherm 

is voor de acteur in de meest letterlijke zin van het woord een tegenspeler geworden. Cassiers 

zal na Rotjoch regelmatig gebruik blijven maken van tekstprojecties. Ook in de Proustcyclus, 

zoals we zullen zien, spelen deze opnieuw een belangrijke rol.  

  Vanaf 2000 gaat Cassiers steeds vaker samenwerken met een andere 

videokunstenaar, Peter Missotten, oprichter van de Filmfabriek, een onafhankelijk 

productiehuis dat zich specialiseert in culturele multimedia producties, videodecors voor 

theater of opera en autonome videoprojecten. In hun samenwerking tast Cassiers naast het 

digitale beeld ook steeds meer de mogelijkheden af om met digitaal geluid een binnenwereld 

op het toneel te creëren. In De Wespenfabriek (2000), naar de gelijknamige roman Wasp 

Factory van Iain Banks,  wordt het publiek een kijkje gegund in het morbide universum van 

Tom, een gemankeerde jongen die de seriemoordenaar van zijn eigen familie blijkt te zijn. De 

vijandige buitenwereld wordt in ruwe, korrelige beelden geprojecteerd en licht en geluid 

reageren nauwkeurig op de stem en bewegingen van acteur Steven van Watermeulen, 

waardoor zij als een directe audiovisuele vertaling van zijn innerlijke gemoedstoestand 

fungeren. De wereld op het toneel wordt in de binnenwereld van Tom getransformeerd. Ook in 

de Proustcyclus zet Cassiers video, zij het weer op een geheel andere manier, in om een 

innerlijke wereld van persoonlijke herinneringen te verbeelden.  

 

 

De kanten van À la recherche du temps perdu en de Proustcyclus 

 

Van Buuren noemt À la recherche du temps perdu een archipel van losse fragmenten, eerder 

thematisch dan causaal gerangschikt. In de roman houden zich inderdaad veel verschillende 

thema’s, verhalen en genres schuil, afhankelijk vanuit welk perspectief je ernaar kijkt en waar 

je de nadruk op legt. We kunnen het werk begrijpen als een psychologische Bildungsroman die 

de volwassenwording van de jonge Marcel beschrijft. Maar even zo goed kunnen we de roman 

beschrijven als een bijzonder filosofisch essay over tijd en herinnering. Of als een eigenzinnige 

esthetica waarin de schrijver beargumenteert wat de positie en de functie van de kunstenaar 

in de samenleving zou moeten zijn:  het herwinnen van de verloren tijd. Concentreren we ons 

op de vele bladzijden die zijn gewijd aan de salons en het mondaine leven van rond de 

eeuwwisseling, dan lezen we vooral een satire, een scherpe zedenschets waarin een 

genadeloos inkijkje wordt verleend in de wereld van de beau monde van de late negentiende 

en vroege twintigste eeuw. Die wereld plaatst Proust tegen de achtergrond van de toenmalige 
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politieke actualiteit:  de Dreyfus affaire en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In dit 

opzicht kunnen we zijn werk ook begrijpen als een panoramisch tijdsdocument. Maar zijn we 

meer geïnteresseerd in een seksuele lezing van de roman, dan kunnen we ons laten 

meevoeren met Proust’s gedachten over seksueel verlangen, perversie en homoseksualiteit. 

Het is overigens beslist niet zo dat À la recherche du temps perdu als Bildungsroman een 

volstrekt ander verhaal vertelt dan als filosofisch essay over de tijd of als satire over het 

snobisme. Er is geen sprake van volledig op zichzelf staande, autonome perspectieven. De 

verschillende perspectieven zijn inhoudelijk zeer nauw op elkaar betrokken. De roman is dit 

alles tegelijk en nog veel meer. 

 In de roman liggen dus verschillende genres, verhalen, werelden besloten die zeer 

nauw op elkaar betrokken zijn. Iedereen die het werk van Proust als uitgangspunt neemt voor 

een eigen kunstwerk ziet zich voor de opgave gesteld om zich tot deze verschillende 

perspectieven te verhouden. In eerdere verfilmingen en theaterbewerkingen heeft dit ertoe 

geleid dat men zich op één aspect, één thema of één verhaallijn heeft gericht.6 Opvallend aan 

de keuze van Cassiers is dat, ondanks het feit dat hij noodgedwongen heel veel tekst en 

personages heeft geschrapt, hij geprobeerd heeft om al die verschillende perspectieven in de 

Proustcyclus een plek te geven. Het is dan ook niet toevallig dat iedere voorstelling als een 

kant wordt gepresenteerd. Proust 1:  De kant van Swann gaat over het kind Marcel dat er 

naar verlangt deel uit te maken van de allerhoogste milieus, dat droomt van een leven als 

kunstenaar en van een afstand fantaseert over een relatie met de mooie Odette en 

bewonderend opkijkt naar Swann, de man van Odette, die in de ogen van Marcel al deze 

idealen lijkt te belichamen. Proust 2:  De kant van Albertine gaat over de adolescent Marcel en 

zijn door jaloezie getekende liefdesrelatie met Albertine. Proust 3:  De kant van Charlus gaat 

over Marcel’s initiatie in de wereld van de aristocratie tegen de achtergrond van het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog. In de salons wordt de betekenis van de oorlog gebagatelliseerd 

en geësthetiseerd. Deze houding komt het meest pregnant tot uitdrukking in de figuur van 

baron de Charlus. In Proust 4:  De kant van Marcel tot slot vindt Marcel zijn roeping als 

schrijver. Teleurgesteld in wat de liefde en het aristocratische leven kunnen betekenen, 

ontdekt Marcel de betekenis van kunst. Tegelijkertijd voert Cassiers in dit laatste deel de 

schrijver Proust zelf ten tonele die aan zijn meesterwerk schrijft. Het biografische verhaal over 

de schrijver Proust wordt verteld vanuit het perspectief van zijn huishoudster Célèste die lang 

na de dood van Proust terugkijkt op de laatste jaren van zijn leven waarin hij aan zijn roman 

werkte en zij voor hem zorgde. Cassiers voegt in dit deel  dus aan de reeds bestaande 

perspectieven in de roman zelfs nog een extra perspectief toe. 

 De vier voorstellingen in de cyclus tonen vier kanten van À la recherche du temps 

perdu. We kunnen de theaterserie in dit verband opvatten als Van Buuren’s archipel die uit 

meerdere eilandjes bestaat. Net als in de roman worden deze eilandjes bij elkaar gehouden 

door de ik-verteller. Cassiers blijft trouw aan het vertelperspectief uit de roman. Alle 

perspectieven in À la recherche du temps perdu zijn terug te voeren op dit vertellende 



 20 

‘stromende’ bewustzijn door wie zij worden voortgebracht en worden alleen daarom al door 

deze ‘ik’ bij elkaar gehouden. Ook Cassiers hanteert dit vertelperspectief als het 

overkoepelende kader waaraan vervolgens verschillende perspectieven ontspringen. In elk 

deel opent en sluit Cassiers met een bespiegelende tekst van de verteller en benadrukt 

hiermee zowel het literaire vertelaspect als de subjectiviteit van de vertelling. Alles wat we 

zien en horen, zien we vanuit de ogen van de verteller.7 Het is een terugkerend fenomeen in 

het werk van Cassiers; de wereld die hij op het toneel verbeeldt, toont hij vanuit het 

subjectieve perspectief van het hoofdpersonage. Deze wereld wordt daardoor op het toneel 

zichtbaar als een subjectieve, innerlijke belevingswereld. 

 Niet alleen in de opeenvolging van de delen maar ook binnen de afzonderlijke delen 

van de cyclus komen verschillende werelden samen. Zo heeft Cassiers de ik-figuur uit de 

roman bijvoorbeeld in twee rollen opgesplitst. Cassiers toont gelijktijdig zowel de ‘oudere ik’ 

die herinneringen ophaalt – in het script met de naam Proust aangeduid – als de ‘jongere’ ik 

uit de herinnering – Marcel – die handelend in die herinneringen optreedt. Hiermee plaatst 

Cassiers niet alleen de perspectieven van oud en jong naast elkaar, maar ook het perspectief 

van de reflectie naast dat van de handeling en dat van het heden naast het verleden.8 Ook in 

Proust 4 komen verschillende perspectieven samen doordat, zoals ik eerder opmerkte, niet 

alleen de wereld van de roman maar ook de wereld van de schrijver van die roman wordt 

geënsceneerd. Hier worden een fictieve en biografische realiteit naast elkaar geplaatst. Iets 

vergelijkbaars is aan de hand in Proust 3 waar de wereld van de salon en de realiteit van de 

oorlog naast elkaar worden gezet. Cassiers zet tekstprojecties in waarop hij belangrijke 

jaartallen en veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog de revue laat passeren en hanteert deze 

als contrast bij de frivole salonscènes. In Proust 1 gebruikt hij gedurende de gehele 

voorstellingen tekstprojecties waarop jaartallen met belangrijke uitvindingen uit de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw vermeld staan. Zo schetst hij, zonder verder in spel, 

tekst of vormgeving expliciet naar het fin de siècle te verwijzen, toch nadrukkelijk een 

historische context. Cassiers zet de tekstprojecties soms ook in om zelfs een geheel nieuwe 

tijdslaag toe te voegen. In Proust 4 laat hij de tijd teruglopen. Opnieuw toont hij jaartallen 

gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen. De tijd ‘start’ nu echter in 2005 en loopt vanaf 

daar terug naar het geboortejaar van Marcel Proust. Zo brengt Cassiers de actualiteit en de 

historische tijd van Proust samen. Uit deze korte voorbeelden wordt al duidelijk hoe door de 

inzet media, in dit geval tekstprojecties, een extra temporeel perspectief kan worden 

gecreëerd. 
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Werelden van tijd 

 

De verschillende werelden en perspectieven die in À la recherche du temps perdu besloten 

liggen en die Cassiers in de Proustcyclus ensceneert, benader ik in dit onderzoek als specifieke 

temporele perspectieven. In navolging van Deleuze verbind ik ieder van deze werelden aan 

een specifieke dimensie van tijd. Deleuze onderscheidt in Proust et les signes (1964) vier 

werelden in de roman:  de sociale wereld van de aristocratie, de wereld van de liefde, de 

wereld van de zintuiglijke impressies en sensaties en de wereld van de kunst. Om beter te 

begrijpen hoe Deleuze deze werelden in verband brengt met verschillende dimensies van tijd, 

sta ik eerst kort stil bij de manier waarop Deleuze deze werelden duidt. De verschillende 

werelden die in de roman besloten liggen, worden door Deleuze opgevat als werelden van 

tekens. Deleuze benadert À la recherche du temps perdu in dit verband als een leerschool in 

tekens die de ik-figuur (Deleuze spreekt van ‘leerling’) moet doorlopen. (2000, 4)  Ieder van 

deze werelden kent zijn eigen tekens die de ik-figuur moet leren duiden alvorens hij zich in die 

werelden kan begeven.  

 Om deel uit te kunnen maken van het aristocratische leven moet de ik-figuur zich de 

complexe codes eigen maken die de omgang en de verhouding tussen mensen in de hoogste 

kringen bepalen. De tekens van de beau monde zijn volledig arbitrair, ze verwijzen naar niets, 

berusten louter op afspraak. Deleuze beschouwt de tekens dan ook als ‘leeg’. (idem, 5-7)  

Wanneer de ik-figuur geconfronteerd wordt met de leegte van de wereld van de beau monde 

besluit hij zich er gedesillusioneerd uit terug te trekken. De teleurstelling dat het object van 

ons verlangen niet het geheim onthult dat we verwachtten, maakt volgens Deleuze een 

fundamenteel onderdeel uit van de leerschool in tekens. (idem, 34).  

 Ook de ontcijfering van de tekens van de liefde loopt bij Proust volgens Deleuze steeds 

op een desillusie uit. Om toegang te krijgen tot de wereld van zijn geliefde en daarmee tot zijn 

geliefde zelf, moet de minnaar leren ieder teken van zijn geliefde te ontcijferen. In het duiden 

van de tekens van de liefde, zo stelt Deleuze, schuilt bij Proust echter een gevaar. De minnaar 

ontdekt dingen die hij liever niet had willen weten. De grootste angst van de ik-figuur en 

andere personages bij Proust is dat zij zullen ontdekken dat hun geliefde niet langer van hen, 

maar van een ander houdt. En dat is hoe in de Proustiaanse liefde de jaloezie altijd zijn intrede 

doet. Men meent uit een gebaar, een houding, een woord op te maken dat de geliefde van 

iemand anders houdt. Jaloezie maakt dat de minaar zich verliest in het duiden van de tekens 

van de liefde. De drang tot onthulling wordt een obsessie. (idem, 7-9).  

 In tegenstelling tot de lege tekens van de aristocratie en de verraderlijke tekens van 

de liefde zijn de zintuiglijke tekens in de roman, aldus Deleuze, dragers van vreugde en geluk. 

De zintuiglijke sensatie is bij Proust onlosmakelijk verbonden aan de onwillekeurige 

herinnering. Een geur, een smaak, een melodie is in staat om een verleden te ontsluiten dat 

verloren was gewaand. Een beroemd voorbeeld uit de roman is het Madeleine koekje waarvan 

de smaak de volwassen Marcel in één klap terugvoert naar zijn kindertijd, naar Combray waar 
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hij de vakanties doorbracht.  Marcel begrijpt in eerste instantie niet waarom deze en andere 

herinneringen hem met zo’n intens gevoel van vreugde vervullen. Hij weet, aldus Deleuze, de 

tekens niet te duiden. Pas aan het eind van de roman, wanneer hij de waarheid van de tekens 

van de kunst heeft ontcijferd, begrijpt hij dat het Combray dat hem in zijn herinnering wordt 

teruggegeven niet het concrete, materiële Combray is waar hij als kind kwam, maar de 

essentie van Combray:  een Combray buiten de tijd. (idem, 12-13) Een nieuw, volgens 

Deleuze zelfs spiritueel, Combray.  

 Zonder de kunst, aldus Deleuze, kunnen we niet begrijpen dat het materiële niets 

betekent zonder de essentie die erin besloten ligt. (ibidem) Want juist in de kunst kan men de 

wereld transformeren in een kunstwerk, deze laten verschijnen als een nieuwe wereld. De 

kunstenaar kan in het kunstwerk de wereld en de mensen en objecten in die wereld losmaken 

uit de tijd en hun essentie onthullen. Marcel’s ontcijfering van het geheim van de tekens van 

de kunst leidt volgens Deleuze tot een herinterpretatie van alle overige tekens, met andere 

woorden, tot een nieuw inzicht in zichzelf en in de wereld om hem heen. (idem, 14) Vanaf nu 

kan hij zelf werkelijk kunstenaar worden.  

 Waar het mij hier vooral om gaat, is dat Deleuze de vier werelden van tekens in 

verband brengt met verschillende dimensies  van tijd:  de verspilde tijd, de vernietigende tijd, 

de herwonnen tijd en de actuele eeuwigheid. (idem, 17) De verspilde tijd is de lege tijd van de 

aristocratie. Het is de tijd die men doelloos voorbij heeft laten gaan, terwijl men zelf stil is 

blijven staan. De vernietigende tijd is de tijd die onherroepelijk voorbijgaat. Deleuze brengt 

deze in verband met de wereld van de liefde. De tijd gaat voorbij, mensen veranderen, 

worden ouder, liefdes komen aan hun eind. De herwonnen tijd correspondeert met de wereld 

van zintuiglijke impressies. De zintuiglijke tekens zijn in staat om het verleden in het heden te 

actualiseren. In de kunst tenslotte komt de tijd als essentie tot uitdrukking. De kunstenaar 

laat de tijd niet onbenut voorbij gaan, hij legt zich niet neer bij het onverbiddelijke verstrijken 

van de tijd, maar geeft deze zijn eeuwige plek in het kunstwerk. Het is in de absolute tijd van 

het kunstwerk, zo stelt Deleuze, dat alle andere tijdsdimensies worden samengebracht en dat 

hun betekenis wordt onthuld. (idem, 25)  

 Het zijn deze vier verschillende dimensies van tijd die Cassiers in de Proustcyclus niet 

alleen thematiseert maar ook tot uitdrukking brengt en zelfs ervaarbaar probeert te maken.  

Ik zal in de analyses aantonen hoe Cassiers onder andere door de inzet van (live) video deze 

specifieke tijdservaringen tastbaar maakt.  Het ensceneren van media in de live performance 

met als doel een licht te werpen op de ‘werking’ van tijd en om tijd ervaarbaar te maken, is 

een terugkerend element in de Proustcyclus. Tijd is in de theaterserie zowel onderwerp van 

reflectie als van ervaring. Zo speelt video, zoals we zullen zien, bijvoorbeeld een cruciale rol in 

het verbeelden van het proces van herinneren. Niet alleen kunnen met behulp van videobeeld 

herinneringen verbeeld worden, maar in de zichtbare enscenering van de performer voor de 

camera kan ook het ‘tot stand komen’ van de herinnering worden getoond. Door de inzet van 

live videobeeld legt Cassiers de nadruk op de relatie tussen processen van herinnering en 
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verbeelding. Hij maakt herinneren zichtbaar als een creatief proces, het in het hier en nu 

creëren van een beeld van het verleden. Met deze visie op herinnering en herinneren, vindt 

Cassiers aansluiting bij Proust die, zoals Van Buuren stelt, eveneens een verband ziet tussen 

de herinnering en de scheppende handeling van de kunstenaar. (2007, 78) In de volgende 

paragraaf sta ik uitgebreider stil bij Proust’s opvatting over de relatie tussen herinnering, 

beeld en kunst om vervolgens in te gaan op de overeenkomsten tussen zijn visie en die van 

Cassiers. 

 

 

De ogen openen:  kunst als optisch instrument 

 

In zijn speelse - volgens sommigen te gemakkelijke en te oppervlakkige - maar naar mijn 

mening scherpzinnige boek Hoe Proust je leven kan veranderen (2004), waarin hij aspecten 

uit het werk, het leven en de opvattingen van Proust opvoert als antwoord op diverse vragen 

over liefde, vriendschap en kunst, besteedt Alain de Botton een hoofdstuk aan de vraag hoe je 

voor jezelf kunt lezen. Hij laat Proust antwoorden:  

 

In feite is elke lezer bij het lezen de lezer van zijn eigen ik. Het werk van de schrijver 

is slechts een soort optisch instrument dat de lezer wordt aangereikt zodat deze kan 

onderscheiden wat hij zonder dit boek misschien nooit in zichzelf zou hebben ontdekt. 

Het feit dat de lezer in zichzelf herkent wat het boek hem vertelt, toont aan hoe waar 

het boek is. (geciteerd in De Botton 2004, 33) 

 

Literatuur leidt in de opvatting van Proust tot herinnering en zelfreflectie. Hij benadert in dit 

citaat de literatuur als een bijzonder soort visuele prothese: een hulpmiddel dat de mens in 

staat stelt zichzelf en zijn leven op een andere, nieuwe manier te zien, ofwel opnieuw te zien. 

Niet toevallig volgen we in À la recherche du temps perdu aan de hand van de verteller de 

jonge Marcel die, zoals we hebben gezien, met vallen en opstaan leert hoe hij moet kijken en 

vooral wat voor betekenis hij moet toekennen aan datgene wat hij ziet. 

 Voor Marcel, net als voor de lezer, fungeert kunst als een optisch instrument dat 

dingen zichtbaar maakt die er voorheen wel waren, maar die hij niet eerder op die manier zag. 

De herinterpretatie van tekens waar, zoals we hebben gezien, Deleuze in dit verband over 

spreekt, moet volgens De Botton dan ook vooral worden begrepen als een herwaardering. De 

verloren tijd van Proust is de tijd die ten onrechte niet gewaardeerd werd. In de Proustiaanse 

esthetica wordt volgens De Botton een appèl gedaan op de kunstenaar om het bijzondere in 

het alledaagse aan het licht te brengen en zo de mens ‘de ogen te ontsluiten’ en een 

hernieuwde blik op de wereld te bieden.9  

 Het ‘bijzondere’ manifesteert zich bij Proust vooral als het zintuiglijke. De specifieke 

kleur geel van het kleine stukje muur in het schilderij Gezicht op Delft van Vermeer waar de 
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ogen van de schilder Bergotte zich aan vastgrijpen, ‘zoals een kind aan een gele vlinder dat 

het pakken wil’. De kleine frase uit de sonate van Vinteuil, die ‘fluisterend als een parfum’ aan 

Swann voorbijtrekt. Het zintuiglijke richt onze aandacht op de intensiteit van de ervaring. We 

ruilen onze blik op het geheel - die impliceert dat we een zekere afstand moeten bewaren tot 

het object van onze waarneming; een positie die ons in staat stelt dat wat we zien in een 

logisch, begrijpelijk beeld samen te brengen - in voor een ander soort perspectief van waaruit 

de zintuiglijkheid van het beeld – de kleur, de geur, de klank, de textuur – op de voorgrond 

treedt.  

 De Botton duidt deze nieuwe aandacht begrijpelijk en niet onterecht als een aandacht 

voor het detail. Hij benadert Proustiaanse schoonheid als het soort schoonheid dat we ons 

actief moeten toe-eigenen. Door schoonheid worden we ‘gedwongen bepaalde details op te 

vangen, in ons op te nemen hoe wit een jurk is, hoe de zee zich spiegelt in de romp van een 

jacht of hoe de kleur van het jasje van een jockey contrasteert met die van zijn gezicht’. 

(2004, 169) Wat mij betreft is hier echter in de eerste plaats niet zozeer sprake van een 

kunstzinnige aandacht voor het detail, als wel van een gevoeligheid voor die kant of zijde van 

de waarneming van waaruit vooral de ervaringsdimensie op de voorgrond wordt geplaatst. In 

het volgende hoofdstuk benader ik vanuit het perspectief van de moderniteit de tijd van Proust 

- het fin de siècle en het begin van de twintigste eeuw - als een periode waarin een duidelijke 

spanningsverhouding ontstaat tussen de moderne ervaring van de wereld en de wijze waarop 

er met die wereld wordt omgegaan in de vorm van een rationeel project. De socioloog Jervis 

(1998) spreekt in dit verband over ervaring en project als verschillende oriëntaties van 

moderniteit die in verschillende richtingen trekken. Volgens Jervis reflecteert de representatie 

in de kunst juist vooral de ervaringsdimensie van moderniteit. Wanneer de kunst onze 

aandacht vooral richt op de zintuiglijke aspecten, kiest de kunstenaar voor een bijzondere 

focus die ons in staat stelt waar te nemen vanuit een specifiek perspectief. De strategie van 

detaillering, of dat nu is door middel van het gebruik van bijvoorbeeld close-up of 

fragmentatie, is één van de kunstzinnige middelen om ons ‘de ogen te ontsluiten’.10 Mieke Bal, 

zoals we in hoofdstuk 3 uitgebreider zullen zien, beargumenteert in The mottled screen:  

reading Proust visually (1997) overtuigend dat de detaillering één van de belangrijkste 

structureringsstrategieën is in de poëtica van Proust. 

 Ik keer nogmaals terug naar het citaat aan het begin van deze paragraaf. Volgens 

Proust is lezen een vorm van zelfreflectie. In het citaat spreekt Proust van herkenning. De 

lezer herkent in zichzelf wat het boek hem vertelt (wat overigens niet precies hetzelfde is als 

jezelf herkennen in het boek!). Herkennen bestaat bij de gratie van het bewustzijn van een 

overeenkomst tussen datgene wat wij in het hier en nu menen te herkennen en datgene wat 

wij reeds kennen. Wij herkennen iets of iemand altijd als iets of iemand en brengen daarmee 

twee tijden met elkaar in verband. Het hier en nu van de actuele impressie en het verleden 

van de eerdere impressie. Herkenning en herinnering, zeker de Proustiaanse herinnering, zijn 

daarom nauw aan elkaar verwant. De lezer herkent in zichzelf het boek dat hij leest; hij wordt 
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door het boek aangespoord zichzelf te herinneren. Dit herinneren neemt bij de Proustiaanse 

lezer de vorm aan van introspectie. Zoals herkenning en herinnering aan elkaar verbonden 

zijn, zo bestaat er eveneens een relatie tussen herinnering en zelfreflectie. Die zelfreflectie op 

haar beurt kunnen we, samen met De Botton, begrijpen als een herwaardering, als een 

hernieuwde blik op onszelf en de wereld om ons heen. Die hernieuwde blik produceert, zo 

zagen we ook al bij Deleuze, nieuwe ‘beelden’ van datgene wat al die tijd al aanwezig was, 

maar waar we geen oog voor hadden. Herinneren moet daarom bij Proust ook altijd begrepen 

worden als een creatief proces. Het zijn de zintuigen die het spel van herkenning, herinnering, 

reflectie én verbeelding in werking zetten en het zijn wellicht de zintuigen van de kunstenaars, 

zo suggereert De Botton (en met hem vele anderen, waaronder Proust), die het meest 

sensitief zijn:   

 

Grote schilders bezitten dat vermogen ons de ogen te openen doordat hun eigen ogen 

zo uitzonderlijk gevoelig zijn voor bepaalde aspecten van de visuele beleving; voor het 

lichtspel aan het uiteinde van de lepel, de vezelige zachtheid van een tafelkleed, de 

fluwelige schil van een perzik of de roze tinten in de huid van een grijsaard. (2004, 

159)11 

 

En hoe zit dat met grote theatermakers? In het bijzonder, hoe zit dat met Cassiers? Opent hij 

ook de ogen van zijn publiek? Er is een opvallende analogie tussen het citaat van Proust over 

de literatuur als optisch instrument voor de lezer en het volgende citaat van Cassiers:  

 

Theater is voor mij datgene vertellen wat iedereen al weet maar nog nooit heeft 

gehoord (…) Het gaat om het wakker maken in het publiek van wat ze reeds met zich 

meedragen, om het vinden van een invalshoek of een taal om wat ze in zich hebben 

op een andere manier te bekijken, waardoor er een klaarheid kan ontstaan. (Etcetera 

dec. 2000, 34-36) 

 

Net als Proust ziet Cassiers in zijn kunst de mogelijkheid om de toeschouwer met andere ogen 

te laten kijken naar zijn eigen persoonlijke werkelijkheid. Daartoe geprikkeld door zintuiglijke 

sensaties die door de theatermaker worden aangereikt, maakt iedere toeschouwer van 

Cassiers idealiter een reis door zijn eigen hoofd, door zijn eigen innerlijke wereld van 

herinneringen, ideeën, verlangens en fantasieën. À la recherche du temps perdu verbeeldt met 

de door de verteller beschreven zoektocht van de jonge Marcel zelf precies zo’n reis en we 

kunnen ons indenken waarom Cassiers juist door dit werk gefascineerd raakte en het plan 

opvatte om dit meer dan drieduizend pagina’s tellende werk voor het theater te bewerken. 

 De zoektocht van Cassiers zelf, zo maken we op uit het citaat, is de zoektocht van de 

maker naar het perspectief of wellicht beter, de perspectieven, van waaruit deze nieuwe blik 

gegenereerd kan worden en naar de theatertaal waarmee dit perspectief geïnstalleerd kan 
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worden. Ik heb in het voorgaande laten zien dat deze taal er in de kern uit bestaat dat 

Cassiers taal, beeld, geluid en spel/beweging inzet als afzonderlijke media die elk op eigen 

wijze de zintuigen van de toeschouwer prikkelen en die elk, tot op zekere hoogte, hun eigen 

verhaal vertellen. In een interview naar aanleiding van Proust 1:  De kant van Swann zegt 

Cassiers:  

 

Ik probeer voorstellingen te maken door zintuiglijke prikkels aan te reiken, die niet 

onmiddellijk een logisch of hiërarchisch verband hebben en meer gebruik te maken 

van de manier waarop onze zintuiglijke perceptie dagelijks functioneert (…) Het gaat 

er natuurlijk niet om het publiek te bombarderen met een chaos aan prikkels. Dat zou 

alleen maar storend werken. Ik wil het publiek stimuleren om creatief om te gaan met 

de tekens die ik hun geef. (Jans e.a. 2003, 234) 

 

Zoals volgens de Deleuzeaanse lezing Proust de jonge Marcel in À la recherche du temps 

perdu vooral tekens leert lezen en ontcijferen waardoor hij uiteindelijk zichzelf en zijn 

kunstenaarschap ontdekt, zo stuurt Cassiers zijn toeschouwers in de richting van eenzelfde 

traject. En net als bij Proust laten de tekens van Cassiers zich niet altijd even eenvoudig 

ontcijferen, zij verhinderen een al te gemakkelijke eerste lezing. Met name de onderlinge 

samenhang van tekens is niet altijd in één oogopslag duidelijk.  

 Er is in de gelijktijdigheid van de vele zintuiglijke prikkels wel degelijk sprake van een 

samenspel tussen de media, maar dit samenspel is noch gericht op een versmelting van de 

media, noch op een stapeling ervan. Cassiers mijdt in al zijn werk de gemakkelijke illustratie. 

De dynamiek tussen de media wordt in het theater van Cassiers eerder bepaald door 

tegenstellingen, de tegenspraak, de botsing en het verschil. Hiermee wordt het 

verwachtingspatroon van het publiek in allerlei opzichten regelmatig doorbroken. Die 

doorbreking wordt ook zichtbaar in het spel dat Cassiers speelt met de herdefiniëring van de 

media die hij inzet. Regelmatig laat hij verschillende media eigenschappen van elkaar over 

nemen. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de manier waarop bijvoorbeeld het beeld 

woord wordt, of het geluid beeld, maar ook aan de manier waarop Cassiers, zoals we zullen 

zien, speelt met de culturele betekenissen van mediapraktijken als video, film, televisie, 

theater, schilderkunst en literatuur. Zo wordt theater bij Cassiers soms ronduit 

cinematografisch, terwijl de videobeelden die hij ensceneert zich soms manifesteren als 

stillevens, dan weer als levensgrote portretten om vervolgens vooral associaties met tv op te 

roepen.  

 Het is deze intermediale dynamiek die een al te makkelijk passief kijken verhindert en 

een nieuwe actieve manier van kijken afdwingt. Het is een dynamiek die een reactie is op de 

alomtegenwoordigheid – en daardoor vaak de onzichtbaarheid – van de media in onze 

hedendaagse samenleving. Door te spelen met mediumspecifieke verwachtingspatronen, door 

vragen op te roepen over datgene wat men ziet of juist niet ziet, hoort of juist niet hoort, 



 27 

wordt de toeschouwer op een nieuwe manier op zijn zintuiglijkheid aangesproken. De rol die 

Cassiers hem toebedeelt, is om de verschillende zintuiglijke prikkels, die vaak corresponderen 

met verschillende mediale perspectieven, met elkaar in een zinvol verband te brengen. Dit 

verband is per definitie subjectief.  

 De invalshoek waar Cassiers in het citaat naar op zoek zegt te zijn, moet dan ook in 

zijn werk eerder worden begrepen als een veelvoud aan invalshoeken. Multiperspecitiviteit is 

hét handelsmerk van Cassiers en het is, zoals gezegd, juist dit aspect dat hem in staat stelt 

om, met het werk van Proust als uitgangspunt, theater te maken. Centraal in dit onderzoek 

staat de vraag naar de specifieke manier waarop Cassiers deze multipliciteit inzet en hoe hij 

hiermee uitspraken doet over de relatie tussen media en tijd (in het bijzonder de herinnering), 

over de manier waarop wij in de eenentwintigste eeuw tijd ervaren onder invloed van die 

media en over het universele karakter van bepaalde tijdservaringen. Tevens reageert hij met 

zijn voorstellingen op een persoonlijke, kunstzinnige manier op de vragen die Proust zich bijna 

een eeuw eerder aan het begin van de twintigste eeuw stelde met betrekking tot herinnering 

en tijd. In het volgende hoofdstuk vestig ik de blik op het veranderende denken over en 

ervaren van tijd in de late negentiende en vroege twintigste eeuw: de tijd van Proust. Ik sta 

stil bij de invloed van  diverse culturele en technologische ontwikkelingen op deze 

veranderingen en richt in het bijzonder de aandacht op de zoektocht van kunstenaars naar 

manieren om deze moderne temporele ervaringen in hun werk tot uitdrukking te brengen. Ik 

onderzoek in hoeverre de moderne tijdservaringen uit de tijd van Proust ook tegenwoordig 

nog actueel zijn en tot uitdrukking komen in de Proustcyclus van Cassiers. 
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HOOFDSTUK 1 MODERNE TEMPORALITEIT 

 

 

Introductie 

 

De stofzuiger, de dood van Emile Zola, de eerste Tour de France, een onderzoek onder 

homoseksuelen, de relativiteitstheorie van Einstein, de elektrische wasmachine, cornflakes, de 

eerste helikoptervlucht, Het blauwe naakt van Matisse, vloeibaar helium, wegwerpbekers, de 

eerste nieuwsfilm, de dood van Tolstoi, het futuristisch manifest, revolutie in China, de 

ondergang van de Titanic en Un amour de Swann van Marcel Proust. Het is maar een kleine 

greep uit de enorme uiteenlopende hoeveelheid belangwekkende gebeurtenissen, meer en 

minder ingrijpende uitvindingen, kunstenaars en kunstwerken die allen hun plaats hebben in 

de eerste decennia van de twintigste eeuw en die in duizelingwekkende vaart aan het oog 

voorbijtrekken in de vorm van tekstprojecties (met daarop een jaartal en daarachter de 

gebeurtenis) tijdens de voorstelling Proust 3:  De kant van Charlus van het ro theater. En 

hoewel het gevoel van overweldiging dat zich van de toeschouwer meester maakt tijdens dit 

fragment waarschijnlijk vooral voortkomt uit de snelheid waarmee de tekstdia’s elkaar 

opvolgen - te snel om rustig te kunnen lezen en te onthouden wat je zojuist hebt gezien, maar 

net langzaam genoeg om voor een kort moment op de gebeurtenis attent te worden gemaakt 

– mag toch gesteld worden dat deze periode rond het fin de siècle ook daadwerkelijk 

gekenmerkt wordt door een imponerend aantal belangrijke politieke, culturele en 

technologische ontwikkelingen. In allerlei opzichten betreft het hier een opmerkelijke periode 

uit de geschiedenis, tragisch culminerend in de Eerste Wereldoorlog. Een periode waarin het 

proces van modernisering, dat al vanaf de late Middeleeuwen een aanvang heeft genomen, 

een ongekende intensivering doormaakt. Hans van der Loo en Willem van Reijen spreken in 

Paradoxen van modernisering over een ‘kluwen van onderling met elkaar verweven 

transformatieprocessen’. (1997, 15) 

 In dit hoofdstuk richt ik de aandacht specifiek op de tweede helft van de negentiende 

eeuw en de vroege twintigste eeuw waarbij ik in het bijzonder stil sta bij de rol die dit kluwen 

aan technologische en culturele ontwikkelingen speelt in het veranderende denken over en 

ervaren van tijd en de wijze waarop in de beeldende kunst, de literatuur en de film wordt 

gezocht naar manieren om deze nieuwe tijdservaringen en –opvattingen te verbeelden. Het 

doel is om binnen een bredere context van moderniteit de contouren te schetsen van wat ik de 

moderne temporaliteit zal noemen en te traceren hoe deze tot uitdrukking komt in de 

moderne kunst. Ik doe dit vanuit de overtuiging dat deze context als een zinvol perspectief 

kan fungeren van waaruit de Proustcyclus van Cassiers geanalyseerd en geduid kan worden. 

Niet alleen omdat de schrijver Proust, op wiens roman À la recherche du temps perdu de 

cyclus is gebaseerd, zelf in dit tijdsgewricht leefde of omdat zijn roman als een van de iconen 

van de modernistische literatuur wordt gezien, maar vooral omdat, zo is de stelling, Cassiers’ 
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werk en esthetiek duidelijk in een moderne traditie staat wat betreft het denken over en 

verbeelden van tijd.  

 Het begrip moderniteit hanteer ik in dit verband om te verwijzen naar de sociale 

context van het modernisme. Het modernisme begrijp ik in dit onderzoek als een verzameling 

aan benaderingen in de kunst en de wetenschap in de negentiende en twintigste eeuw die 

ingebed zijn in en sterk bepaald door processen van technologisering , industrialisering en 

urbanisatie en door de opkomst van de massamedia.12 Tot het modernisme reken ik dus zowel 

de tijdsfilosofie van Bergson als de relativiteitstheorie van Einstein, maar bijvoorbeeld ook de 

psychoanalyse, het Impressionisme en het Kubisme en evenzeer de historische avant-

gardebewegingen als het Dadaïsme, Surrealisme en Futurisme en de stream of consciousness 

roman. Het gaat mij er, zoals gezegd, vooral om na te gaan hoe de moderne tijdsopvatting en 

–ervaring die zich onder invloed van de bovengenoemde processen heeft gevormd tot 

uitdrukking komt in de kunst. 

  De Mul schetst als belangrijkste kenmerken van het modernisme: het geloof in de 

kenbaarheid en beheersbaarheid van de werkelijkheid (instrumentele rationaliteit), het pathos 

van de radicaal nieuwe aanvang (vooruitgangsoptimisme) en de maatschappelijke en 

theoretische differentiatie van ‘culturele handelingssystemen’ (Habermas). (2007, 19) Deze 

kenmerken kunnen niet los worden gezien van de eerder genoemde moderniseringsprocessen. 

De Mul verbindt het modernisme expliciet aan een modern wereldbeeld. Ten grondslag aan dit 

wereldbeeld, aldus De Mul, ‘ligt de metafysische vooronderstelling dat het menselijk subject 

het fundament vormt van de gehele werkelijkheid’. (idem, 20) De kunst neemt in dit alles een 

dubbelzinnige positie in. Enerzijds maakt zij zelf deel uit van het modernisme, is zij zelf 

onderhevig aan het proces van differentiëring en specialisering en omarmt zij het geloof in het 

‘nieuwe’, zoals het Futurisme bijvoorbeeld doet, anderzijds reageert zij op en ageert zelfs 

soms tegen de effecten van het proces van modernisering, zoals de vervreemding van de 

mens (Surrealisme) , de objectivering van de werkelijkheid (Kubisme) en de autonomisering 

van de kunst (Dadaïsme). In de kunst ligt dus ook een kritische reflectie op het modernisme 

besloten   

 Om de positie van de kunst en de kunstenaar in het perspectief van moderniteit beter 

te kunnen duiden, maak ik gebruik van twee dimensies van moderniteit die socioloog John 

Jervis in Exploring the modern (1998) onderscheidt:  het moderne project en de ervaring van 

moderniteit. De ‘moderne ervaring’ wordt door Jervis benaderd als een ervaring van het hier 

en nu, van het contemporaine, die zijn oorsprong vindt in de ervaring van de wereld als een 

continu veranderende wereld. Het moderne project verwijst bij Jervis naar de (doel)rationele 

oriëntatie op de sociale en fysieke natuur, die zowel gericht is op het ontwikkelen van begrip 

als beheersing van die natuur. In de benadering van Jervis wordt moderniteit zichtbaar als een 

spanningsveld. Jervis bespreekt dit spanningsveld in het bijzonder als een spanningsveld 

tussen het moderne project en de moderne ervaring. Ik volg Jervis in zijn stelling dat het de 

kunstenaar is die pogingen doet om de moderne ervaring uit de houdgreep van rationalisering 
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te bevrijden en weer tot ervaring te laten komen, waarbij ik me in mijn bespreking van die 

moderne ervaring concentreer op de moderne temporele ervaring. In mijn analyse, zo zal 

blijken, wordt Cassiers zichtbaar als een theatermaker die zich in zekere zin opwerpt als een 

voorvechter van de menselijke ervaring. 

 De bespreking van de moderne temporaliteit in de late negentiende eeuw en vroege 

twintigste eeuw in dit hoofdstuk is grotendeels schatplichtig aan Stephen Kern’s uitgebreide en 

nog altijd  toonaangevende culturele analyse van deze periode. In zijn boek The Culture of 

Time and Space 1880-1918 (1983) schetst de historicus hoe in deze periode in de westerse 

wereld een discours ontstaat waarin nieuwe wijzen van denken over en ervaren van ruimte en 

tijd worden gethematiseerd. Kern vestigt de aandacht met name op het spanningsveld tussen 

enerzijds de publieke en anderzijds de private tijd en tussen de notie van gefragmentariseerde 

tijd en de tijd als stroom. We zullen zien dat zowel À la recherche du temps perdu als de 

Proustcyclus in het teken staan van en uitdrukking zijn van de individuele, subjectieve 

ervaring van tijd waarin de wetenschap en de kunst vanaf de late negentiende eeuw zo 

geïnteresseerd raakt. Ook zal duidelijk worden dat het spanningveld tussen de 

gefragmentariseerde tijd en de tijd als stroom zowel in de roman als in de cyclus 

gethematiseerd wordt. 

 Naast Kern’s analyse vormt Mary Anne Doane’s studie naar film in relatie tot moderne 

temporaliteit, The Emergence of Cinematic Time (2002), een belangrijk uitgangspunt in dit 

hoofdstuk. In haar studie schetst Doane het laat negentiende-eeuwse discours over tijd 

eveneens als een spanningsveld, te weten een spanningsveld tussen rationaliteit en 

contingentie. Doane stelt dat dit spanningsveld in het bijzonder tot uitdrukking komt in het 

nieuwe medium film.13 Doane verbindt film dus nadrukkelijk aan de moderne temporaliteit en 

dit biedt een interessant uitgangspunt om de door mij veronderstelde cinematografische 

dimensies in het werk van Proust en Cassiers te onderzoeken in de relatie tot de verbeelding 

van tijd in de roman en in de cyclus.   

 In dit hoofdstuk vestig ik de aandacht op moderniteit vanuit het perspectief van de 

hierboven genoemde ambivalenties:  het spanningsveld tussen het moderne project en de 

moderne ervaring,  de publieke en private tijd, de gefragmentariseerde tijd en de tijd als 

stroom en het rationele en het contingente. Ik zal in dit hoofdstuk zoals gezegd vooral 

inzoomen op de temporele dimensies van de moderne ervaring, om in het vervolg van dit 

onderzoek na te gaan hoe deze temporele ervaringen tot uitdrukking komen in À la recherche 

du temps perdu van Proust en de Proustcyclus van Cassiers.  Aan het einde van dit hoofdstuk 

sta ik tenslotte stil bij de vraag hoe de moderne temporaliteit zich verhoudt tot de tijd van nu. 

Zijn we het moderne voorbij en moeten we de hedendaagse temporaliteit als postmodern 

begrijpen? Of zijn de moderne tijdservaringen van snelheid en gelijktijdigheid ook 

tegenwoordig nog actueel? En belangrijker, welke tijdsopvatting spreekt uit de Proustcyclus, 

die als vertrekpunt weliswaar een literair icoon van de modernistische kunst kiest, maar die 

als voorstelling ingebed is in een cultuur die door sommigen als postmodern wordt 
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omschreven. Een beeldcultuur waar Cassiers een van zijn belangrijke theatrale middelen – 

video – direct aan ontleent, terwijl hij zich tegelijkertijd juist met de inzet van media in zijn 

theater tegen bepaalde aspecten van die beeldcultuur, zoals de snelheid en de leegte van de 

beelden, verzet.  

 

 

Modernisering:  vooruitgangsgeloof 

 

Het vooruitgangsgeloof predikt de belofte van de absolute beheersbaarheid van de wereld om 

ons heen. Een belofte die stoelt op de aanname dat objectieve kennis en daarmee de rationele 

toe-eigening van de werkelijkheid mogelijk is. Het ontstaan van dit optimisme moeten we 

plaatsen binnen de context van het omvangrijke proces van modernisering, dat zich al vanaf 

het einde van de Middeleeuwen ontwikkelt, met als enkele belangrijke wapenfeiten het 

ontstaan van de kapitalistische economie, de vorming van de natiestaat, de eerste Industriële 

Revolutie als opmaat naar het ontstaan van een kapitalistische economie de langzaam 

afkalvende macht van kerk en religie in de samenleving en de functionele differentiatie van de 

samenleving. Vooral dit laatste aspect kan niet los worden gezien van het geloof in de 

kenbaarheid en maakbaarheid van de werkelijkheid. Vanaf de Verlichting voltrekt zich in de 

Westerse wereld een proces van toenemende differentiëring waarbij verschillende, 

‘waardegebieden’ (Weber 1968) zoals politiek, economie, wetenschap, recht en moraal, maar 

ook kunst, zich ten opzichte van elkaar verzelfstandigen en een eigen wetmatigheid 

ontwikkelen. Met Habermas (1985) kunnen we in dit verband spreken van de ‘rationalisering 

van het wereldbeeld’, een proces dat hij positioneert binnen de context van de ontwikkeling 

van het mythische naar het moderne denken in de Westerse wereld. De moderne mens is in 

staat om de verschillende wereldbeelden/waardegebieden op hun geldigheid te bevragen en te 

bekritiseren. Deze reflexiviteit die ontbreekt in het mythische denken wordt door velen 

typerend geacht voor de moderne mens en de moderne Westerse wereld. Het 

moderniseringsproces, zoals hier kort beschreven, kent in de late negentiende eeuw en aan 

het begin van de twintigste eeuw een periode van opvallende intensivering. Het proces van 

rationalisering en het daarbijbehorende optimisme zet onstuitbaar door in alle culturele 

handelingsdomeinen. Ik hanteer het begrip ‘moderniteit’ om zicht te bieden zowel op de wijze 

waarop men zich in deze periode verhoudt tot en handelt in een snel veranderende wereld, als 

ook op de (temporele) ervaringen van die wereld in ontwikkeling. 

Een deel van die veranderingen is technologisch van aard. De toenemende kennis in de 

wetenschap en techniek leidt tot tal van vernieuwingen die de Tweede Industriële Revolutie 

mede vorm geven. De diverse uitvindingen die het gevolg zijn van deze technologische 

innovatie vinden allerlei toepassingen in het dagelijkse leven dat hierdoor ingrijpend verandert 

en in vele opzichten aan kwaliteit wint. Het geloof in de almaar toenemende technologische 

kennis doet de idee postvatten dat het leven in de toekomst alleen nog maar gemakkelijker en 
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comfortabeler zal worden. Men ontwikkelt ook steeds efficiëntere methodes om alle 

vernieuwingen zo veel mogelijk te gelde te maken. Het transport van grondstoffen en 

eindproducten wordt steeds doelmatiger, betere machines verhogen de productie, de 

economie wordt in toenemende mate kapitalistisch, markten vergroten zich en de wereld 

wordt kleiner.  

De wetenschap boekt niet alleen op het gebied van technologie successen, ook op het 

psychologische en sociale terrein is men in de ban van de vooruitgang. Het darwinistische 

denkbeeld betreffende de wetmatigheid van menselijk gedrag domineert de sociale 

wetenschappen en geestdriftig worden deze wetmatigheden blootgelegd. Het groeiende inzicht 

in individuele en sociale gedragspatronen gaat gepaard met de optimistische overtuiging dat 

de mens gekend, gevormd en gestuurd kan worden. Zowel het liberalisme, als het hiertegen 

agerende socialisme gaan uit van de idee van vooruitgang. De geschiedenis is een 

geschiedenis van ontwikkeling en progressie, levensvormen worden wat ze zijn als het gevolg 

van progressieve veranderingen in de tijd. Elke nieuwe vorm draagt datgene wat al geweest is 

met zich mee en ontwikkelt zich volgens een causale logica. Deze opvatting over geschiedenis 

is geenszins vernieuwend, de gehele negentiende-eeuwse westerse filosofie van Hegel tot 

Comte, Spencer en Marx is ervan doortrokken. Ook aan het eind van de negentiende eeuw is 

dit historicisme nog overal voelbaar en wordt zichtbaar in de evolutionistische klassieke 

sociologische theorieën over moderniteit van Durkheim, Simmel en Weber.  

Voor alle vooruitgangsidealen geldt dat zij gefundeerd zijn op de idee en overtuiging 

dat met behulp van rationele kennis een volmaakt redelijk inzicht in de structuren van de 

werkelijkheid mogelijk is. En wie de werkelijkheid doorgrondt, kan deze naar zijn hand zetten 

en beheersen. Ook in de kunst, in het bijzonder in de beeldende kunst, intensiveert in deze 

periode het proces van verzelfstandiging en specialisering. Vanaf het einde van de achttiende 

eeuw heeft de kunst zich in toenemende mate losgemaakt van de greep van de politiek, de 

wetenschap en de kerk. Langzaam worden de contouren zichtbaar van een autonome kunst 

die haar eigen conventies, wetmatigheden en materialen aan een kritisch onderzoek 

onderwerpt. De autonome (beeldende) kunst vindt haar hoogtepunt aan het eind van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw in het Estheticisme. De kunstenaar 

exploreert de mogelijkheden van de autonome kunstzinnige vorm. De kunst staat in het teken 

van de technische innovatie, het vormexperiment, de zelfdefiniëring en de zelfreflexiviteit en 

keert hiermee volledig in zichzelf. De kunst is in dit opzicht niet minder rationeel dan de 

wetenschap en wordt beheerst door de idee dat zij door zelfkennis tot volledige ‘ontvouwing’ 

(cf. Bürger 1974) kan komen. Het Estheticisme wordt niet alleen gekarakteriseerd door de 

mate waarin kunst als een doel op zichzelf gaat gelden, maar ook door het belang dat aan de 

kunst wordt toegekend als rechtvaardiging van het leven. Pas in het esthetische beleven komt 

het bestaan tot leven. Diverse kunstenaars en denkers hangen deze esthetische 

levensbeschouwing aan. Volgens de socioloog Hauser prevaleert in deze periode het zinnelijke, 

kunstzinnige, intellectuele leven boven de sociale praxis. (1985,  595-596)  Naast de 
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ontwikkeling van een radicale autonome kunst voor een klein en elitair, gespecialiseerd publiek 

laat de negentiende eeuw tegelijkertijd de opkomst van de massacultuur zien. Beide 

ontwikkelingen staan niet zozeer tegenover elkaar, maar doen zich naast elkaar voor en zijn 

beide onderdeel van het proces van rationalisering zoals ik dat hierboven heb geschetst. De 

legitimering van kunst als ontspanning en de professionalisering van de kitsch, zoals deze 

bijvoorbeeld zichtbaar wordt in het doorslaande succes van het feuilleton, wordt door Hauser  

bestempeld als een uitvinding van deze tijd. (idem, 535) Het theater fungeert in de 

negentiende eeuw lange tijd als de ‘publieke kunst’ bij uitstek. De democratisering van de 

kunst maakt de weg vrij voor een nieuw publiek:  gemêleerd en massaal. Dit publiek vindt aan 

het begin van de twintigste eeuw massaal zijn weg naar de film dat binnen de kortste keren de 

cultureel dominante positie van het theater overneemt en dé exponent wordt van de moderne 

cultuur. De film draagt samen met andere massamedia bij aan de vorming van een 

cultuurindustrie, die in het teken staat van de reproductie van cultuurgoederen; een 

ontwikkeling die niet los kan worden gezien van de toenemende massaproductie van goederen 

en het toenemende consumentisme.  

 

 

Modernisering:  cultuurkritiek en pessimisme 

 

Het geloof in de kenbaarheid, maakbaarheid en beheersbaarheid van het leven en de wereld 

komt rond de eeuwwisseling op allerlei maatschappelijke terreinen tot uitdrukking. Het is op 

dit geloof dat het postmoderne denken vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw met 

name zijn pijlen heeft gericht. In het licht van onder andere de verschrikkingen van twee 

wereldoorlogen, en met name het efficiënte project van de Endlösung wordt door denkers als 

Lyotard en Foucault het geloof in de mogelijkheid van objectieve kennis, de progressieve 

ontwikkeling van de werkelijkheid en de volledige rationele beheersing van de wereld ter 

discussie gesteld. De nadruk op de rationele ontplooiing van het individu die moet leiden tot 

sociale, politieke en intellectuele vooruitgang voor iedereen wordt gehekeld. Foucault 

beschouwt totalitaire regimes als het Fascisme en Stalinisme als het tastbare resultaat van het 

type rationaliteit dat moderne samenlevingen kenmerkt. (1982, 209) Het is goed om ons te 

realiseren dat de postmoderne kritiek op het modernisme met name een kritiek betreft op het 

moderne project zoals dat in de vorige paragraaf is omschreven. Dit project vormt echter 

slechts een aspect van het modernisme. Kritische analyses van het moderne project worden 

ook in het modernisme zelf al gemaakt. (De Mul 2007, 21) Door diverse wetenschappers, 

schrijvers, kunstenaars worden al in de late negentiende eeuw vraagtekens geplaatst bij de 

houdbaarheid van de mythe van de totale rationele beheersing en wordt er aandacht gevraagd 

voor die aspecten van de moderne ervaring die door het moderne project onderdrukt 

worden.14 Sterker nog, het is juist dit spanningsveld dat tekenend is voor de moderniteit. Van 

der Loo en Van Reijen spreken in dit verband van de ‘paradox’ van de modernisering. (1997, 
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48) 15 De kritiek op het moderne project, evenals de van het moderne project uitgesloten 

ervaringen, maken evenzeer deel uit van het modernisme en van de moderniteit.  

 De keerzijde van het vooruitgangsgeloof doet zich met het aanbreken van de 

twintigste eeuw op verscheidene niveaus gelden. De Eerste Wereldoorlog, die aanvankelijk als 

een 'frische fröhliche Krieg' begonnen werd, blijkt uit te lopen op een ongekende slachtpartij. 

De Russische Revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog geven ook al geen vertrouwen in 

de rationele vermogens van de mens. De economische crisis, beginnend met de beurskrach 

van 1929, de opkomende fascistische dictaturen en uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog (die 

buiten de in dit hoofdstuk beschreven periode valt) brengen een zware slag toe aan de 

oorspronkelijke Verlichtingsidealen van rationaliteit en vooruitgang. Het leven in de metropool, 

dat de belofte inhoudt van welvaart en ontplooiing, blijkt vanaf de tweede helft van de 

negentiende eeuw evenzeer de moderne jungle waarin een survival of the fittest plaatsvindt. 

Isolement en vervreemding liggen op de loer. De snelgroeiende industriesteden puilen uit door 

de enorme toestroom van arbeiders van het platteland, met proletarisering tot gevolg. De 

toenemende mechanisering berooft tegelijkertijd velen van hen van hun werk en armoede en 

verpaupering vieren hoogtij. Stakingen, plunderingen, chaos en anarchie zijn het gevolg.  

De snelheid van het moderne leven ligt hoog. De moderne techniek veroorzaakt 

daardoor een ongekende ‘dynamisering van het levensgevoel’ (Hauser 1985, 586). Nieuwe 

ontwikkelingen en ideeën dienen zich in een hoog tempo aan. Te hoog, volgens sommigen, om 

de mens de kans te geven deze innovaties te verwerken en in zijn bestaan te incorporeren. 

Bovendien zijn veel van de nieuwe aangeprezen technologieën gezien het bestaansniveau lang 

niet voor iedereen toegankelijk. De moderne stedelijke mens dreigt van zichzelf vervreemd te 

raken. Traditionele normen en waarden staan onder druk. De dynamiek van het moderne 

leven roept onherroepelijk tegengeluiden op. Tegen de achtergrond van de moderne 

ontwikkelingen zien we dat in de wetenschap en de kunst aandacht wordt gevraagd voor de 

negatieve effecten van het snelle, gehaaste leven. Dit gaat onder andere gepaard met een 

nostalgisch verlangen naar de tijd toen het leven minder complex en meerduidig was, de mens 

zijn werkzaamheden nog op ambachtelijke wijze verrichtte en sociale cohesie nog geen plaats 

had gemaakt voor existentiële eenzaamheid.16  

 Naast de tendens tot verheerlijking van het premoderne verleden, zien we in de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw ook een toenemende aandacht voor het persoonlijke 

leven, in het bijzonder aandacht voor de manier waarop het persoonlijke verleden ingrijpt in 

het heden. Proust’s À la recherche du temps perdu is in de romankunst hét icoon voor deze 

tendens geworden. De gehele roman staat in het teken van het particuliere verleden van de ik-

verteller. Kern verklaart deze aandacht vanuit het groeiende besef dat de mens, ondanks alle 

idealen, niet in staat is om het leven te beheersen en te controleren. Tegenover de onmacht 

om de grote sociale krachten te sturen, staat de mogelijkheid om het persoonlijke leven vorm 

te geven. In de wetenschap en in de kunst verdiept men zich op tal van manieren in de 

menselijke subjectiviteit. Nieuwe theorieën over herinneren en vergeten, studies naar kinder- 
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en ontwikkelingspsychologie treden op de voorgrond en worden samengebracht in de populaire 

psychoanalyse, die de idee dat het individuele verleden actief blijft en blijvend het volwassen 

gedrag vormt tot algemeen geaccepteerd en ervaren inzicht maakt. Kunstenaars verdiepen 

zich in en laten zich inspireren door het onbewuste, het spirituele en de werking van dromen. 

(1994, 61) Ook Proust is gefascineerd door de het onbewuste in de slaap en de droom. In zijn 

roman beschrijft hij gedetailleerd vanuit het ervaringsperspectief van de slaper, het moment 

van ontwaken, tussen nog slapen en volledig wakker zijn in. 

 De nadruk op het persoonlijke verleden legt bloot hoe, tegenover de idee van een 

objectieve werkelijkheid die rationeel gekend kan worden, tegelijkertijd steeds nadrukkelijker 

de idee van de subjectiviteit van de werkelijkheid naar voren komt. De werkelijkheid zoals 

deze is, of beter, zoals deze gepropageerd wordt te zijn:  een werkelijkheid die zich lineair en 

progressief ontwikkelt, strookt lang niet altijd met de ervaringen van deze werkelijkheid. 

Sterker nog, de moderne idealen lijken onder druk van de moderne levenservaring in hun 

tegendeel om te slaan. Aan het begin van de twintigste eeuw wordt er in de wetenschap en in 

de kunst in toenemende mate getwijfeld aan de objectiviteit van de werkelijkheid. De 

werkelijkheid als zodanig is niet kenbaar, maar verschijnt slechts in de waarneming, in de 

meting, in de representatie van degene die haar ervaart. Met het uitspreken van de twijfel aan 

de werkelijkheid als een object van kennis buiten de subjectiviteit, verliest zij langzamerhand 

haar absolute karakter.17 

 De relativiteitstheorie wordt algemeen begrepen als hét icoon van deze 

paradigmawisseling. De aandacht verschuift van meetresultaten naar het proces van meten 

zelf en naar de invloed van degene die meet op het meetproces en dus op de resultaten.18 Een 

vergelijkbare verschuiving zien we ook in de kunst. Zoals de relativiteitstheorie de absolute 

temporele en ruimtelijke kaders van de natuurwetenschappen ter discussie stelt, zo plaatst het 

Kubisme vraagtekens bij het perspectief als het ‘natuurlijke’ visuele model van de menselijke 

waarneming en zet de literatuur het lineaire, causale tijdsmodel buitenspel. (Vargish en Mook 

1999) À la recherche du temps perdu van Proust, geheel geschreven vanuit het subjectieve 

perspectief van de ik-figuur, geldt zoals gezegd als een van de iconen van deze modernistische 

literatuur. 

Wat opvalt in al deze gevallen, is dat de tot dan toe heersende opvattingen over de 

aard van ruimte en tijd bijna provocerend op losse schroeven worden gezet. Kern stelt dat 

technologische, culturele en intellectuele ontwikkelingen vanaf 1880 tot aan de uitbraak van 

de Eerste Wereldoorlog in een complex samenspel tot nieuwe manieren van denken over en 

ervaren van tijd en ruimte hebben geleid. (1994,  1-2) Later sta ik uitgebreid stil bij deze 

periode vanuit het perspectief van de veranderende temporaliteit, maar nu ga ik eerst in op de 

specifieke wijze waarop het vooruitgangsgeloof en het cultuurpessimisme zich aan het eind 

van de negentiende en begin van de twintigste eeuw tot elkaar verhouden. 
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Moderniteit als spanningsveld 

 

Het tot nu toe gemaakte onderscheid tussen het optimisme en pessimisme mag niet tot de 

veronderstelling leiden dat de moderne maatschappij uiteenvalt in twee strikt van elkaar 

gescheiden kampen. Kenmerkend voor de moderne mens en de moderne levenservaring is 

niet zo zeer ofwel de optimistische ofwel de pessimistische levenshouding, maar veeleer de 

spagaat daartussen, het voortdurende bewegen in dat spanningsveld. Zo kan het ontstaan van 

de esthetica als zelfstandige filosofische discipline bijvoorbeeld enerzijds worden gezien als de 

uitdrukking van het proces van differentiatie, rationalisering en specialisering dat uiteindelijk 

tot een ‘ volledig en volmaakt begrip’ zou leiden, anderzijds als een verzet tegen de 

objectivering van de werkelijkheid door de nadruk te leggen op het belang van de individuele, 

esthetische ervaring. Het perspectief van moderniteit kan en moet de aandacht vestigen op 

dergelijke spanningsverhoudingen. Een spanningsverhouding die door Jervis (1998) wordt 

begrepen als een spanning tussen het moderne project en het geheel aan moderne 

ervaringen. 

Jervis stelt dat een maatschappij als modern beschouwd kan worden wanneer de 

dynamiek van die maatschappij bepaald wordt door het moderne project en wanneer de 

subjecten in die maatschappij erop gericht zijn dit project tot een goed einde te brengen. Die 

dynamiek laat zich begrijpen als ‘an orientation to rational purposive control of the 

environment (both natural and social), thereby both understanding and transforming it.’ 

(1998, 6) Een moderne maatschappij stuurt volgens Jervis aan op het vormen van subjecten 

die door hun ‘beschaving’ en ‘verlichting’ in staat zijn dit proces te dragen. Dit 

beschavingsoffensief uit zich, aldus Jervis, in het opleggen van moderne normen, waarden en 

ideeën. (ibidem) Met de moderne ervaring verwijst Jervis naar de ervaring van de wereld als 

een complexe, meerduidige, gefragmentariseerde wereld die onder invloed van culturele en 

technologische ontwikkelingen continu aan verandering onderhevig is. Op deze ervaring is het 

project primair gebaseerd. Moderniteit als een project verwijst dus niet zozeer naar de 

ervaring van de werkelijkheid, maar naar een omgaan met die werkelijkheid. Die omgang 

heeft vervolgens specifieke ervaringen tot gevolg, die, zo stelt Jervis, vanuit het perspectief 

van het project zowel bedoeld als onbedoeld kunnen zijn. Zowel de moderne ervaring van de 

wereld als de omgang met die wereld in de vorm van een project, zijn van belang voor de 

wijze waarop de moderne mens zijn leven vormgeeft. Zij kunnen volgens Jervis op gespannen 

voet met elkaar komen te staan. (idem, 7-9) 

De moderne mens, geïnspireerd door de ervaring van complexiteit, meerduidigheid en 

fragmentarisering, experimenteert met verschillende, mogelijk tegenstrijdige, rollen, en leert 

zichzelf ‘meerdimensionaal’ te zijn. Dit botst met de nadruk op rationele zelfcontrole en een 

instrumentele houding ten opzichte van de wereld zoals die binnen het project zichtbaar en 

gepropageerd wordt. Juist die spanning acht Jervis de kern van moderniteit. Ervaring en 

project zijn bij Jervis dus verschillende oriëntaties van moderniteit die in verschillende 
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richtingen trekken. Het effect van dit touwtrekken is een duidelijk te onderscheiden ‘modern 

attitude’, die Jervis definieert als :  ‘one of simultaneous involvement and detachment, 

immersion and distancing, fascination and repulsion.’ (idem, 9) Moderniteit behelst enerzijds 

de hoop op vooruitgang, beschaving en emancipatie, maar wordt tegelijkertijd gekenmerkt 

door nostalgie, vervreemding en fragmentatie. De moderne instelling wordt door Jervis in 

verband gebracht met kritiek en reflexiviteit. Zij veronderstelt een kritische positionering 

waarbij afstand en betrokkenheid en verzet en waardering hand in hand gaan. Men verzet zich 

tegen aspecten in een wereld waar men zelf in is ingebed en waar men niet buiten kan en wil 

treden. Het geloof dat de wereld naar de hand kan worden gezet en verbeterd, wordt enerzijds 

ontmaskerd, maar tegelijkertijd blijkt men wel in staat om in die wereld te leven en effectief 

van de mogelijkheden gebruik te maken die het biedt. De moderne instelling impliceert 

zelfbewustzijn. Modern zijn betekent onder andere jezelf als modern te beschouwen. Een 

belangrijk deel van het modern zijn wordt bepaald door de mogelijkheid van subjecten en 

instituties om op de eigen praktijken en ervaringen te reflecteren en ervan te leren.  

Enerzijds kunnen we het aspect van reflexiviteit in verband brengen met moderniteit 

als project. Kennis is macht. Meer kennis leidt vanuit deze optiek tot een grotere zelfcontrole 

en daarmee tot een grotere vrijheid. Anderzijds echter, brengt het leren tevens de ontdekking 

met zich mee dat de wereld niet op die manier gecontroleerd kan worden en daarmee 

ontstaat, aldus Jervis, opnieuw een paradox. De reflexieve houding betekent dat er een 

spanning ontstaat tussen project en ervaring die vervolgens kan leiden tot kritiek en verzet. 

Jervis stelt dat het de kunstenaar is die het beste de moderne instelling tentoonspreidt. Vanaf 

de negentiende eeuw is er een duidelijke tendens binnen de kunst tegen het project van de 

moderniteit. De kunstenaar verzet zich tegen het gebrek aan esthetiek, de nadruk op het 

nuttige en instrumentele en het eigenbelang. Tegelijkertijd echter ligt zijn inspiratie in de 

wereld waar hij zich tegen afzet. Die spanningen worden zichtbaar in de wijze waarop de kunst 

het moderne representeert. Zij is zowel expressie van als protest tegen het 

moderniseringsproces. De roman À la recherche du temps perdu laat zich als verhaal over de 

roeping van het kunstenaarschap lezen als een pleidooi om onze aandacht op het esthetische 

te richten, zowel in de kunst als in het leven van alledag, en demonstreert tegelijkertijd dit 

streven. Zijn deelname aan het dagelijks leven in de hogere kringen weerhoudt de ik-figuur 

van het schrijven. Hij realiseert zich dat hij zich uit het sociale leven terug zal moeten trekken 

om zich werkelijk aan de kunst te wijden. Tegelijkertijd vormen juist de ervaringen die hij in 

dit sociale leven opdoet een belangrijke inspiratiebron voor zijn schrijven. 

  Representatie maakt een wezenlijk onderdeel uit van moderniteit. Moderniteit verwijst 

dan ook evenzeer naar een cultuur van representatie als naar een specifieke ervaring of een 

periode in de geschiedenis. Sontag stelt het produceren van beelden zelfs als een voorwaarde 

voor een samenleving om modern genoemd te kunnen worden. (1987, 53) Tekens en beelden 

zijn in de moderne wereld essentieel voor het communiceren over de wereld en het 

vormgeven van het subject aan zichzelf in die wereld. Representatie speelt een cruciale rol in 
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het structureren van de perceptie en de kennis van de wereld waar het subject deel van 

uitmaakt. De moderne representatie wordt net als de moderniteit waar zij deel van uitmaakt 

gekenmerkt door een spanningsverhouding tussen wat Jervis aanduidt als het moderne 

project en de moderne ervaring. Deze spanningsverhouding laat zich meer specifiek begrijpen 

als de gecompliceerde verhouding tussen vorm en inhoud. Hoe een vorm te vinden waarin de 

dynamiek en veranderlijkheid van het moderne kan worden verbeeld en vastgelegd zonder 

verloren te gaan?  

 De paradox van de moderne representatie wordt in 1863 al treffend verwoord door 

Baudelaire in zijn artikel ‘Le peintre de la vie moderne’. In dit artikel omschrijft hij moderniteit 

als ‘le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et 

l’immuable’. De opdracht die hij de moderne schilder meegeeft is om uit het vergankelijke het 

blijvende te destilleren. De paradox van de representatie weerklinkt duidelijk in À la recherche 

du temps perdu. Proust duidt deze paradox, net als Baudelaire, met name in termen van tijd 

en verbindt de uitdaging die deze paradox stelt niet alleen met de kunstenaar, maar met de 

mens in het algemeen.  De ik-figuur wordt geconfronteerd met de voortdurende transformatie 

van de mensen en objecten in de wereld om hem heen en zoekt naar manieren om zich tegen 

die vernietigende kracht van de tijd te verweren. In de liefde probeert hij krampachtig zijn 

veranderlijke geliefde te ‘vangen’ in een beeld, opdat zij niet aan hem ontsnapt. Juist deze 

reductie van de veelvoudige werkelijkheid tot een eenzijdig perspectief, zo ontdekt de ik-

figuur, leidt echter tot verlies. Uiteindelijk vindt hij in de kunst de mogelijkheid om de verloren 

tijd te herwinnen. 

 In de representatie van moderniteit gaat het er dus om de veranderlijkheid en 

complexiteit van het moderne (leven) te fixeren. Moderniteit is in relatie tot representatie dus 

meer dan slechts verandering. In de weergave van de dynamiek van de moderniteit wordt de 

vraag opgeroepen naar de (on)mogelijkheid van het representeren van deze ervaring. Volgens 

Doane zijn de fotografie en de film de meest cruciale technologieën in het denken over de 

representeerbaarheid van de contingentie van de moderne tijd. Zij hebben in belangrijke mate 

bijgedragen aan de structurering van de moderne tijd. (2002, 3-4) Ik zal in hoofdstuk twee 

beargumenteren dat het medium video, dat een belangrijke rol speelt in de theatertaal van 

Cassiers, door zijn specifieke materialiteit en door zijn mogelijkheid om gelijktijdig op te 

nemen en af te spelen bij uitstek in staat is om de veranderlijkheid van de tijd te tonen en 

deze tegelijkertijd ook te bewaren. 

 Het ter discussie stellen van de representatie kan niet los worden gezien van de voor 

de moderniteit kenmerkende spanningsverhouding tussen het objectieve en het subjectieve. 

Vargish en Mook positioneren in hun boek Inside Modernism (1999) het modernistische 

midden in dit veld. Zij zien in het modernisme, dat zij benaderen als een cultuur die bestaat 

uit gespecialiseerde, maar vergelijkbare verschijningsvormen als het kubisme, de 

relativiteitstheorie en de modernistische roman binnen de context van intellectuele 

veranderingen in de periode tussen 1880 en 1940, een verschuiving ‘from reality to 
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observation’. (1999, 76)19 De veronderstelling dat het mogelijk is om te beschrijven wat er los 

van de menselijke waarneming bestaat, wordt losgelaten ten faveure van een discussie over 

de betekenis van de observaties van de realiteit. De nadruk komt te liggen op de observatie, 

de representatie die medieert tussen het objectieve en het subjectieve, tussen het object en 

degene die het waarneemt en weergeeft. Kenmerkend voor de modernistische representatie is 

dat haar gemedieerde karakter niet wordt uitgewist, maar juist zichtbaar wordt gemaakt 

(hypermedialiteit, cf. Bolter en Grusin). 20 Opvallend aan À la recherche du temps perdu in dit 

verband is dat Proust dat wat de ik-figuur ziet regelmatig beschrijft als een beeld dat het 

resultaat is van de tussenkomst van een optisch instrument. De werkelijkheid waargenomen 

door een bril, of een verrekijker. Ook vergelijkt Proust het waarnemen van de ik-figuur met de 

werking van een optisch instrument:  het scherp stellen van de blik, het maken van een ‘foto’, 

het inzoomen op een detail. Aan de hand van Mieke Bal’s The mottled screen:  How to read 

Proust visually zal ik in hoofdstuk 3 uitgebreid stil staan bij de relatie tussen technologie en 

waarneming in de roman. Voor nu is het belangrijk op te merken dat Proust expliciet de 

aandacht vestigt op het (al dan niet technologisch) gemedieerde karakter van de waarneming. 

Datzelfde geldt, zoals we zullen zien, voor Cassiers, die door camera’s en microfoons zichtbaar 

te ensceneren, voortdurend onthult hoe het beeld en het geluid tot stand komen.  

De aandacht voor de waarneming moet ook begrepen worden als aandacht voor de 

ervaring. Volgens Connor (1989) betekent het modernisme zelfs in zekere zin de ontdekking 

van de ervaring. Het modernisme wordt gedreven door het verlangen om de rationaliteit te 

vullen met de intensiteit van de ervaring en de kloof tussen ervaring en bewustzijn te 

overbruggen. Juist in de problematisering van de representatie van de ervaring wordt het 

mogelijk om het bewustzijn van die ervaring te intensiveren. Voor Jervis reflecteert de 

representatie in de kunst dan ook vooral de ervaringsdimensie van moderniteit. De 

verbeelding wordt het kanaal waarlangs alle gedevalueerde mogelijkheden van het moderne 

project alsnog van invloed blijven op de ervaring. Zij is de innerlijke kracht, de bron van 

creativiteit en fantasie die een constituerende rol speelt in het ontwikkelen van de eigen 

moderne identiteit.  Volgens Jervis wordt de moderne kunst met name bepaald door de 

‘renunciation of that which is familiar’. (1998, 4) Kenmerkend voor de kunst aan het eind van 

de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is dat zij radicale verschuivingen voorstelt 

in de perceptie van de mens van zichzelf en van de wereld. Deze verschuivingen betreffen 

vooral veranderingen in de benadering van tijd en ruimte, tot dan toe absolute en 

onveranderlijke categorieën, stabiele media waarbinnen het leven van de mens zich logisch 

voltrekt. De gangbare opvattingen over tijd en ruimte en de relatie tussen deze en het 

bewustzijn worden in de representatie van het moderne in de kunst op losse schroeven gezet. 

Vargish en Mook spreken in dit verband van een epistemic trauma waarvan het modernisme 

volgens hen doordrongen is:  
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a kind of primary or initial difficulty, strangeness, opacity; a violation of common 

sense, of our laboriously achieved intuitions of reality; an immediate, counter-intuitive 

refusal to provide the reassuring conclusiveness of the past. (1999, 14)  

 

In de volgende paragraaf sta ik uitgebreider stil bij juist deze ‘vreemde’, nieuwe 

tijdservaringen. 

  

  

Moderne temporaliteit 

 

‘Onmerkbaar wegteren’, zo omschrijft Hauser de moderne levenservaring die naar zijn 

opvatting de kern van alle moderne romans vormt. (1985, 531) De scheppende, vruchtbare 

tijd die is ontdekt en gekoesterd door de Romantiek, heeft plaats moeten maken voor de ‘de 

verdervende tijd, die het leven uitholt en de mens uitput. De moderne roman maakt tijd 

zichtbaar als een vernietigende, vernielende kracht die aan het leven ‘knaagt’ (cf. Bergson). 

Alleen in het subjectieve bestaat de zin van ‘het zijn’, zo memoreert Hauser de overtuiging 

van Flaubert, een opvatting die in de eind negentiende,  vroege twintigste eeuw door veel 

meer kunstenaars gedeeld wordt. De destructieve tijd waar Hauser op wijst, en die vooral 

gethematiseerd wordt in de romankunst aan het eind van de negentiende eeuw, vormt slechts 

één kant van de moderne temporaliteit. Juist het besef van de vernietigende kracht van de tijd 

leidt tot wat we de verheerlijking van het moment zouden kunnen noemen. In het begin van 

de twintigste eeuw is de beleving van tijd ook vooral de ervaring van tegenwoordigheid, 

actualiteit en een toenemend gevoel van gelijktijdigheid, een bewustzijn van wat in het 

moment allemaal samenkomt en elkaar kruist. 

 Tijd wordt niet langer per definitie ervaren als een stabiel medium – absoluut, 

mathematisch en universeel - , maar als een instabiele en veranderlijke kracht die zich steeds 

anders manifesteert afhankelijk van subjectieve verlangens, behoeftes, stemmingen en 

mogelijkheden. Waar voorheen de ervaring van eenduidigheid de tijd als vanzelfsprekend en 

vaststaand gegeven op de achtergrond deed verdwijnen, wordt de tijd nu juist in zijn 

veelvormigheid zichtbaar. De ambivalentie die de moderniteit kenmerkt, en die ik eerder heb 

gekenschetst als een spanning tussen het objectieve en het subjectieve, tussen de rationaliteit 

van het moderne project en de intensiteit van de moderne ervaring, komt evenzeer tot 

uitdrukking in de moderne temporaliteit die opgevat moet worden als een gelijktijdige 

intensivering van de ervaring van tijd en van de bewustwording van de tijd als sturend 

principe.  

Doane constateert dat in de moderniteit twee temporele tendensen samenkomen. 

Tegenover de rationalisering van de tijd staat de fascinatie voor contingentie, vluchtigheid en 

toeval – voor alles wat buiten het bereik van een vaste betekenis ligt. Doane benadert deze 

twee tendensen niet simpelweg als twee verschillende modaliteiten die onafhankelijk van 
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elkaar opereren in dezelfde historische periode, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden 

en samen verantwoordelijk voor de structurering van temporaliteit in moderniteit. (2002, 11) 

In haar benadering van moderne temporaliteit horen we de opvatting van Kern terug die in de 

gelijktijdige aanwezigheid van de publieke tijd van het dagelijkse openbare leven die wordt 

gekenmerkt door uniformiteit, meetbaarheid, en beheersbaarheid, enerzijds, en de private 

innerlijke tijd, veranderlijk, verraderlijk en onvoorspelbaar anderzijds, de ‘temporele structuur’ 

ziet van waaruit het moderne leven zijn vorm krijgt. (1994, 64) Samen vormen zij het 

spanningsveld waarbinnen culturele ontwikkelingen, technologische innovaties en 

wetenschappelijke ontdekkingen gepositioneerd kunnen worden én waarbinnen zichtbaar 

wordt hoe toonaangevende denkers en kunstenaars steeds nadrukkelijker de realiteit van de 

private tijd benadrukken en zichzelf een plek proberen te geven in een uniek persoonlijk 

verleden. 

Kenmerkend voor het Impressionisme in de kunst, zo stelt Hauser, is dat de aandacht 

gericht wordt op het ogenblik in plaats van op het duurzame; de focus wordt verplaatst van 

het ‘zijn’ naar het ‘worden’, van de toestand naar het gebeuren. (1985,  586-587) En hoewel 

Hauser hiermee vooral het Impressionisme wil typeren, duidt hij tegelijk een veel bredere 

dynamiek in de benadering en beleving van tijd. Kern toont in zijn onderzoek aan dat deze 

verschuivingen zich voltrekken tegen de achtergrond van een levendig debat dat aan het eind 

van de negentiende en begin twintigste eeuw wordt gevoerd rondom de vraag naar de aard 

van de tijd. In dit debat waarin zowel denkers, wetenschappers als kunstenaars zich laten 

horen, worden het vermeende fragmentarische karakter van tijd, diens homogeniteit en 

onomkeerbaarheid ter discussie gesteld. Hiermee worden de poten van de logica onder het tot 

dan toe algemeen aanvaarde concept van de absolute tijd weggezaagd.  

Technologie speelt een belangrijke rol in de moderne temporaliteit. Wanneer we 

ervaringen van tijd als historisch variabel beschouwen, moeten we ook stil staan bij het feit 

dat nieuwe technieken, in de mate waarin ze nieuwe werelden en dus ook nieuwe ervaringen 

ontsluiten, nieuwe modi van zintuiglijkheid met zich meebrengen. Technologische innovatie is 

kenmerkend voor het perspectief van moderniteit zoals ik dat hanteer, en ik ga er dan ook 

vanuit dat de vele uitvindingen en het tempo waarin ze elkaar opvolgden een sterke impact 

hebben gehad op de ervaringen van tijd aan het eind van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw. Volgens Kockelkoren is het de kunst die vervolgens de nieuwe technieken en 

de nieuwe (tijd)ervaringen die hiermee verbonden zijn, verkent naar hun beeldende 

mogelijkheden en ze daarmee ‘domesticeert’, terwijl ze door de filosofen en de schrijvers op 

hun metaforisch vermogen worden beproefd. (2003, 55) Tegelijkertijd maken nieuwe 

instrumenten en apparaten het mogelijk om wetenschappelijke hypothesen omtrent de aard 

van de tijd te toetsen.  

De moderne temporaliteit wordt dus gekenmerkt door een complexe interactie tussen 

technologie, kunst, cultuur en wetenschap. Net zoals uit het voorgaande is gebleken dat het 

vooruitgangsgeloof en het cultuurpessimisme elkaar wederzijds bepalen en dat de publieke tijd 
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en de subjectieve tijd niet los van elkaar kunnen worden gezien, zo staan ook de verschillende 

ervaringen die deel uitmaken van de moderne temporaliteit in een voortdurende wisselwerking 

tot elkaar. Zij bepalen en vormen elkaar over en weer. Het is slechts omwille van de analyse 

dat ik deze in de komende paragrafen van elkaar onderscheid als op zichzelf staande 

entiteiten, maar het is van belang om voortdurend bewust te blijven van de wijze waarop deze 

ervaringen met elkaar in interactie zijn. 

 

De ervaring van het verleden 

 

In een snel veranderende wereld, zo stelt Kern, is het niet verwonderlijk dat er houvast wordt 

gezocht in het verleden, of het nu gaat om een collectief historisch verleden of om het 

persoonlijke verleden van het individu. Beide kunnen functioneren als een bron van identiteit. 

(1994, 36-37) Een collectief verleden kan stabiliserend werken en één van de activiteiten van 

het moderne project is dan ook de constructie van een dergelijk verleden. Het verleden wordt 

beheersbaar gemaakt en gecontroleerd ter beschikking gesteld als publieke tijd. Er zijn twee 

belangrijke technologische uitvindingen die vanwege hun potentie om directe toegang tot het 

verleden te verschaffen, ingezet worden om het verleden in het heden te (re)produceren:  de 

fonograaf en de foto- en filmcamera. Lee omschrijft in The Voice of the Machines (1906) de 

fonograaf als het apparaat dat de mens in staat stelt om ‘vooruit’ in de tijd tot de 

ongeborenen te spreken en ‘achteruit’ naar de doden te luisteren. (Kern 1994, 39) De vroege 

film draagt bij aan de constructie van het verleden als publieke tijd en functioneert, zoals 

Münsterberg in Photoplay:  A psychological study (1916) stelt, als een ‘objectivation of our 

memory function’. (95) Filmhuizen tonen one-reel filmpjes met recente geschiedenis, die zo 

het collectieve geheugen vormen van miljoenen toeschouwers. De fonograaf en de film 

kunnen overigens ook met andere specifieke temporele ervaringen in verband worden 

gebracht, zoals de ervaring van gelijktijdigheid, de ervaring van snelheid, van de tijd als 

stroom en de omkeerbaarheid van de tijd. Hierover kom ik in de volgende paragrafen nog te 

spreken.  

De fonograaf en de camera staan, zo toont Kern aan, beide aan de basis van 

professionele archieven waarin geluidsmateriaal en beeldmateriaal worden bewaard. (1994, 

39) Ook voor de archivering van het persoonlijke verleden zijn zij overigens van groot belang. 

Zij die genoeg geld hebben om zichzelf door de camera te laten vereeuwigen, documenteren 

het intieme gezinsleven en koesteren en bewaren het in het familiealbum. De 

conserveringstendens wordt eveneens zichtbaar in een opmars van diverse archeologische 

instellingen. (ibidem) De monumentenzorg komt tot bloei en vindt een stevige basis in nieuwe 

wetgeving die is gericht op het behoud van het verleden en de constructie van een nationale 

identiteit. Vooral in de oude architectuur ziet men de belichaming van het nationale verleden 

en men maakt zich er hard voor dit verleden te bewaren en te behoeden.21 Kern stelt dat het 

echter niet louter in de context van het publieke leven en tegen de achtergrond van een 
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groeiend nationalisme is dat er sprake is van een geïntensiveerde aandacht voor het verleden. 

Ook in de filosofie houdt men zich bezig met de betekenis van het verleden. Bergson stelt dat 

de tijd zich in het menselijk lichaam ophoudt. De mens is niet in de tijd, maar de tijd is in de 

mens. Bergson gaat ervan uit dat het verleden zich zowel in de vezels van het lichaam als in 

het denken verzamelt en dus zowel de manier waarop de mens loopt als danst en denkt, 

bepaalt. De tijd laat sporen na die alle opvolgende fysieke en mentale processen blijven 

beïnvloeden. (idem, 41)22 

De idee dat het verleden op de een of andere wijze wordt opgeslagen in ons lichaam 

en in ons denken speelt, zo stelt Kern, ook een belangrijke rol in de psychologie van die tijd. 

Men raakt overtuigd van de invloed van ervaringen in de kindertijd op het gedrag van 

volwassenen en ontwikkelt manieren om deze invloed te duiden. Veel van de ervaringen en 

inzichten, in geheugen, herinnering en de rol van de kindertijd hierin, worden volgens Kern 

ondergebracht in hét retrospectieve systeem van die periode – de psychoanalyse. (ibidem) De 

psychoanalyse kan in een bepaald opzicht als typerend voor het optimistische moderne project 

worden gezien, in de mate waarin het uitgaat van de mogelijkheid om tijd te sturen en te 

controleren. Freud gaat immers uit van de mogelijkheid om invloed op het verleden uit te 

oefenen door het in therapeutische sessies zichtbaar te maken, er inzicht in te verwerven en 

ermee af te rekenen. Onder professionele begeleiding kan het verleden herwonnen en 

overwonnen worden, waarmee de weg naar geestelijke gezondheid open ligt. 

De psychoanalyse heeft grote invloed gehad op de kunst van de vroege twintigste 

eeuw. Kern wijst met name op Proust die in zijn autobiografisch gekleurde werk voortdurend 

de nadruk legt op de persoonlijke herinnering als bron voor een ervaring van schoonheid en 

geluk in het heden. (idem, 47-49) In Proust’s tijdsfilosofie is het de onwillekeurige herinnering 

die, zoals Van Buuren het omschrijft, een ‘onttoverde’ en door ‘god verlaten’ wereld weer 

opnieuw kan bezielen, en het is in de kunst dat de kunstenaar zijn ‘onttakelde verleden’ kan 

‘herenigen en helen’. (2007, 101) Kern verwijst in dit verband naar Dilthey die de 

autobiografie als de hoogste en meest leerzame vorm beschouwt waarin inzicht in het leven 

tot uitdrukking kan worden gebracht. De wijze waarop het verleden ingrijpt in het heden en 

zin geeft aan ons bestaan, ervaren we immers in ons eigen leven. De mens is in de 

benadering van Dilthey ten diepste een historisch wezen. (1994, 45)23 Maar ook andere 

kunstenaars laten zich inspireren door het psychoanalytische gedachtegoed. De Surrealisten, 

die Kern opvallend genoeg niet noemt, gaan in hun werk op zoek naar nieuwe 

inspiratiebronnen en lokaliseren de verbeelding in het subjectieve domein van het (seksuele) 

onderbewuste en de droom.  

Het verleden, zo stelt Kern, is voor de denkers, de psychologen en de kunstenaars van 

de late negentiende en vroege twintigste eeuw interessant in de mate waarin het dit heden 

bepaalt. Of die invloed per definitie positief is, daarover zijn de meningen verdeeld. 

Sommigen, zoals Dilthey, Bergson, Proust en Freud karakteriseren de relatie tussen het heden 

en het verleden respectievelijk als een bron van zingeving, vrijheid, schoonheid en geestelijke 
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gezondheid. Anderen echter zien in de verstrengeling van verleden en heden een bron van 

conservatisme en stilstand en een politiek gevaar. (1994, 51) Deze uiteenlopende 

waarderingen kunnen we in verband brengen met de twee basale attitudes met betrekking tot 

het moderne leven:  die van optimistisch vooruitgangsgeloof en nostalgie. Iemand als 

Nietzsche herkent en verzet zich als één van de eersten tegen het historicisme van zijn tijd. 

Hij is fel gekant tegen het ophemelen van het collectieve verleden en de formering van een 

vaststaande nationale identiteit. Frustraties in het heden leiden tot een vlucht in traditie en 

nationalisme en op deze wijze verwordt het historische verleden tot een bron van 

gelegitimeerde passiviteit. (idem, 52) 24 De Futuristen, volgens Kern ook te begrijpen als 

cultuurfilosofen gezien het programmatische karakter van hun werk, verzetten zich eveneens 

met hand en tand tegen dit conservatisme. Zij doen radicale voorstellen om met het verleden 

af te rekenen. Zo overwegen ze de mogelijkheid om het Louvre plat te branden en de 

grachten in Venetië dicht te gooien. Weg met het verleden en alle aandacht voor het moderne 

leven van nu! (idem, 57) 

Voor Nietzsche ligt de oplossing van het probleem niet zozeer in een vernietiging van 

de iconen van een collectief cultureel verleden, maar in het naar de eigen hand zetten van dit 

verleden door de subjectieve wil. Volgens Nietzsche kan het verleden alleen maar een bron 

van energie en creativiteit zijn, wanneer de wil zich deze toeeigent.25 Dat is precies wat de 

personages in de toneelstukken van Ibsen volgens Kern niet lukt. Steeds weer voert hij 

personages ten tonele die achtervolgd worden door schimmen uit het verleden. Geplaagd door 

herinneringen raken zij in steeds verdergaande mate verlamd en vinden niet zelden een 

tragisch einde. (idem, 53-54) Iets vergelijkbaars zien we overigens in de grote naturalistische 

romans waar tragische hoofdfiguren worstelen met zichzelf, hun verleden en hun afkomst. De 

tijd doet zich in deze romans echter veelal voor als een noodlot, een kracht die zijn 

verwoestende werk doet en pijnlijke sporen trekt. Dit is de destructieve, zinloos verglijdende 

tijd waar Hauser van spreekt. Bij Proust echter zien we hoe de ik-figuur zich zijn verleden 

toeeigent als artistiek materiaal en de brokstukken ervan samenbrengt in een kunstzinnig 

verband. In de kunst, zo stelt Proust en laat hij zijn hoofdpersonage aan het eind van de 

roman ontdekken, wordt de zinloos verglijdende tijd het hoofd geboden en de verloren tijd 

herwonnen. 

Positief dan wel negatief beoordeeld, dat het verleden en het heden onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden zijn en noodzakelijk op elkaar ingrijpen wordt in dit tijdsgewricht volgens 

Kern door niemand ontkend. Hiermee komen we op een andere belangrijke dimensie van de 

moderne temporaliteit, namelijk de benadering en ervaring van tijd als stroom.  

 

De ervaring van de tijd als stroom 

 

Wanneer we de aandacht vestigen op de tijd als stroom komen daarin verschillende temporele 

aspecten samen die zeer nauw met elkaar samenhangen en die we daarom ook in hun 
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samenhang zullen proberen te bespreken. De tijd als stroom is onlosmakelijk verbonden met 

de opvatting van tijd als een voortdurend in wording zijn. Daarmee wordt de aandacht 

gevestigd op de beweeglijkheid van de tijd, in het bijzonder op de veranderlijkheid van het 

moment. De onvoorspelbaarheid van het heden duidt tot slot op de contingentie van de tijd. 

In verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld in de filosofie, de experimentele psychologie en 

de kunst, zo toont Kern aan, komt de aandacht voor tijd als stroom, met al zijn verschillende 

temporele dimensies, tot uitdrukking. Soms manifesteert die aandacht zich in 

wetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoe de mens continuïteit ervaart, dan weer als een 

artistiek onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de representatie van 

beweging.  

De benadering van tijd als stroom gaat zoals gezegd uit van een tijd die voortdurend 

in wording is. Verleden, heden en toekomst zijn vanuit deze benadering geen op zichzelf 

staande entiteiten, maar grijpen voortdurend op elkaar in. Hoe zij dit doen en hoe de mens 

het verstrijken van de tijd ervaart, is vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een 

geliefd onderwerp van reflectie en onderzoek in de filosofie, de natuurwetenschappen, maar 

bijvoorbeeld ook de psychologie. Volgens de filosoof Husserl kan het heden als een komeet 

begrepen worden die een staart van resten uit het verleden met zich meesleept en die zich 

voortbeweegt tegen de horizon van de toekomst. (Kern 1994,  83) 26 Doorgetrokken naar het 

bewustzijn van de mens leidt dit in het fin de siècle tot de opvatting dat het menselijk 

bewustzijn vooruit beweegt en daardoor herinneringen en actuele ervaringen meesleept naar 

de toekomst waardoor het verwachtingen en vooruitblikken creëert. Onze gemoedstoestanden 

zijn voortdurend in beweging en veranderen daardoor continu. Het verleden, de voorbije 

momenten, stromen door in het tegenwoordige gevoel. De idee dat tijd een stroom is kan niet 

los worden gezien van de theorie dat het menselijke bewustzijn een stroom is en geen 

verzameling van losse ideeën en gedachten. Het bewustzijn van de mens is in essentie een 

temporeel bewustzijn. In 1890 spreekt James in zijn Principles of Psychology in dit verband 

van stream of consciousness. (idem, 24) De term wordt aan het einde van de negentiende 

eeuw opgepikt door de literatuur om ermee te verwijzen naar een tendens in de romankunst 

om te experimenteren met het ervaarbaar maken van de innerlijke gedachtewereld. 

Verschillende schrijvers, met Proust als een van de belangrijkste representanten, kiezen voor 

een vorm waarbij ze de gedachten over verleden en toekomst van de protagonist gelijktijdig 

met diens huidige waarnemingen presenteren. De psyche en zijn mechanismen worden zelf tot 

onderwerp van de roman. De gehele werkelijkheid wordt tot bewustzijnsinhoud. Denken en 

zijn worden met elkaar verbonden in één stromend bewustzijn.  

De filosoof, zo stelt Kern, die de voortdurende indringing van het verleden in het 

heden echter het meest uitgebreid heeft getheoretiseerd is Bergson. (idem, 25-26) Het 

‘nieuwe’ van een gemoedstoestand bestaat eruit, zo stelt Bergson in Essai sur les données 

immédiates de la conscience (1889), dat de herinnering aan voorbije momenten aan het 

actuele gevoel wordt toegevoegd. Wanneer we het bestaan van die stroom niet alleen leren 
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begrijpen maar ook leren te leven, kunnen we, aldus Bergson, daadwerkelijk vrij zijn. De 

dagelijkse leefpraktijk zet de mens er volgens Bergson toe aan het continue door het 

discontinue te vervangen, maar hoe beter we in staat zijn om onze herinneringen te 

integreren in ons heden, zo is zijn stellige overtuiging, hoe beter we in staat zijn het heden het 

hoofd te bieden en hoe meer vrijheid we hebben om de toekomst vorm te geven. De mens 

moet zich openstellen voor de ervaring van duur. Met duur (la durée) verwijst Bergson, naar 

het voortdurende in wording zijn van de werkelijkheid, naar de mobiliteit van het zijn. (1907, 

779-780) De innerlijke duur is voor Bergson het leven van een geheugen dat het verleden 

voortzet in het heden. Zonder deze voortzetting zou , zo stelt Bergson, alleen maar het 

momentane bestaan. (1903, 1411) In hoofdstuk 4 sta ik uitgebreider stil bij Bergson’s theorie 

over de duur van de tijd wanneer ik inga op de filmfilosofie van Gilles Deleuze die sterk 

beïnvloed is door de filosofie van Bergson. De notie van tijd als stroom kent overigens een 

lange filosofische traditie en vindt zijn oorsprong zeker niet pas bij Bergson. We komen haar al 

tegen bij Heraclites, bij de late Schelling en tot op zekere hoogte ook bij Hegel.  

De aandacht voor de tijd als stroom maakt volgens Kern onderdeel uit van een breder 

wetenschappelijk debat over de structuur van de tijd. Dit debat, dat al eeuwen oud is, cirkelt 

steeds om de vraag of het heden bestaat uit oneindig kleine deeltjes die samen een langere 

duur vormen, zoals stippen een lijn of dat het heden een dichtere structuur kent. Hoe vol is 

het heden eigenlijk? (idem, 68) De intensivering van dit debat over de vraag of de tijd van 

nature continu of discontinu is, kan als een van de gevolgen van de rationalisering van de tijd 

worden gezien. Aan het eind van de negentiende eeuw worden binnen de experimentele 

psychologie onderzoeken opgezet die moeten aantonen en verklaren hoe de menselijke 

perceptie in staat is om continuïteit aan te brengen in de opeenvolging van stilstaande 

beelden, zoals bij het kijken naar film. Er wordt getest hoeveel tijd zich minimaal tussen 

momenten van auditieve of visuele waarneming moet bevinden om door het bewustzijn als 

een onafgebroken geheel ervaren te worden. Dat interval zou dan gelijk staan aan de duur 

van het heden. (idem, 82) 

Een andere belangrijke theorie in het moderne discours over de structuur van de tijd 

en de ervaring van de tijd als stroom, aldus Doane, is de populaire negentiende-eeuwse 

theorie van het nabeeld. Deze vestigt de aandacht op de perceptuele onbereikbaarheid van 

het moment en dus het heden. De theorie gaat ervan uit dat er een tijdspanne zit tussen de 

actuele waarneming en de omzetting van die waarneming in een beeld. Dit betekent dat het 

nabeeld en de volgende waarneming elkaar overlappen en dat er dus niet zoiets bestaat als 

een zuivere waarneming van het moment. De ‘indruk’ van het vorige moment ijlt nog na en 

beïnvloedt de nieuwe waarneming. Beelden worden gestapeld en lopen door elkaar heen. 

Doane stelt dat fysiologische theorieën van het nabeeld tevens een sterke invloed hebben 

gehad op het debat over de mogelijkheid om het heden als verleden te bewaren in de film:  
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If the afterimage disallows visual access to the present, and this failure is one of the 

marks of human finitude, the problem is to produce and sustain an archival technology 

that will compensate for, or perhaps even deny, this form of finitude by successfully 

representing the present. The cinema participates in this compulsion. (2002, 82) 

 

De pessimistische uitkomst van het onderzoek naar nabeeld, namelijk dat er duidelijke 

beperkingen zijn in wat het menselijk lichaam aankan als het om het verwerken en opslaan 

van indrukken gaat - een idee dat ook in de publieke opinie voet aan de grond had gekregen; 

de moderne mens dreigde ten onder te gaan aan een teveel van indrukken – verklaart volgens 

Doane het enthousiasme waarmee de film werd onthaald. In de vorige paragraaf gaf ik al aan 

dat film als middel diende om het collectieve verleden te bewaren en vorm te geven, 

daarnaast echter zag men in de ongelimiteerde opslagruimte van de film ook de potentie van 

een extern geheugen dat het te beperkte menselijke geheugen kon compenseren.  

 Niet alleen beïnvloedde de theorie van het nabeeld het denken over de relatie tussen 

film en het verleden, zij wierp ook de vraag op naar de mogelijkheid van de representatie van 

tijd in wording in een statische kunstvorm als de schilderkunst. Nog voor de komst van de 

film, benadrukt Kern, richten de Impressionisten zich al op de verbeelding van de 

beweeglijkheid van het leven en baseren zich daarbij op de optische zintuiglijke waarneming. 

Met hun impressies van beweging door het gebruik van licht en kleur herleiden ze de 

werkelijkheid tot het tweedimensionale vlak en doen ze afstand van de ruimtelijke én lineaire 

vorm van de plastiek en de tekening. (1994, 21-22) De schilderkunst, in de gedaante van het 

Impressionisme, wordt door Hauser tot het eind van de negentiende eeuw als dé stijl van de 

tijd gezien, in de mate waarin het bijdraagt aan het ‘dynamiseren van het zien’ (1985, 591). 

De kunstenaar stelt zich niet langer op als een beschouwer buiten de werkelijkheid, maar als 

een waarnemend subject in die werkelijkheid. De impressionist gaat uit zijn studio, trekt erop 

uit en experimenteert in zijn werk met het schilderen vanuit vreemde hoeken en bijvoorbeeld 

vanaf deinende boten en voltrekt daarmee de overgang van ‘reality to observation’ die door 

Vargish en Mook als kenmerkend wordt geacht voor het perspectief van de moderniteit,  

Het dynamiseren van de waarneming kan niet los worden gezien van technologische 

innovatie. Kockelkoren stelt dat met de uitvinding van allerlei optische instrumenten in de 

negentiende eeuw niet alleen andere kijkgewoonten zijn geïnstalleerd, maar dat zich tevens 

‘andersoortige subjecten’ hebben gevormd. (2003, 46) Wanneer we zoals Hauser de 

schilderkunst begrijpen als de dialectische geschiedenis van het statische en het dynamische, 

dan kunnen we met hem stellen dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de kunst 

in het teken staat van de ‘volledige ontbinding van het statische middeleeuwse wereldbeeld’ 

(1985,  536). Een ontwikkeling die al inzette in de achttiende eeuw met het panorama en 

verder vorm kreeg in het begin van de negentiende eeuw met het diorama. Staat het 

zintuiglijke regime van de Renaissance volgens Kockelkoren nog volledig in het teken van ‘de 

fixatie van de blik en het stilleggen van een uitwendig tafereel ter inspectie’ (2003, 55), met 
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de komst van de Impressionisme komt de blik in beweging. Dit is nodig omdat de 

werkelijkheid niet langer als een statisch object buiten de ervaring wordt beschouwd, maar als 

een zintuiglijke realiteit die voortdurend in beweging is en die alleen van binnenuit, vanuit 

haar in beweging zijn kan worden ervaren en verbeeld. 

 De komst van diverse nieuwe vervoermiddelen aan het eind van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw voegt een opvallende dimensie toe aan de dynamische blik. 

Vanuit een rijdende trein, auto of vanuit een vliegtuig wordt de werkelijkheid op een 

bijzondere, nieuwe wijze zichtbaar en hoorbaar. Zij fungeren als voortbewegende media van 

waarneming die de blik en het gehoor letterlijk transporteren en daarmee nieuwe, 

vervreemdende ervaringen van zintuiglijkheid genereren. In zijn beroemde boek Geschichte 

der Eisenbahnreise:  Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert (1977) 

noemt Schivelbusch de trein en het spoor het negentiende-eeuwse symbool van moderniteit 

en zet hij overtuigend uiteen hoe de trein, ingrijpender dan technologieën die eraan 

voorafgingen, de manier waarop we tijd en ruimte ervaren heeft geherstructureerd.27 

Schivelbusch spreekt in dit verband over de ‘panoramische perceptie’.  

 Proust was gefascineerd door de nieuwe vormen van vervoer in zijn tijd. Evers stelt in 

Proust en het fin de siècle: De decadentie overwonnen dat Proust aan de hand van deze 

nieuwe technologieën belangrijke ontdekkingen deed. Net als de onvrijwillige herinnering en 

de metafoor waren de trein, de auto en het vliegtuig in staat om een nieuwe verhouding 

tussen de dingen te creëren. Zo kon de auto twee plaatsen die uiteen liggen, bij elkaar 

brengen. Alhoewel zij in werkelijkheid uit elkaar bleven, kwamen zij in de ervaring en in de 

verbeelding samen. Diezelfde potentie schreef Proust aan de kunst toe, waarin niet alleen 

plaatsen die in de verbeelding uit elkaar bestaan, maar ook tijden bij elkaar konden worden 

gebracht. (2004,  124)  

 Eén van de consequenties van het in beweging waarnemen, is dat het beeld 

transformeert in een bewogen beeld dat gekenmerkt wordt door een zekere wazigheid, of 

zoals Doane het stelt: ‘If movement were represented as the eye “really” sees it, it would be 

characterized by a certain illegibility, constituting itself as blur’. (2002,  82) Het was deze 

consequentie die schilders fascineerden. Eveneens gefascineerd door de dynamiek van de 

beweging gaan de Futuristen aan het begin van de twintigste eeuw in hun schilderijen op zoek 

naar de representatie van beweging in bewust onscherpe beelden. Kunstenaars als Balla en 

Boccioni maken schilderijen van bewogen taferelen vanuit rijdende auto’s en treinen. Een 

andere techniek om beweging te verbeelden zien we terug in het schilderij Dynamism of a Dog 

on a Leash (1912) van Balla, waarop te zien is hoe een hond wordt uitgelaten. Het trippelen 

van de hond, de voetstappen van de eigenaar en het heen en weer zwenken van de riem 

worden als beweging zichtbaar gemaakt doordat de schilder als het ware op vier verschillende 

momenten de bewegingen stop zet en al deze bewegingen (over elkaar heen) binnen één 

beeld toont. (Kern 1994, 84) 
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Niet alleen in de schilderkunst, maar ook in de fotografie wordt aan het eind van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw geëxperimenteerd met het verbeelden van 

beweging. Muybridge en Marey zijn bekend van hun fotografische experimenten waarin zij 

zoeken naar de verbeelding van beweging. Marey gebruikt de chronofotograaf om daaruit 

modellen af te leiden van de opeenvolgende beweging van vogels. Muybridge experimenteert 

met seriële fotografie om de galop van een paard in beeld te brengen. (idem, 21) Met een hele 

andere intentie, maar geïnspireerd op de door Muybridge en Marey ontwikkelde technieken, 

zet Gilbreth fotografische technieken, zoals de cyclografie in voor zijn bewegingsstudies. 

(idem, 116-17) 28 Zijn doel, en dat van zijn vrouw met wie hij intensief samenwerkte, was om 

op basis van nauwkeurige studie overbodige bewegingen in alle domeinen van de menselijke 

activiteit te elimineren en de, wat hij noemde ‘one best way’ en daarom zo groot mogelijke 

efficiëntie te ontwikkelen. (Cresswell 2006, 103) Opvallend aan al deze technieken is dat juist 

om de beweging als manifestatie van de tijd als stroom te representeren diezelfde tijd wordt 

gefragmentariseerd om haar te kunnen onderzoeken, om haar vervolgens te doorgronden, te 

begrijpen en uiteindelijk te beheersen. Volgens Bergson, zoals we eerder zagen, opteert de 

mens eerder voor de omgang met het discontinue dan met het continue omdat het hem meer 

houvast verleent in zijn bestaan. De ervaring van de tijd als stroom en de fragmentarisering 

van de tijd kunnen in het perspectief van de moderniteit dan ook niet los van elkaar kunnen 

worden gezien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, roepen elkaar wederzijds op en 

beïnvloeden elkaar.  

Zoals gezegd was het werk van Gilbreth erop gericht een zo groot mogelijke efficiency 

in de menselijke beweging te realiseren en in dit opzicht moet zijn werk ook in de context 

worden geplaatst van de rationalisering van de tijd en het moderne project. Zijn werk kan 

bovendien niet los worden gezien van de ervaring van de snelheid die kenmerkend is voor het 

perspectief van de moderniteit en waar ik in een van de volgende paragrafen nog uitgebreid 

op terug zal komen. Een andere techniek die met de representatie van beweging in verband 

kan worden gebracht, en die, net als de cyclograph van Gilbreth, gebaseerd is op het hanteren 

van een extreme lange sluitertijd is de door de Futurist Bragaglia ontwikkelde techniek van 

photodynamismo. (idem, 21)29 Anders dan Gilbreth was de intentie van Bragaglia niet zozeer 

om de beweging te analyseren omwille van de ontwikkeling van een ideaal bewegingspatroon, 

maar een artistieke poging om de essentie van de beweging zelf vast te leggen en tot 

uitdrukking te brengen. De consequentie van deze techniek is, zoals Doane stelt, de 

‘opoffering’ van het object van representatie. De lange sluitertijd leidt tot een wazig en 

moeilijk leesbaar beeld, maar juist dit slechte zicht brengt de beweging van het leven zelf tot 

uitdrukking. Het was ook de intentie van de Futuristen om in de representatie van beweging 

het verwarrende, onscherpe en niet duidelijk gedefinieerde zichtbaar te maken.  

Waar de schilderkunst en de fotografie zich voor de paradox gesteld zien dat de 

beweging die zij willen verbeelden alleen gefixeerd weergegeven kan worden - de tijd zelf is 

immers in het schilderij en de foto afwezig, er kan alleen naar verwezen worden – daar houdt 
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de film de belofte in van de mogelijkheid om het leven zelf in al zijn beweeglijkheid te tonen 

en te bewaren. Toch ligt ook in de potentie van film om overtuigend beweging te verbeelden 

een paradox besloten. Ondanks het feit dat de film een illusie van continue tijd en beweging 

kan produceren door de projectiesnelheid van de beelden bestaat de film natuurlijk uit een 

opeenvolging van geïsoleerde en statische frames en daarmee uit, zoals Doane opmerkt, 

‘instants of time’ . In dit opzicht manifesteert zich in de film als bij uitstek het spanningsveld 

van de moderniteit:  

 

The pressure of time’s rationalization in the public sphere, and the corresponding 

atomization that ruptures the sense of time as exemplary continuum, produce a 

discursive tension that strikes many observers as being embodied or materialized in 

film form itself. For film is divided into isolated and static frames – “instants” of time, 

in effect – which projected produce the illusion of continuous time and movement. 

(2002, 9) 

 

Tegenover de rationalisering van de tijd die het publieke leven structureert en die kenmerkend 

is voor het moderne project, maar er onlosmakelijk mee verbonden, staat de ervaring van 

contingentie. Volgens Doane maakt de ervaring van de contingentie van de tijd een wezenlijk 

onderdeel uit van de moderniteit. Contingentie belichaamt de tijd als het veranderlijke; een 

non-teleologische tijd waarin elk moment iets onverwachts of nieuws kan opleveren. Het 

moderne leven staat in velerlei opzichten in het teken van de voortdurende productie van ‘het 

nieuwe’; ontwikkelingen en veranderingen dienen zich in hoog tempo aan en de moderne 

mens moet zich staande zien te houden in een snel veranderende wereld waarin het aantal 

indrukken dat men in korte tijd te verwerken krijgt opzienbarend is toegenomen. In dat 

opzicht kan contingentie volgens Doane als een vorm van verzet tegen de rationalisering 

worden begrepen, als een poging om de tijd die in het teken staat van efficiency, punctualiteit 

en beheersbaarheid te verduren.  

 Film werd, aldus Doane, in eerste instantie beschouwd als de meest geschikte 

technologie om de contingentie van het bestaan te verbeelden omdat film in staat werd geacht 

opnames te maken van het leven zelf dat zich als stromende tijd voor de camera voltrok. 

(idem, 22) De Futuristen bejubelen in hun manifest uit 1916 de film omdat deze in staat zou 

zijn de vluchtigheid van het moderne leven te verbeelden. Het is vooral in de vroege non-fictie 

filmpjes, de zogenaamde actualiteiten waarin de meest uiteenlopende gebeurtenissen uit het 

dagelijks leven werden vastgelegd en vertoond, dat het contingente en daarmee ook de tijd 

als stroom tot uitdrukking wordt gebracht. Maar ook in de magische films van Meliès herkent 

Doane de fascinatie voor het contingente. Meliès creëert een wereld waarin het onmogelijke 

en onverwachte regeert. Het verschil met de documentaireachtige filmpjes van Lumière is 

echter dat deze volgens haar proberen zo dicht mogelijk bij de ervaring van tijd in het 

dagelijks leven te blijven, terwijl Meliès daar juist zoveel mogelijk afstand van neemt. 
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Na de eerste jaren van de film waarin het vastleggen van de werkelijkheid en de beweging 

centraal stond, ontwikkelen zich de contouren van een klassiek narratief systeem. Tijd in film 

komt in toenemende mate in dienst te staan van de structurering van het narratief. Eén van 

de belangrijkste cinematografische structureringsprincipes is montage. Montage maakt het 

mogelijk om sprongen in de tijd te construeren. De focus ligt niet langer op de tijd als stroom, 

maar op de tijd als de opeenvolging van op zichzelf staande elementen. Ook biedt montage de 

mogelijkheid om binnen het narratief een illusie van gelijktijdigheid op te roepen. De ervaring 

van gelijktijdigheid, die niet los kan worden gezien van de fragmentarisering van de tijd en de 

ervaring van snelheid, is, zo stelt Kern, cruciaal voor de moderne temporaliteit en is het 

onderwerp van de volgende paragraaf. (1994, 88) 

 

De ervaring van gelijktijdigheid 

 

Ik ga in de bespreking van de ervaring van gelijktijdigheid uit van het volgende citaat van 

Hauser, waarin de reikwijdte van deze ervaring in al haar schakeringen wordt geduid. 

 

De mens van heden beleeft de grootheid van zijn steden, de wonderen van zijn 

techniek, de geschakeerdheid van zijn gedachtenwereld en de verborgen diepten van 

zijn psychologie in het naast-elkaar-zijn, in de onderlinge betrekkingen en 

vervlechtingen van de dingen en gebeurtenissen. De betovering van het “tegelijk”- de 

ontdekking, dat enerzijds dezelfde mens op precies hetzelfde ogenblik zoveel 

verschillende, onsamenhangende en onverenigbare dingen beleeft, en dat anderzijds 

verschillende mensen op verschillende plaatsen vaak hetzelfde beleven, dat 

tegelijkertijd op ver van elkaar verwijderde, volkomen afgezonderde plekken op aarde 

gebeurt, - dit universalisme, waarvan de tegenwoordige mens zich door de moderne 

techniek bewust is geworden, - is misschien de eigenlijke oorsprong van onze 

tijdopvatting en van de hele nukkigheid, waarmee de moderne kunst het leven 

uitbeeldt. (1985, 636-637) 

 

Het citaat wijst ons erop dat de ervaring van gelijktijdigheid zich manifesteert in de context 

van de fragmentarisering van de moderne mens en het moderne leven. In de mens komen 

ervaringen van de wereld om hem heen, de mensen om hem heen en zijn innerlijk leven 

samen. Kern citeert de schilder Léger die in 1914 tijdens een voordracht over zijn eigen werk 

stelde dat de moderne mens honderdmaal meer zintuiglijke impressies registreert dan een 

kunstenaar uit de achttiende eeuw. (1994, 118)30 Al die brokstukken die zich vaker niet dan 

wel logisch met elkaar laten rijmen, en waarin het contingente evenzeer tot uitdrukking komt 

als in de tijd als stroom, geven vorm aan een meerdimensionale moderne identiteit. Het 

moderne subject staat onder invloed van het leven in de stad en de opkomst van allerlei 
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nieuwe technologieën voortdurend bloot aan allerlei impulsen die zich in een hoog tempo 

aandienen en die nieuwe ervaringen voor de mens ontsluiten.  

 Eén van die technologieën is de film. En deze kan niet los worden gezien van de 

ervaring van gelijktijdigheid. Dit heeft alles te maken met de cinematografische mogelijkheid 

van montage. Doane onderscheidt in de vroege film drie typen van montage, ieder met zijn 

eigen logica en specifieke aannames wat betreft temporaliteit in film:  de herhaling (waarbij 

een verandering in camerapositie de herhaling van een narratieve gebeurtenis inluidt), de 

achtervolging (de tot de uiterste consequenties doorgevoerde verbeelding van een lineair 

tijdsverloop) en de parallelle montage (de dramatisering van de tijd door de constructie van 

een ervaring van gelijktijdigheid) (2002, 187). Terwijl de eerste twee typen volgens Doane ten 

tijde van de vroege film werden opgevat als tijdelijke fases, ‘evidence of a certain stylistic 

primitiveness’, werd de parallel montage benaderd als ‘the telos of early cinema, the 

attainment of a fully and specifically cinematic discourse’. (2002, 193)31  In het geval van 

parallel montage wordt gesneden tussen twee scènes waarvan wordt verondersteld dat deze 

zich tegelijkertijd maar op een andere plaats afspelen en een betekenisvolle relatie ten 

opzichte van elkaar hebben. De betekenis van parallelmontage , aldus Doane, zette de notie 

van de ‘natuurlijke’ tijd van de film onder druk. 

 

The yoking together of noncontiguous spaces through parallel editing forced a certain 

denaturalization of the filmic discourse. It required the spectator to accept enormous 

leaps in space and allow the disfiguration of continuous time, its expansion or 

contraction. (2002, 194) 

 

Parallel montage in de film leidt in de stelling van Doane tot een imaginaire gelijktijdigheid die 

op het niveau van het narratief vooral bijdraagt aan de voorstuwing en dus de continuïteit van 

de handeling. Het is deze imaginaire dimensie die volgens Doane aan de basis ligt van de 

ontwikkeling van de fictiefilm, een film die vertrekt vanuit een coherente set regels voor de 

constructie van ruimte en tijd in film; een systeem dat we nu kennen als dat van classical 

continuity editing en dat is gebaseerd op de zogenaamde onzichtbaarheid van montage en 

cameravoering. Deze voert de toeschouwer mee in de wereld van de film en is erop gericht 

dat de toeschouwer voor de duur van de film in die wereld ondergedompeld blijft. In deze 

context komt in de verbeelding van gelijktijdigheid dus niet de (chaos van de) complexiteit 

van indrukken tot uitdrukking maar juist de beheersing en controle van de tijd.  

 Hauser spreekt in relatie tot parallel montage van ‘de verruimtelijking van de tijd’ 

(1985, 636). In de verbeelding van gelijktijdigheid krijgt de tijd een ruimtelijk karakter. Of, 

zoals Kattenbelt stelt, de tijd komt veeleer in het teken te staan van het naast elkaar zijn in de 

ruimte dan in het na elkaar zijn van de tijd. (2006, 25) De verruimtelijking van de tijd is 

eveneens een opvallend kenmerk van de Proustcyclus. In de bespreking van de 

cinematografische kenmerken van Cassiers’ theatertaal in hoofdstuk 3 en in de analyse van de 
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Proustcyclus zal blijken dat gelijktijdigheid zowel de meest wezenlijke ervaring is waar door 

Cassiers op wordt aangestuurd, als het meest dominante structureringsprincipe dat wordt 

ingezet. Door de enscenering  van videobeelden en verschillende projectieschermen creëert 

Cassiers verschillende temporele zones op het toneel en plaatst zo verschillende tijden – 

heden, verleden en toekomst -  niet na maar naast elkaar. Er is sprake van een 

verruimtelijking van de tijd. Tijd wordt niet als lineair voorgesteld, maar als simultaan. In twee 

opzichten verschilt deze vorm van montage van parallel montage in de klassieke fictiefilm. Ten 

eerste is gelijktijdigheid in theater niet, zoals in film, een illusie, maar een reëel gegeven. Ten 

tweede zet Cassiers deze vorm van montage niet in om te tonen hoe verschillende 

gebeurtenissen zich voltrekken in dezelfde tijd, maar hoe in de tijd zelf verschillende tijden op 

elkaar betrokken zijn. Hiermee doet Cassiers uitspraken over de aard van de tijd, als een 

gelijktijdig op elkaar inwerken van verleden, heden en toekomst. Deze benadering van tijd 

kunnen we als Bergsoniaans duiden. In hoofdstuk 4 zal ik uitgebreider bij de tijdsfilosofie van 

Bergson stil staan. 

 De manier waarop Cassiers’ video inzet om de eenheid van de theaterruimte te 

doorbreken en tijd en ruimte te dynamiseren, is geenszins nieuw. In de jaren twintig van de 

twintigste eeuw wordt er door een aantal vernieuwende theatermakers waaronder Meyerhold, 

Piscator en Brecht geëxperimenteerd met de mogelijkheden die moderne technieken het 

theater te bieden hebben. Piscator geldt als een absolute pionier in de enscenering van media 

op het toneel. Gebruikmakend van onder andere projecties en filmbeeld creëert hij een 

multimediaal toneelbeeld waarin de toeschouwer met verschillende, gelijktijdige 

gebeurtenissen en handelingen wordt geconfronteerd.32 Met zijn door technologische 

ontwikkelingen geïnspireerde vernieuwende theatertaal reflecteert hij bewust op een 

samenleving die meer en meer bepaald en gevormd wordt door de rol van massamedia. 

Cassiers’ staat in dit opzicht in een duidelijke moderne theatertraditie. 

 De film is overigens zeker niet de enige technologie die aan het begin van de 

twintigste eeuw een ervaring van gelijktijdigheid bewerkstelligt. Uricchio benadrukt in zijn 

artikel ‘There is more than the camera’s obscura than meets the eye’ (2002) dat het moderne 

subject zich de ervaring van gelijktijdigheid en het daaruit voortvloeiende temporale 

verwachtingspatroon al eerder eigen had gemaakt door zijn ervaringen met de technologie 

van telegraaf. De  telegraaf en de telefoon hadden de ervaring van gelijktijdigheid reeds in het 

hart van de moderne perceptie geïnstalleerd. De draadloze telegraaf stelt de mens in staat om 

gebeurtenissen op grote afstand, tegelijk met anderen mee te beleven. De dramatische impact 

van de technologie werd volgens Kern in al zijn omvang duidelijk toen op 14 april 1912 binnen 

een dag de hele (Westerse) wereld op de hoogte was van de tragedie van de gezonken 

Titanic. (1994, 65-66) De komst van de telefoon heeft volgens Kern een nog grotere impact. 

Men kan nu ook over grote afstanden met elkaar spreken en direct op elkaar reageren. (idem, 

69) Zowel de radiotelegraaf als de telefoon resulteren in een intensivering van de ervaring van 

het heden, in de vorm van een bijzondere ervaring van nabijheid. De mens kan 
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gebeurtenissen waarvan hij in ruimte gescheiden is toch meebeleven als ware hij erbij 

aanwezig door technologische bemiddeling. Zowel de radiotelegraaf als de telefoon 

resulteerden in een intensivering van de ervaring van het heden, in de vorm van een 

bijzondere ervaring van nabijheid. De mens kon gebeurtenissen waarvan hij in ruimte 

gescheiden is toch meebeleven als ware hij erbij aanwezig door technologische bemiddeling. 33 

 Evenals de telegraaf en de telefoon brengt de film een ervaring van gelijktijdigheid tot 

stand door van elkaar gescheiden ruimtes met elkaar in verbinding te stellen. Een belangrijk 

verschil tussen de ervaring van gelijktijdigheid zoals deze tot stand wordt gebracht in het 

telegraferen of telefoneren en in de parallel montage in film is het aspect van liveness. De 

filmtoeschouwer kent aan parallel montage de betekenis van gelijktijdigheid toe op het niveau 

van het plot en de diëgetische wereld van de film. Het besef dat de personages zich gelijktijdig 

op een andere plek bevinden, bijvoorbeeld de vrouw in gevaar en haar redder, creëert een 

spanning waardoor de toeschouwer mee wordt gezogen in het verhaal. De temporaliteit is in 

dit geval zoals Doane stelt imaginair en drukt de ervaring van het kijken zelf, in het hier en nu 

van de vertoning aanwezig te zijn, naar de achtergrond. De liveness van de filmvertoning is 

niet langer dominant. Het is niet de filmtoeschouwer zelf die, zoals wel het geval is bij iemand 

die telefoneert, ervaart met iemand anders in directe verbinding te staan. Hij is fysiek afwezig 

in de situatie van gelijktijdigheid. Het is juist zijn afwezigheid die immersie in de diëgetische 

wereld van de film mogelijk maakt. Van die fysieke aanwezigheid is bij de telefoon wel sprake. 

Datzelfde geldt natuurlijk voor het theater. 

 Aan het begin van de twintigste eeuw interesseren kunstenaars zich in toenemende 

mate voor de notie en ervaring van gelijktijdigheid die onder invloed van verschillende 

technologieën zo onlosmakelijk met het moderne leven verbonden is geraakt. Zij richten zich 

met name op de vraag hoe gelijktijdigheid verbeeld kan worden. De Kubisten proberen in hun 

werk door middel van de fragmentarisering van de objecten uitdrukking te geven aan de 

verwarrende en discontinue ervaringen van alledag. Volgens Léger heeft de mens behoefte 

aan een dynamische kunst die het veranderde levensgevoel kan verbeelden. Het is dit 

verlangen wat naar zijn mening het succes van de cinema en de nieuwe technologieën 

verklaart. De esthetische sensibiliteit van kunstenaars en publiek is veranderd en deze 

ontwikkelingen sluiten daar naadloos op aan (Kern 1994, 118). Doordat in het Kubisme een 

object van meerdere kanten en in meerdere opzichten getoond wordt, wordt er ‘tijd’ in het 

schilderij gebracht. Verschillende ervaringen van het object, door de tijd heen, worden 

tegelijkertijd in de ruimte stilgezet. Die ervaringen van het object behelzen in het Kubisme 

zowel de visuele waarneming, als ook eerdere herinneringen aan het object en de kennis die 

we op grond van eerdere ontmoetingen over het object hebben opgedaan.  

 

In Cubism each painting is a reassemblage that forces various “fragments”, 

perspectives or aspects gathered over time, into a single visual “instant”, a 

“simultaneous” mental construct represented in a single visual frame. (Vargish and 
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Mook 1999, 89) 

 

Niet alleen het Kubisme maar de gehele historische avant-garde experimenteert met de 

mogelijkheden om gelijktijdigheid te verbeelden. In die zoektocht exploreren ook steeds meer 

beeldend kunstenaars de mogelijkheden van de performance die door zijn live karakter, zoals 

we hebben gezien, bij uitstek in staat is om verschillende indrukken en media tegelijkertijd te 

presenteren en de toeschouwer hiermee aan een bombardement van indrukken te 

onderwerpen. De Futuristen zijn geïnteresseerd in de mogelijkheid van een ‘theater van de 

gelijktijdigheid’ en organiseren performances, de vermaarde ‘serata futurista’ (futuristische 

avonden) waarin, geïnspireerd door het variété theater, verschillende acts (schilderen, dans, 

declamatie enz.) tegelijkertijd worden opgevoerd.34 De Dada soirees kennen een vergelijkbare 

opzet. De aandacht voor de performance komt overigens niet zozeer voort uit een interesse 

voor theater als kunstdiscipline, maar uit de bruikbaarheid van de live performance als 

platform voor de politiek-artistieke intenties van de kunstenaars.35  

 Ook in de literatuur, zowel in het proza als de poëzie, is de aandacht voor de ervaring 

van gelijktijdigheid duidelijk zichtbaar, aldus Kern. Met betrekking tot het proza hebben we al 

eerder gezien dat vanuit de behoefte om in een roman de innerlijke wereld van de ervaring en 

van het denken te verbeelden, schrijvers als Proust en Joyce proberen om zowel de 

verschillende actuele zintuiglijke waarnemingen van de protagonist als het denken en 

herinneren als gelijktijdig te presenteren. In dit opzicht is er in hun werk evenzeer sprake van 

‘reassembling’ als in de kubistische schilderkunst.36 (idem, 76-80) Een beroemd voorbeeld 

hiervan in À la recherche du temps perdu  is de Martinville episode waarin de ik-figuur vanaf 

het rijtuig van dokter Percepied ver voor zich uit de torens van Martinville ziet liggen. De 

slingerende weg in combinatie met het bewegende rijtuig maken dat die torens in de 

waarneming van de ik-figuur lijken te bewegen alsof ze een ingewikkelde dans uitvoeren. 

Marcel grijpt pen en papier en probeert zijn indruk zo goed mogelijk onder woorden te 

brengen en de schoonheid van de impressie tot uitdrukking te brengen. Achteraf is de ik-

figuur zeer te spreken over zijn beschrijving. Evers koppelt deze tevredenheid aan de 

ontdekking van de ik-figuur ‘dat de werkelijkheid ‘in werkelijkheid’ niet één, maar tien, 

honderd werkelijkheden is, afhankelijk van het gezichtspunt dat hij inneemt’ en ‘dat alleen een 

perspectivische weergave van de realiteit recht doet aan de andere werkelijkheden die zij ook 

is.’ (1994, 129). 

 In het eerste decennium van de twintigste eeuw treedt de simultaanpoëzie op de 

voorgrond, met als bekende vertegenwoordigers Barzun, Cendrars en Apollinaire. Barzun 

beweert, met een vergelijkbare stelligheid die de Futuristen met betrekking tot de film aan de 

dag legden, dat slechts de simultaanpoëzie de veranderingen in de wereld, en hij doelde 

daarmee op de internationalisering democratisering en globalisering van de wereld, kan 

bevatten en tot uitdrukking kan brengen. De meervoudigheid en complexiteit van het moderne 

leven, aldus Barzun, kan slechts door middel van een ‘meerstemmige’ lyriek, door een ‘koor 
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van simultane stemmen’ gevangen worden. In Voix, rythmes et chants simultanés (1913) stelt 

Barzun de contemporaine poëet de opdracht de stemmen van het moderne leven allemaal 

tegelijkertijd te uiten zoals ze door de zintuigen worden waargenomen en door de techniek 

worden vergroot. (Kern 1994, 72) 

 De ervaring van gelijktijdigheid die zo’n belangrijke rol speelt in de moderne perceptie 

kan niet los worden gezien van de ervaring van snelheid. De technologie van zowel de 

telegraaf, de telefoon als de film dragen bij aan de structurering van de ervaring van snelheid. 

De menselijke communicatie komt in een stroomversnelling terecht. Maar ook het dagelijks 

leven, vooral het leven in de stad, komt onder de druk van de tijd te staan. De gelijktijdige 

aanwezigheid van een veelvoud aan impressies in het moderne leven dwingt de moderne 

mens in een steeds hoger tempo indrukken in zich op te nemen. Fragmentarisering, 

gelijktijdigheid en snelheid zijn in de moderniteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

De ervaring van snelheid 

 

Tot op de dag van vandaag is één van de meest gebruikelijke typeringen van het moderne 

urbane leven de gejaagdheid ervan, ‘druk druk druk’ . Een opvallende intensivering van deze 

ervaring van snelheid vinden we in het fin de siècle waar zich onder invloed van vooral allerlei 

technologische ontwikkelingen een enorme acceleratie van het dagelijks leven voordoet. De 

elkaar in hoog tempo opvolgende transportmiddelen – de fiets, de auto, de trein, de roltrap, 

de elektrische trein, het vliegtuig – laten in deze periode van de geschiedenis de mens keer op 

keer ervaren dat het maximum aan snelheid nog niet bereikt is en dragen zo bij aan de 

vorming van de moderne ervaring van snelheid. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. 

Volgens Kockelkoren leidt de komst van nieuwe technologie in eerste instantie tot een proces 

van decentrering. De gebruiker staat nog vreemd tegenover de techniek en de wereld en 

ervaringen die het ontsluit. Daarna volgt een proces van ‘recentrering’ waarbij de techniek 

wordt ingelijfd en de ervaringen die de techniek teweeg brengt de waarneming niet langer 

ontregelen. De zintuigen zijn als het ware ‘gedisciplineerd’. (2003, 15) 

We kennen allemaal het verhaal van de eerste bioscoopbezoekers die bij het zien van 

een rijdende trein op de film gillend onder de banken gedoken zouden zijn, omdat zij dachten 

dat de trein daadwerkelijk de zaal in kwam rijden. Een ander voorbeeld vormt de opkomst en 

mysterieuze ondergang van een heel scala aan treinziektes. De ervaring van desoriëntatie die 

de eerste treinreizigers ervaren doordat zij stil zitten in een bewegend voertuig van waaruit zij 

de wereld zien, leidt aan het eind van de negentiende eeuw tot diverse vormen van fysieke en 

mentale malheur, zoals letsel aan rugwervels miskramen en verstopping van de urinewegen. 

Een aantal decennia later zijn de treinziektes even plotseling verdwenen als ze zijn 

opgekomen. Het lichaam heeft zich de nieuwe ervaring eigen gemaakt.  

Niet alleen de ontwikkeling van transportmiddelen maar ook de ontwikkeling van de 

communicatietechnologie staat in deze periode in het teken van het genereren van snelheid. 
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Door uitvindingen als de telegraaf en vooral de telefoon komt met name het zakelijke verkeer 

in een stroomversnelling terecht. Men hoeft niet meer voor alles een persoonlijke ontmoeting 

te arrangeren, maar kan veel zaken nu telefonisch afhandelen. De telefonie voert het aantal 

zakelijke transacties enorm op en is er, zo stelt Kern, in belangrijke mate verantwoordelijk 

voor dat bijvoorbeeld Wall Street uit kan groeien tot een nationaal financieel centrum. (1994, 

114) Ook de journalistiek maakt steeds meer gebruik van telefoon en telegraaf, zowel als 

communicatiemiddel en als bron van informatie. Dit is volgens Kern van directe invloed op de 

schrijfstijl in kranten, die in toenemende mate beknopter, simpeler en als het ware 

telegrafisch wordt. (idem, 115) Voor alle bovenstaande technologieën geldt dat zij bij uitstek 

functioneren als instrumenten van het moderne project, in die zin dat zij hun stempel zetten 

op de organisatie en structurering van de publieke tijd. Zij helpen de omgang met de tijd 

steeds efficiënter en daarmee meer beheersbaar te maken. Zo stelt Simmel in zijn essay ‘Die 

Großstädte und das Geistesleben’ (1903) dat de uitvinding van het zakhorloge heeft geleid tot 

het installeren van gevoelens van punctualiteit, meetbaarheid en exactheid in zakelijke 

transacties en in menselijke relaties en daarmee een duidelijke impact heeft gehad op de 

acceleratie van het moderne leven.  

Snelheid wordt ingezet als een middel tot optimalisering van het gebruik van de 

publieke tijd. Zo moeten volgens Kern ook de invoering van de standaardtijd begrepen worden 

en de economisch gemotiveerde bewegingsstudies van Taylor en de hiervoor reeds besproken 

Gilbreth die de aanzet vormen voor een wetenschappelijk model voor de organisatie van 

beweging en werk in de fabriek. En niet te vergeten de uitvinding van het elektrische licht. 

Door het gebruik van elektrisch licht wordt de vaststaande grens tussen dag en nacht flexibel. 

Hiermee is het arbeidsproces voor zijn productiviteit niet langer afhankelijk van de uren dat er 

nog daglicht is om bij te werken en wordt er tijdswinst geboekt. (1994, 116-117)  

 De nieuwe snelheid van het moderne leven roept, aldus Kern, onherroepelijk ook 

tegengeluiden op. (idem, 125) Psychologen maken gewag van zenuwziektes die het directe 

gevolg zouden zijn van het stadsleven.37 Andere artsen rapporteren toegenomen sterfgevallen 

ten gevolg van hartziektes en nier falen en brengen dit direct in verband met de toegenomen 

stress en druk.38 De misdaad zou toenemen, evenals het aantal verkeersongevallen, het 

aantal zelfmoorden, het aantal psychiatrisch gestoorden.39 Na de kritiek van de medische 

beroepsgroep, zo stelt Kern, volgde er langzaam ook kritiek van denkers en kunstenaars. 

Hoewel men de val van de traditionele gewoontes en inzichten had verwelkomd en de 

innovaties als een symbool van vitaliteit had opgevat, constateert Kern in het werk van 

verschillende schrijvers van de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw een vorm van 

nostalgie naar de vermeende rust van voorbije tijden (bijv. Stefan Zweig) of een scherpe 

analyse van de chaos van de moderne tijd (bijv. Musil).40 Temidden van de onophoudelijke 

beweging en afwisseling van het sociale en zakelijke verkeer in het dagelijkse overvalt de 

mens het gevoel alleen, onopgemerkt en onbegrepen te zijn. Veel eenzame personages 

bevolken de moderne romans, teleurgesteld, niet in staat tot intimiteit, lamgeslagen, 
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ronddwalend in een vijandelijke wereld en passief toeziend hoe de tijd voorbij raast. Alle 

kritische beschouwingen ten spijt echter, is het klagen over de druk en de haast en de 

eenzaamheid net zo goed onderdeel van het moderne leven geworden als de snelheid ervan 

zelf, aldus Kern. (idem, 129) 

 Klagen over de snelheid van het leven was de Futuristen ten enenmale vreemd. De 

Futuristen waren gecharmeerd van de idee van moderniteit als snelheid, versnelling en 

gelijktijdigheid en van de bijbehorende technologieën:  de trein, de auto, het vliegtuig. 

Geïnspireerd door de nieuwe technologieën roepen zij onder leiding van Marinetti op 20 

februari 1909 in Le Figaro in het openingsmanifest van het Futurisme juist op tot een nieuwe 

esthetica van snelheid. Daarin zingen zij de lof op de dynamiek van het moderne leven en op 

de schoonheid van snelheid zoals die tot uitdrukking komt in de technologie.41 Veel van de 

ideeën van de Futuristen over snelheid en dynamiek zijn nooit verder gekomen dan de 

manifesten waarin ze zijn opgetekend. Sommigen, zoals Boccioni, echter, hebben gezocht 

naar manieren om aan die snelheid kunstzinnig vorm te geven. Het is niet verwonderlijk dat 

hij in die zoektocht is uitgekomen bij het maken van sculpturen. Zijn beroemdste is Unique 

forms of continuity in space (1913); een soort cyborg avant la lettre. Een combinatie van 

mens en machine gepresenteerd in een voorwaartse beweging waarbij er vlammen uit het 

lichaam lijken te slaan, zoals uit een raket bij een lancering. (Kern 1994, 122)  

 In zijn essay ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ 

(1936) voert Benjamin de film op als het medium dat bij uitstek in staat is om het moderne 

subject te leren om de complexiteit van gelijktijdige indrukken waaraan hij bloot staat te 

verwerken.  

 

The film is the art form that is in keeping with the increased threat to his life which 

modern man has to face. Man’s need to expose himself to shock effects is his 

adjustment to the dangers threatening him. The film corresponds to profound changes 

in the apperceptive apparatus – changes that are experienced on an individual scale 

by the man in the street in big-city traffic, on a historical scale by every present-day 

citizen. (2007, 250) 

 

De houding van Benjamin ten opzichte van de film is overigens zeer paradoxaal te noemen. 

Enerzijds staat hij negatief tegenover de film als medium dat de vorming van ervaringen en 

herinneringen tegengaat, anderzijds beschouwt hij de film als de ultieme belichaming van de 

zintuiglijke herstructurering van het moderne subject. 

 Het concept van de shock speelt een belangrijke rol in het denken van Benjamin over 

de ervaring, de tijd en de cinematografie. In zijn essay ‘Über einige Motive bei Baudelaire’ 

(1939)  stelt Benjamin dat onder invloed van de ontwikkelingen in de 

communicatietechnologie in de late negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw narratie is 

vervangen door informatie en uiteindelijk door sensatie. De gevolgen hiervan omschrijft hij als 
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‘the increasing atrophy of experience’. (2007, 159) De zintuigen van het moderne subject zijn 

onderworpen aan een voortdurende training in het verwerken van shocks. (idem, 161-162)42 

Onder verwijzing naar Freud’s  psychoanalytische theorie over shockverwerking, zoals door 

Freud uiteen gezet in Jenseits des Lustprinzips (1921), stelt Benjamin dat de zintuigen 

proberen de shock te pareren door de stimuli bewust te ervaren en vervolgens te controleren 

als een specifiek punt in de tijd. De consequentie hiervan in de lezing van Benjamin is dat 

zintuiglijke sensaties als oppervlakkige belevenissen beleefd worden, maar zich niet tot 

ervaringen ontwikkelen. Belevenissen blijven aan de oppervlakte van de tijd, in dat specifieke 

moment waarin ze beleefd werden, maar ze vinden hun weg naar het geheugen niet meer. 

(idem, 163) We horen in de analyse van Benjamin duidelijke echo’s van de moderne angst 

voor de gebrekkige capaciteit van het menselijk geheugen, zoals ik die in de paragraaf over de 

ervaring van het verleden besprak. 

 In de benadering van Benjamin onderhoudt de fotografie, maar vooral de film, een 

belangrijke relatie met de shock. In de film, zo stelt Benjamin, ‘perception in the form of 

shocks was established as a formal principle’. (idem, 175)  De shock verbindt hij primair aan 

montage. De snelle wisseling van beelden levert een potentiële schok op voor de toeschouwer. 

Benjamin benadert montage dus nadrukkelijk niet als een narratief structurerend principe,  

maar eerder zoals we dat in termen van Doane zouden kunnen noemen:  ‘collage van 

contingenties’. Het lijkt deze vorm van montage die de Franse avant-gardistische filmmaker 

Jean Epstein nastreefde in zijn visoen van het ‘filmgedicht’. In de vroege Franse avant-garde 

film, zoals ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid onder de aandacht zal brengen, 

experimenteren makers met de mogelijkheden van montage en beeldtechnieken, om, analoog 

aan de simultaan poëzie en anders dan in de klassieke fictiefilm, een filmtaal te ontwikkelen 

met gelijktijdigheid en snelheid als ordenende principes. 

 Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat de snelheid van het moderne leven zowel 

werd gevierd als verguist. De snelheid van het dagelijks leven als zegen én vloek. Wat klinkt 

het bekend in de oren. Ook wij bejubelen de mogelijkheden van nog sneller internet of 

vervloeken de mate waarin we door onze agenda geregeerd worden. Treinziektes hebben we 

inmiddels niet meer, maar de muisarm en de burn-out zijn onze hedendaagse equivalenten 

van ziektes die rechtstreeks het gevolg zijn van nieuwe technologieën en ons drukke leven. 

Alhoewel we de moderniteit als perspectief in dit hoofdstuk historisch in verband hebben 

gebracht met het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw wil dit niet 

zeggen dat de moderne temporaliteit zoals ik die heb geschetst niet verder kan worden 

gedacht. Nieuwe technologische, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben 

weliswaar bijgedragen aan de vorming van nieuwe ervaringen van tijd, maar vaak kunnen 

deze ervaringen tot op zekere hoogte ook worden begrepen als de verdere ontwikkeling van 

tijdservaringen die ik als kenmerkend heb geduid voor de moderniteit. In de volgende 

paragraaf sta ik stil bij de wijze waarop de moderne tijdservaringen ook tegenwoordig nog 

actueel zijn vanuit de vraag hoe het moderne en het postmoderne, moderniteit en 
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postmoderniteit, modernisme en postmodernisme, moderne temporaliteit en postmoderne 

temporaliteit zich tot elkaar verhouden. Hiermee sla ik een brug van het moderne industriële 

tijdperk waar Proust deel van heeft uitgemaakt naar het hedendaagse postindustriële tijdperk 

van de informatiemaatschappij en beeldcultuur waarbinnen het werk van Cassiers 

gelokaliseerd kan worden en waar het zich op kritische wijze tot verhoudt. 

 

 

Moderne temporaliteit:  actueel of geactualiseerd? 

 

Wat bezielt een theatermaker om aan het begin van de eenentwintigste eeuw terug te grijpen 

op een literaire tekst van bijna een eeuw eerder? En niet zomaar een literaire tekst, maar een 

tekst die als een van de iconen van de modernistische literatuur wordt beschouwd. Het is een 

vraag die iedere theatermaker die een ‘oude’ tekst ensceneert zichzelf moet stellen. Waarom 

nu deze tekst? Waarin schuilt de actualiteit van Sophocles, Shakespeare, Racine? Wat is de 

actualiteit van Proust? In het eerste werkboek (van een serie van vier) dat het ro theater heeft 

uitgegeven als onderdeel van de Proustcyclus, getiteld Proust 1:  De kant van Swann. 

Script&werkboek stellen de makers zichzelf uitgebreid de vraag naar het waarom van hun 

cyclus:  

 

Waarom Proust anno 2003? Waarom in de nasleep van 11 september, de oorlog in 

Afghanistan, het uitzichtloze Israëlische-Palestijnse conflict, de moord op Pim Fortuyn, 

de implosie van de politiek, de globalisering, de dreigende oorlog tegen Irak... 

duizenden bladzijden lezen van een man die de laatste tien jaar van zijn leven in een 

met kurk afgeschermde, geluidsdichte kamer doorbracht om daar de herinneringen 

aan zijn jeugd neer te schrijven? Is de kurken kamer van Proust niet een variant op de 

beruchte ivoren toren? Is het kunstenaarschap van Proust niet het kunstenaarschap 

waar we precies nu geen behoefte aan hebben:  nostalgisch, melancholisch, 

beschouwend, esthetiserend, de blik naar binnen en naar achteren gericht? Is er nu 

geen grote behoefte om het raam van de kunst open te gooien en te kijken naar wat 

er buiten, op straat en in de wereld gebeurt? Moeten we niet de buitenwereld, de 

straat toelaten op het toneel met de conflicten die ons tijdsgewricht bepalen en 

ontredderen? Waarom meer dan twee seizoenen bezig zijn met de salons en de 

amoureuze perikelen van bourgeoisie en aristocratie in het negentiende-eeuwse 

Parijs? Waarom graven in de intieme zieleroerselen van een nerveuze en 

overgevoelige schrijver terwijl het moment lijkt te vragen om meer maatschappelijke 

thema’s? Wat heeft een verdwenen mondaine wereld van etiquette en onontwarbare 

sociale codes te maken met onze door racisme, terrorisme, armoede en oorlog 

gekenmerkte tijd? Is dit de manier om meer en nieuw publiek naar het theater te 

brengen? (2003, 9-10) 
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Met het stellen van deze vragen, lijken de makers, als ware advocaten van de duivel, vooral 

vast te stellen waarom Proust anno 2003 niet actueel is. En passant wordt een beeld geschetst 

van de hedendaagse Westerse samenleving en de diverse politieke, sociale en culturele 

ontwikkelingen in die samenleving. Een samenleving die, zo wordt bewust provocerend 

gesuggereerd, niet zit te wachten op een enscenering van Proust, omdat de wereld sinds het 

begin van de twintigste eeuw ingrijpend is veranderd. De impliciete argumenten om Proust in 

deze tijd vooral niet te ensceneren, echoën naar mijn mening de postmoderne kritiek op 

modernisme en moderniteit zoals deze vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw in het domein 

van de kunst en de filosofie zichtbaar is geworden. 43  

In het citaat wordt de vraag gesteld of in een wereld vol geweld en onrechtvaardigheid 

kunst het zich kan permitteren zich afzijdig te houden. De literaire criticus Leslie Fiedler (1977)  

wist het antwoord op die vraag wel toen hij in de jaren zeventig het einde van de moderne 

literatuur aankondigde. Volgens Fiedler was het onjuist om het werk van schrijvers als Proust 

als hoogtepunten van de literatuur te beschouwen, juist omdat deze zich in hun ivoren toren 

opsloten. Fiedler pleitte hartstochtelijk voor een postmoderne literatuur die de kloof tussen 

kunst en samenleving zou dichten. 

 Eveneens vraagt men zich in het citaat hardop af of men met dergelijke van het leven 

afgesneden kunst wel een breder en nieuwe publiek naar het theater trekt. In eerste instantie 

moeten deze opmerkingen vooral worden gelezen tegen de achtergrond van hedendaagse 

actuele ontwikkelingen in het theaterdiscours, zoals de roep om meer engagement in het 

theater en de door de overheid gestelde eis naar theater dat nieuw publiek trekt; tegelijkertijd 

worden tussen de regels door de contouren geschetst van een meer algemene kunstkritiek die 

in bepaalde opzichten doet denken aan de postmoderne reactie op het modernisme:  het 

verzet tegen de kunstenaar die zich hoog in zijn ivoren toren opsluit en tegen het onderscheid 

tussen high en low culture.  

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ageerde een nieuwe generatie schrijvers, 

schilders en architecten fel tegen het modernisme in de kunst, met name in de literatuur en in 

de architectuur.44 Ondanks de verschillende benaderingen van zowel het modernisme als het 

postmodernisme in deze disciplines onderscheidt Raessens vijf algemene basistegenstellingen 

tussen het modernisme en postmodernisme die ik kort wil bespreken om daarmee een licht te 

kunnen werpen op de inhoud van de kritiek. Die vijf tegenstellingen zijn:  het onderscheid 

hoge-lage kunst versus kunst in het algemeen; autonome versus geïntegreerde kunst; 

stilistische zuiverheid versus eclecticisme; de kunstenaar als genie versus kunstenaar als 

‘knutselaar’ en tot slot angst en vervreemding versus ‘schizofrenie’ in de kunst .(2001, 75)45  

Binnen de postmoderne kunstopvatting worden hoge en lage kunst niet langer van 

elkaar gescheiden. De vermeende superioriteit van de elitaire hoge kunst wordt ontkend. De 

grenzen tussen ‘ware’ kunst en populaire vormen van vermaak, tussen kunst en kitsch 

vervagen en worden tegelijkertijd ter discussie gesteld. De great divide tussen modernisme en 
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massacultuur wordt ongedaan gemaakt.46 Kunst wordt ook niet langer als een volledig 

gedifferentieerd autonoom domein benaderd dat is gescheiden van het leven zelf, maar wordt 

geïntegreerd in de andere levenssferen.47 Hiermee samen hangt dat ook binnen het domein 

van de kunst zelf de grenzen tussen de disciplines worden opgeheven. Kenmerkend voor de 

postmoderne kunst zijn de verschillende cross-overs niet alleen tussen de verschillende 

disciplines, maar ook tussen de verschillende historische stijlen. Tegenover de moderne 

zoektocht naar de zuivere artistieke vorm (lijn, kleur, vlak, klank) staat de postmoderne stijl 

van de collage en het citeren. Nu in de moderne kunst alle mogelijkheden van de vorm zijn 

onderzocht en de kunst zich als het ware volledig heeft uitgedifferentieerd, ‘all is left is to 

imitate dead styles, to speak through the masks and with the voices of the styles in the 

imaginary museum.’ (Jameson 1998, 7) Het kunstzinnig materiaal is in termen van Bürger 

(1974) ‘vrij ter beschikking gekomen’.48 De kunstenaar is in dit opzicht dan ook eerder een 

knutselaar die materialen en stijlen combineert, herschikt en bewerkt dan een genie wiens 

werk volledig authentiek is. Een van de vormen waar de postmoderne kunstenaar zich van 

bedient is de pastiche, evenals de satire, de parodie, ironie en de ‘camp’.49 Hiermee komt het 

proces van betekenisgeving onder druk te staan. Het is niet langer vanzelfsprekend dat een 

kunstwerk op zichzelf als betekenisvol beschouwd kan worden. Soms wordt de mogelijkheid 

van betekenisgeving zelfs volledig ontkend. Raessens spreekt in dit verband van ‘schizofrenie’, 

een begrip dat hij ontleent aan Fredric Jameson die hiermee verwijst naar ‘de diepteloosheid, 

oppervlakkigheid en het tanen van de emotie’ van de postmoderne kunst die hij tegenover de 

‘vervreemding, wetteloosheid, eenzaamheid, sociale fragmentatie en isolement’ van de 

moderne kunst plaatst (Jameson 1991, 11). 

De roman van Proust wordt doorgaans als modernistisch gekarakteriseerd. Mijn vraag 

betreft vooral de vraag hoe we de Proustcyclus van Cassiers moeten duiden. Is Cassiers een 

postmoderne knutselaar die naar hartelust knipt en plakt uit 10000 pagina’s Proustiaanse 

volzinnen? Wordt de tekst in de cyclus tot op het bot gedeconstrueerd? Is Proust voor Cassiers 

camp, materiaal dat wordt ingezet voor een eigentijds spel vol ironie en parodie? Is zijn cyclus 

een postmoderne pastiche? Of is de consequentie van Cassiers’ keuze voor de roman van 

Proust als basis voor zijn voorstellingen dat het moderne gedachtegoed dat erin besloten ligt 

ook in de cyclus weerspiegeld wordt? En kunnen we hieruit afleiden dat het werk van Cassiers 

evenals dat van Proust als modernistisch moet worden begrepen? Laten we voorzichtig 

proberen te ontrafelen hoe het moderne en het postmoderne zich in de Proustcyclus tot elkaar 

verhouden.  

Buiten kijf staat dat Cassiers met Proust en andere vroeg twintigste-eeuwse moderne 

kunstenaars de fascinatie voor de subjectiviteit van de ervaring en de verbeelding gemeen 

heeft. Of het nu gaat om het morbide, fantastische en gewelddadige universum van de jongen 

Tom die in zelfbedachte rituelen insecten martelt – Wespenfabriek (1998) - de traumatische 

herinneringen van een man aan het Jappenkamp - Bezonken Rood (2006)- de seksuele 

fantasieën van een echtpaar dat deze niet aan elkaar maar wel aan hun door elkaar gelezen 
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dagboek durft toe te vertrouwen - De Sleutel (1998) - of om wat in het citaat de ‘intieme 

zieleroerselen van een nerveuze en overgevoelige schrijver’ worden genoemd – De 

Proustcyclus - in alle gevallen is Cassiers gefascineerd door de vraag hoe mensen hun eigen 

subjectieve werkelijkheid creëren om zich tot de objectieve werkelijkheid te verhouden. Hoe zij 

zich proberen staande te houden in de buitenwereld, erin proberen te overleven. Zijn gehele 

werk is doortrokken van een zoektocht naar de mogelijkheden om in het theater innerlijke 

werelden van gedachten, fantasieën, herinneringen en ervaringen te verbeelden.  

De moderniteit is, zoals in dit hoofdstuk is gebleken, doortrokken van de aandacht 

voor de subjectiviteit van de ervaring. De psychoanalyse, het Surrealisme, de stream of 

consciousness roman, de relativiteitstheorie en het Kubisme getuigen hier ieder op eigen wijze 

van. Maar ook het moderne project is, zij het in een geheel ander opzicht, in hoge mate 

subject gericht. Het moderne beschavingsideaal is gebaseerd op de idee van het zelfreflexieve, 

autonome individu dat zich steeds verder ontwikkelt. Individualisme, vrijheid en autonomie 

vormen cruciale kenmerken van de moderne samenleving. Binnen het postmodernisme is 

vooral kritiek geformuleerd op dit moderne individualisme en de modernistische aandacht voor 

de subjectiviteit van de ervaring. Het moderne subject is in het licht van de laatkapitalistische 

samenleving dood verklaard. In een nog radicalere benadering wordt het moderne subject niet 

alleen als achterhaald geduid, maar wordt het bestaan van een dergelijk autonoom subject 

zelfs volledig ontkend. Het moderne subject wordt in deze benadering beschouwd als een 

ideologisch concept, een filosofische en culturele mythe die de moderne mens ervan moet 

overtuigen dat hij een uniek individu is. (Jameson 1998, 6) 

Jameson constateert dat de door het postmodernisme gestelde diagnose van de dood 

van het subject tot een esthetisch dilemma leidt:  

 

If the experience and the ideology of the unique self, an experience and ideology 

which informed the stylistic practice of classical modernism, is over and done with, 

then it is no longer clear what the artists and writers of the present period are 

supposed to be doing. What is clear is merely that the older models – Picasso, Proust, 

T.S.Eliot – do not work any more (or are positively harmful), since nobody has that 

kind of unique private world and style to express any longer. (1998, 6-7) 

 

Toch is het nu precies die unieke, private wereld van Proust waarvan Cassiers het juist wél de 

moeite waard vindt om te verbeelden; zowel de innerlijke en hoogst individuele bespiegelingen 

van de ik-figuur uit de roman over de herinnering, de liefde, de wereld van de aristocratie en 

de kunst die in de eerste drie delen van de cyclus centraal staan, als het persoonlijke leven 

van de kunstenaar Proust zelf dat het onderwerp is van het vierde deel.  

 

Kunst komt tot stand vanuit de individuele geschiedenis van de kunstenaar. Als je daar 

kennis van neemt, kan dat je visie verbreden. En zo kom je tot een nieuwe kijk op 
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jouw realiteit, waardoor het verleden – met al zijn emoties – aanvaardbaar wordt. En 

dan kan je verder... 50 

 

De Proustcyclus is Cassiers’ poging, zo heeft hij in meerdere gesprekken benadrukt, om zijn 

persoonlijke, individuele ervaring bij het lezen van de roman voor het publiek tastbaar te 

maken in klank, woord en beeld om zo weer op zijn beurt een individuele ervaring bij de 

toeschouwer op te roepen en deze te prikkelen op een andere manier te kijken naar datgene 

wat hij al met zich meedraagt. Cassiers ziet in tegenstelling tot Jameson juist geen gevaar in 

een hernieuwde aandacht voor het unieke subject. In een interview in 1994 in Theaterschrift 

met Marianne van Kerkhoven en Liesbet de Letter, bijna tien jaar voor de opvoering van 

Proust 1, vertelt Cassiers hoe geboeid hij is door het werk van ‘romantische wetenschappers’ 

als Lurija – een van de grondleggers van de neuropsychologie - en Sacks. Deels, zo stelt hij, 

heeft zijn fascinatie voor deze wetenschappers te maken met hun aandacht voor het geheugen 

– een thema dat regelmatig terugkeert in Cassiers’ werk – ‘maar vooral met hun 

herwaardering van het individu.’ (1994, 71) Deze herwaardering is evenzeer van toepassing 

op het werk van Cassiers als op het werk van Lurija en Sacks.  

Cassiers’ pleidooi voor de subjectiviteit van de ervaring, de uniciteit van de individuele 

verbeelding (van kunstenaars en toeschouwers) en in de Proustcyclus in het bijzonder ook 

voor het belang van de persoonlijke herinnering, is ingebed in zijn visie op de hedendaagse 

beeldcultuur. In de alomtegenwoordigheid van het beeld wordt het voor de mens steeds 

moeilijker om de wereld om zich heen zelf te ervaren en deze ervaringen zelf een plek te 

geven. Het zélf ervaren beschouwt Cassiers als een ‘ethisch moment’. (Baeten 2002, 22)51 De 

snelheid van het dagelijks leven, met name de snelheid van de communicatie van de diverse 

media, de hoeveelheid van informatie die circuleert en ‘de opdringerigheid van het hier en nu’, 

belemmert het zelf ervaren volgens Cassiers alleen nog maar meer. (idem, 25) 

Een aantal dingen valt op in de analyse van Cassiers. Zijn diagnose van de 

onderdrukking en het gemis van de persoonlijke ervaring is in de moderniteit door menig 

ander gesteld onder verwijzing naar dezelfde argumenten:  de snelheid van het dagelijks 

leven, het bombardement van gelijktijdige indrukken, de nadruk op het moment. Deze 

specifieke temporele ervaringen, die in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde gekomen zijn en 

die we hebben gekarakteriseerd als elementen van een specifieke moderne temporaliteit, 

dienen zich blijkbaar zowel in de vroeg twintigste als in de vroeg eenentwintigste eeuw aan. 

Kunnen we hieruit afleiden dat de hedendaagse tijdsbeleving nog steeds als ‘modern’ begrepen 

kan worden, of deels? Of is er toch sprake van radicale verschillen? Jameson stelt dat een 

radicale breuk tussen twee periodes, zoals het modernisme en het postmodernisme, meestal 

niet leidt tot een radicale verandering in inhoud, maar eerder tot een herstructurering van 

reeds aanwezige elementen. Marginale aspecten van een cultuur worden dominant of juist 

precies andersom. (1998, 18) Eerder benadrukten al vele andere theoretici, zij het ieder op 

een andere wijze, dat postmoderniteit niet als een breuk moest worden gezien, maar als een 
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nieuwe fase in het moderne project. (Habermas 1981, Welsch 1987, Smart 1993, Bertens 

1995) Ik ben van mening dat we met betrekking tot het denken over en ervaren van tijd, in 

het bijzonder wat betreft de wijze waarop dit in het hedendaagse theater tot uitdrukking komt, 

kunnen stellen dat er sprake is van een continuïteit tussen moderniteit en postmoderniteit.  

 In de volgende paragrafen sta ik kort stil bij een aantal dominante temporele 

moderne ervaringen – snelheid, gelijktijdigheid, de veranderlijkheid van het moment en de 

aandacht voor het verleden – om vervolgens na te gaan hoe deze ervaringen zich in de 

hedendaagse postindustriële samenleving en cultuur manifesteren en welke rol zij spelen in 

het werk van Cassiers. 

 

Snelheid 

 

Ik heb geconstateerd dat de snelheid van het openbare leven aan het begin van de twintigste 

eeuw onder invloed van met name allerlei technologische ontwikkelingen een enorme 

acceleratie doormaakte . In het bijzonder ontwikkelingen op het gebied van transport droegen 

hiertoe bij, maar ook, zoals we hebben gezien, ontwikkelingen in de communicatietechnologie. 

Ik denk dat we kunnen stellen dat die acceleratie zich met de doorgaande verbetering van 

oude technologie en de komst van weer nieuwe technologie verder heeft doorgezet. Het zijn 

naar mijn mening vooral de mogelijkheden van digitale communicatietechnologie die in de 

afgelopen decennia weer een nieuwe dimensie aan de ‘oude’ ervaring van snelheid hebben 

toegevoegd. Stond de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw misschien in het 

teken van de intensivering en versnelling van het fysieke verkeer, de laatste twee decennia 

zijn we, in ieder geval in de Westerse wereld, getuige van een enorme toename en versnelling 

van het digitale, virtuele verkeer. Door de laptop, het mobieltje (al dan niet met 

internetverbinding) en het groeiende aantal internet ‘connection spots’ is aan de virtuele 

mobiliteit die kenmerkend is voor het digitale verkeer bovendien het aspect van fysieke 

mobiliteit toegevoegd. Dit leidt op zijn beurt weer tot een verdere intensivering van het sociale 

verkeer. Omdat het op bijna elk moment, maar vooral op bijna elke plek altijd wel mogelijk is 

om op een of andere wijze direct in verbinding te staan met anderen op afstand – dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de vaste telefoon en de televisie in de huiskamer – neemt de 

kwantiteit en de snelheid van de communicatie alleen maar toe. De ervaring van snelheid kan 

dus ook niet los worden gezien van de ervaring van gelijktijdigheid. 

Het mobiele karakter van de hedendaagse telecommunicatie draagt er eveneens toe 

bij dat het scherpe moderne onderscheid tussen publiek en privaat leven steeds meer 

vervaagt. De openbare ruimte is allang niet meer alleen de ruimte waarin mensen elkaar 

fysiek maar ook virtueel ontmoeten. Zagen we dat in de moderniteit de mogelijkheden om 

fysiek contact te vervangen door technologisch bemiddeld contact en de tijdswinst die dit 

opleverde vooral in het domein van het zakelijk verkeer werden ingezet om de efficiëntie te 

vergroten, tegenwoordig worden Internet en mobiel even zeer ingezet om sociale contacten te 
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maken en te onderhouden. Paradoxaal genoeg vinden die virtuele sociale ontmoetingen 

grotendeels plaats in de beslotenheid van het huis. Vanachter de computer wordt contact 

gezocht met de wereld. Andersom zien we dat het werk samen met de mobiele 

telecommunicatie ook het privé leven binnendringt. Het zakelijk verkeer stopt niet in onze vrije 

tijd en het is voor veel mensen vanzelfsprekend om voortdurend beschikbaar te zijn.  

De enorme acceleratie van het digitale verkeer maakt onderdeel uit van het 

hedendaags time-management; het is een efficiënte manier om met de beperkte vrije tijd om 

te gaan en de drukte van het dagelijks bestaan het hoofd te bieden. In dat opzicht verschilt de 

elektronische agenda met internet en mailopties die met onze computer gesynchroniseerd kan 

worden in essentie niet veel van het zakhorloge waarvan Simmel zo overtuigend aantoonde 

dat het de punctualiteit en efficiëntie ingrijpend verbeterde. Het doelmatig en instrumenteel 

met tijd omgaan, kenmerkt niet alleen het moderne project uit de negentiende en begin 

twintigste eeuw, maar evenzeer onze hedendaagse samenleving. Toch is er ook een verschil. 

Net als de ervaring van snelheid is de daarmee verbonden ervaring van drukte al lang niet 

meer voornamelijk aan het publieke leven verbonden, maar juist ook aan het persoonlijke 

leven. Er is niet, zoals in de moderniteit een spanningsveld tussen het door rationaliteit 

beheerste openbare leven en het door de persoonlijke ervaring bepaalde private leven, maar 

juist een innige verstrengeling van het publieke en het private. Televisieprogramma’s als Big 

Brother die het dagelijkse, persoonlijke leven in het Big Brother huis met camera’s registreren 

en voor honderdduizenden kijkers openbaar maken en het sprookjesverhaal van Esmee 

Denters die het lukte om via het posten van een filmpje op You Tube, waarin ze in haar kamer 

bekende liedjes nazingt, een heus platencontract in de wacht te slepen, zijn hier slechts twee 

voorbeelden van. We kunnen ons tegenwoordig afvragen of het persoonlijke en het publieke 

nog van elkaar onderscheiden kunnen worden of zelfs in het geheel nog iets betekenen. 

Volgens Jameson voldoet het moderne Bergsoniaanse onderscheid tussen objectieve tijd en 

innerlijke tijd niet langer meer. Het subject-object dualisme is voorbij, zo stelt hij. Hij 

karakteriseert de postmoderne temporaliteit als een ‘conception of change without it’s 

opposite’ (1998, 52) en ‘function of speed, and evidently perceptible only in terms of its rate 

or velocity as such’. (idem, 51) 

Cassiers lijkt juist weer op zoek naar een begrensd domein voor de subjectiviteit en de 

subjectieve temporaliteit. In dit opzicht vindt Cassiers naadloos aansluiting bij die kunstenaars 

en denkers uit de moderne traditie die pleiten voor de subjectieve ervaring. Het verschil is dat 

er tegenwoordig niet zozeer sprake is van een gebrek aan aandacht voor het subject en de 

subjectieve ervaring in het publieke leven, maar eerder een overdaad aan aandacht waardoor 

de subjectieve ervaring tot op zekere hoogte ‘banaal’ is geworden. Het persoonlijke is voor 

alles een verkoopwaarde geworden en minder een bron van inspiratie of zingeving. In de 

optiek van Cassiers kan het theater als zo’n begrensd domein fungeren vanwege het isolement 

waar het theater zich naar zijn mening cultureel gezien in bevindt ‘als gevolg van de 

kwaliteiten van snelle communicatie waarover andere media beschikken’. (Baeten 2002, 21) 
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Tegenover de snelheid waarmee beelden door massamedia worden verzameld, geproduceerd 

en gedistribueerd, maar ook tegenover de snelheid van en in het beeld, staat volgens Cassiers 

de vertraging van het theater:   

 

Theater is isoleren, beperken, distilleren, uitzuiveren. Theater is de mogelijkheid om 

tot een stilstand te komen. Tegenover de massa informatie die ik buiten over mij heen 

krijg, bestaat de kracht van het theater juist in de verstilling. (idem, 24) 

 

Theater is in dit opzicht naar de mening van Cassiers ook veel minder opdringerig dan 

bijvoorbeeld televisie. Theater hoeft niet met geweld de huiskamer binnen te dringen om de 

aandacht op te kunnen eisen. Want het is de toeschouwer die zich juist in de huiskamer van 

het theater vindt. Het is dit feit, zo stelt Cassiers, dat maakt ‘dat wij de storende zender 

kunnen zijn die op zoek gaat naar dat ethisch moment, dat we de toeschouwer laten 

nadenken.’ (idem, 22). En ervaren, zou ik eraan toe willen voegen. Want de verstilling die 

Cassiers in zijn werk creëert en waarin de stroom van beelden van buiten als het ware wordt 

stopgezet, biedt niet alleen de ruimte voor reflectie op die buitenwereld, maar vooral voor het 

zichtbaar maken van een binnenwereld. Een binnenwereld die niet enkel wordt gekenmerkt 

door de, zoals Cassiers zegt, ‘opdringerigheid’ van het hier en nu, maar ook door de aandacht 

voor het verleden en het denken over de toekomst:  

 

Je vertrekt [in het theater, SM] vanuit een reële, fysieke tijd en ruimte; en dan is het 

voor mij juist interessant om die zo open mogelijk proberen te trekken. Het bewustzijn 

van die reële tijd en ruimte in verhouding tot verleden en toekomst, het loskomen van 

dat hier en nu. (idem, 25) 

 

Het hier en nu versus het verleden 

 

De dominantie van het moment, de gerichtheid op het hier en nu, waar Cassiers zich met zijn 

theater juist van wil losmaken, wordt door Jameson beschouwd als een wezenlijk onderdeel 

van de Westerse laatkapitalistische, consumentenmaatschappij. We hebben echter in het 

voorgaande gezien dat het enthousiasme over het ‘hier en nu’, over het nieuwe dat zich steeds 

aandient bij uitstek als een ervaring van moderniteit beschouwd kan worden. Modern zijn 

betekent in dit opzicht ‘van deze tijd zijn’, midden in de ontwikkelingen staan. In de manier 

waarop Jameson over de gerichtheid op het hier en nu spreekt, klinkt echter niet ditzelfde 

moderne enthousiasme door, maar vooral de keerzijde van de moderne aandacht voor het 

moment. Volgens Jameson leven wij in ‘a perpetual present and in a perpetual change’. (1998, 

20) Het gevolg hiervan is ‘the disappearance of a sense of history’. (idem) Het is een analyse 

die door meer postmoderne theoretici wordt gedeeld. (vgl. Levinas 1991, Fukuyama 1992) Het 

hedendaagse Westerse sociale en culturele systeem is er in deze analyse niet langer op gericht 
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om het verleden te bewaren.  

 De (digitale) media wordt een belangrijke rol toegekend in het produceren en 

installeren van de ervaring van een onophoudelijk en almaar uitdijend heden. Zo stelt Virilio in 

The lost dimension (1991) met betrekking tot de computer en diens relatie tot de tijd:  

‘computer time helps construct a permanent present, an unbounded, timeless intensity’. (15) 
52 Volgens Jameson zijn de media er in de hedendaagse samenleving vooral op gericht om 

recente historische ervaringen zo snel mogelijk naar het verleden en uit ons geheugen te 

verbannen. De snelheid waarmee media beelden produceren en weer door nieuwe beelden 

vervangen, maakt dat zij functioneren als ‘the very agents and mechanisms for our historical 

amnesia’. (1983, 125) De media, en de gehele laatkapitalistische consumentenmaatschappij 

wordt in de visie van Jameson gedomineerd door de logica van het vergeten. Het 

postmodernisme, zo stelt Jameson, reproduceert en versterkt deze logica van de 

laatkapitalistische consumentenmaatschappij.53  

We hebben gezien dat de moderniteit juist wel gekenmerkt wordt door aandacht voor 

het verleden, met name voor de wijze waarop het verleden doorwerkt in het heden. Deze 

aandacht uitte zich, zoals is gebleken, op uiteenlopende fronten in de opkomst van allerlei 

archieven, de ontwikkeling van monumentenbeheer, maar bijvoorbeeld ook in de 

psychoanalyse. Er is weliswaar, in de kunst en de cultuur van de late negentiende en vroege 

twintigste eeuw, sprake van een fascinatie voor het moment, voor het nieuwe en de 

veranderlijkheid van het heden, maar die fascinatie kan niet los worden gezien van de 

behoefte om in de representatie van het moment, van het nu, dit heden tegelijkertijd vast te 

leggen en, als verleden, voor de toekomst te bewaren. Heden, verleden en toekomst zijn in 

het perspectief van de moderniteit onlosmakelijk aan elkaar verbonden en in dat opzicht 

verschilt het ‘moderne heden’ wezenlijk van het ‘postmoderne’ heden zoals Jameson en 

anderen dit theoretiseren. Tegenover de postmodernistische logica van het vergeten, staat, zo 

zouden we kunnen zeggen, de modernistische logica van het herinneren, het in het heden 

actualiseren van het verleden. De logica van de herinnering is onder andere gebaseerd op een 

angst om te vergeten. De angst dat de mens door de toenemende complexiteit van het 

moderne dagelijks leven met zijn veelheid aan indrukken en veranderingen die elkaar in hoog 

tempo afwisselen niet langer in staat is om al deze impressies te verwerken, maakt deel uit 

van de moderniteit. Binnen het postmodernisme daarentegen is er, wanneer we de redenering 

van Jameson volgen, niet langer sprake van een angst om te vergeten, maar is het vergeten 

zelf al een dominant cultureel feit geworden. 

 Tegenwoordig zijn we echter, in ieder geval in ons eigen land, juist getuige van een 

hernieuwde aandacht voor het verleden en de herinnering. Het historicisme dat ik kenmerkend 

heb genoemd voor de negentiende eeuw lijkt in reactie op de door Jameson geconstateerde 

culturele amnesie in ons tijdsgewricht aan een nieuwe opmars begonnen en manifesteert zich 

in zeer uiteenlopende verschijningsvormen. Wat te denken van de huidige trend van nostalgie-

tv. Beroemde Nederlanders halen aan de hand van beeld en muziekfragmenten herinneringen 
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op aan de jaren ’60, ’70 en ’80 en proberen collectieve culturele iconen te benoemen. Oud-

klasgenoten kijken terug op hun lagere schooltijd (De Reünie). Oud-geliefden laten hun 

jeugdliefde opsporen (Memories). Ook het nationaal archief voor Beeld en Geluid in Hilversum 

dat is opgewaardeerd tot een museum met een hoog entertainmentgehalte en dat de 

Nederlandse radio en televisiegeschiedenis niet langer alleen documenteert maar ook ontsluit 

voor het publiek, kunnen we als een uiting van dezelfde tendens begrijpen. En zo zijn er meer 

voorbeelden van een hernieuwde aandacht voor het verleden. De politiek gaf een commissie 

de opdracht om een canon van de vaderlandse geschiedenis te ontwerpen. In het kielzog van 

deze canon hebben inmiddels vele andere canons het licht gezien. Rond de eeuwwisseling 

kozen we in een reeks televisieshows met elkaar de Nederlander van de Eeuw en binnen 

afzienbare tijd moet een nieuw nationaal historisch rijksmuseum in Arnhem verrijzen. De 

voedingsbodem van alle hier genoemde voorbeelden bestaat uit een mix van nostalgisch 

verlangen naar vroeger, behoefte aan sociale cohesie en een zoektocht naar nationale 

identiteit. Natuurlijk is het niet zo dat de huidige herwaardering van het verleden een identieke 

herhaling is van de intensivering van de aandacht voor het verleden in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. De huidige voedingsbodem is ontstaan in een klimaat van globalisering, 

individualisering en immigratie dat door velen als problematisch en bedreigend wordt ervaren 

en dat tot een verrechtsing heeft geleid in de Nederlandse politiek en samenleving. Deze 

processen zijn juist het resultaat van de onstuitbare ontsluiting van de wereld zoals die in de 

moderniteit onder invloed van technologische, culturele en politieke processen een aanvang 

heeft genomen. 

 Ook Cassiers kent het verleden een belangrijke plek toe in zijn werk. Hij richt zich 

daarbij echter niet op het vormgeven aan of ontsluiten van een collectief verleden, maar is 

vooral, net als vele wetenschappers en kunstenaars aan het eind van de negentiende en begin 

van de twintigste eeuw, geïnteresseerd in de werking van het geheugen en de perceptie van 

het subject. Zijn gehele oeuvre is van deze fascinatie doortrokken. Cassiers signaleert net als 

Jameson een toenemend vergeten in onze hedendaagse samenleving. Wat het subject daarbij 

volgens hem kwijt dreigt te raken, is zichzelf. In het isolement van het theater ziet hij de 

mogelijkheid om tegenover het vergeten (de opdringerigheid van het hier en nu) in en van de 

media, de reflectie en de herinnering te plaatsen. De zintuiglijke prikkeling van het publiek 

speelt hierin een cruciale rol, met name in de Proustcyclus. 

 

Door een bepaalde smaak duik je plots in je kindertijd, door een bepaalde geur krijg je 

emoties terug. Wat Proust ervaart door het eten van dat koekje, die madeleine, noemt 

hij het onvrijwillige geheugen. Ik wil een theatertaal ontwikkelen die iets dergelijks 

stimuleert, zodat het publiek niet alleen hier en nu kan genieten, maar ook in het 

eigen verleden zal duiken en zijn eigen toekomstperspectieven gaat formuleren.54 
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Cassiers deelt dus met moderne wetenschappers en kunstenaars uit de late negentiende en 

vroege twintigste eeuw de interesse in het persoonlijk verleden. Waar we echter met 

betrekking tot de deze laatste zouden kunnen zeggen dat zij in zekere zin het persoonlijk 

verleden en het belang daarvan in wetenschappelijk en kunstzinnig opzicht ontdekten, daar 

geldt voor Cassiers dat hij die aandacht actualiseert in een tijd waarin de mens door de 

snelheid van zijn dagelijks leven vergeten is bij zichzelf stil te staan. Cassiers stuurt in dit 

opzicht aan op een herontdekking van (de waarde van) het individuele verleden. 

 

Gelijktijdigheid 

 

Waar Benjamin met betrekking tot het negentiende-eeuwse subject nog spreekt over de mens 

die getraind moet worden in het verwerken van een veelvoud aan gelijktijdige zintuiglijke 

shocks waaraan zijn perceptie door de acceleratie van het moderne leven onderhevig is, daar 

lijken we te kunnen stellen dat de mens uit de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw 

zijn training heeft voltooid. De gelijktijdige aanwezigheid van beelden, geluiden en teksten is 

voor hen die nu opgroeien geen reden meer om in shock te raken. De mens van nu is in staat 

om de indrukken van verschillende media te verwerken, te bewerken en in een zinvol verband 

te plaatsen. De gemiddelde kijker van een actiefilm wordt niet gehinderd door het zeer hoge 

tempo van de montage. De gemiddelde televisiekijker ervaart geen problemen met het tegelijk 

luisteren naar de nieuwslezer en het lezen van de teksten die in de banner onder in beeld 

voorbijkomen. De gemiddelde computergebruiker begrijpt in een oogopslag de multimediale 

structuur van een webpage. Bovendien is hij ook in staat om zelf actief in hoog tempo te 

switchen tussen verschillende mediale handelingen. Hij werkt op zijn computer aan een 

tekstdocument, checkt zijn mail en brandt een cd. Alle vensters zijn tegelijkertijd geopend op 

zijn computerscherm. Met andere woorden: de mens van nu heeft zich een specifiek soort 

geletterdheid eigen gemaakt die maakt dat hij zich gelijktijdig aandienende complexe, 

gefragmentariseerde audiovisuele tekens kan ‘verstaan’. De ‘initial difficulty, strangeness’ die 

de moderne mens in de vroege twintigste eeuw volgens Vargish en Mook ervaart omdat onder 

invloed van technologische en artistieke ontwikkelingen diens ervaringen van en opvattingen 

over tijd en ruimte op losse schroeven zijn komen te staan, is verdwenen. Van een ‘epistemic 

trauma’ is niet langer sprake. En ‘de betovering van het gelijktijdige’ waar Hauser van rept, is 

zo langzamerhand wel doorbroken. Om met Kockelkoren te spreken, de mens heeft de nieuwe 

technologieën geïncorporeerd, de zintuigen gedisciplineerd en de daaraan verbonden 

ervaringen gedomesticeerd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verschillende vormen van 

telecommunicatie.55 

 Het aansturen op een ervaring van gelijktijdigheid in de kunst zoals de Kubisten, de 

Futuristen en theatermakers als Piscator deden, heeft daarom grotendeels zijn provocerende 

en shockerende karakter verloren. Toch zien we bijvoorbeeld in het hedendaagse theater dat 

makers nog steeds spelen met de mogelijkheden die gelijktijdigheid biedt. Eén van de vormen 
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waarin dit zich uit is in de inzet van (live) video op het toneel. Waar in het perspectief van de 

moderniteit technologische vernieuwingen in het theater vooral begrepen moeten worden als 

een reactie op de opkomst van de film, daar verhoudt het hedendaagse theater zich tot 

nieuwere digitale technologieën waar de digitale video er één van is. De inzet van live 

videobeeld maakt het voor de theatermaker mogelijk om de theaterruimte te doorbreken en te 

vergroten, om nieuwe kijkperspectieven te installeren en om complexere narratieve structuren 

te ontwikkelen. Live video stelt makers in staat om van elkaar gescheiden ruimtes voor de 

toeschouwer in het nu gelijktijdig aanwezig te stellen. Het is hiermee in staat om een 

ruimtelijke dynamiek en mobiliteit te creëren die in ons dagelijks leven heel vanzelfsprekend is 

geworden, maar die voor het van nature in ruimtelijk opzicht statische theater niet 

vanzelfsprekend is.  

 Sinds de uitvinding van de telegraaf en de telefoon is het aantal technologieën 

waarmee men op afstand kan communiceren geëxplodeerd. De nieuwe technologieën hebben 

daarbij opvallend genoeg de oude meestal niet vervangen, maar zijn aan het arsenaal van 

telecommunicatiemiddelen toegevoegd. Zo maakt de Westerse mens tegenwoordig zowel 

gebruik van radio, televisie, mobiel, chat als Skype. In de kern is de ervaring van 

gelijktijdigheid sinds de negentiende eeuw ondanks alle innovaties niet wezenlijk veranderd. Of 

je elkaar nu spreekt via de telefoon, ziet via Skype of schrijft in de chatroom, de ervaring van 

het in het nu verbonden zijn met iemand ergens anders blijft hetzelfde. Wat wel verschillend 

is, is de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van die technologie. De tijd dat in de straat 

maar één gezin een televisie had of een computer is voorbij. Op de basisschool zijn kinderen 

met een mobiel al lang geen uitzondering meer. Het ‘in verbinding staan’ wordt in onze cultuur 

niet langer als een voorrecht beschouwd, maar als een recht. Bovendien vormt deze ervaring 

voor velen, zoals ik al aanstipte in de paragraaf over de snelheid van het hedendaagse leven, 

een absolute voorwaarde voor hun sociale en zakelijke leven. 

 Hedendaagse kunstenaars en theatermakers, waaronder Cassiers, zetten de 

mogelijkheid van de moderne telecommunicatie vooral in om de rol en de positie van de 

toeschouwer te dynamiseren. Soms betreft het alleen de dynamisering van de blik, zoals bij 

Cassiers, die live video vaak inzet om in het geprojecteerde beeld een ander, verrassend 

perspectief te bieden op datgene wat de toeschouwer vanuit zijn vaste positie in de zaal als 

totaalbeeld ziet. Hierbij wordt de moderne tendens om de blik in beweging te brengen, een 

tendens die zoals we hebben gezien eigenlijk al inzet vanaf het Impressionisme in de 

schilderkunst, voortgezet. Soms komt de toeschouwer echter ook fysiek in beweging en 

transformeert deze van toeschouwer in participant. Zo kon de toeschouwer de afgelopen jaren 

terecht komen in een voorstelling waar hij per mobiele telefoon door een callcenter 

medewerker vanuit India door een Europese stad werd geleid – Cal Cutta (2006) van het 

Duitse gezelschap Rimini Protokoll – of waar hij zich, voorzien van een koptelefoon en 

videobril, al lopend door een virtuele omgeving begaf – U Razende stilstand (2006) van het 

Vlaamse gezelschap CREW - of waar hij, voorzien van een handheld computer met GPS 
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systeem door de stad rende op zoek naar ‘uncle roy’ , terwijl hij samen werkte met een on-line 

gamer die in een virtuele kopie van de echte stad naar dezelfde man op zoek was - Uncle Roy 

all around you (2003) van het Britse collectief Blast Theory.  

 De activering van de toeschouwer is geenszins voorbehouden aan het hedendaagse 

theater. De Futuristen en de Dadaïsten beoogden bijna een eeuw geleden precies hetzelfde 

met hun soirees. Ook Brecht ontwikkelde verschillende strategieën om de toeschouwer uit zijn 

lethargie te rukken. De inzet is tegenwoordig echter niet langer een politieke. Hedendaagse 

theatermakers, waaronder Cassiers, lijken zich met de inzet van communicatietechnologieën 

te richten op een meer subtiele prikkeling van de zintuigen, een bewustwording van de eigen 

zintuigen, van het eigen kijken, horen en voelen. Daarbij wordt vaak gespeeld met de 

verhouding tussen de fysieke realiteit en de door de technologie gemedieerde realiteit. 

Tegenstellingen tussen werkelijk en onwerkelijk, fysiek en virtueel, live en niet-live, feit en 

fictie worden geproblematiseerd. Er wordt gespeeld met het perceptuele verwachtingspatroon 

van de toeschouwer.  

 Het is juist door de inzet van media in zijn voorstellingen dat Cassiers probeert de 

zintuigen en daarmee de herinnering van het publiek te beroeren. Cassiers maakt doelbewust 

gebruik van ‘een vormentaal die aansluit bij de wereld waarin je dag in dag uit rondloopt’. 

(2002, 24) Hij speelt met de ons welbekende codes van de media, gebruikt diens effecten, 

maar vanuit een geheel andere intentie. Of zoals Marijn van der Jagt in De Volkskrant van 15 

juni 2000 in het artikel ‘Verzet tegen de stelligheid’ opmerkt over de wijze waarop Cassiers 

media inzet:  

 

Tentakels van de mens, zo noemde mediagoeroe Marhsall McLuhan de moderne 

massamedia. Cassiers gebruikt die tentakels niet om verder te reiken, maar om af te 

dalen in het binnenste van de mens. 

 

 

Tot slot 

 

In dit hoofdstuk heb ik een perspectief van moderniteit geschetst waarin moderniteit wordt 

begrepen als een spanningsveld tussen optimisme en pessimisme, het publieke en het private, 

het objectieve en het subjectieve, het heden en het verleden. Een spanningsveld dat wordt 

gecreëerd en in stand gehouden door een complexe combinatie van politieke, culturele, 

wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het moderne subject bevindt zich 

midden in dit spanningsveld en ziet zich voor de uitdaging gesteld deze tegenstrijdigheden het 

hoofd te bieden. Ik heb onderscheid gemaakt tussen het moderne project dat gericht is op de 

rationalisering van de wereld en gekenmerkt wordt door processen van beheersing, innovatie 

en efficiëntie en de moderne ervaringen die al dan niet bedoeld door dit project worden 

voortgebracht. Het is vooral in de moderne kunst dat men onderzoekt in hoeverre deze 
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ervaringen treffend tot uitdrukking kunnen worden gebracht.  

 Omdat de essentie van de moderne ervaring diens veranderlijkheid en vluchtigheid is, 

staat veel van de moderne kunst in het teken van de onmogelijkheid om het moderne treffend 

te representeren. Deze zoektocht manifesteert zich in alle domeinen van de kunst. In mijn 

bespreking van de moderne ervaring heb ik vooral stil gestaan bij de temporele dimensies van 

die ervaring en zo gepoogd de contouren van een moderne temporaliteit te schetsen. De 

ervaring van snelheid, de ervaring van het verleden, de ervaring van de tijd als stroom en de 

ervaring van gelijktijdigheid heb ik in deze bespreking centraal geplaatst. Ik heb laten zien dat 

deze ervaringen niet los van elkaar kunnen worden gezien en op complexe wijze op elkaar 

ingrijpen. Het zijn ook deze vier centrale tijdservaringen waarnaar ik zal blijven verwijzen 

wanneer ik uitgebreider inga op de roman van Proust en de Proustcyclus van Cassiers. Allen 

komen ze nadrukkelijk naar voren in zowel het werk van Proust als Cassiers, waarin ze niet 

alleen gethematiseerd maar ook tot uitdrukking worden gebracht.  

 Het perspectief van moderniteit, zoals in dit hoofdstuk geschetst, biedt een zinvol 

kader om de Proustcyclus van Cassiers binnen te kunnen positioneren. Het 

moderniseringsproces dat in de late negentiende eeuw een enorme vlucht nam en waardoor de 

mens de wereld om zich heen in rap tempo zag veranderen, zet zich naar mijn mening tot op 

de dag van vandaag voort. De wijze waarop wij tijd en ruimte, en dus de wereld om ons heen, 

ervaren is in die periode gevormd en aan veel van die ervaringen is in essentie niet wezenlijk 

iets veranderd, behalve wat betreft de mate waarin wij ze ons eigen hebben gemaakt en zij 

hun ‘nieuwheid’ hebben verloren. Cassiers plaatst een aantal van die moderne tijdservaringen 

weer in het centrum van de aandacht en ‘hernieuwt’ deze als het ware. Dit doet hij in mijn 

interpretatie niet vanuit een nostalgisch verlangen naar vroeger, maar vanuit de terechte 

constatering dat onze tijd rijp is voor de herwaardering van het subject en de persoonlijke 

ervaring. Een subject dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog postmodern dood werd 

verklaard maar dat overal om ons heen weer uit de dood verrijst, als het al ooit werkelijk dood 

was. Overal om ons heen kunnen we een toenemende behoefte aan persoonlijke zingeving, 

aan het individuele perspectief waarnemen. In de politiek en in de media waarin men het 

individu, de gewone man, weer aan het woord wil laten. Maar ook in de kunst. In het theater 

is die tendens heel duidelijk zichtbaar in wat inmiddels officieel tot ‘ervaringstheater’ is 

benoemd, vormen van theater waarbij de maker zijn publiek nadrukkelijk als individu 

aanspreekt en in het bijzonder als fysiek ervarend individu.56 Ervaringstheater prikkelt de 

toeschouwer om, zoals Annette Embrechts in de Volkskrant stelt, ‘te kijken en te ervaren en 

zijn oordeel en interpretatie uit te stellen’. (2008, 10-11) Het is theater dat zich meestal op 

bijzondere en niet voor de hand liggende locaties afspeelt en waarbij de toeschouwer vaak een 

‘tocht’ aflegt.  

 Alhoewel het werk van Cassiers niet in de enge zin als ervaringstheater kan worden 

beschouwd - het onderscheid tussen speelruimte en publieksruimte en daarmee performer en 

toeschouwer blijft altijd in stand – is het niet alleen in vorm maar ook in inhoud, zoals ik zal 
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laten zien, wel doortrokken van de aandacht voor de zintuiglijke ervaring en de persoonlijke 

herinnering. In dit opzicht staat het in een nadrukkelijke moderne traditie. In het volgende 

hoofdstuk richt ik specifiek de aandacht op een esthetica die in het teken staat van deze 

intensiteit van de ervaring en van de reflectie op die ervaring. Ik neem hierbij de esthetica van 

de vroege Franse film avant-garde, in het bijzonder de esthetica van de ‘subjectieve film’ uit 

de eerste decennia van de twintigste eeuw als uitgangspunt. Ik doe dit enerzijds vanuit de 

overtuiging dat de film, zoals Doane stelt, de complexiteit van de moderne tijdservaring 

treffend belichaamt, anderzijds vanuit de stelling dat de filmische strategieën die de avant-

garde filmmakers ontwikkelden zowel in de roman van Proust als in de cyclus van Proust tot 

uitdrukking komen. Door te vertrekken vanuit het vroege Franse filmesthetische debat wordt 

het mogelijk om, zoals ik in hoofdstuk 3 zal doen, de aandacht specifiek te richten op het 

cinematografische in het werk van Proust en Cassiers. 
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HOOFDSTUK 2 MODERNE TEMPORALITEIT EN CINEMATOGRAFIE 

 

 

We say this is the century of steam, the century of electricity, much as we say the 

stone age, the iron age, the bronze age, but we will soon be saying this is the age of 

the cinema. 

 

Edmond Benoit-Lévy (1907) (geciteerd in Abel, 1988, 4) 

 

Introductie 

 

Om onder verwijzing naar één uitvinding een heel tijdperk te willen duiden, moet die 

uitvinding wel op alle fronten zeer diep ingrijpen in dat tijdperk om dat te legitimeren. Het 

moet alle aspecten van dat tijdperk belichamen die als specifiek voor die tijd worden 

beschouwd en ervaren en tegelijkertijd moet het deze aspecten mede sturen en vormen. De 

vraag is of Benoit-Lévy de meest geëigende persoon was om te constateren of de film op een 

dergelijke wijze met de twintigste eeuw in verband kon worden gebracht, al was het maar om 

de simpele reden dat die eeuw pas net een aanvang had genomen toen hij zijn uitspraak deed 

en we ons af kunnen vragen of predikaten als de eeuw van de film per definitie niet alleen in 

retrospectief kunnen worden verleend. Dit laat niet onverlet dat Benoit-Lévy uiting gaf aan 

een gevoel dat velen anderen toen en later met hem deelden, namelijk dat de film niet alleen 

het moderne levensgevoel treffend tot uitdrukking bracht, maar tegelijkertijd bijdroeg aan dat 

gevoel en het mede structureerde. De film wordt door velen bij uitstek als het icoon van 

moderniteit en moderne temporaliteit beschouwd. Eigenlijk alle, soms met elkaar botsende, 

aspecten van deze moderne temporaliteit, zoals de aandacht voor het verleden, voor de tijd 

als duur, de fascinatie voor beweging en snelheid en de fragmentarisering van de tijd, 

reflecteren, zoals we hebben gezien, in het medium film.  

 Eén van de belangrijke aannames in dit onderzoek betreft de vermeende 

cinematografische kwaliteit van zowel de roman van Proust als de Proustcyclus die onder 

andere tot uitdrukking komt in het sterke visuele karakter van de roman en de theaterserie, 

maar bijvoorbeeld ook in de inzet van montage- en zoomstrategieën en het gebruik van de 

close-up. Een aanname die ik in hoofdstuk 3 met argumenten zal onderbouwen. Voor nu is het 

belangrijk om op te merken dat Proust en Cassiers deze cinematografische 

verbeeldingsprincipes niet inzetten om een lineair gestructureerd narratief te construeren dat 

gebaseerd is op een causaal gemotiveerde ontwikkeling van handelingen, maar om een 

onvoorspelbare, innerlijke wereld van gedachten, ervaringen en herinneringen te verbeelden 

die zich niet per definitie logisch laat verbeelden. In de wereld die Proust en Cassiers 

verbeelden, is de tijd niet langer de onveranderlijke horizon waartegen het handelen zich 

voltrekt, maar een autonoom thema en dé centrale ervaring.  
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Zowel het werk van Proust als Cassiers kan in een niet-naturalistische esthetische traditie 

worden geplaatst waarbinnen naar manieren wordt gezocht om traditionele, vanzelfsprekende 

noties van tijd en ruimte te doorbreken. In de kunst zijn altijd, zij het meestal niet dominant, 

tendensen geweest waarin de verbeelding van het non-lineaire, het niet logocentrische, het 

gelijktijdige, het meervoudige, het toevallige, het onbewuste, enzovoort centraal hebben 

gestaan. De gehele moderniteit zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven, getuigt 

hiervan. Niet alleen in het domein van de literatuur en het theater, maar ook in het domein 

van de film zijn tendensen aanwijsbaar van een dergelijke alternatieve filmesthetica. Het is 

deze filmesthetica waarvan ik in dit hoofdstuk de contouren wil schetsen om deze vervolgens 

met het werk van Proust en Cassiers in verband te kunnen brengen. 

 In dit hoofdstuk sta ik dus stil bij de film en diens relatie tot de moderne temporaliteit, 

maar specifiek vanuit het perspectief van de avant-gardistische film. Als startpunt neem ik het 

discours over film zoals dat tot uitdrukking komt in het vroege Franse esthetische filmdebat 

van de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw en dat voortreffelijk in kaart is gebracht door 

Richard Abel in de anthologie French Film Theory and Criticism I (1988). Het betreft een 

periode waarin het nog onduidelijk was op wat voor manier en in welke richting film zich als 

medium zou ontwikkelen en waarin er in Parijs een levendig debat ontstond over de 

mogelijkheden van de cinematografie. Ik richt de aandacht vooral op die deelnemers aan het 

debat die pleitten voor een subjectieve film; een oproep die onder andere werd uitgedragen 

door een groep filmmakers en -critici die ook wel de Franse Impressionisten werden genoemd. 

Maar ik sta bijvoorbeeld ook stil bij Jean Epstein die, zich baserend op de door hem 

gesignaleerde overeenkomsten tussen poëzie en film, de contouren schetste van het 

filmgedicht. De Franse Impressionisten streefden naar film als kunst die niet in het teken 

stond van het nabootsen van de dagelijkse leefwereld maar van het verbeelden van de 

innerlijke wereld van zintuiglijke sensaties en ervaringen, gedachten en reflecties, dromen en 

herinneringen.  

  Aan het slot van dit hoofdstuk maak ik een sprong in de tijd en verleg de aandacht 

van de vroege avant-garde film naar de videokunst. Deze stap is relevant gezien het feit dat 

Cassiers theatertaal sterk bepaald wordt door de inzet van (digitale) video. In zijn 

voorstellingen maakt hij gebruik van videocamera’s, (live) videobeelden, projectieschermen en 

beamers. Alhoewel er cruciale ontologische verschillen tussen film en video bestaan die 

consequenties hebben voor de manier waarop deze media zich tot tijd verhouden en deze 

kunnen verbeelden, zijn er meerdere argumenten om video in dit hoofdstuk heel duidelijk 

binnen het perspectief van cinematografie te plaatsen. Eén argument is dat veel van de 

verbeeldingsprincipes van video overeenkomen met die van de film, waar het bijvoorbeeld 

mogelijkheden van kadrering, camera-instelling en camerabeweging en montage betreft. Maar 

belangrijker is de veronderstelling dat videokunst in een aantal opzichten als een voortzetting 

van de vroege avant-gardistische film begrepen kan worden. Veel van de visioenen en ideeën 

van de film avant-garde (in het bijzonder wat betreft de verbeelding van tijd) zijn, zo zal ik 
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stellen, werkelijkheid geworden met de mogelijkheden die het videografische beeld biedt. Ik  

plaats videokunst dus, net als het theater van Cassiers, bewust in een perspectief van 

moderniteit, in het bijzonder in een perspectief van cinematografische moderniteit. 

 In dit hoofdstuk worden verschillende tijden, media en discoursen met elkaar in 

verband gebracht. Wat de bespreking van deze verschillende perspectieven echter met elkaar 

verbindt, is de steeds terugkerende focus op een esthetiek die niet primair in het teken staat 

van de verbeelding van handelingen in de vorm van een narratief dat gekenmerkt wordt door 

causaliteit en lineariteit, maar die zich vooral richt op het verbeelden van ervarings- en 

bewustzijnsinhouden op grond van alternatieve principes van ordening. Een esthetiek waarvan 

de gehele Proustcyclus onmiskenbaar is doordrongen. 

 

 

Hoe film zijn trauma misliep 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik geconstateerd dat de eerste jaren van de film in het teken 

stonden van het vastleggen van de werkelijkheid en de beweging zoals die zich aan de camera 

voordeed. We hebben gezien hoe Doane om deze reden de vroege film in verband bracht met 

de moderne ervaring van contingentie. Niet lang daarna echter ontwikkelen zich de contouren 

van een klassiek narratief systeem waarin de beweeglijkheid en onvoorspelbaarheid van de 

moderne werkelijkheid tot op zekere hoogte beheersbaar wordt gemaakt. Doane begrijpt de 

ontwikkeling van de klassieke narratieve film als een antwoord op het gevaar van zinloosheid 

dat in de notie van tijd als stroom besloten ligt. Wanneer alles, zoals dat in de vroege non-

fictie film het geval is, filmbaar is, is elk moment in principe even veel waard. Tijd loopt dan 

het gevaar banaal te worden, aldus Doane:   

 

Classical form in the cinema has functioned to restabilize a time subject to multiple 

disruptions in the nineteenth century’s confrontation with the epistemological 

implications of the loss of determinism and law. (2002, 139) 

  

Contingentie in het perspectief van moderniteit, en niet alleen in de context van representatie, 

is in de benadering van Doane dus zowel een mogelijkheid als een bedreiging. Het toevallige, 

momentane en veranderlijke kan onder andere in de kunst productief worden gemaakt. 

Tegelijkertijd ligt het gevaar van nonsens, betekenisloosheid en anarchie op de loer. De 

oproep van Bergson aan de mens was om zijn leven als duur te ervaren, maar ook hij 

realiseerde zich dat de mens uit praktische overwegingen eerder kiest voor het discontinue en 

de stabiliteit, dan voor het beweeglijke. Zonder deze stabiliteit zou het dagelijks leven in chaos 

ontaarden (1903, 1420). Het is precies deze stabiliteit die de klassieke narratieve film biedt.  

De stelling van Doane is dat de illusie van continuïteit die film kan oproepen in de 

klassieke narratieve film niet langer wordt ingezet om het leven zelf als een stromende en 



 78 

onvoorspelbare tijd te tonen, maar om een geloofwaardige fictionele wereld te construeren die 

is gebaseerd op principes van progressie en causaliteit.57 Volgens Vargish en Mook (1999) 

heeft met de opkomst van het in het Westen dominante systeem van het klassieke narratief 

de film zijn kans op een ‘trauma’ laten liggen. Als cinematografisch medium had het de 

mogelijkheid om net als het Kubisme een nieuwe manier van kijken te installeren, en een 

variëteit aan kijkposities en –houdingen aan te bieden, maar de mainstream film heeft juist 

een set aan conventies ontwikkeld die één specifieke kijkhouding als het natuurlijke ‘neutrale’ 

kijken positioneert en hiermee het medium onzichtbaar maakt. Zo gebruikt de klassieke 

narratieve film zijn bijzondere kracht om een illusie van beweging en continuïteit op te kunnen 

roepen om tot een op realismeconventies gebaseerde representatie van handeling en ruimte 

te komen. De mogelijkheid van montage en veranderende camera-instellingen worden 

hiervoor de belangrijkste cinematografische technieken.  

De klassieke fictiefilm is tot op de dag van vandaag de meest dominante 

verschijningsvorm van film. In zijn artikel ‘De autonomie van de zwijgende filmkunst. Een 

wankel evenwicht tussen drama, proza en poëzie’ (1997) stelt Kattenbelt dat de 

eigenschappen van deze klassieke fictiefilm zoals door Bordwell beschreven – de canonieke 

vertelstructuur waarbinnen de handeling door causaliteit wordt voortgestuwd en het 

personage psychologisch gemotiveerd is, de motivering van montage en cameravoering vanuit 

de ontwikkeling van de handeling die wordt verbeeld, die mede hierdoor als onzichtbaar wordt 

ervaren door de filmtoeschouwer en de uitnodiging tot identificatie met de held – duidelijke 

overeenkomsten vertonen met de eigenschappen van het dramatische theater. 58 Kattenbelt 

stelt dat de filmindustrie vanaf 1906 haar commerciële exploitatie van de film op een 

naturalistische esthetica heeft gebaseerd en daarmee heeft aangesloten bij de diëgetische en 

mimetische traditie van het aristotelische theater (en de verhalende literatuur) (idem, 127-

128). 59 Bij beide wordt montage ingezet voor de opbouw en ontwikkeling van het drama, een 

narratief gebaseerd op een canonieke structuur en een zich progressief ontwikkelende 

temporaliteit. 

  De klassieke fictiefilm mag dan wellicht zijn kans op een trauma hebben laten liggen, 

naast de dominante vorm zijn tegelijkertijd ook altijd vormen van cinematografie geweest die 

wel een nieuwe manier van kijken probeerden te bewerkstelligen. Dynamiek en beweging in 

film werden ten tijde van de vroege film zeker niet alleen in verband werd gebracht met de 

verbeelding van een lineair en causaal verloop van handelingen. Gunning stelt in zijn eerder 

genoemde artikel ‘The cinema of attractions:  early film, its spectator and the avant-garde’ dat 

de non-narratieve, spectaculaire, meer performatief georiënteerde vroege film niet is 

verdwenen met de opkomst en toenemende dominantie van de narratieve film vanaf 1907, 

maar ondergronds is gegaan, zowel in avant-gardistische kunstpraktijken als in de narratieve 

film zelf. (1990: 56-62) 

 In dit hoofdstuk sta ik in het bijzonder stil bij de Franse film avant-garde. In het 

Franse filmdiscours van de vroege twintigste eeuw werd beweging opgevat als de potentie van 
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de cinematografie om de wereld die ons omringt door middel van cameravoering en montage 

op een andere, nieuwe manier te laten zien, daarmee in beweging te brengen en van zijn 

vaststaande betekenis te ontdoen. Over wat die nieuwe manier van kijken nu precies 

behelsde, verschilden de meningen. Wel was duidelijk dat de werkelijkheid in film vanuit dit 

perspectief zich niet voordeed als een objectieve, maar als een subjectieve waarheid die 

betrekking heeft op die aspecten van de werkelijkheid die doorgaans onzichtbaar zijn of niet 

worden gezien:  het immateriële, het onbewuste, het zintuiglijke. Men zocht naar de 

mogelijkheden om een werkelijkheid te verbeelden die op een of andere manier de 

beweeglijkheid van het innerlijke leven – de impressie, de emotie, de droom, de herinnering - 

belichaamde. Dezelfde aspecten die ook Proust en Cassiers in hun werk proberen te 

verbeelden. 

 Het vroege Franse filmesthetische debat uit de jaren tien en twintig van de vorige 

eeuw getuigt van een denken over film als kunst die in staat is om de werkelijkheid te 

transformeren en op een andere manier in beeld te brengen. Het was precies de 

overeenkomst tussen het dramatische theater en klassieke fictiefilm die Kattenbelt signaleert, 

die verschillende filmtheoretici en filmmakers in de jaren ’20 van de vorige eeuw aanspoorde 

om, in een streven de film als kunst te positioneren, een filmtaal te ontwikkelen die zich juist 

niet modelleerde naar het theater, maar die montage en cameravoering in zou zetten voor een 

geheel eigen dynamiek en vooral eigen temporaliteit. Op een vergelijkbare wijze als de vroege 

avant-gardistische filmmakers probeert Cassiers zich van het dramatische theater te 

bevrijden. In zijn werk is hij op zoek naar een specifieke temporaliteit in het theater voorbij 

het drama. In dit opzicht kan zijn werk, in termen van Lehmann (2001), als postdramatisch 

begrepen worden. Het is niet toevallig dat hij daartoe juist het videobeeld inzet. Met behulp 

van video is Cassiers in staat zich te bevrijden van de ruimtelijke en temporele beperkingen 

van het theater en de dynamiek van de ruimte en de tijd te vergroten. De enscenering van 

videobeelden maakt het voor Cassiers mogelijk op eenvoudige wijze de ruimte te vergroten, te 

verdubbelen of vanuit verschillende perspectieven te tonen, om sprongen te maken in de tijd, 

deze te versnellen of juist te vertragen en om gelijktijdigheid te verbeelden. Hiermee wordt 

het voor hem mogelijk om op vernieuwende wijze thema’s als het geheugen, de gedachte en 

de herinnering te verbeelden. Maar laten we voor dit moment terugkeren naar het tijdperk van 

de vroege film en van Proust en onze aandacht richten op de deelnemers aan het Franse 

vroege esthetische filmdebat.  

  

 

Het Franse visioen van een subjectieve film 

 

Het Franse filmesthetische debat van de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw, door Abel 

uitstekend in kaart gebracht en becommentarieerd in French Film Theory and Criticism 1907-

1929 (1988), ademde in alle opzichten een groot geloof in de glorieuze toekomst van de film. 
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Zij het om diverse redenen, alle deelnemers aan het debat zagen al vroeg in de 

ontstaansgeschiedenis van de film de enorme mogelijkheden van dit technologische medium 

als kunstvorm. De discussie over de functie en de natuur van de film werd, in de vorm van 

recensies, essays en manifesten, vooral gevoerd in Parijse film- en kunsttijdschriften en 

kranten. Veel van de betreffende tijdschriften waren gelieerd aan Franse filmmaatschappijen 

die met name het schrijven over innovaties in de filmtechniek stimuleerden (én 

controleerden), maar in de loop van de tijd ontwikkelden zich ook onafhankelijke tijdschriften 

die zich nadrukkelijk afzetten tegen de filmindustrie én haar opvattingen over film. Abel geeft 

inzicht in de rol die het schrijven over film heeft gespeeld in de formatie van een Franse film 

avant-garde.  

 Het Franse filmdebat is zeker niet het enige belangrijke debat dat in deze tijd over film 

werd gevoerd. In dezelfde periode werd in Rusland een filmtheoretisch discours ontwikkeld 

waarbinnen de formele eigenschappen van film als kunst werden getheoretiseerd.60 Het feit 

dat we in dit onderzoek de aandacht vooral vestigen op het Franse filmdebat heeft enerzijds te 

maken met het feit dat het Franse denken over film vorm kreeg en plaatsvond in de culturele 

context van de stad Parijs, de stad waar ook Proust woonde en schreef en waar ook een groot 

deel van het leven van zijn personage Marcel zich afspeelde, anderzijds met het feit dat binnen 

het Franse filmdebat heel specifiek de idee van een subjectieve film wordt ontwikkeld die het 

innerlijke leven kan verbeelden. De cinematografische technieken die de filmmakers voor ogen 

hebben om deze subjectieve film te realiseren, zien we, zij het soms in een iets andere vorm, 

terug in de roman en de Proustcyclus. 

  

Vier concepten voor een Franse narratieve filmkunst 

 

Aanvankelijk werd de film door de meeste schrijvers als een voortzetting (en perfectionering) 

van het theater beschouwd. Deze opvatting weerspiegelde ook de Franse filmpraktijk aan het 

einde van het eerste decennium van de twintigste eeuw:  de meeste films waren gebaseerd op 

theaterteksten, de acteerstijl was theatraal (de acteurs waren immers allemaal uit het theater 

afkomstig) en het woord, de taal, bleef in de vorm van het gebruik van tussentitels dominant 

(ook al werden er alleen maar zwijgende films gemaakt). In de Proustcyclus maakt Cassiers 

overigens veelvuldig gebruik van tekstprojecties die zowel als een verwijzing naar de 

tussentitels in de vroege film als naar de regieaanwijzingen in een theatertekst begrepen 

kunnen worden. Cassiers treedt hiermee ook in de voetsporen van diverse twintigste-eeuwse 

avant-garde kunstenaars die in hun werk de relatie tussen beeld en woord exploreerden.61 Op 

de functionaliteit en de betekenis van deze tekstprojecties ga ik in de voorstellingsanalyses 

nog uitgebreid in.  

 Vanaf ongeveer 1915 bestond er onder de deelnemers aan het debat consensus over 

het feit dat de Franse film met de nabootsing van het theater en de bijbehorende dramatische 

narratieve structuur een verkeerde weg was ingeslagen. Maar wat moest film dan zijn? Het 
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spectrum aan antwoorden dat door de schrijvers in het debat op deze vraag wordt gegeven, 

kan volgens Abel (1988, 103-106) grofweg in vier concepten voor een Franse narratieve 

filmkunst worden ondergebracht. Het eerste concept, door Abel aangeduid als ‘mainstream 

progressive’, werd met name omarmd door de Franse filmindustrie (in het debat verdedigd bij 

monde van Diamant-Berger62). Deze opvatting over narrativiteit in film leunde sterk op de 

Amerikaanse filmpraktijk. Film moest een verhaal vertellen dat steunde op een centraal idee 

en psychologisch uitgewerkte personages die handelend optraden. Het shot werd als het 

filmische vertelmiddel bij uitstek gezien. Per shot één impressie was het devies, zodat de 

toeschouwer het verhaal kon begrijpen. De shots moesten vervolgens zo gemonteerd worden 

dat een zich progressief ontwikkelende handelingslijn zichtbaar werd. Binnen deze benadering 

van film werd de regisseur als een metteur-en-scène beschouwd. Van hem werd verwacht dat 

hij het scenario van de auteur – dat niet langer een theatertekst, maar een origineel 

filmscenario moest zijn – nauwgezet uitvoerde. 

 Een tweede benadering van de narratieve film ontwikkelde zich vanuit de realistische 

traditie in de Franse beeldende kunst en literatuur. Belangrijkste vertegenwoordiger van deze 

benadering was theater en filmmaker André Antoine.63 In deze benadering werd de nadruk 

gelegd op de geloofwaardigheid en waarheidsgetrouwheid van de getoonde ruimtes en 

handelingen. Film moest met filmacteurs werken, met natuurlijke locaties in plaats van 

studio’s als decor voor de handeling en gebruik maken van de mogelijkheden van de camera 

om dynamische filmische perspectieven te creëren. Voor Louis Delluc ging de realistische 

benadering van Antoine nog niet ver genoeg. Hij stelde een realistische documentaire 

narratieve film voor waarin niet filmacteurs rollen op zich namen, maar amateurs zichzelf en 

hun leven speelden. Op deze manier kon het leven, zoals het werkelijk was, narratief worden 

gemaakt. Dit sociaal-realisme avant la lettre vormt de derde positie ten aanzien van de Franse 

narratieve film. 

 Vanuit een vierde positie werd gepleit voor een subjectieve cinema die het innerlijke 

leven van de personages zichtbaar maakte als onderdeel van het narratief. Filmische middelen 

moesten worden ingezet om zowel een innerlijke als uiterlijke realiteit te verbeelden. Een 

realiteit waarin fantasie, herinneringen en dromen in de handeling konden binnendringen. De 

belangrijkste woordvoerder voor de subjectieve film was volgens Abel Emile Vuillermoz. 64 

Vuillermoz pleitte voor een film waarin de nadruk niet zozeer lag op de handeling zelf, maar 

veeleer op de evocaties van dat handelen. Deze Symbolistische benadering van film beschreef 

hij als ‘cinégraphie’ en daarmee probeerde hij om een uniek Frans systeem van ‘film writing’ te 

onderscheiden van het Amerikaanse systeem van ‘continuity editing’. Het is opvallend te 

noemen dat montage in film in dit verband met schrijven wordt vergeleken. Zoals we later 

zullen zien, werden veel Franse avant-garde filmmakers bij hun ideeën over montage 

geïnspireerd door de structuur van de poëzie. Binnen het concept van de subjectieve cinema 

werd het narratief niet langer als het sturende principe benaderd, maar als een middel om 

innerlijke expressie, emotie en stijl zichtbaar te maken. In de jaren ’20 speelt het concept van 
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de subjectieve film een belangrijke rol in het debat. Het wordt gepositioneerd als tegenwicht 

tegen de op Amerikaanse leest geschoeide klassieke narratieve filmpraktijk. 

 

De subjectieve film nader bekeken 

 

Alleen in het subjectieve bestaat de zin van het zijn, schijnt Flaubert ooit te hebben gezegd. 

Van die overtuiging is veel kunst van het eind van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw doordrenkt. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de aandacht 

voor de subjectieve ervaring (van tijd) een belangrijke dimensie vormt van moderniteit. Tijd 

wordt niet langer per definitie ervaren als een stabiel medium – absoluut, mathematisch en 

universeel - , maar als een instabiele en veranderlijke kracht die zich steeds anders 

manifesteert afhankelijk van subjectieve verlangens, behoeftes, stemmingen en 

mogelijkheden. Deze fascinatie voor de subjectieve ervaring van de werkelijkheid wordt ook 

zichtbaar in het Franse filmdebat en is de belangrijkste reden om dit debat te bespreken in 

relatie tot het werk van Proust en Cassiers dat in het geval van beide kunstenaars door de 

verbeelding van een innerlijke wereld van ervaringen, gevoelens en gedachten gekenmerkt 

wordt. 

 Riciotto Canudo is de eerste die al vroeg in het debat de toekomst van een 

‘subjectieve cinema’ voorzag. Film als het ultieme medium om een innerlijke wereld te 

verbeelden. Het concept van de subjectieve film werd vooral gehanteerd door schrijvers die 

pleitten voor film als ‘high art’ en die elkaar regelmatig ‘en petit comité’ ontmoetten in de 

zogenaamde ciné-club, waar bijeenkomsten werden georganiseerd, lezingen werden gegeven, 

films werden vertoond en discussies werden gevoerd.65 Deze high-art positie in het debat werd 

verdedigd en uitgedragen door onder andere Riciotto Canudo, Emile Vuillermoz en Germaine 

Dulac. Sommige filmmakers, L’Herbier en Delluc bijvoorbeeld, verwezen naar zichzelf als 

Impressionisten om op deze manier duidelijke parallellen te trekken tussen hun specifieke 

filmische visualiteit en het Impressionisme in de schilderkunst (en de muziek).66. Abel duidt de 

hierboven genoemde makers aan als de narratieve avant-garde. 

 De filmmakers en -critici die voorstander waren van een subjectieve film namen de 

stelling in dat de film in de moderne geïndustrialiseerde samenleving, waar de persoonlijke 

individuele waarneming en ervaring in verdrukking was gekomen een belangrijk kunstzinnig 

vehikel moest zijn voor de persoonlijke visie en de lyrische expressie. Ik zie een duidelijke 

verwantschap tussen deze door de Franse filmmakers en – critici gestelde diagnose van de 

moderne maatschappij en de visie van Cassiers op onze hedendaagse informatie- en 

mediamaatschappij. Ook tussen het kunstzinnige streven dat voortvloeit uit deze diagnose 

neem ik duidelijke parallellen waar, zij het dat Cassiers in zijn tijd vooral voor het theater een 

belangrijke rol ziet weggelegd wat betreft het veilig stellen van de persoonlijke zintuiglijke 

ervaring. Voor Proust geldt dat hij voor de literatuur, maar eigenlijk voor alle kunsten, de taak 

ziet weggelegd de zintuiglijke schoonheid te ontdekken ook in datgene wat daar doorgaans 
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niet voor doorgaat. Anders dan veel van zijn tijdgenoten staat hij niet kritisch tegenover de 

moderne technologie maar onderzoekt hij deze juist op haar poëtische dimensie. Proust is 

gefascineerd door de manier waarop uitvindingen als de trein, de telefoon, het vliegtuig de 

beleving van ruimte en tijd en daarmee de waarneming radicaal transformeren. Het is aan de 

schrijver om deze nieuwe manier van kijken en ervaren onder woorden te brengen en tot 

kunst te maken (Evers 2004, 124-130). 

 In haar lezing ‘Les Procédés expressifs du cinématographe’ (17 juni 1924) zegt 

Dulac67:   

 

The inner life made perceptible by images is, with movement, the entire art of cinema… 

Movement, inner life. These two terms, moreover, are not at all incompatible. What is 

more mobile than our psychological life with its reactions, its manifold impressions, its 

sudden movements, its dreams, its memories. The cinema is marvelously equipped to 

express these manifestations of our thinking, our emotions, our memories. (geciteerd in 

Abel, 1988, 310) 

 

Dulac bespreekt in haar lezing superimposition, fade, soft focus, dissolve, distortion en (large) 

close-up als visuele technieken die ofwel op psychologisch ofwel op poëtisch niveau innerlijk 

leven zichtbaar kunnen maken. Dulac stelt dat cinematografische technieken – vooral 

camerapositie en instelling, ritmische montage, close-ups - dienen om de gevoelens die latent 

in een verhaal aanwezig zijn, te vergroten en te intensiveren. Ze moeten worden ingezet om 

de psychologie of de subjectieve beleving en ervaring van het personage uit te drukken om zo 

temidden van de actie innerlijk leven te creëren. Veel van de technieken die Dulac hier noemt, 

zo zullen we in het volgende hoofdstuk zien, vinden we terug in het werk van Proust en 

Cassiers. Beiden maken, de een in taal de ander in videobeeld, veelvuldig gebruik van de 

close-up, maar ook van de vervorming van het beeld en het in en uitfaden van het beeld. In 

alle gevallen worden deze technieken ingezet om te beschrijven of zichtbaar te maken hoe de 

hoofdpersoon de wereld om zich heen ziet en ervaart.  

 De film die de ‘Franse Impressionisten’ voor ogen hadden was zo stelt Abel nog steeds 

een narratieve (vandaar zijn keuze voor de term narratieve avant-garde), zij het dat 

daarbinnen de focus nadrukkelijk verschoven werd van de handeling naar de intensiteit van de 

ervaring. Radicaler in dat opzicht is de benadering van de Surrealisten. De eerste tekenen van 

een Surrealistische opvatting over film lokaliseert Abel in de essays en recensies van Louis 

Aragon en Philippe Soupault in het eerste decennium van de vorige eeuw. Van een werkelijke 

Surrealistisch film ‘theorie’ is volgens hem echter pas sprake vanaf de jaren twintig van de 

vorige eeuw met de bijdragen in Paris-Journal van Robert Desnos.68 De aantrekkingskracht 

van de film voor de Surrealisten lag vooral in de mogelijkheid om in film het onbewuste te 

verbeelden. Desnos zag in de film een betoverend substituut voor de droomtoestand of de 
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drugs, die toegang gaf tot het onbewuste en tot onbewuste associaties en verbanden (idem, 

205) 

 

For us and us alone the Lumière brothers invented the cinema. There we were at home. 

Its darkness was like that of our bedrooms before we fell asleep. Perhaps the screen 

might be the equal of our dreams. (idem, 320) 

 

In zijn artikel Le Rêve et le cinéma (1923) beschrijft Desnos hoe hij zelf zijn gedichten schrijft 

aansluitend op het ontwaken uit een droom. Diezelfde techniek stelt hij de film voor om tot 

scenario’s te komen. De poëzie verwacht veel van de film, zo stelt Desnos, maar waar de 

poëzie zich al heeft losgemaakt uit de restricties van de logica, daar zit de film nog gevangen 

in de menselijke wetten van tijd en ruimte. Dromen in de (voor Desnos) hedendaagse films, 

zegt hij, lijken in niets op wat dromen werkelijk zijn.  

In À la recherche du temps perdu spelen dromen eveneens een belangrijke rol. In zijn 

zoektocht naar schoonheid is Proust gefascineerd door alles wat het gangbare, alledaagse 

perceptuele perspectief doorbreekt. Bij Proust is echter niet de inhoud van de droom het 

belangrijkste, maar het dromen op zich en dan vooral in relatie tot het ontwaken.  

 

In de ongewisheid van het ogenblik tussen slaap en ontwaakt-zijn wankelt en kantelt de 

wereld. Lang kan men dit schouwspel niet uithouden, men zou krankzinnig worden, maar 

even is het of men tegenwoordig is bij de schepping van de wereld, nog niet gestold door 

de gewoonte. (Evers 2004, 122) 

 

Maar de droom brengt voor Proust niet alleen de ruimte in beweging – die beweging is bij 

Proust er vooral een van vermenigvuldiging – maar ook de tijd. Volgens Evers, die Proust 

deels parafraseert, deels citeert, fascineert de droom Proust op dezelfde wijze als de spontane 

herinnering:  

 

doordat hij de Tijd op grandioze wijze verschalkt:  ver verwijderde tijden storten zich in 

een seconde op ons, verblinden ons met hun schijnsel alsof het reusachtige vliegtuigen 

waren en niet bleke sterren zoals wij geloofden, en geven ons de emotie, de schok van 

hun onmiddellijke nabijheid, om, als men ontwaakt is, opnieuw de afstand te hernemen 

die zij op wonderbaarlijke wijze hadden overbrugd. (idem, 123) 

 

De droom legt het als middel om de verloren tijd te hervinden bij Proust echter uiteindelijk af 

tegen de kunst. Alleen door een artistieke herschepping van de tijd kan de tijd worden 

herwonnen. De droom kan volgens Proust wel, zo stelt Evers, de geest aanzetten tot de kunst 

en op die manier ‘een parallel geven van wat de kunst moet recreëren’ (ibidem). De opvatting 
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van Proust wijkt dus af van de surrealistische benadering van film die op de aanname is 

gebaseerd dat film in staat zou zijn om de inhoud van dromen te reproduceren.  

 Het is overigens opvallend dat Cassiers ervoor gekozen heeft om in bijna alle delen 

van de Proustcyclus steeds te beginnen vanuit het schemergebied tussen bewustzijn en 

onderbewustzijn. In het eerste deel beschrijft de verteller hoe hij wakker wordt om vervolgens 

te ontdekken dat hij nog slaapt, in het tweede deel is Marcel ziek, de koorts beïnvloedt zijn 

waarnemingen en in het derde deel heeft Marcel samen met zijn vriend Robert teveel 

gedronken en neemt de wereld door een alcoholische nevel waar. Zo thematiseert Cassiers op 

subtiele wijze de manier waarop de innerlijke ervaring (droom, koorts of dronkenschap) de 

waarneming bepaalt en ons alledaagse waarnemingsperspectief zowel in ruimtelijk als 

temporeel opzicht vertekent. 

Een tweede aanname van de surrealistische film is dat deze in zijn aard de vorm van 

het on(der)bewuste benadert. Die laatste aanname vinden we ook terug in de theorievorming 

van Jean Epstein die in sommige van zijn teksten de camera benadert als psychoanalytisch 

instrument voor zelfkennis. Alhoewel Epstein altijd geprobeerd heeft zich te distantiëren van 

Freud doet het Freudiaanse denken volgens Abel hier wel degelijk zijn intrede in het denken 

over film. Volgens Epstein kon de camera, als bijzonder verlengstuk van het ‘zien’, het 

onbewuste bewust maken. Epstein zag het als een van de taken van de filmmaker om felle 

emoties bij het publiek op te roepen door in de film de werkelijke tijd en ruimte te doorbreken 

en het zicht te openen op een andere intuïtieve wereld.  

 Epstein geloofde dat het onderbewuste een eigen grammatica en logica had – lyrosofie 

– die een epistemologische en ontologische basis voor de filmkunst vormde, net als voor de 

moderne poëzie. Soms, alsof hij vooruit liep op de ideeën van Dziga Vertov, ging hij zelfs zo 

ver om de camera voor te stellen als een analoog oog, onafhankelijk van menselijk handelen, 

dat door de grenzen van de menselijke waarneming heen kon breken om de duur van het 

universum (cf. Bergson) zichtbaar te maken. Epstein heeft verschillende fantasieën over 

mogelijke films; zo denkt hij hardop na over toekomstige dansfilms waarbij de beweging van 

de dans zelf door bewegende cameravoering zal worden getoond.69 Ook pleit hij voor films 

waar de cameravoering dusdanig wordt ingezet dat de kijker als het ware in de film wordt 

geplaatst en vanuit de ogen van het personage meekijkt en ervaart.  

 Het radicale point of view principe waar Epstein voor pleit, zien we zowel terug in de 

roman van Proust als in de Proustcyclus van Cassiers. In A la recherche du temps perdu wordt 

het point of view gerealiseerd door de ik-verteller, in de Proustcyclus worden videobeelden op 

zo’n wijze in de live performance geënsceneerd dat ze voor de toeschouwer ervaarbaar maken 

hoe de jonge Marcel de wereld en de mensen in die wereld ervaart. Zo maken bijvoorbeeld in 

Proust 1:  De kant van Swann extreem grote close-ups van zijn ouders in relatie tot de relatief 

kleine fysieke gestalte van Marcel op het toneel tastbaar en zichtbaar hoe een kind de wereld 

van volwassenen ervaart.  
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Zowel voor de Franse Impressionisten als de Surrealisten geldt dat zij op zoek zijn naar een 

film waarin de nadruk niet ligt op het dramatische en de causaliteit van het handelen, maar op 

de expressie, de intensiteit van de ervaring en het discontinue. Een streven dat zij, zoals 

eerder gesteld, delen met Proust en Cassiers. Dit standpunt vinden we extremer uitgewerkt 

terug in de theorie van Epstein die in Le Sens 1 bis (1921) concludeert dat film niet geschikt is 

voor dramatische actie:  

 

So why tell stories, narratives which always assume a chronology, sequential events, a 

gradation in facts and feelings? Perspectives are merely optical illusions. Life is not 

systematized like those nests of Chinese tea tables each begetting the next. There are 

no stories. There have never been stories. There are only situations, having neither head 

nor tail; without beginning, middle or end, no right side or wrong side; they can be 

looked at from all directions; right becomes left; without limits in past or future, they 

are the present. (geciteerd in Abel, 242) 

 

Bovenstaand citaat lijkt een pleidooi voor de verbeelding van contingentie. Epstein streeft naar 

films waarin weinig tot niets gebeurt, maar waarin de beelden zelf, niet de handelingen, 

expressief worden. Het grotendeels ontbreken van handeling is een opvallende overeenkomst 

tussen de roman van Proust en bijna al het werk van Guy Cassiers. De beelden komen bij hen 

deels op zichzelf te staan en worden betekenisvol. Epstein spreekt in dit verband met 

betrekking tot film over een cinematografie die supernatural is. Het overstijgt de dagelijkse 

werkelijkheid. Dit overstijgende potentieel van de film kan niet los worden gezien van een 

cruciaal concept in het ontstaan van alle Franse alternatieve narratieve en non-narratieve 

benaderingen; het door Delluc ontwikkelde concept van de photogénie. Het is de moeite waard 

om uitgebreider bij dit concept stil te staan omdat het nadrukkelijk verbonden is aan de idee 

dat (film als) kunst de werkelijkheid transformeert en de mens prikkelt om op een andere 

manier naar de wereld om hem heen te kijken. De roman van Proust kan zoals eerder gezegd 

als één grote viering én thematisering van de esthetische blik, of het kunstzinnige perspectief 

worden beschouwd. En ook Cassiers wil, zoals we zagen, met zijn voorstellingen zijn publiek 

prikkelen om op een nieuwe manier te kijken. 

  

Photogénie 

 

Delluc introduceerde het begrip ‘photogénie’ om te verwijzen naar de kwaliteit van de 

filmcamera om de werkelijkheid op een nieuwe manier te laten zien, zonder haar wezenlijk te 

veranderen. In deze benadering van film ligt de opvatting besloten dat het werkelijke, het 

natuurlijke, de basis vormt van de filmische representatie en betekenisgeving - een opvatting 

die we ook terug zien in de opvattingen over de realistische (al dan niet documentaire) 

narratieve cinema - maar dat dit werkelijke door de camera en het projectiescherm 
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getransformeerd wordt in iets nieuws, zonder dat het minder werkelijk wordt. De kern van film 

als ‘photogénie’ is dat het de camera is, en niet zozeer de kunstenaar, die de schoonheid in 

het reeds bestaande ontdekt en toont. Film wordt dus niet primair als narratief maar als 

technologisch medium benaderd. Vanuit de benadering van film als specifiek technologisch 

representerend medium, komt er aandacht voor de verhouding tussen camera, werkelijkheid 

en publiek en de ruimtelijke aspecten van film.  

De nadruk op film als photogénie kan in het bredere perspectief van het moderniteit 

worden geplaatst. In het eerste hoofdstuk hebben we, in navolging van Vargish en Mook 

(1999), geconstateerd dat er binnen, wat zij als het Modernisme aanduiden, sprake was van 

een verschuiving ‘from reality to observation’. De veronderstelling dat het mogelijk was om te 

beschrijven of te verbeelden wat er los van de menselijke waarneming bestond, werd 

losgelaten ten gunste van een groeiende aandacht voor de (rol van) waarneming en de 

ervaring van die werkelijkheid, die vooral in de moderne kunst tot uitdrukking kwam. 

‘Photogénie’ bood de schrijvers in het debat het handvat om de film nadrukkelijk als moderne 

kunst te positioneren en binnen de context van een moderne esthetica te plaatsen. Nadat 

Delluc het begrip had geïntroduceerd, dook het dan ook in vele teksten in het debat op, waar 

het door verschillende auteurs met verschillende intenties verder werd uitgewerkt.  

Emile Vuillermoz stelt in 1918 in ‘Devant l’écran’ dat film in staat is om de ziel van de 

dingen bloot te leggen en dat zijn technologie in het teken staat van de onthulling en het 

zichtbaar maken. Louis Aragon brengt in zijn artikel ‘Du Décor’ (1918) ‘photogénie’ vooral in 

verband met de inzet van de close-up in film. Hij legt de nadruk op de wijze waarop de 

camera met haar fotogenische kwaliteiten objecten uit de werkelijkheid kan 

hercontextualiseren. Door in te zoomen op alledaagse objecten kunnen deze in de film zo 

worden geïsoleerd en vergroot dat ze, los van het narratief, op zichzelf betekenisvol worden. 

Hiermee worden de voorwerpen volgens Aragon poëtisch en dragers van een nieuwe moderne 

schoonheid. De close-up is, zoals we straks nog uitgebreider zullen zien, een door Proust en 

Cassiers veelvuldig gehanteerd dramaturgisch principe. De hoofdpersoon bij Proust wordt 

gedreven door het verlangen om ‘beter te zien’ en ‘zoomt’ voortdurend ‘in’ op de objecten van 

zijn verlangen. Het geïsoleerde (in taal beschreven) beeld dat als gevolg van de close-up 

ontstaat, staat bij Proust echter vooral in het teken van het gebrek aan overzicht en de 

onmogelijkheid om iets of iemand in zijn totaliteit en levendigheid te kunnen omvatten en 

bevatten. Bij Cassiers krijgt de close-up vaak vorm als een geprojecteerde close-up van het 

gezicht van de acteur waarmee ten opzichte van de toeschouwer een ruimtelijke nabijheid 

wordt gecreëerd die met het vaststaande perspectief in het theater normaal gesproken niet 

mogelijk is. De relatie tussen photogénie, de close-up en nabijheid wordt in het debat verder 

door Epstein uitgedacht in zijn theorie over het filmgedicht die later in dit hoofdstuk besproken 

wordt.  

Het moge duidelijk zijn dat vanuit het perspectief van ‘photogénie’ film nadrukkelijk in 

verband wordt gebracht met de visuele waarneming. Film vertelt niet over de werkelijkheid, 
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maar brengt haar op een specifieke manier in beeld. Wanneer de film zijn fotogenische 

kwaliteiten als uitgangspunt voor zijn kunst zou nemen, zo was de overtuiging van velen, dan 

kon met film een nieuwe vorm van kijken in de toeschouwer geïnstalleerd worden. In zijn 

artikel ‘De quelques conditions de la photogénie’ (1924) gaat Epstein zelfs zover om fotogenie 

als het enige werkelijke esthetische criterium voor de film te zien. Elke kunst, aldus Epstein, 

moet zijn eigenheid vieren. De schilderkunst bevrijdt zich van zijn representatieve en 

narratieve belangen en wil niet meer dan schilderkunst zijn, kleur die tot leven komt. De 

literatuur keert zich af van het plot en wil literair zijn. Zo is de meest pure expressie van film 

‘photogénie’. Epstein verstaat onder photogénie dat aspect van elk wezen en object dat door 

filmische reproductie versterkt en, in het geval van de close-up letterlijk, vergroot wordt. Het 

fotogenische van objecten en wezens verbindt hij onlosmakelijk aan mobiliteit in ruimte en 

tijd. Film kan objecten en wezens in beweging en daarmee tot leven brengen. Zij krijgen door 

hun reproductie een eigen persoonlijkheid en daaraan verbonden een hogere morele waarde. 

Elk aspect dat niet door filmische reproductie wordt versterkt, vergroot en in beweging 

gebracht, is volgens Epstein niet fotogeniek. En datgene wat niet fotogeniek is, zo meent 

Epstein stellig, hoort niet in een film thuis.  

Epstein beschouwt de expressie van persoonlijkheid, waaronder hij overigens meer 

verstaat dan louter subjectiviteit, als een esthetisch criterium. Op dit punt legt Epstein een 

verband tussen film en dichtkunst. Filmkunst en moderne poëzie hebben volgens hem met 

elkaar gemeen dat zij de expressie zijn van een persoonlijke sensibiliteit. Epstein is niet de 

enige in het debat die de film in verband brengt met andere kunstvormen. In hun zoektocht 

naar de eigenheid van de film als kunstvorm en alternatieven voor de narratieve esthetica 

worden de andere kunsten door veel schrijvers als referentiepunt gehanteerd. Met het oog op 

de cinematografische aspecten in het werk van Proust en het intermediale karakter van het 

theater van Cassiers, wil ik kort stil staan bij de manier waarop de Franse avant-gardistische 

filmmakers en critici de film in het debat ten opzichte van de andere kunsten positioneren. 

 

Film en de kunsten 

 

De eerste Franse schrijver die film nadrukkelijk probeert te positioneren binnen het domein 

van de kunsten, nog voordat de vraag naar film als kunst het debat domineert, is Riciotto 

Canudo. In ‘Naissance d’un sixième art’ (1911) schuift hij de film naar voren als de synthese 

tussen de plastische kunsten en de poëzie en de muziek. Film, aldus Canudo, zou een 

schilderij en beeldhouwwerk ineen moeten zijn dat zich ontwikkelt in tijd. Film is plastische 

kunst in beweging. Een aantal jaren later wordt de notie van film als plastische kunst actueel 

in de zoektocht naar alternatieven voor de narratieve film. In overeenstemming met de 

aandacht voor photogénie en cinégrafie richtten de Franse schrijvers het debat op de vraag 

hoe het shot en zijn constitutieve eigenschappen ingezet zou kunnen worden om patronen van 

continuïteit te produceren, anders dan die van de klassieke Hollywoodfilm. Eén van de nieuwe 
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continuïteitsprincipes die in het debat werd voorgesteld, was gebaseerd op de vermeende 

analogie tussen film en schilderkunst.   

 Volgens Marcel Gromaire deelt de film met de schilderkunst dat deze primair visueel 

is.70 In zijn artikel ‘Idées d’un peinture sur le cinéma’ uit 1919 houdt hij een pleidooi voor een 

filmkunst die op zoek gaat naar de symbolische expressieve kracht van kleur en vorm, die, zo 

stelt Gromaire, een scala aan betekenissen kunnen oproepen zonder dat daar een narratief 

voor nodig is.71 Gromaire beschouwt de (bewegende plastische) vorm als bouwsteen voor de 

interne logica van de film; de kleur daarentegen als zijn ziel. Nog meer dan in de schilderkunst 

betekent kleur in film volgens Gromaire vooral licht. Hardop fantaseert hij over een ‘drama of 

light’ (Abel, 176). Het is in dit verband misschien goed om kort de belangrijke rol van licht in 

de enscenering van de Proustcyclus te benoemen. De inzet van wandvullende videoprojecties 

stelt zeer specifieke eisen aan de belichting wat betreft afstelling en intensiteit – al snel is de 

videoprojectie niet meer goed zichtbaar – en leidt vaak tot grote contrasten in licht en donker 

op het toneel. Lichtontwerper Enrico Bagnoli heeft samen met Cassiers uitgebreid 

geëxperimenteerd met de mogelijkheden om met behulp van computergestuurde dynamische 

lampen zeer gericht te belichten zonder de projecties in de weg te zitten en om de beamer en 

de projecties als lichtbronnen in te zetten. Resultaat is vaak een wat ik zou willen noemen 

gefragmentariseerde belichting – over het toneel dwalen flarden licht – die leidt tot een zeer 

dynamische licht/donker werking. De belichting is hierbij niet alleen praktisch, maar vooral 

ook dramaturgisch gemotiveerd. Licht kan in de voorstellingen van Cassiers niet los worden 

gezien van schaduw en daarmee van het thema van de aan- en afwezigheid, de zichtbaarheid 

en de onzichtbaarheid, het heden en het verleden. 

 Gromaire pleit specifiek voor een Impressionistische benadering in de film. Hij is zelfs 

van mening dat de Impressionistische benadering beter op zijn plaats is in de film dan in de 

schilderkunst. Datzelfde constateert hij met betrekking tot het Kubisme. Hij spreekt dan ook 

de wens uit dat de film de schilderkunst zal bevrijden door deze schilders aan zich te binden. 

Ook Louis Aragon wijst de Kubisten op de film. Zoals eerder duidelijk werd, was Aragon zeer 

geïnteresseerd in de werking van de close-up als een bijzondere uiting van ‘photogénie’. Wat 

hij omschrijft als de ‘hercontextualisering van elementen uit de werkelijkheid’ doet hem sterk 

denken aan de vroege collagekunst van Picasso, Braque en Gris. Volgens hem zou daarom, 

voor de ontwikkeling van de film tot kunstvorm, de avant-garde zich over de film moeten 

ontfermen.  

Niet alleen de schilderkunst vormde een inspiratiebron bij de conceptualisering en 

ontwikkeling van non-narratieve continuïteitsprincipes. Naast de cineplastische opvatting 

waarbinnen formele relaties in en tussen shots als basis van de filmkunst werden beschouwd, 

maakte ook de muzikale benadering furore in het debat. Binnen deze benadering, waar met 

name Emile Vuillermoz van aan de basis heeft gestaan, wordt uitgegaan van de analogie 

tussen de vormelementen van de film en een muziekcompositie. In 1919 vergelijkt Vuillermoz 

in zijn artikel ‘Devant l’écran’ het proces van ordening van shots in film met het componeren 
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van een symfonie. Het filmische shot staat gelijk aan een akkoord, de mise-en-scène en de 

kadrering aan de noten, de scènes aan verschillende maten. Léon Moussinac stelt in ‘Du 

rythme cinégraphique’ (1923) dat film met beelden in de toeschouwer oproept wat de muziek 

met klanken in de luisteraar oproept.72 Het gaat er niet zo zeer om wat de beelden of de 

klanken betekenen, maar om dat wat ze in de zintuigen prikkelen. In de benadering van 

Moussinac is ritme de verbindende schakel tussen film en muziek. Anders dan in de ruimtelijke 

kunsten, zo stelt hij, gaat de aandacht van de toeschouwer of de luisteraar niet van het geheel 

naar het deel, maar andersom. De ervaring van een film of muziekstuk start bij het detail en 

geraakt pas vanuit daar bij het geheel. In film en muziek moeten de toeschouwer en de 

luisteraar stap voor stap mee worden genomen naar de ervaring van het grotere visuele of 

muzikale thema. Gebruik van ritme is daarvoor onontbeerlijk. Want ritme, meent Moussinac, 

prikkelt de zintuigen. Het heeft het vermogen om de herinnering te stimuleren. Ieder detail 

wordt door het geheugen herkend als de expressie van een groter geheel.  

Zowel in de esthetica van Proust als Cassiers neemt het detail en het fragment, zoals 

in het volgende hoofdstuk duidelijker zal blijken, een belangrijke plaats in. Het is niet toevallig 

dat één van de thema’s die Proust hanteert om de werking van het detail te demonstreren de 

muziek is. Een terugkerend motief in A la recherche du temps perdu is de muzikale frase van 

de componist Vinteuil die door verschillende personages op verschillende momenten gehoord 

wordt. Zij zijn betoverd door de schoonheid die zich in dit fragment lijkt op te houden en 

waarvan de rijkdom pas langzaam hoorbaar wordt in het (steeds opnieuw) beluisteren van het 

geheel. Het is steeds vanuit de ervaring en/of de bestudering van het detail - of het nu om 

deze muzikale frase gaat, of om het gele stukje muur uit het schilderij van Vermeer, of de 

haarstreng van de slapende Albertine - dat Marcel en andere personages proberen tot een 

betekenisvol geheel te komen. Ditzelfde geldt voor de lezer van Proust en de toeschouwer van 

Cassiers. Met de relatief losse fragmenten die hen worden aangereikt, worden zij geprikkeld 

om hun eigen melodie en akkoorden te componeren.  

 Naast de schilderkunst en de muziek, wordt film in het debat het meest regelmatig in 

verband gebracht en vergeleken met de literatuur, in het bijzonder met de poëzie. Zo stelt 

André Levinson in ‘Pour une poétique du film’ (1927) dat de film en de (moderne) roman aan 

dezelfde wetten gehoorzamen en dezelfde middelen tot hun beschikking hebben om het 

publiek aan te spreken. Al in 1917 houdt Guillaume Apollinaire een redevoering in het Théâtre 

de Vieux-Colombier waarin hij dichters oproept zich op de film te richten.73 Philippe Soupault 

stelt in ‘Note 1 sur le cinéma’ (1918) dat juist film de dichter de gelegenheid geeft om tijd en 

ruimte te manipuleren en de gangbare wetten en conventies omver te werpen:  ‘it’s power is 

tremendous since it reverses all natural laws’. (Abel: 143)74 Soupault ziet de kans van de film 

op zijn ‘trauma’ (cf. Vargish en Mook) blijkbaar wel degelijk voor zich.  

 Een jaar voor de redevoering van Apollinaire, in het al vaker genoemde ‘Devant 

l’écran’, schrijft Vuillermoz verlangend:  ‘if poets would become interested in the cinema and 

the cinema would interest itself in poets!’ (idem,131) Naar de mening van Vuillermoz biedt 
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film de dichter de mogelijkheid om al zijn poëtische ambities uit te laten komen. Hij baseert 

deze overtuiging vooral op het filmische vermogen om beelden naast en tegenover elkaar te 

plaatsen. Vuillermoz beschouwt de montage van het simultaan aanwezige als één van de 

belangrijkste technische mogelijkheden van de film. Hij constateert een overeenkomst met de 

simultaan poëzie van onder andere Apollinaire en wijst op de belangrijke rol van de idee van 

gelijktijdigheid in de vooroorlogse collage esthetiek van de Franse poëzie. Vuillermoz 

werkt de relatie tussen film en poëzie niet verder uit, maar na de oorlog keert het concept van 

het simultane terug bij onder andere Blaise Cendrars.75 Hij propageert het gebruik van 

filmische procédés als wisselende perspectieven en opnamesnelheden, en snelle montage als 

ritmische componenten voor een simultane poëtische film. Degene die in het debat echter het 

meest systematisch stil staat bij de relatie tussen film en poëzie is Jean Epstein. Bij zijn 

visioen van het filmgedicht zal ik in de volgende paragraaf uitgebreider stil staan. 

 Uit bovenstaande bespreking is gebleken dat in de zoektocht naar de eigenheid van 

film deze veelvuldig met andere kunstvormen wordt vergeleken. Afgezien van het theater, dat 

in het debat slechts in de enge zin als drama wordt opgevat en juist, in reactie op de theatrale 

aspecten van de vroege film, vooral wordt aangehaald om de film tegen af te zetten, worden 

met betrekking tot de andere kunsten door de deelnemers aan het debat vooral de 

overeenkomsten met de film gesignaleerd. De film kan ‘schilderen met licht’, doet in zijn 

opeenvolging van shots denken aan een ‘symfonie’ en kan begrepen worden als een ‘visueel 

gedicht’. Enerzijds kan deze strategie van de vergelijking verklaard worden vanuit het feit dat 

men voor het beschrijven en definiëren van een ‘nieuw’ medium – de film - teruggrijpt op de 

‘oude media’ binnen de context en ten opzichte waarvan men het nieuwe medium wil 

positioneren. Maar dat is niet het hele verhaal. De schrijvers in het debat die op zoek zijn naar 

de alternatieve narratieve en non-narratieve mogelijkheden van film spreken in hun artikelen 

met name over de potentie van film als instrument, als middel om een nieuwe, moderne kunst 

te creëren. De mogelijkheid van film als technologisch procédé om een andere manier van 

kijken te introduceren en de verbeelding en ervaring van ruimte en tijd (door montage en 

andere cinematografische technieken) te dynamiseren biedt de overige kunsten een vorm om 

de beperkingen (in ruimte en/of tijd) waartegen zij met hun eigen kunstzinnige vormen 

aanlopen te doorbreken.  

 Zowel Aragon, Gromaire, Soupault als Apollinaire roepen respectievelijk beeldend 

kunstenaars en dichters op om zich over de film te ontfermen en het (avant-gardistische) 

kunstzinnige experiment naar de verbeelding van tijd, ruimte en subjectiviteit voort te zetten 

binnen de cinematografische vorm. Film lijkt door deze schrijvers te worden beschouwd als de 

meest geëigende vorm voor de moderne kunstenaar, een platform voor het moderne 

kunstzinnige experiment, de kraamkamer voor een nieuwe esthetica, een instrument dat de 

moderne kunstenaar zich toe kan en moet eigenen. In veel filmexperimenten van de Franse 

avant-garde krijgt de roep naar het overschrijden van de grenzen tussen de verschillende 

kunsten concreet gestalte. Schilders en fotografen maken films, dichters schrijven 
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filmgedichten. Hun resultaten vinden niet de weg naar de filmtheaters, maar worden vertoond 

binnen de context van de ‘high art’, in galerieën en ciné-clubs.76  

 Overtuigd van de toekomst van film als de synthese van de kunsten beschrijft Canudo 

in ‘Réflexions sur la septième art’ (1923) hoe film in toenemende mate de kunst zal gaan 

aanvoeren. Film is in staat om schilderkunst, muziek en poëzie samen te brengen en helder 

gestalte te geven aan visuele emoties door ze met licht tot leven te brengen. De nieuwe 

kunstenaar is volgens Canudo de beeldschermkunstenaar:  de ‘écraniste’. Het is, zo stelt 

Canudo, nu nog enkel wachten tot de film zijn Wagner vindt om de ongrijpbaarheid van het 

leven te fixeren en het innerlijke leven tot uitdrukking te brengen. In het licht van het 

voorgaande is het interessant om op te merken dat Cassiers van huis uit grafisch kunstenaar 

is en juist op de kunstacademie de theatrale vorm heeft ontdekt. Van het begin af aan speelt 

het visuele en grafische een belangrijke rol in zijn werk zoals blijkt uit zijn inzet van onder 

andere dia’s, tekstprojecties en videobeelden in de live performance, maar ook uit de wijze 

waarop hij het toneelbeeld vormgeeft. Cassiers werkt in zijn voorstellingen altijd nauw samen 

met beeldend kunstenaars, videokunstenaars en vormgevers. Evenals vele avant-gardistische 

kunstenaars uit het begin van de vorige eeuw onderzoekt hij de cinematografische 

mogelijkheden om de ruimtelijke en temporele grenzen van het theater te doorbreken en 

voorbij de beperkingen van de dramatische theatertekst te geraken. 

 

Het filmgedicht volgens Epstein  

 

In het voorgaande spraken we al kort over Epstein en zijn visioen over de versmelting van film 

en poëzie. Het is interessant om wat langer bij Epstein stil te staan omdat hij zijn ideeën over 

de relatie tussen film en poëzie het meest gedetailleerd heeft uitgewerkt. In ‘Le Cinéma et les 

lettres modernes’ (1921) ontvouwt Epstein zijn idee voor het filmgedicht waarin beelden 

worden gemonteerd op basis van het principe van gelijktijdigheid in plaats van opeenvolging, 

zodat hun metaforische en associatieve betekenis op de voorgrond wordt geplaatst. 77 Hij 

modelleert zijn blauwdruk voor het filmgedicht naar de poëzie van Apollinaire en Cendrars 

waarin de betekenis van de opgeroepen beelden zich opstapelt door een patroon van 

overeenkomst en verschil, herhaling en variatie. Dit spel met herhaling en verschil, zoals ik 

verder zal beargumenteren in hoofdstuk 9, is eveneens kenmerkend voor zowel het werk en 

de esthetiek van Proust als Cassiers. Epstein’s uiteindelijke doel is een film die het denken van 

de mens zowel verbeeldt áls ‘is’.  

 Epstein signaleert zeven overeenkomsten tussen de film en de moderne literatuur, in 

het bijzonder de moderne poëzie.78 De eerste is de esthetiek van de (intieme) nabijheid. Film 

en literatuur beschouwen de werkelijkheid niet van een afstand, maar dringen haar binnen. In 

de film speelt de close-up een cruciale rol in het creëren van een ervaring van nabijheid en 

intimiteit. De tweede overeenkomst is de esthetiek van suggestie. Film en literatuur moeten 

geen verhalen vertellen, maar situaties presenteren. Situaties hebben geen kop of staart en 
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kunnen vanaf alle kanten bekeken en getoond worden. Dit tonen moet volgens Epstein een 

vluchtig tonen zijn. De situaties worden schetsmatig in de verbeelding van de toeschouwer 

opgeroepen. De derde overeenkomst is de esthetiek van de afwisseling. De dynamiek die 

kenmerkend is voor het moderne leven moet tot uitdrukking komen in de film en de literatuur.  

 Voor Epstein hangt de fragmentarisering van het moderne leven nauw samen met de 

gelijktijdigheid van de indrukken en ervaringen van de moderne mens. Werkelijke 

gelijktijdigheid kan noch in beeld noch in taal worden gecreëerd – Epstein spreekt van een 

‘fysiologische utopie’- maar de film en literatuur kunnen haar wel benaderen door te streven 

naar een snelle afwisseling van beelden. Hiermee komt Epstein op de vierde overeenkomst:  

de esthetiek van de mentale snelheid. Wanneer beelden in een hoog tempo worden 

afgewisseld, wordt de toeschouwer of lezer tot een vergelijkbare snelheid in denken aangezet. 

Volgens Epstein is sinds de introductie van de film de snelheid van de waarneming explosief 

toegenomen. De tijd die de toeschouwer nodig heeft om het beeld te ‘lezen’ is korter 

geworden. In dit opzicht heeft film naar de mening van Epstein dan ook een educatieve 

functie. Een mening die, zoals we hebben gezien, ook spreekt uit Benjamin’s benadering van 

de film als trainingsgrond voor de zintuigen van de mens.  

 De vijfde overeenkomst is de esthetiek van de sensualiteit. Film en poëzie, mede door 

hun potentie om een ervaring van nabijheid te creëren, zijn beide primair zintuiglijk. De zesde 

overeenkomst betreft de esthetiek van visuele metaforen. Zowel de film als de poëzie maken 

gebruik van metaforische verwijzingen in hun beelden. De zevende overeenkomst tot slot is de 

esthetiek van het ogenblik. Film en moderne literatuur verbeelden het heden dat voortdurend 

aan verandering onderhevig is. Zelf zijn zij, aldus Epstein, minstens even veranderlijk. In het 

volgende hoofdstuk zal ik stil staan bij de vraag hoe de zeven kenmerken die Epstein 

onderscheidt weerspiegeld worden in de roman van Proust en de theaterserie van Cassiers en 

hoe hun werk zich verhoudt tot het concept van het filmgedicht.  

 In zijn artikel ‘De quelques conditions de la photogénie’ (1924) noemt Epstein de film 

het meest waarachtige medium voor het onwaarachtige, onwerkelijke en, in navolging van 

Apollinaire, surreële en beschouwt deze daarom als het meest machtige medium voor de 

poëzie. Wat zij delen is dat ze de verbeelding zijn van een persoonlijke sensibiliteit:  

 

Matter is molded and set into relief by personality; all nature, all things appear as a man 

has dreamed them; the world is created as you think it is; pleasant if you think it so, 

harsh if you believe it so. Time hurries on or retreats, or stops and waits for you. A new 

reality is revealed, a reality for a special occasion, which is untrue to everyday reality 

just as everyday reality is untrue to the heightened awareness of poetry. (geciteerd in 

Abel, 1988, 318) 

  

Film die een nieuwe wereld onthult, verbeeldt en creëert. In het voorgaande hebben we gezien 

dat het in het debat cruciale concept van de photogénie juist naar deze potentie van de film 
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verwijst. Photogénie is volgens Epstein dus bij uitstek een poëtische kracht. De dynamiek van 

de film, zowel de beweging van het beeld (cameravoering), in het beeld en tussen de beelden 

(montage) maakt het mogelijk om, net als in de poëzie, het bekende in ‘geheel nieuwe 

betrekkingen van tijd en ruimte’ te plaatsen (Kattenbelt 1997). 

 

 

Van visioen tot werkelijkheid:  van film tot video 

 

Ondanks het feit dat veel van de schrijvers in het vroege Franse filmesthetische debat zelf ook 

in de filmpraktijk actief waren als filmmaker en films produceerden, is het van belang om ons 

te blijven realiseren dat de deelnemers aan het debat vooral op papier een route voor de 

toekomstige film uitstippelden. Ze fantaseerden openlijk over de richting die film zou moeten 

inslaan. Het debat bracht hiermee soms eerder visioenen dan observaties voort. In bestaande 

films die men in het debat uitgebreid van commentaar voorzag, nam men wel de tekenen van 

een nieuwe film als kunst waar, maar tegelijkertijd leek men het erover eens te zijn dat dit 

slechts de eerste wankele schreden waren op weg naar een filmkunst die tot ontwikkeling en 

bloei moest komen, maar waarvan men zich wel reeds een beeld vormde.  

 Als het inderdaad zo is dat het vroege Franse filmesthetische debat vooral visioenen 

tot uitdrukking heeft gebracht, dan is de volgende vraag of en hoe die visioenen werkelijkheid 

zijn geworden. In zijn essay ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit’ (1936) stelt Benjamin dat het vaak pas in een andere kunstvorm is dat de 

beoogde werking van een kunstvorm wordt gerealiseerd:  

 

One of the foremost tasks of art has always been the creation of a demand which 

could be fully satisfied only later. The history of every art form shows critical epochs in 

which a certain art form aspires to effects which could be fully obtained only with a 

changed technical standard, that is to say, in a new art form. (2007, 237)79 

 

Mijn stelling is dat veel van de dromen van de Franse film avant-garde over een niet-

narratieve of subjectieve film werkelijkheid zijn geworden met de komst van het medium 

video. De elektronische materialiteit van het medium video maakt dat beeld en geluid, anders 

dan in film, veel gemakkelijker, ingrijpender én direct gemanipuleerd kunnen worden. Die 

mogelijkheden tot manipulatie zijn alleen maar toegenomen met de komst van digitale 

technologieën. Video is bij uitstek in staat om de zintuiglijke dimensie van de werkelijkheid - 

de intensiteit van kleur, licht, vorm, geluid – ervaarbaar te maken. Juist daarom leent video 

zich er goed voor om een innerlijke, subjectieve werkelijkheid te verbeelden die zich 

onderscheidt van de naturalistische nabootsing van de fysieke werkelijkheid. 

 Is de videoclip, met zijn snelle afwisseling van vaak autonome beelden, in zekere zin 

niet het filmgedicht waar Epstein over sprak? En is de veejay die live beelden mixt en 
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manipuleert wellicht niet de beeldschermkunstenaar (écraniste) waar Canudo om vroeg? Zien 

we Gromaire’s visioen van een ‘drama of light’ niet terug in video-installaties waarin 

nadrukkelijk wordt gespeeld met video als lichtbron? Benaderen die videokunstenaars die het 

scherm van de monitor als autonoom kunstzinnig vlak hanteren niet het vroege ideaal van de 

film als cineplastische kunstvorm? En kunnen we niet veel van het werk van een 

videokunstenaar als Bill Viola opvatten als een poging om het innerlijk leven – de intensiteit 

van de ervaring en het denken – tot uitdrukking te brengen en de mens direct op zijn 

zintuiglijkheid aan te spreken? 80  

 In deze paragraaf sta ik stil bij de wijze waarop het medium video zich ten opzichte 

van film tot de tijd verhoudt en bij de (kunstzinnige) mogelijkheden die het medium biedt om 

de tijd te verbeelden. Ik doe dit niet alleen om zichtbaar te maken hoe in de videokunst het 

streven naar een niet-naturalistische esthetica zoals dat in de vroege film weerklonk, wordt 

voortgezet, maar ook om later in de analyse beter inzichtelijk te kunnen maken op wat voor 

wijze en vanuit welke intentie Cassiers video inzet in de Proustcyclus. Ik hanteer twee 

verschillende perspectieven van waaruit ik inga op de relatie tussen video en tijd. Vanuit het 

eerste perspectief staat de tijdservaring van de toeschouwer centraal. De vraag is op welke 

tijdservaring het medium video in relatie tot de toeschouwer aanstuurt en aan welke 

ervaringsbehoefte de video in dit opzicht tegemoet komt. Startpunt is de notie van the 

televisual, een concept dat mediahistoricus William Uricchio hanteert om zichtbaar te maken 

hoe, voortkomend uit een verlangen naar de ervaring van gelijktijdigheid, zich reeds in het 

tijdperk van de vroege film visioenen van een visueel medium aandienden dat net als de 

telegraaf en de telefoon een ervaring van gelijktijdigheid kon bewerkstelligen. De televisie 

werd volgens Uricchio de belichaming van dit verlangen naar deze ervaring van 

gelijktijdigheid. Live video begrijp ik vanuit deze redenatie vervolgens als weer een nieuwe 

materialisatie van dit verlangen. Vanuit het tweede perspectief staat de representatie van tijd 

in de videokunst centraal. Aan de hand van Nicoletta Torcelli’s Video. Kunst. Zeit. (1996) 

waarin de kunsthistorica de tijdsesthetiek in de videokunst vanaf de jaren zeventig tot de 

jaren negentig van de vorige eeuw onderzoekt, sta ik stil bij de verschillende manieren waarop 

kunstenaars zich met het medium video tot de tijd willen en kunnen verhouden. 

 

Video als belichaming van het cinematografische en televisuele 

 

Uricchio’s centrale argumentatie in ‘There is more to the camera’s obscura then meets the eye’ 

(2002), zoals we in hoofdstuk 1 al hebben gezien, is dat er al voor de uitvinding van de 

televisie, gevoed door ervaringen met de technologie van de telefoon en de telegraaf, ten 

aanzien van beeldtechnologie een temporeel verwachtingspatroon bestond dat gebaseerd was 

op ervaringen van gelijktijdigheid, liveness en duur. Dit verwachtingspatroon bepaalde mede 

de omstandigheden waarbinnen de film zich als technologie en als kunstvorm ontwikkelde. De 

uitvinding van de telegraaf en telefoon leidde ertoe, zo stelt Uricchio, dat de ervaring van in 
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het hier en nu verbonden te zijn met mensen en plaatsen op afstand een cruciaal bestanddeel 

werd van de moderne perceptie. Uricchio toont aan dat al aan het eind van de negentiende 

eeuw de verwachting bestond dat het mogelijk moest zijn om een visueel medium uit te 

vinden dat net als de telegraaf en telefoon in staat was om ervaringen van liveness en 

gelijktijdigheid tot stand te brengen. Dat medium waar men naar op zoek ging, was niet de 

film, stelt Uricchio, maar de televisie. Hij benadrukt dat niet alleen het cinematografische, 

maar ook het televisuele én de wisselwerking tussen beide de intermediale context bepaalt 

waarbinnen de film als medium is ontstaan. (idem, 103) Samen omvatten zij het complex aan 

temporele ervaringen dat in de moderne temporaliteit samenkomt.  

 Uricchio betoogt dat er geen gebrek was aan ideeën en fantasieën over hoe de 

televisie er uit moest zien. Veel van deze ideeën bleven echter ideeën en Uricchio spreekt in 

de context van de late negentiende eeuw dan ook zeer bewust over het televisuele als conditie 

voor een specifieke representatiepraktijk, in plaats van over televisie als technologisch 

medium.81 De film ontwikkelde zich in deze periode, in tegenstelling tot de imaginaire 

televisie, zoals we hebben gezien wél tot dominante visuele praktijk, maar dit wil volgens 

Uricchio niet zeggen dat het televisuele geen rol speelde in de met name temporele 

verwachtingen die publiek en makers in de begintijd koesterden met betrekking tot de 

technologie van de film. Eén van de noties van tijd die nadrukkelijk met het televisuele 

verbonden is en die het verwachtingspatroon rond de cinematografie eveneens bepaalde, is 

die van de stromende tijd. Het is volgens Uricchio niet toevallig dat de namen die men aan de 

verschillende cinematografische technologieën toekende vaak op een of andere wijze 

refereerden aan het levende karakter van het beeld (Bioscope, Vitagraph). Ook de dominantie 

van het eerder besproken actualiteitengenre in de beginjaren van de film, wijst er volgens 

hem op dat in de vroege film gestreefd werd naar de ervaring van liveness en de daaraan 

verbonden notie van ‘erbij’ zijn. (2002, 115) 

 Een ander aspect van het televisuele dat tot uitdrukking komt in de vroege non-fictie 

film is de specifieke kijkervaring. De televisuele conditie gaat uit van de gelijktijdigheid van 

datgene wat het beeld toont en de toeschouwer. Zij bevinden zich in dezelfde tijd, maar op 

een andere plek. Het beeld brengt de verschillende plekken in de tijd bij elkaar. Met name 

vanuit het perspectief van de non-fictie film wordt zichtbaar dat de toeschouwer ten tijde van 

de vroege film eveneens een ervaring van aanwezigheid beleefde. Denk bijvoorbeeld aan de 

newsreels die in bioscopen werden getoond. Het verslag van gebeurtenissen van over de 

gehele wereld maakte het publiek tot aanwezige getuige. Bovendien werd in de vroege non-

fictie film het hier en nu van de vertoning niet ontkend, maar benadrukt.82 

 Uricchio’s argumentatie maakt duidelijk dat het cinematografische en het televisuele in 

het perspectief van moderniteit, in het bijzonder in dat van de moderne temporaliteit niet los 

van elkaar kunnen worden gezien. Samen vertegenwoordigen zij het complexe geheel aan 

moderne tijdservaringen - de ervaring van het verleden, de ervaring van het hier en nu, de 

ervaring van gelijktijdigheid - en het moderne temporele spanningsveld tussen de 
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beheersbare, gefragmentariseerde tijd en de oncontroleerbare, stromende tijd. In video, zo 

zouden we kunnen zeggen, komen het cinematografische en het televisuele en de daaraan 

verbonden temporele ervaringen eindelijk in één medium samen. Net als film heeft video de 

mogelijkheid om de tijd te ‘bewaren’. Ondanks de ontologische verschillen – in het geval van 

film worden door de camera opgenomen beelden op celluloid vastgelegd, in het geval van 

video worden beeld en geluid tegelijkertijd opgenomen op een magnetische tape en omgezet 

in elektronische impulsen – is video net als film in staat om dat wat zich aan de camera 

voordoet op te nemen en op te slaan. Met televisie deelt het de mogelijkheid om dat wat zich 

in het hier en nu aan de camera voordoet direct te tonen en bij de toeschouwer op een 

ervaring van gelijktijdigheid, liveness en betrokkenheid aan te sturen. Cassiers maakt in de 

Proustcyclus, zoals we zullen zien, van al deze temporele mogelijkheden van video gebruik om 

de toeschouwer tot herinnering en reflectie aan te zetten.  

 

De esthetiek van de reële tijd 

 

Vertrekkend vanuit de vraag naar tijdsesthetiek in de videokunst bespreekt Torcelli in Video. 

Kunst. Zeit. (1996) twee generaties videokunst. Alhoewel binnen iedere generatie afzonderlijk 

zeer uiteenlopende vormen van videokunst kunnen worden onderscheiden, meent Torcelli 

deze verschillende vormen met elkaar in verband te kunnen brengen op grond van een 

gedeelde tijdsesthetiek. De eerste generatie, waartoe ze grofweg de videokunst uit de jaren 

’60 tot halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw rekent, brengt ze in verband met de 

esthetiek van de ‘Realzeit’. Ze ontleent het concept van de reële tijd aan het videodiscours uit 

diezelfde periode waarin zowel kunstenaars als kunstcritici de term gebruiken om naar hun 

eigen werk en dat van anderen te verwijzen. (1996: 170) De tweede generatie, die in haar 

periodisering videokunst van halverwege de jaren ’70 tot halverwege de jaren ’80 van de 

vorige eeuw omvat, verbindt ze aan de esthetiek van de ‘Imaginäre Zeit’. Het is deze 

esthetiek die, aldus Torcelli, de videokunst van nu (haar boek verscheen in 1996) nog steeds 

bepaalt.83  

 Torcelli’s indeling vertoont opmerkelijke overeenkomsten met het onderscheid dat ik 

heb gemaakt tussen de vroege non-fictie film en de fictiefilm, in het bijzonder met betrekking 

tot de wijze waarop zij zich tot tijd verhouden. Net als de vroege non-fictie film staat het begin 

van de videokunst, zoals deze door Torcelli in kaart wordt gebracht, zowel in het teken van 

een fascinatie voor het vastleggen van het leven zelf als van een fascinatie voor de 

performatieve mogelijkheden van de technologie. Het belang van het hier en nu van de 

vertoning en de notie van de stromende tijd bepalen zowel de vroege non-fictie film als de 

‘vroege’ video.  

 Eén van de tendensen die Torcelli in de eerste generatie videokunst onderscheidt, is 

het politiek georiënteerde videoactivisme. In zijn functie van opnamemedium is video net als 

film in staat om datgene wat zich in het heden aan de camera voordoet te bewaren als een 
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verleden, om dit later weer als heden beschikbaar te kunnen stellen. Van die mogelijkheid 

maken volgens Torcelli veel kunstenaars in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw dankbaar 

gebruikt. Net als ten tijde van de vroege non-fictie film richten de kunstenaars zich vooral op 

het filmen van alledaagse taferelen. Anders dan de actualiteitenfilmpjes in de begindagen van 

de film echter, komen de videofilmpjes niet zozeer voort uit een fascinatie voor en 

verwondering over het bewegende beeld, maar eerder uit een politieke intentie om beelden 

van het ‘echte’ leven te tonen. Onder ‘echte’ beelden verstaat men die beelden van het leven 

die niet tot de publieke opinie doordringen, geen deel uit maken van de openbaarheid, omdat 

men ze niet op televisie te zien krijgt.84 Ook in hun rauwe, onafgewerkte en technisch 

imperfecte voorkomen, onderscheiden de videobeelden zich van de gelikte televisiebeelden. 

Deze huis-tuin-en-keuken esthetiek wordt, zo stelt Torcelli, echter bewust gekoesterd. (idem, 

25) 

 Het videoactivisme begeeft zich nadrukkelijk op de grens tussen kunst en leven. In de 

activistische videobeweging zijn ook veel niet-kunstenaars actief. Tegelijkertijd, zo laat Torcelli 

zien, wordt video in het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw ook steeds nadrukkelijker 

als kunstvorm erkend. Steeds meer beeldend kunstenaars experimenteren met het medium 

dat gestaag zijn weg vindt naar de galerie en het museum. (idem, 28-29) De beeldende kunst 

wordt in deze periode sterk gedomineerd door de stroming van de conceptuele kunst en de 

performatieve body art. Ondanks duidelijke verschillen, merkt Torcelli op, gaan beide 

stromingen uit van een kunstbegrip waarin de nadruk ligt op het proceskarakter van de kunst 

in plaats van op het product. (idem, 30) Zowel conceptuele kunstenaars als performance 

kunstenaars zetten in de jaren ’70 steeds vaker video in. Zo wordt video onder andere 

gebruikt om eenmalige performatieve acties op te nemen, vast te leggen en later in de context 

van het museum of de galerie te vertonen, maar steeds vaker ook wordt video zelf onderdeel 

van de live performance, waarbij kunstenaars de mogelijkheid van live video exploreren. Het 

proces van tonen zelf, de aanwezigheid van de camera en de verhouding van de performer tot 

de camera treedt op de voorgrond.85 (idem, 31-35) Ook deze aandacht voor de 

performativiteit van het medium maakt dat we de eerste generatie videokunst in verband 

kunnen brengen met de vroege film. Met de inzet van live video maken videokunstenaars niet 

langer alleen van de mogelijkheid gebruik om dat wat zich aan de camera voordoet op te 

nemen – een mogelijkheid die ik als cinematografisch heb geduid – maar ook van de 

mogelijkheid om dit direct live af te spelen (de zogenaamde feedback loop). Live video, zo 

stelt Torcelli, wordt door de eerste generatie ingezet om de zintuigen en de ervaring van het 

nu, de absolute tegenwoordigheid, te intensiveren. Tegelijkertijd problematiseert de inzet van 

live video deze ervaring ook. De live videobeelden zijn geen herinnering en ook geen 

verbeelding, maar vormen een soort van ‘Pseudopräsenz’, een spoor van het bijzondere, 

eenmalige van een situatie. (idem, 34). 

 De fascinatie voor de mogelijkheid van live beeld plaatst Torcelli in de context van het 

medium televisie dat, zo stelt ze, het verlangen naar de ervaring van gelijktijdigheid heeft 
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geïnstitutionaliseerd. (idem, 37) Volgens Torcelli wordt de mogelijkheid van live beeld in deze 

periode op grofweg twee manieren ingezet:  om de toeschouwer met een live beeld van 

zichzelf te confronteren (een spel met het spanningsveld tussen zelfbeeld en afbeelding, de 

camera als spiegel) of om een quasi neutrale blik van buitenaf te creëren (de camera als 

controlerend oog). (idem, 38) Beide mogelijkheden genereren, zij het ieder op een eigen 

wijze, een ervaring van gelijktijdigheid. De gelijktijdigheid van het fysiek aanwezige lichaam 

(van performer en/of toeschouwer) en het live videobeeld van dat lichaam stelt de 

videokunstenaar in staat om de waarneming van de toeschouwer te prikkelen en uit balans te 

brengen. 

 Ondanks de uiteenlopende vormen waarin de videokunst zich in de jaren ’60 en ’70 

van de vorige eeuw manifesteert – straatvideo’s, (interactieve) video installaties, (live) video 

performances – en ondanks de verschillende intenties – politiek activisme, mediakritiek, 

conceptueel onderzoek, zintuiglijke prikkeling – delen zij volgens Torcelli alle de fascinatie 

voor het hier en nu, de absolute tegenwoordigheid, de tijd als stroom:  

 

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen politisch motivierter und künstlerisch orientierter 

Bewegung:  Die Unmittelbarkeit, Direktheit und Aktualität von Video. Video ist das 

Medium, das sich für die Erforschung des Alltäglichen und für die Erprobung neuer 

Sehgewohnheiten anbietet. Es transportiert das Gewöhnliche, die banale Alltäglichkeit. 

(idem, 27) 

 

Video als medium dus dat een nieuwe kijkhouding genereert en de alledaagse werkelijkheid 

transformeert. Vervang het woord video door film en we horen Epstein die zijn opvatting over 

photogénie uiteenzet. Ook in andere opzichten kunnen we het denken van Epstein in verband 

brengen met de eerste generatie videokunst. Volgens Epstein, zo constateerden we eerder, 

was de cinema niet geschikt voor het vertellen van verhalen, maar moest het situaties tonen, 

zonder begin of eind, zonder dramatische spanningsopbouw. Het is precies deze tijdsesthetiek 

die we in de videokunst uit deze periode terugzien, maar die in de fictiefilm bijna volledig uit 

beeld is geraakt. 

 

De esthetiek van de imaginaire tijd 

 

Halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw, zo stelt Torcelli, stagneert de ontwikkeling van 

de videokunst. Videokunst, ergens tussen proces en product in, blijkt onverkoopbaar. Steeds 

meer kunstenaars laten het medium rechts liggen. Met de conceptuele en minimalistische 

kunst op zijn retour, ontstaat er een tegenbeweging in de videokunst die Torcelli aanduidt als 

de ‘tweede generatie’. (idem, 167-168) Kunstenaars gaan op zoek naar een nieuwe videotaal 

en –grammatica. Hierbij, aldus Torcelli, wordt video steeds minder in verband gebracht met de 

directe weergave van de werkelijkheid en steeds vaker als metafoor voor het bewustzijn 
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gethematiseerd. (idem, 169) Sommige critici menen dat het medium video in zijn aard de 

vorm van het menselijk bewustzijn nadert. 86 We horen hier echo’s van de pleitbezorgers van 

de surrealistische film die, zo zagen we eerder, op vergelijkbare wijze overeenkomsten 

ontwaarden tussen de film en het on(der)bewuste van de mens.  

 De tijdsesthetiek van deze tweede generatie videokunst, die net als de eerste 

generatie veel uiteenlopende verschijningsvormen kent, duidt Torcelli als de esthetiek van de 

imaginaire tijd. Torcelli duidt met het begrip ‘imaginair’ op de innerlijke, subjectieve tijd van 

het menselijk bewustzijn. 

 

Zeit als Material wird durch technische Manipulationen überlagert, verlangsamt, 

beschleunigt, umgekehrt, abgehackt, zum Zittern und zum Stillstand gebracht. Nicht 

mehr die homogene Dauer der „Realzeit“ – die Zeit als Linie stetig neuer Jetzt-Punkte 

– wird thematisiert, sondern der Verweis auf die Innerlichkeit und auf das 

Vorstellungsvermögen des Bewusstseins treten in den Vorgrund. (idem, 170) 

 

In de videokunst van de tweede generatie wordt de notie van tijd als stroom verdrongen door 

de notie van de tijd die gefragmentariseerd kan worden en anderszins gemanipuleerd. Tijd 

komt beschikbaar als materiaal. Eenzelfde temporele paradigmawisseling hebben we 

geconstateerd met betrekking tot de film. Na de eerste jaren van de vroege non-fictiefilm 

raakten filmmakers steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheid om tijd niet te presenteren, 

maar te construeren. Montage, camerabeweging en camera-instellingen werden de 

belangrijkste cinematografische middelen in het streven de tijd te dynamiseren. Waar in het 

geval van de film, zoals we hebben gezien, de constructie van tijd uiteindelijk vooral in dienst 

is komen te staan van de verbeelding van een imaginaire, in de zin van fictieve, wereld van 

elkaar logisch opvolgende handelingen, daar zet video, zo wordt uit de beschrijving van 

Torcelli duidelijk, de manipulatie van tijd in voor de verbeelding van het niet-lineaire, het 

heterogene, het ambivalente, het subjectieve. 

 Torcelli plaatst de opkomst van de tweede generatie videokunst in de context van het 

postmodernisme en stelt dat deze in veel van zijn verschijningsvormen gekarakteriseerd kan 

worden onder verwijzing naar postmoderne ‘eigenschappen’ als deconstructie, heterogeniteit, 

fragmentarisering, discontinuïteit en parodie. (idem, 172). Eén van de tendensen die Torcelli 

bijvoorbeeld binnen de tweede generatie onderscheidt, is de deconstructie van beeldtaal van 

de televisie. De anti-tv houding van de eerste generatie ondergaat een transformatie. 

Videokunstenaars eigenen zich de beelden van de televisie toe in plaats zich er vanaf te keren, 

plaatsen ze in een nieuwe volgorde en context en creëren zo een parodiërend commentaar. 

(idem, 175-177)  

 De ontwikkeling van de tweede generatie videokunst kan volgens Torcelli evenmin los 

worden gezien van de opkomst van de digitale technologie. De versmelting van video- en 

computertechnologie leidt een nieuw tijdperk in van het elektronische beeld:  



 101 

 

Video ist nicht mehr das Medium der Abbildrealität – vielmehr ist Video ein 

„Zwitterprodukt“. Das Medium, das wie kein anderes dafür geeignet schien, das 

Sichtbare wiederzugeben, kann genauso gut ein komplett digital generiertes Bild 

übertragen; das Videobild kann zum Träger manipulierter oder gänzlich synthetischer 

Realitäten werden. (idem, 173) 

 

Mede onder invloed van digitale mogelijkheden ontwikkelt video zich binnen de tweede 

generatie videokunst volgens Torcelli tot een medium dat niet langer werkelijke werelden 

representeert, maar imaginaire realiteiten creëert. Een andere door Torcelli gesignaleerde 

tendens binnen de tweede generatie is de fascinatie voor het op zichzelf staande videobeeld. 

In plaats van verschillende beelden achter elkaar te monteren, gaat men op zoek naar de 

mogelijkheid van montage en manipulatie binnen het videobeeld. Eerder hebben we gezien 

dat Vuillermoz, geïnspireerd door de simultaan poëzie van Apollinaire, de montage van het 

simultaan aanwezige als één van de belangrijkste technische mogelijkheden van de film 

beschouwt. In de tweede generatie videokunst komt de collage-esthetiek van de vooroorlogse 

Franse poëzie en het Kubisme tot uitdrukking, op een manier die ten tijde van Vuillermoz in de 

film niet mogelijk was. Associatie is in deze vorm van videokunst het sturende 

ordeningsprincipe. De monitor functioneert, zo stelt Torcelli, als kunstzinnig kader. Het scherm 

dient zich aan als autonoom kunstzinnig vlak. (idem, 180) Niet alleen experimenteren video 

kunstenaars met de mogelijkheid van het plaatsen van frames in frames, zij onderzoeken ook 

in hoeverre het gelijktijdige gebruik van meerdere monitoren het mogelijk maakt om de tijd te 

fragmentariseren en het videobeeld te vermenigvuldigen. (Friedberg 2006, 214)  

 Een andere belangrijke tendens in de tweede generatie videokunst is de niet-lineaire 

narratieve videofilm waarin video, aldus Torcelli, primair als instrument voor de verbeelding 

van een innerlijke ervaringsruimte functioneert. (1996, 181) Deze innerlijke wereld is een 

wereld van dromen, gedachten en herinneringen waarin tijd en ruimte niet langer bepaald 

zijn. In de videowerken die Torcelli als voorbeelden van deze tendens bespreekt, wordt vooral 

gebruik gemaakt van technieken als slow motion, extreme close-up, layering van beelden, 

dissolve en kleurmanipulatie, waardoor een wereld wordt gecreëerd die als het ware buiten de 

tijd is. (idem, 181-184) Het zijn precies deze visuele technieken die Dulac in haar lezing van 

1924 op de voorgrond plaatste als de technieken waarmee het innerlijk leven in film zichtbaar 

kon worden gemaakt. De subjectieve film waar de Franse narratieve avant-garde voor pleitte, 

lijkt in de tweede generatie videokunst werkelijkheid te zijn geworden.  

 Constateert Torcelli enerzijds dat in de videokunst van de tweede generatie wordt 

gespeeld met de mogelijkheid om de tijd te vertragen, anderzijds merkt ze op dat 

videokunstenaars tegelijkertijd de strategie van de versnelling hanteren. Reagerend op een 

maatschappij die wordt overspoeld met beelden, zet men video bewust in om de toeschouwer 

met een overdaad aan visuele prikkels te confronteren. (idem, 187)87 Waar Benjamin de film 
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theoretiseerde als een instrument om de menselijke zintuigen te trainen in het verwerken van 

shocks, daar lijken videokunstenaars uit de tweede generatie video vanuit een zelfde intentie 

in te zetten. Wellicht naderen deze snelle beeldmontages het filmgedicht dat Epstein voor 

ogen had en waarin de snelheid van het moderne leven tot uitdrukking moest worden 

gebracht.  

 

 

Tot slot 

 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat zowel de aandacht voor de actuele, stromende tijd 

als voor de subjectieve ervaring van tijd zoals die tot uitdrukking komt in het herinneren, het 

dromen en het denken, onderdeel uitmaakt van een esthetica die breekt met de klassieke 

principes van narratie en representatie. Een esthetica waarbinnen de tijd niet langer wordt 

benaderd als de noodzakelijke achtergrond waartegen zich een ‘verhaal’ aftekent en 

ontwikkelt, maar waarin de tijd als een bijzondere ervaringscategorie wordt opgevat die de 

moeite waard is om zelf verbeeld te worden. Met dit hoofdstuk heb ik er onder andere op 

willen wijzen dat het streven naar een alternatieve esthetica niet gebonden is aan één 

specifieke historische periode of kunstzinnige discipline; zij manifesteert zich, zoals we hebben 

gezien, bijvoorbeeld zowel in de vroege (Franse) avant-garde film aan het begin van de 

twintigste eeuw, als in de videokunst vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw en het 

hedendaagse theater. De zoektocht naar een niet-dramatische, niet-naturalistische esthetica 

beschouw ik daarom ook als een continue tendens. Een tendens waar ook het werk van 

Cassiers deel vanuit maakt. 

 We hebben gezien dat de zoektocht naar een alternatieve esthetica in het Franse 

filmdebat gepaard is gegaan met de definiëring van specifieke verbeeldingsprincipes die 

geacht werden het beste in staat te zijn deze esthetiek tot uitdrukking te brengen. Men liet 

zich daarbij veelvuldig inspireren door de verbeeldingsprincipes van andere kunstvormen. 

Verscheidene principes, strategieën en technieken zijn in dit hoofdstuk de revue gepasseerd, 

zoals onder andere de vervanging van handelingen door toestanden, de vervanging van 

dramatisch gemotiveerde montage door:  visuele montage, muzikale montage, montage op 

basis van het principe van gelijktijdigheid, het zichtbaar maken van de poëtische en 

zintuiglijke kwaliteit van het gefilmde, de inzet van de extreme close-up, superimposition en 

dissolve en het gebruik van point of view. Het is dit arsenaal aan cinematografische 

mogelijkheden waarvan de deelnemers de daadwerkelijke potentie veelal nog in de 

filmpraktijk moesten gaan ontdekken, waar de videokunst gretig en doelbewust uit  put en 

waar het de televisuele mogelijkheid om gelijktijdigheid niet alleen te representeren maar ook 

daadwerkelijk tot stand te brengen door het live afspelen van beelden aan heeft toegevoegd. 

Het hedendaagse postdramatische theater speelt, vanuit de intentie het dramatische systeem 

te doorbreken, op zijn beurt steeds vaker met de mogelijkheden die de inzet van het medium 
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video in de live performance biedt en zo hebben de door de vroege film avant-garde 

gepropageerde cinematografische verbeeldingsprincipes ook hun weg naar het theater 

gevonden.  

 In het werk van Cassiers zien we zowel de door Torcelli onderscheiden esthetiek van 

de werkelijke tijd als die van de imaginaire tijd en de daaraan verbonden 

verbeeldingsprincipes terug. Zo maakt Cassiers in de Proustcyclus onder andere gebruik van 

live video, waardoor hij de waarneming van het hier en nu van de performance intensiveert en 

de aandacht vestigt op gelijktijdigheid van het fysieke lichaam van de toeschouwer, de 

performer en diens geprojecteerde dubbel en het spanningsveld hiertussen. Het feit dat 

Cassiers de technologie – camera’s, beamers, projectieschermen - openlijk ensceneert en tot 

cruciaal bestanddeel van zijn toneelbeeld maakt, draagt hier nog extra aan bij. De constructie 

van het beeld wordt niet verhuld en video wordt zichtbaar als een proces. Tegelijkertijd zet 

Cassiers ook van te voren opgenomen, op zichzelf staande videobeelden in die juist naar een 

innerlijke werkelijkheid verwijzen. Het zijn herinneringsbeelden, droombeelden, beelden vol 

verlangen. Deze beelden zijn veelal digitaal bewerkt en vestigen de aandacht vooral op hun 

materialiteit en textuur. Soms speelt Cassiers ook met de overgang van live naar opgenomen 

videobeeld door een live videobeeld te bevriezen en ter plekke te manipuleren of door de 

suggestie van een live beeld op te roepen om deze verwachting vervolgens te doorbreken. Tot 

slot kunnen we constateren dat Cassiers het projectiescherm ook als autonoom kunstzinnig 

vlak benadert waarbinnen hij verschillende videobeelden naast elkaar monteert.  

 Video stelt Cassiers in staat om zeer uiteenlopende en soms conflicterende 

tijdservaringen te verbeelden en op te roepen en is hiermee uitermate geschikt om het 

spanningsveld van de moderne temporaliteit dat in À la recherche du temps besloten ligt tot 

uitdrukking te brengen. Juist omdat, zo zou ik willen stellen, in de technologie van het medium 

video zelf het moderne spanningsveld tussen de stromende tijd en de gefragmentariseerde 

tijd, tussen heden en verleden, besloten ligt. In het volgende hoofdstuk zoom ik vanuit een 

vergelijking tussen de cinematografische dimensies in de roman van Proust en in de 

Proustcyclus van Cassiers verder in op de specifieke manier waarop Cassiers video in de cyclus 

inzet.  
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HOOFDSTUK  3  PROUST, CASSIERS EN HET CINEMATOGRAFISCHE 

 

 

De overeenstemming tussen de technische middelen van de film en de kenmerken van 

het nieuwe tijdsbegrip is zo volmaakt, dat men het gevoel heeft, dat de tijdcategorieën 

van de moderne kunst zijn ontstaan uit de geest van de cinematografische vorm. 

(Hauser 1985, 633-634) 

 

Introductie 

 

Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, moeten volgens Hauser niet alleen de film en het moderne 

tijdsbegrip met elkaar in verband worden gebracht; hij koppelt de technologie van de film ook 

nadrukkelijk aan de representaties van tijd in moderne kunst en plaatst de film in diens 

voorhoede. De film als avant-garde. Dit was precies, zoals we gezien hebben, de rol die de 

Franse film avant-garde voor de filmkunst op het oog had. À la recherche du temps perdu van 

Proust dat historisch gezien min of meer in dezelfde periode kan worden geplaatst als de 

vroege film, is van diezelfde moderne temporaliteit doordrenkt. Als Hauser gelijk heeft dan 

zouden de tijdcategorieën van de modernistische literatuur, waar Proust een icoon van is, dus 

ook uit ‘de geest van de cinematografische vorm’ ontstaan moeten zijn. 

 In dit hoofdstuk vestig ik de aandacht op cinematografische aspecten in het werk van 

Proust en Cassiers. Ik vertrek daarbij vanuit de materiële en mediale kenmerken van de 

cinematografie en de cinematografische structureringsprincipes en waarnemingsconventies die 

zich uit de materialiteit en medialiteit van de cinematografie laten afleiden. Ik kijk echter niet 

alleen naar het cinematografische bij Proust en Cassiers vanuit de specificiteit van het medium 

film, maar onderzoek ook voortdurend hoe hun werk in verband kan worden gebracht met een 

cinematografische praktijk van representatie die niet in het teken staat van de verbeelding 

van een door logica en causaliteit voortgestuwde reeks handelingen en acties, maar van de 

verbeelding van bewustzijns- en ervaringsinhouden, zoals deze is besproken in hoofdstuk 2. 

 Voordat ik overga tot de bespreking van het cinematografische in het werk van Proust 

en Cassiers wil ik een moment stil staan bij een aantal problemen dat zich in deze bespreking 

voor lijkt te doen. Het mag duidelijk zijn dat het werk van Proust volledig talig is. Wanneer we 

zijn schrijven in verband brengen met het cinematografische richten we de aandacht dan ook 

op de mate waarin zijn schrijven als cinematografisch kan worden begrepen. Dat wil zeggen in 

hoeverre de stilistische procédés waar Proust zich van bedient als literaire pendant van een 

cinematografisch structureringsprincipe begrepen kunnen worden. De vraag is hoe noties als 

camera, cameravoering, camera-instelling, kadrering, montage en projectie tot uitdrukking 

komen in À la recherche du temps perdu van Proust, hetzij thematisch op het niveau van de 

fictie, hetzij stilistisch op het niveau van het schrijven zelf. In dit hoofdstuk beargumenteer ik 

dat het cinematografische zich in het werk van Proust uit in de nadruk op het visuele, maar 
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vooral in de extreme sprongen in tijd en ruimte (montage) en in de wijze waarop de (visuele) 

waarneming van het subject zowel wordt beschreven in termen van de cinematografie als 

geschreven volgens cinematografische technieken (inzoomen, close-up). Het zal duidelijk 

worden dat Proust de beelden in zijn taal vooral zichtbaar maakt als een reeks elkaar 

opvolgende, maar uiteindelijk stilstaande beelden. Hij doet hiermee uitspraken over de 

beperkingen van de menselijke waarneming om het levende daadwerkelijk in zijn 

veranderlijkheid te ervaren. In dit opzicht lijkt het werk van Proust, zoals hij zelf en met hem 

Mieke Bal stelt, eerder bepaald door het fotografische dan door het cinematografische, maar ik 

zal aantonen dat juist in de specifieke manier waarop de stilstaande beelden elkaar bij Proust 

opvolgen een opvatting over montage besloten ligt die niet wordt gemotiveerd door de 

logische opeenvolging van handelingen, maar door het visuele zelf; een opvatting die we 

bijvoorbeeld terugvinden in de theorie van het filmgedicht van Epstein. De structuur wordt 

hier bepaald door een spel met herhaling en variatie. 

 Met betrekking tot de Proustcyclus van Cassiers lijkt de notie van het 

cinematografische op het eerste gezicht eveneens problematisch om de simpele reden dat 

Cassiers in zijn voorstellingen video en geen film inzet. In hoofdstuk 2 heb ik echter betoogd 

dat video in het perspectief van cinematografische moderniteit kan worden geplaatst op basis 

van het argument dat, wanneer we conform Uricchio de ontwikkeling van film niet los zien van 

het gelijktijdig aanwezige televisuele verlangen naar de ervaring van gelijktijdigheid, in het 

medium video het zelfde complex aan moderne temporele ervaringen tot uitdrukking komt als 

in de film. Ik heb gesteld dat videokunst als een voortzetting of zelfs realisatie van het streven 

van de film avant-garde naar een subjectieve of zelfs geheel niet-narratieve film kan worden 

gezien. Mijn uitgangspunt is dat de intermediale wisselwerking tussen het televisuele en het 

cinematografische, maar vooral tussen de daaraan verbonden noties van temporaliteit - 

liveness, duur en gelijktijdigheid enerzijds en de gefragmentariseerde en gefixeerde tijd 

anderzijds - zich niet alleen in de ontstaansgeschiedenis van de film manifesteert, maar ook in 

de Proustcyclus van Cassiers, in het bijzonder in de enscenering van (live) video in de live 

performance.  

 In video komen, zo hebben we gezien, televisuele en cinematografische dimensies 

samen. Of, zo je wilt, noties van het heden (liveness) en het verleden. Video is zowel in staat 

om live het hier en nu te vertonen als om de tijd als verleden op te slaan en te bewaren. Het 

theater is op zijn beurt als live performance en hypermedium in staat om het medium video in 

zich op te nemen én te ensceneren en hierdoor als medium met zijn specifieke kenmerken en 

mogelijkheden zichtbaar te maken. 88 In dit hoofdstuk zal ik stellen dat het cinematografische, 

in de hier door mij beschreven brede zin van het woord, in het werk van Cassiers met name 

tot uitdrukking komt in de inzet van live video, het gebruik van de (extreme) close-up, de 

nadruk op de zintuiglijkheid van het beeld, de zichtbaarheid van de technologie (camera, 

beamer en projectiescherm), en een stijl van monteren die is gebaseerd op noties van 
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gelijktijdigheid, herhaling en variatie. Maar allereerst sta ik nu stil bij de cinematografische 

aspecten in de roman van Proust 

 

 

Cinematografische aspecten in A la recherche du temps perdu van Proust 

 

Wie de romans van Marcel Proust leest, reist honderden pagina’s lang door ruimte en door tijd. 

De verteller neemt hem mee van de stad, naar het land, naar het strand en weer terug, van 

de Eerste Wereldoorlog naar de negentiende eeuw en opnieuw de twintigste eeuw in. De 

chronologie en logica in deze ruimtelijke en temporele perspectiefwisselingen zijn ver te 

zoeken. In het werk van Proust worden de handelingen niet zozeer voortgestuwd door een 

causale dynamiek, maar geordend door een a-chronologisch bewustzijn. De lezer wordt 

meegevoerd op de grillige stroom van gedachten, herinneringen, ideeën, associaties en 

ervaringen van de verteller. Hierdoor wordt het mogelijk dat voorvallen die in ruimte en in tijd, 

en zelfs wat betreft de personen die er een rol in spelen, ver van elkaar verwijderd zijn, door 

de verteller toch met elkaar in verband worden gebracht. De relaties en connecties die op deze 

manier bij Proust tot stand worden gebracht, omschrijft Hauser als ‘pure filmmagie’. Hiermee 

legt Hauser een voor mijn onderzoek interessant verband tussen film en À la recherche du 

temps perdu.  

 Bovendien ontleent de moderne kunst volgens Hauser, dus ook de moderne literatuur 

wanneer we zijn redenering volgen, haar tijdscategorieën aan de geest van de 

cinematografische vorm. Hij constateert een opvallende overeenstemming tussen de 

technische middelen van de film en de kenmerken van het nieuwe tijdsbegrip. De niet-

chronologische, meerduidige en subjectieve ervaringen van tijd, die ik in het vorige hoofdstuk 

heb gekarakteriseerd als specifieke uitdrukkingen van de moderne temporaliteit en die zo 

bepalend zijn voor het werk van Proust zouden volgens de opvatting van Hauser bij uitstek 

verbeeld kunnen worden door cinematografische technieken. De vraag is nu of de roman van 

Proust ook door de cinematografische vorm is geïnspireerd? Kunnen aspecten van zijn werk als 

cinematografisch worden geduid? Proust schreef zijn roman in de eerste twee decennia van de 

twintigste eeuw in Parijs, precies in de periode waarin de film zich een belangrijke positie 

verwierf in het openbare leven en het denken en schrijven over film als kunst op de voorgrond 

trad. Wat het antwoord op deze vragen ook moge zijn, en het zal duidelijk worden dat dit valt 

of staat met de definitie van cinematografisch die wordt gehanteerd, het staat in ieder geval 

buiten kijf dat (de verbeelding van) het visuele een belangrijke rol speelt in de roman en meer 

specifiek in de taal van Proust. 
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Beelden in taal  

 

the obsessional voyeurism, the recurrent interest in visual art, the numerous and 

frequent metaphors borrowed from the domain of optics and photography, the practice 

of narrative ambiguity in the descriptions, the visual fantasies, the fascination with 

flatness and the absence of volume. (Bal 1997, 2-3) 

 

Zo omschrijft Mieke Bal in haar boek The mottled screen:  reading Proust visually de 

onderdelen die deel uitmaken van Proust zijn beeldenrijk en die in zijn roman À la recherche 

du temps perdu worden samengebracht in een homogeen kader. Bal onderzoekt in haar boek 

de relatie tussen tekst en beeld in het werk van Proust en vraagt zichzelf af:  hoe schrijf je 

een beeld en hoe lees je een geschreven beeld? In de literatuur kan het visuele immers alleen 

door taal aanwezig zijn. (1997, 1) 

 Een cruciaal instrument om het visuele in taal aanwezig te stellen, een instrument 

waar Proust zich dan ook veelvuldig van bedient, is de metafoor, ‘which causes something “to 

be seen”, in a way not revealed by the literal meaning, in a way only accessible through 

visualization’. (idem, 3) Ervaring van schoonheid en haar adequate uitdrukking zijn bij Proust 

volgens Evers onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de weergave van het schone in de 

werkelijkheid neemt de metafoor de cruciale rol in:  

 

De metafoor is bij Proust het stilistische equivalent van een plotseling en kortstondige 

sensatie waarin de hoofdpersoon een verschijnsel ziet met de ogen van de geest, waarin 

hij een ‘correspondance’ ontdekt. (2004, 149) 

 

In À la recherche du temps perdu laten veel beelden zich begrijpen als een metaforische 

beschrijving van datgene wat de verteller ziet. De verteller neemt veelal de rol van focalisator 

(cf.Bal) op zich, die van het kijkende subject. De verteller omschrijft wat hij ziet of wat hij 

vroeger zag toen hij jong was (regelmatig overigens voltrekt het kijken van de verteller zich in 

een voyeuristische setting). Met zijn metaforische beelden creëert Proust de ruimte om de 

verteller in taal niet slechts objectief datgene te laten benoemen wat zich aan zijn ogen 

voordoet, maar om het voor de lezer zichtbaar te maken vanuit een specifiek (‘not revealed by 

the literal meaning’) perspectief (‘a way’). Allereerst is dat perspectief subjectief, het betreft 

de verteller zelf die kijkt. Als we vervolgens kijken naar de stijl waarin de verteller omschrijft 

wat hij waarneemt, dan valt op dat hij zoals gezegd zijn metaforen vooral inzet om de 

poëtische, esthetische dimensie van het waargenomene te onthullen. De verteller kijkt met de 

blik van de kunstenaar. Evers spreekt in dit verband van diens ‘schoonheidsimpressies’. (idem, 

179) Proust laat zijn verteller in alles de schoonheid zien, in het ogenschijnlijk alledaagse 

leven van alledag, zelfs in de bommenwerpers die opstijgen in de nacht in het Parijs in 

oorlogstijd. Die schoonheid wordt pas manifest in het vertellen. Met andere woorden de kunst 
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van het (om)schrijven vloeit voort uit een kunstzinnige manier van kijken. Evers wijst erop dat 

schoonheid op zichzelf volgens Proust niet bestaat:  

 

Wij zijn het, de kunstenaar is het, door wie eerst de schoonheid moet worden ontdekt en 

gerecreëerd. (idem, 182) 

 

In dit opzicht kent Proust de blik van de kunstenaar hetzelfde onthullende potentieel toe als de 

Franse filmmakers en –critici het oog van de camera. Ik kom hier later uitgebreider op terug 

als ik naga hoe het concept van photogénie zich verhoudt tot het schrijven van Proust. 

Volgens Evers viert Proust in zijn beelden de universaliteit van het schone. Hij maakt geen 

onderscheid in historische periodes die meer of minder door schoonheid gekenmerkt zouden 

worden:   

 

Zeer bewust en met kracht belijdt Proust dat de moderne tijd evenveel poëzie bevat, voor 

wie haar schoonheid ontdekken wil, als iedere andere tijd. (ibidem)  

 

Evers plaatst Proust wat betreft zijn fascinatie voor de schoonheid van het moderne in 

hetzelfde kamp als de avant-gardistische bewegingen in de schilderkunst en de literatuur van 

de jaren tien en twintig van de vorige eeuw. Proust deelt met hen de overtuiging dat de 

moderne kunst de poëzie van de moderniteit tot uitdrukking moet brengen. Hij verschilt echter 

met sommigen van hen – denk met name aan de Futuristen - in de mate waarin hij geen 

onderscheid maakt tussen het schone in de oude en in de nieuwe tijd. Proust kan bij wijze van 

spreken even lyrisch over zijn impressie van de Nôtre-Dame schrijven als die van een 

metrostation. 

  Waar de verteller in poëtische bewoordingen zijn waarnemingen beschrijft, daar 

hanteert Proust vaak de metafoor van het optische instrument om de aard van die 

waarneming te karakteriseren. (Bal 1997, 70) Soms wordt het object of de gebeurtenis die 

gezien wordt beschreven als was het door een vergrootglas of een telescoop, of als een 

projectie uit een toverlantaarn of als shot in de lens van een camera. Proust brengt de 

menselijke waarneming dus in verband met de wijze waarop vormen van visuele technologie 

beelden produceren. Hij vestigt hiermee bovendien de nadruk evenzeer op de kadrering van 

het beeld als op het beeld zelf. Het is van belang dit te benadrukken wanneer we de 

cinematografische dimensie in het werk van Proust willen bespreken. Overigens komen de 

visuele protheses waar het kijkend subject zich van bedient of volgens welke eigenschappen 

diens waarneming wordt beschreven, volgens Bal bij Proust nooit volledig op zichzelf te staan. 

Wie door de visuele prothese kijkt is bepalend voor datgene wat men ziet, of wellicht beter 

voor wat men wil zien.  
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Vijf visuele domeinen in het werk van Proust 

 

In de roman van Proust manifesteren zich volgens Bal vijf verschillende visuele domeinen, 

ofwel als representatie ofwel als thematisering. Het betreft het grafische, het optische, het 

perceptuele, het mentale en het verbale domein. Allen verwijzen ze naar beelden, zij het naar 

beelden met een verschillende semiotische en/of esthetische status. Binnen het grafische 

domein vallen alle beschrijvingen en evocaties van, referenties naar en toespelingen op de 

visuele kunsten. Tot het optische domein rekent Bal alle instrumenten van projectie (spiegels, 

vergrootglazen, brillen, de toverlantaarn etc.) die ofwel als objecten in de diëgetische wereld 

van de roman voorkomen, ofwel door Proust als metafoor worden ingezet om de verteller zijn 

waarnemingen tot uitdrukking te laten brengen. Het domein van de waarneming neemt een 

cruciale plek in het Proustiaanse universum in. Volgens Bal en velen anderen kan de roman 

worden opgevat als een specifiek soort Bildungsroman waarin de hoofdpersoon, de jonge 

Marcel, met vallen en opstaan leert hoe hij moet kijken en vooral wat voor betekenis hij moet 

toekennen aan datgene wat hij ziet. In de proloog besprak ik al kort dat Deleuze de roman in 

dit verband opvat als een leerschool in tekens. 

 

Making one mistake after another, the hero gradually evolves from naïveté, which 

causes him to believe what he sees, to knowledgeable worldliness, which enables him to 

superimpose the different levels of mistaken perception that the eye causes the subject 

to infer, until he eventually sees the “truth”. (Bal 1997, 93) 

 

Tot het mentale domein behoren mentale beelden, waartoe Bal in dit verband dromen, 

fantasieën en herinneringen rekent. Zij benadert deze beelden echter pas als visueel indien de 

referent van deze dromen, fantasieën en herinneringen visueel van aard is. Ditzelfde geldt 

voor metaforen en beschrijvingen die tot het verbale domein kunnen worden gerekend (idem, 

91-93). De hypothese van Bal is dat de vele visuele referenties waar het werk rijk aan is van 

fundamenteel en structurerend belang zijn voor de Proustiaanse poëtica en niet zomaar 

voortkomen uit een esthetische voorkeur of uit een simpele verkenning van een specifiek 

ervaringsdomein. (idem, 2) 

 Wanneer Bal over het optische domein spreekt, rept zij opvallend genoeg met geen 

woord over de filmcamera of filmprojector. Ook Proust zelf verwijst in zijn roman nauwelijks 

naar wat toch als één van de belangrijkste visuele technologieën van de moderne tijd moet 

worden beschouwd. Zijn werk staat daarentegen vol met verwijzingen naar de fotografie die 

bovendien regelmatig als optische metafoor wordt ingezet om de waarneming te 

karakteriseren. Voordat we stil staan bij de al dan niet cinematografische aspecten in het werk 

van Proust, kijken we eerst wat uitgebreider naar de rol van de fotografie in de roman. 
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Het snapshot 

 

Proust verwijst in zijn roman naar de indrukken die wij opdoen regelmatig in termen van 

fotografie. Het kennis nemen van de wereld wordt door hem voorgesteld als het nemen van 

foto’s. Proust kent zowel aan de fotografie als de verbeelding de kracht toe om in het beeld de 

tijd tot stilstand te brengen. Dit is waar Marcel in À la recherche du temps perdu voortdurend 

naar streeft. Veel commentatoren hebben benadrukt dat niets Marcel zo bang maakt als de 

voortdurende veranderingen en metamorfoses die mensen en dingen onderdaan. Het dilemma 

van Marcel, dat zoals we eerder zagen ook al het dilemma van Baudelaire was en wellicht van 

iedere moderne kunstenaar, bestaat eruit dat in de fixatie van het moment het levendige 

verloren gaat. Vanaf het moment dat de werkelijkheid wordt vastgelegd in een vaststaand 

beeld, houdt dit op de werkelijkheid te verbeelden. Dat is immers voortdurend in beweging en 

ontwikkeling. Het beeld is niets meer dan een verbeelding van hoe iets of iemand op een zeker 

moment in de tijd was, maar zegt niets over dat object of die persoon in het heden. De kans 

dat je iets of iemand echt kent, echt begrijpt en er echt grip op hebt, is klein, zo niet 

onmogelijk.  

 De opdracht die Proust zich zelf als schrijver stelt, is volgens Bal dan ook te lezen als 

een strijd tegen en met het gefixeerde beeld. Een belangrijk wapen in deze strijd, zo meent 

Evers, is de metafoor:  

 

Ofschoon de meest in het oog springende eigenschap van À la Recherche de voortdurende 

metamorfosen zijn die dingen en mensen ondergaan, verliezen deze laatste niet hun 

particuliere eigenschappen en gaan niet op in een nieuwe realiteit. Integendeel, 

‘comparans’ en ‘comparatum’ blijven zelfstandig en worden door het verbindende en hen 

beide sanctionerende ‘comme’ (‘zoals’) in hun respectieve uniciteit bevestigd. (2004, 146) 

 

In de Proustiaanse vergelijking kunnen overeenkomst en verschil dus niet van elkaar worden 

gescheiden. Wanneer Proust, zo schrijft Evers, een uitzicht op de zee vanuit een hotelkamer in 

Balbec beschrijft in termen van een berglandschap – de witte koppen van de golven worden 

besneeuwde bergtoppen – lijkt hij in eerste instantie de eigenschappen van zee en berg te 

verwisselen; maar wanneer hij vervolgens beschrijft hoe deze zogenaamde berghellingen 

rijzen en dalen door de voortdurende metamorfose van de golven, vestigt hij de nadruk op het 

verschil. In de metafoor wordt zowel de essentie van de zee, van de bergen als van de 

veranderlijkheid van de zee bewaard. Het veranderlijke wordt in het beeld gefixeerd door 

binnen het beeld gelijktijdig twee beelden samen te brengen.89 Deleuze stelt dan ook dat de 

notie van ‘essentie’ bij Proust nooit los kan worden gezien van differentie. 

 Proust mag er als schrijver en dan in het bijzonder in zijn metaforische schrijfstijl in 

slagen om het eeuwige uit het veranderlijke te destilleren, in de roman zelf slaagt de ik-figuur 

daar juist niet in. Het gefixeerde beeld waarin de veranderlijkheid niet tot uitdrukking kan 
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worden gebracht, brengt Bal, in navolging van Proust, in verband met de fotografie. 

Kenmerkend voor een foto is dat het de temporele en ruimtelijke verbondenheid tussen het 

kijkende subject en het object van diens blik doorbreekt. Het kijken wordt bemiddeld door de 

technologie die zichzelf tussen beide plaatst. Het beeld dat hiervan het resultaat is, verbeeldt 

een blik die niet langer van het subject is en een werkelijkheid die de mogelijkheden van de 

menselijke waarneming overstijgt. Enerzijds immers stelt de foto de mens in staat om te zien 

wat er was maar niet langer is. Anderzijds kunnen op een foto aspecten van de werkelijkheid 

worden vastgelegd die we met het blote oog niet kunnen zien. (1997, 202) Ditzelfde geldt 

echter, zouden we kunnen zeggen, voor de cinematografie. 

 Het thema van de fixatie komt in de roman vooral tot uitdrukking in de liefdesrelaties 

waar de verteller over spreekt, in het bijzonder de relatie tussen hem, in de figuur van de 

jonge Marcel, en Albertine. Albertine wordt door Proust in en door taal gekarakteriseerd als 

beweeglijk en vluchtig. Marcel is voortdurend bang dat zij hem zal ontglippen en dat hij haar 

nooit werkelijk kan bezitten en de zijne noemen. Daarom houdt hij haar min of meer 

gevangen in zijn huis, waar zij onzichtbaar is voor anderen, maar zichtbaar voor hem. Marcel 

probeert Albertine niet alleen fysiek te fixeren, maar ook in de manier waarop hij naar haar 

kijkt en zich een beeld van haar vormt. Of beter gezegd: beelden. Want in zijn poging om het 

‘zwevende wezen’ van Albertine te pakken te krijgen, creëert hij een veelvoud aan beelden 

van haar, een serie impressies steeds vanuit een ander gezichtspunt, vanuit een ander 

perspectief. Het is Marcel’s strategie in zijn strijd tegen het gefixeerde beeld. In termen van de 

fotografie:  ‘De fotograaf moet (...) regelmatig nieuwe opnamen maken, wil hij niet al te zeer 

vervreemden van het model’. (Van Buuren 2007, 79) Tegelijkertijd faalt hij in zijn poging 

hopeloos. Wanneer Marcel naar de verschillende beelden kijkt die hij heeft gemaakt, zijn ze 

voor hem als een reeks op zichzelf staande beelden, portretten waarin het lijkt alsof er elke 

keer een ander staat afgebeeld en die hij maar moeilijk of soms zelfs in het geheel niet in 

verband kan brengen met de persoon waar het een afbeelding van betreft. (idem, 79) 

 Het gefixeerde beeld wordt door Proust met de werking van jaloezie, een belangrijk 

thema in zijn werk, in verband gebracht. De jaloezie van Marcel is gebaseerd op en komt 

voort uit een incomplete, want stilstaande, reeks van beelden die Marcel van Albertine heeft 

gemaakt. Deze vertellen per definitie niet het ‘hele verhaal’, maar benadrukken natuurlijk met 

name wat Marcel van Albertine wil zien. De losse impressies die Marcel van haar bezit, 

belichamen dus gelijk ook de onmogelijkheid haar volledig ‘levend’ te bezitten. Toch is de 

strategie van de fotoreeks, het nemen van een serie snapshots, om twee redenen wel een 

voor de hand liggende in een streven naar het ‘levend’ maken van het beeld. De ene is 

temporeel van aard, de ander ruimtelijk.  

 Hoe korter de tijdspannes tussen de opeenvolgende foto’s, hoe meer punten in de tijd 

worden gefixeerd, hoe dichter de beelden de illusie van volledige continuïteit naderen en hoe 

kleiner de kans op al te grote en verontrustende verschillen tussen twee opeenvolgende 

beelden. Het gevaar iemand niet te herkennen omdat de mentale foto niet meer overeenkomt 
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met de actuele waarneming - iets wat Marcel overkomt tijdens een matinee bij de Guermantes 

waar hij bekenden van vroeger volstrekt niet herkent - wordt gereduceerd. Daarnaast 

resulteert het steeds iets wijzigen van het point of view of het perspectief in de fotoreeks in 

een ruimtelijke dynamiek die het beeld tot op zekere hoogte in beweging brengt. Door foto’s 

vanuit steeds andere hoeken te nemen, doorbreekt de fotograaf een te eenzijdig perspectief 

dat de belofte van de ‘waarheid’ in zich lijkt te dragen en lijkt hiermee meer recht te kunnen 

doen aan de ‘levendigheid’ van het object van zijn waarneming. In dit opzicht bestaat er een 

overeenkomst tussen het perspectivisme bij Proust en zijn inzet van de metafoor. De essentie 

van een indruk en daarmee de schoonheid ervan ligt besloten in en kan daardoor alleen tot 

uitdrukking worden gebracht in het verschil. Het perspectivisme stelt Proust in staat om de 

werkelijkheid te vermenigvuldigen en daarmee te differentiëren. En pas wanneer men in staat 

is om de wereld met meerdere paar ogen te zien, kan men een metafoor scheppen. 

 Het perspectivisme uit zich bij Proust bij monde van de verteller op veel verschillende 

manieren. Bijvoorbeeld in zijn steeds wisselende beschrijvingen van steeds dezelfde plaatsen 

(zijn slaapkamer in Combray, zijn hotelkamer in Balbec), dezelfde mensen (Albertine, de 

Guermantes). Maar ook in de beschrijving van de Dreyfus affaire die nergens apart 

beschreven wordt, maar fragmentarisch en steeds vanuit het perspectief van een ander 

personage ter sprake komt. Een ander, reeds in hoofdstuk 1 beschreven voorbeeld, is Marcel’s 

poëtische beschrijving van de ‘dansende’ torens van Martinville vanaf het rijdende rijtuig van 

de dokter. Niet toevallig lukt het Marcel in tegenstelling tot in het dagelijks leven in de kunst – 

het schrijven – wél om de veranderlijkheid van mensen en dingen, in dit geval de kerktorens, 

adequaat te fixeren. Gedurende de hele roman loopt hij tegen de beperkingen van zijn 

fixerende blik aan, maar in zijn snel neergekrabbelde ervaring van de torens van Martinville 

ligt zijn roeping en potentie als schrijver al die jaren al besloten. Zijn opnames zijn ditmaal 

geslaagd. Proust zegt in de roman zelf over fotografie dat deze evenals de literatuur in staat is 

 

to evoke out of what we believed to be one thing with one definite aspect, the hundred 

other things which it may equally well be, since each is related to a no less legitimate 

perspective. (geciteerd in Bal 1997, 221). 

 

Bij Proust krijgt de beweging die het steeds wisselen van gezichtspunt impliceert vaak vorm 

als een zoombeweging, een beweging die hij overigens nadrukkelijk in het kijkend subject zelf 

lokaliseert. Door zich juist dichter naar of juist verder van het object van waarneming af te 

bewegen probeert het subject een beter zicht te creëren. Bij elke wijziging van het point of 

view verandert de waarneming en daarmee ook het beeld. Bal noemt dit effect fotografisch en 

stelt dat het kenmerkende van de fotografie is dat het in staat is om de werkelijkheid te 

transformeren. We kunnen ons afvragen of dit niet evenzeer geldt voor de cinematografie. 

Ook de filmcamera is uitstekend tot de wisseling van point of views en dus perspectivering in 

staat en de mogelijkheden van cameravoering staan het creëren van een zoombeweging op 
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geen enkele manier in de weg. Er lijkt dus geen aanleiding te zijn om niet ook de 

cinematografie als visuele metafoor in het schrijven in te zetten. Het enige verschil is dat in 

film de zoombeweging zelf zichtbaar kan worden gemaakt voor de toeschouwer, terwijl in de 

fotografie slechts het resultaat van de zoom, het close-up beeld, als gefixeerd beeld kan 

worden getoond. Kan het zijn dat Proust het gefixeerde beeld niet tot leven wil brengen? Dat 

hij zich tot de metafoor van de fotografie beperkt omdat hij het in de roman juist over de 

onmogelijkheid van de menselijke verbeelding wil hebben om beweging zelf vast te leggen. 

Dat hij de poging én de mislukking ineen wil laten zien? Laten we deze vraag voor nu even 

vasthouden en eerst de aandacht verder richten op het spanningsveld tussen het verlangen 

om werkelijk (beter) te willen zien en de onmogelijkheid daarvan. Volgens Bal kan de idee van 

‘slecht zien’ bij Proust niet los worden bekeken van de zoombeweging waar ik zojuist over 

sprak en die hij in zijn taal inzet om het kijkend subject in staat te stellen, beter, namelijk van 

dichterbij, te kijken. Deze zoombeweging resulteert uiteindelijk in een close-up beeld. 

 

De close-up 

 

Het close-up beeld bij Proust is volgens Bal vaak het gevolg van verlangen. De held kijkt naar 

het object van zijn verlangen, beweegt er dichter naar toe en eindigt dan té dicht bij. Er 

ontstaat een gevoel van vervreemding en soms zelfs afkeer en walging. (1997, 204) Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij Albertine wiens aanwezigheid Marcel na zijn aanvankelijke 

verliefdheid steeds meer begint te irriteren. Hij wil haar dicht bij zich hebben uit angst haar 

aan een ander te verliezen, hoe dichterbij zij echter bij hem is, hoe meer hij van haar 

vervreemdt. Bal verbindt de close-up bij Proust aan een slechter zien dat het resultaat is van 

een verlangen om juist beter te zien. Het dichterbij komen resulteert echter niet in een beter 

zicht, maar leidt eerder tot vervaging. Wat waargenomen wordt is alleen nog maar een 

oppervlakte. Het beroemdste voorbeeld van een vlak in de Recherche is het gele stukje muur 

uit het Gezicht op Delft van Vermeer dat de schilder Bergotte zo prachtig vindt. Wanneer dit 

schilderij in Parijs wordt tentoongesteld, haast de schilder zich naar het museum om speciaal 

dit zo geniaal geschilderde kleurvlak te bekijken. Wat hem drijft is een mengeling van 

verlangen en jaloezie:  zo te kunnen schilderen! Vlak nadat Bergotte de tentoonstelling heeft 

bezocht en het gele stukje muur heeft bewonderd, laat Proust de schilder sterven.  

 Volgens Bal wijst Proust in zijn roman voortdurend op de gevaren van een te grote 

gevoeligheid voor het detail. Wanneer men zich in het kader van het grotere geheel alleen nog 

maar op het detail richt en het isoleert van de rest, verliest men het overzicht. Dit is precies 

hoe Proust jaloezie in zijn roman (be)schrijft:  als de ziekelijke fixatie op het detail. Hiermee 

verwordt het detail tot een fragment, een geïsoleerd element. In die isolatie schuilt ook iets 

gewelddadigs, zo meent Bal. Zij illustreert dit aan de hand van een passage uit het romandeel 

‘La prisonnière’ (De gevangene) waarin voyeur Marcel de slapende Albertine bekijkt:  
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Haar haar, neervallend langs haar roze gezicht, lag naast haar op het bed, en soms gaf 

een losse, rechte streng hetzelfde perspectivisch effect als die schimmige, ijle, bleke 

bomen die je bij Elstir in zijn raphaëlesque schilderijen rechtstandig op de achtergrond 

ziet staan. Waren Albertine’s lippen gesloten, haar oogleden daarentegen schenen 

vanwaar ik zat zo weinig dicht te zijn dat ik mij haast had kunnen afvragen of zij wel 

sliep. Niettemin gaven de neergeslagen oogleden haar gezicht die volmaakte continuïteit 

die niet door de ogen is onderbroken. Er zijn wezens wier aangezicht een ongewone 

schoonheid en statigheid krijgt zodra hun blik ontbreekt. (2002, 67-68) 

 

Bal noemt het kijken van Marcel fragmentarisch. Hij deelt haar lichaam in afzonderlijke delen 

op. Zijn kijken kan overigens alleen maar bestaan bij de gratie van het feit dat hij zelf niet 

bekeken wordt. Zijn poging om haar tot een verleidelijk ‘vlak’ te herleiden, kan alleen slagen 

wanneer zij niet kijkt.  

 Naast het close-up beeld (dat het kijkend subject uit verlangen maakt maar dat zijn 

blik vertroebelt), het verleidelijke vlak (waar het subject zich in verliest) en het fragment (dat 

het subject uit het geheel isoleert met als doel het te beheersen) herkent Bal ook nog zoiets 

als het Proustiaanse detail dat als uitvergroting juist wél leidt tot een beter zicht. Bal citeert 

Poulet die in zijn boek L’Espace proustien (1960) constateert dat: 

 

if the gaze is aided by a sort of magnifying-glass, it is not to enlarge the objects, but 

rather to isolate them, to put them into relief, and thus to reveal much more sharply the 

surprising nature of their conjugated presence. (Bal 1997, 71) 

 

Dit zijn de details waarmee de schrijver/verteller de schoonheid van de alledaagse 

werkelijkheid en van vergeten ervaringen uitvergroot en onthult. Volgens sommige critici 

verloor Proust zich in details, maar zelf heeft Proust zich tegen die aantijgingen altijd sterk 

verzet. De Botton benadert, zoals we hebben gezien in de proloog, Proustiaanse schoonheid 

als het soort schoonheid dat besloten ligt in zintuiglijke details. Juist de kunstenaar heeft een 

bijzondere gevoeligheid voor deze zintuiglijke kwaliteit van de werkelijkheid en is in staat om 

deze zichtbaar of hoorbaar te maken in een kunstwerk. Het grootste verschil tussen de 

snapshots die Marcel van Albertine maakt en bijvoorbeeld zijn jeugdgedicht waarin hij zijn 

zicht vanaf een koets op de ‘dansende’ kerktorens van Martinville beschrijft, is, en ik volg hier 

de redenering van Van Buuren, dat de eerste beelden vooral als afbeeldingen van de 

werkelijkheid begrepen moeten worden, terwijl het gedicht veel meer een schepping van 

beelden betreft. De afbeeldingen houden in hun fixatie de werkelijkheid uiteindelijk op afstand, 

terwijl de scheppende beelden Marcel juist toegang tot die werkelijkheid verschaffen (2007, 

78). De beelden verschillen ook in de mate waarin ze zich verhouden tot de tijd. De foto 

fixeert de wereld in een eeuwig heden, het scheppende beeld kan het verleden of juist de 

toekomst openen. Het is het beeld dat in zijn zintuiglijke detaillering een verloren gegaan 
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verleden los kan trillen. In die zin kan het Proustiaanse detail volgens Van Buuren als een 

teken en aansporing tegelijk begrepen worden:  

 

teken van een vat vol heerlijke zintuiglijke ervaringen waar het als een etiket naar 

verwijst, aansporing om het vat open te breken en er hetzij de herinneringen uit te 

halen die er in een ver verleden in zijn opgeborgen, hetzij de ervaringen van een 

toekomstige reis. (2007, 81) 

 

Het Proustiaanse detail dat het zicht verbetert, dat de zintuigen prikkelt en de herinnering en 

de verbeelding aanwakkert, doet mij in zijn vermeende werking in dit opzicht sterk denken 

aan het fotogenische effect dat in het Franse filmdebat, zoals eerder besproken, door Aragon 

en anderen aan de close-up werd toegeschreven. Het transformerende potentieel dat Bal de 

fotografie toekent, wordt door hen juist met de film als photogénie in verband gebracht. De 

notie van het fotogenische behoort ook niet exclusief de fotografie ofwel de cinematografie 

toe, maar moet in de bredere context worden gezien van de zoektocht naar het esthetische 

potentieel van alle vormen van beeldtechnologie.  

 Maar hoe komt het dat Bal het schrijven van Proust dan toch primair als fotografisch 

en niet (mede) als cinematografisch begrijpt? Het feit dat Proust het woord film of cinema 

nauwelijks in de mond neemt, dit in tegenstelling tot de vele toespelingen op andere optische 

instrumenten als de telescoop, het vergrootglas, de toverlantaarn en de fotocamera, is 

hiervoor natuurlijk één verklaring. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de 

definitie die Bal én Proust van de cinematografie hanteren er vooral één is waarin de idee van 

de film in de vorm van het klassieke lineaire narratief doorklinkt. Vanuit een dergelijke 

invalshoek zou ik het schrijven van Proust inderdaad ook niet als cinematografisch duiden. 

Maar wat wanneer we vertrekken vanuit een benadering van film waarin het narratief geen of 

een geheel andere betekenis heeft, zoals Epstein voorstelde? Een film waarin juist de idee van 

het niet successieve, van herhaling en variatie en gelijktijdigheid een doorslaggevende rol 

speelt? Een eerste stap op weg naar een nieuwe lezing van het fotografische in het werk van 

Proust is een bestudering van de wijze waarop Proust beelden in relatie tot elkaar plaatst en 

de rol die discontinuïteit daarin speelt. 

 

Montage 

 

Al eerder werd duidelijk dat Proust de strategie van de vermenigvuldiging van het perspectief 

inzet om het vluchtige blijvend te kunnen representeren. In termen van de fotografie spreekt 

Bal over een serie snapshots van steeds hetzelfde object van waarneming vanuit een steeds 

iets ander gezichtspunt. De opeenvolging van beelden die Proust in zijn roman creëert waarbij 

hij hetzelfde steeds vanuit een net ander perspectief bekijkt, brengt Bal thematisch in verband 

met de seriële fotografie van bijvoorbeeld Marey die met vergelijkbare principes van herhaling 
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en variatie speelt. Het is een vergissing, aldus Bal, om de reeksen beelden bij Proust op grond 

van hun successie met het cinematografische in verband te brengen, evenmin als de seriële 

fotografie als medium aan de film gelijkgesteld kan worden. Liever spreekt ze in relatie tot het 

werk van Proust van ‘avant-garde foto’s’ die aan de film vooraf gaan. De opeenvolging van de 

beelden is namelijk niet diëgetisch gemotiveerd, zoals in de film, maar is een belichaming van 

de aard van de waarneming, of, meer algemeen, van de visualiteit van het subject. Voor 

Proust kenmerkt die waarneming zich nu juist door de productie van een reeks stilstaande 

beelden vanuit discontinue perspectieven.  

 De stapeling van beelden leidt tot een graduele ‘recycling’ van het beeld. Onder 

invloed van de kleine, maar betekenisvolle verschuivingen in het beeld ontstaat de 

mogelijkheid van de onthulling en productie van steeds nieuwe betekenissen. Bal spreekt in dit 

verband van ‘a process of offsetting that produces marginal changes in visibility, which 

become the object of the quest’. (1997, 222) Proust’s meervoudige perspectief creëert, zo 

stelt Bal, beelden die, omdat ze zich vermenigvuldigen, zich weliswaar in de richting van 

bewegende, dus cinematografische, beelden lijken te bewegen, maar het uiteindelijk nooit 

worden. 

 

if the photographic mechanism suggest cinematographic possibilities, it only does so if 

the cinema in question is avant-garde and self-reflexive, like a succession of images 

spread out in space, each one held still. It would have nothing to do with the illusion of 

“real” movement created by the rapid projection of images. (idem, 231-232) 

 

Het is nu precies deze zelfreflexieve avant-garde film, zoals die tot uitdrukking kwam in het 

Franse debat en waarbinnen men zich afkeerde van de idee van montage als middel om 

narratieve continuïteit te creëren en een illusie van beweging op te roepen, die ik met het 

schrijven van Proust in verband wil brengen. Natuurlijk, ook in deze film zal er in de 

waarneming van beweging in het beeld altijd sprake blijven van de illusie van vloeiend 

bewegende figuren. Men moet zich echter wel afvragen waartoe deze illusie wordt ingezet. 

Dient de illusie van werkelijke beweging om in de opeenvolging tussen beelden een illusie van 

narratieve continuïteit en causaliteit tot stand te brengen, of wordt de illusie van beweging in 

het beeld ingezet om de beweeglijkheid van het leven zelf te verbeelden in al zijn 

discontinuïteit en contingentie? Cruciaal in dit verband is volgens mij welke notie van illusie 

men erop nahoudt.  

 Eerder vroeg ik mijzelf af:  kan het zijn dat Proust het gefixeerde beeld niet tot leven 

wil brengen? Dat hij zich tot de metafoor van de fotografie beperkt omdat hij in de roman juist 

wil wijzen op de onmogelijkheid van de waarneming en verbeelding van de zich alsmaar 

transformerende werkelijkheid in al haar levendigheid? Zijn hoofdpersoon loopt voortdurend 

tegen de beperkingen van de fixatie van de waarneming op. Dit zou kunnen betekenen dat 

Proust ervan uitgaat dat de ‘oplossing’ die de film als representatie van beweging lijkt te 
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bieden in werkelijkheid niet bestaat. Dat deze op een illusie is gebaseerd. Het volgende citaat, 

waarin Proust zich krachtig verzet tegen alle critici die in zijn werk cinematografische 

tendensen menen te ontdekken, lijkt die gedachte te onderstrepen:  

 

Some critics now liked to regard the novel as a sort of procession of things upon the 

screen of a cinematograph. This comparison was absurd. Nothing is further from what 

we have really perceived than the vision that the cinematograph presents. (geciteerd in 

Bal, 231) 

 

Volgens Proust belichaamt de cinematograaf de (beperking van de) menselijke waarneming 

niet werkelijk, zoals de fotografie dat wel doet. Het lijkt hierbij te gaan om het verschil tussen 

de discontinuïteit van de fotografie tegenover de continuïteit van de film. Een continuïteit die 

natuurlijk op een illusie is gebaseerd omdat de film, evenzeer als de fotografie, bestaat uit een 

reeks stilstaande beelden die pas in het projectieproces de illusie van beweging oproepen. In 

die zin zouden we kunnen zeggen, bevestigt de cinematograaf toch juist het onvermogen dat 

Proust aan de menselijke waarneming verbindt. Zij het, en dat is dan wellicht precies het 

bezwaar van Proust, dat de klassiek narratieve film juist zijn eigen illusie ontkent, in dat 

opzicht juist niet, zoals Bal eist, zelfreflexief is en als illusie het zicht ontneemt op de 

discontinuïteit van de menselijke waarneming, hoe teleurstellend of frustrerend het besef van 

die discontinuïteit ook moge zijn. Mijn argument zou opnieuw zijn dat er echter ook een 

opvatting over film bestaat waarin die discontinuïteit niet wordt ontkend. 

 Het enige antwoord op de opdracht van Baudelaire om ‘het eeuwige uit het 

voorbijgaande te destilleren’ ligt volgens Proust in de kunst. De discontinue, op zich zelf 

staande impressies kunnen door de kunstenaar tot een betekenisvol verband worden 

gebracht. Marcel moet kunstenaar worden om zo de losse belevenissen die aan de oppervlakte 

van de tijd in het moment worden gefixeerd (cf. Benjamin) te transformeren in werkelijke 

ervaring. Eenmalig lukt hem dat wanneer hij zijn impressie van de ‘dansende torens’ van 

Martinville aan het papier toevertrouwt. Maar hij zet zijn schrijverschap niet door. Pas aan het 

einde van de roman laat Proust Marcel zijn kunstenaarschap inderdaad vinden. De roman 

eindigt met het besef van Marcel dat hij een schrijver wil worden die de schoonheid van de 

ervaring die in de veelvoud van indrukken besloten ligt tot uitdrukking wil brengen. Poulet 

constateert in  L’Espace proustien (1963):   

 

The discontinuous multiplicity of episodes, identical until this moment to a series of 

isolated and juxtaposed pictures, is found to make room in the mind of him who 

embraces everything within it, for a coherent reality of images that relate to one 

another, mutually illuminate one another, and, so to speak, compose themselves. 

(geciteerd in Bal, 4)  
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De mind of him die de losse impressies tot een bezield geheel maakt, is in dit geval dus de 

geest van de kunstenaar. Het lijkt er niet op dat Proust de filmmaker tot de kunstenaars 

rekent. Net zomin als de film als illusiemachine voor Proust blijkbaar kunst is. Misschien is dat 

niet zo raar. Zoals we hebben gezien werd in de periode waarin Proust aan zijn roman schreef 

door filmmakers en critici zelf nog een harde strijd uitgevochten om de film als kunst te 

legitimeren en veel van de ideeën waren in de filmpraktijk zelf nog lang niet tot volledige 

ontplooiing gekomen en daarmee deels onzichtbaar gebleven. Bovendien botst de 

cinematografische idee van photogenie, dat uitgaat van een technologie die zelf, zonder 

tussenkomst van de kunstenaar, de werkelijkheid transformeert (cf. Delluc) met de cruciale rol 

die Proust nu juist de kunstenaar en zijn blik toekent. Datzelfde geldt echter, lijkt mij, toch 

evenzeer voor de fotografie. 

 Toch zijn er naar mijn mening ook duidelijke parallellen tussen het schrijven van 

Proust, opgevat als de transformatie van impressies in ervaringen, en de non-narratieve of 

alternatief narratieve ontwikkelingen in de vroege Franse film. Die parallellen bevinden zich 

vooral op het vlak van de beeldmontage. Eerder in dit hoofdstuk hebben we bijvoorbeeld 

geconstateerd dat er in de vroege periode van de film een stijl van monteren in gebruik was 

die zich richtte op de herhaling van hetzelfde beeld/dezelfde gebeurtenis, vanuit een ander 

perspectief; een strategie die Proust ook hanteert. Maar nog duidelijker zie ik de verwantschap 

tussen de montage van beelden van Proust en Epstein’s visioen van het filmgedicht. Het is 

belangrijk om hier nogmaals te benadrukken dat de structuur waar het filmgedicht van Epstein 

op is gebaseerd niet een logische, causale opeenvolging van beelden betreft. Laten we de 

kenmerken van het filmgedicht nogmaals één voor één kort doorlopen in relatie tot de roman 

van Proust. 

 De esthetiek van de (intieme) nabijheid komt tot uitdrukking in het dominante 

subjectieve perspectief van waaruit de verteller de werkelijkheid waarneemt en binnen 

probeert te dringen. We hebben gezien hoe Proust de zoombeweging en de close-up inzet om 

een ervaring van nabijheid te creëren. De esthetiek van suggestie is in het werk van Proust 

actief in de mate waarin Proust de chronologische verhaalstructuur weglaat, losse meer 

thematisch bepaalde situaties toont en deze vanuit verschillende perspectieven in beeld 

brengt. Hij beschrijft nauwelijks concrete handelingen en lokaliseert situaties zelden specifiek 

in de tijd. De esthetiek van de afwisseling toont zich in de structuur van zinnen en bijzinnen. 

Alhoewel de zinnen van Proust zeer lang zijn, met eindeloze uitwijdingen en vergelijkingen in 

bijzinnen, en daardoor een zekere traagheid met zich mee lijken te brengen, wisselen binnen 

zijn zinnen de verschillende beelden elkaar in hoog tempo af. Hierdoor ontstaat er beeld naast 

beeld en binnen beeld. In dit opzicht brengt ook de taal van Proust de veelvoud van 

impressies van het moderne leven tot uitdrukking. En hiermee is ook de esthetiek van de 

mentale snelheid aangetoond, de snelle afwisseling in beelden zet de lezer aan tot een zelfde 

snelheid in denken. De esthetiek van de sensualiteit manifesteert zich in de nadruk van Proust 

op de zintuiglijke dimensie van de ervaring die hij in taalbeelden probeert te vatten. Hiertoe 
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hanteert hij de stijlfiguur van de visuele metafoor, volgens Epstein de zesde overeenkomst 

tussen film en poëzie. Ik wil hier opnieuw benadrukken hoe cruciaal de metafoor is voor de 

stijl van Proust. In de metafoor speelt Proust een spel met de overeenkomst en het verschil. 

De metafoor kan als een zeer specifieke vorm van montage worden opgevat die niet 

gebaseerd is op principes van oorzaak en gevolg, maar op principes van analogie, herhaling, 

spiegeling en gelijktijdigheid. De zevende overeenkomst tot slot is de esthetiek van het 

ogenblik volgens welke de film en de moderne literatuur een heden verbeelden dat 

voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is juist in de metafoor dat Proust meent de 

veranderlijkheid van het moment en de wereld in het algemeen tot uitdrukking te kunnen 

brengen. Op het niveau van de diëgetische wereld van de roman geldt bovendien dat het 

dilemma van de voortdurende transformatie van de wereld en de mensen om hem heen het 

hart uitmaakt van de zoektocht van Marcel naar zijn kunstenaarschap. Volgens Epstein 

bestaat de structuur van het filmgedicht uit een patroon van overeenkomst en verschil, 

herhaling en variatie dat leidt tot een opstapeling van betekenissen. Naar mijn mening raakt 

zijn typering zowel nauw aan de metaforische schrijfstijl van Proust als aan zijn 

perspectivisme, dat Bal begrijpt als een specifieke opeenvolging van beelden en als een 

‘process of offsetting that produces marginal changes in visibility’. 

 Bal bespreekt de montage van beelden bij Proust alleen in de mate waarin het een 

uitdrukking is van de visualiteit in het schrijven van Proust. De series snapshots belichamen 

vooral de manier van kijken van het subject. Daarnaast is er echter bij Proust ook nog sprake 

van de montage die niet zozeer visueel gemotiveerd is, maar die de sprongen in ruimte en tijd 

betreft. Zoals eerder genoemd worden de gebeurtenissen in de roman (die vaak herinneringen 

aan gebeurtenissen zijn) geordend door het bewustzijn van de verteller. Zijn proces van 

herinneren, associëren, reflecteren is bepalend voor de structurering van het verhaal. Dit 

proces voltrekt zich allesbehalve chronologisch en evenwichtig, waardoor de verteller 

voortdurend in de tijd en ruimte reist, soms uitgebreid bij een korte belevenis stil blijft staan, 

om andere gebeurtenissen vervolgens in één zin af te doen of zelfs in het geheel over te slaan. 

Het is deze structuur van het narratief die Van Buuren met een ‘archipel’ vergelijkt en die 

Hauser ertoe brengt van ‘filmmagie’ te spreken. De critici die ten tijde van Proust zijn roman 

met de cinematografie in verband brachten, deden dat op grond van hetzelfde argument. 

 In 1928 wijdde Quesnoy in het tijdschrift Le rouge et le noir een essay met de titel 

‘Littérature et cinéma’ aan de relatie tussen de literatuur en de film. De overeenkomsten 

tussen de roman van Proust en de film vond hij verbazingwekkend. Ook hij signaleerde deze 

overeenkomsten vooral op het gebied van de montage:  

 

Les concordances sont étonnantes. C’est tout d’abord dans la composition qu’elles se 

font voir. (…) la construction générale de son œuvre présente des analogies bien 

marquées avec la maniere de monter et découper un film. (1928, 15) 
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Quesnoy constateert dat de overeenkomsten des te opvallender zijn omdat Proust weliswaar 

een tijdgenoot van de film was, maar in de periode dat de film zich enigszins als kunst begon 

te manifesteren - Quesnoy spreekt over 1917-1918 - veelal ziek was en in huis bleef en dat er 

dus van een directe beïnvloeding van deze l’art de l’écran op de roman van de schrijver geen 

sprake kon zijn. Zelfs al mocht Quesnoy gelijk hebben wat betreft het gebrek aan filmbezoek 

van de ziekelijke Proust, dan is het toch niet ondenkbaar dat Proust, die als fanatiek lezer van 

kranten bekend stond en die middels ingezonden brieven regelmatig van zich deed horen, wel 

van het geschreven filmdebat, dat zich voor een deel in de kranten voltrok, op de hoogte was.  

 Laten we zonder verder te willen speculeren de analyse van Quesnoy verder volgen. 

Naast de wijze van monteren is ook de rol van de tijd in de roman een belangrijke aanwijzing 

voor het cinematografische karaker. Quesnoy beroept zich op Epstein die de film beschrijft als 

‘un art à quatre dimensions dont la quatrième est le temps´. Het is Proust die volgens 

Quesnoy de notie van duur in de Franse literatuur heeft geïntroduceerd.90 Verder, zo vervolgt 

Quesnoy, staat niet de psychologische ontwikkeling van de personages centraal en wordt de 

lezer door Proust niet in staat gesteld om de ontwikkeling van de actie chronologisch en 

ononderbroken te volgen. De manier waarop Proust sprongen maakt in de tijd komen volgens 

Quesnoy exact overeen met de manier waarop er in een film wordt gemonteerd. De montage 

komt bovendien niet voort uit een harmonieuze ontwikkeling van de handeling en produceert 

alleen maar onduidelijkheden en ogenschijnlijke inconsistenties (1928, 15-16). We lijken 

hieruit op te kunnen maken dat Quesnoy zich in zijn definitie van film, in tegenstelling tot 

Proust, juist wel richt op de avant-garde film en niet op de dominante klassieke narratieve 

film.  

 Niet alleen in de montage van scènes, maar ook binnen de scènes herkent Quesnoy 

cinematografische elementen. Hij spreekt in dit verband over de vele panoramabeelden die 

Proust schetst, vaak waargenomen vanuit een voertuig, over de vele wisselingen in 

gezichtspunt en over het procédé van de surimpression. Quesnoy verwijst hiermee naar de 

vele (metaforische) vergelijkingen in de zinnen van Proust waardoor beelden op elkaar worden 

gestapeld en zich met elkaar vermengen. Met de cinematografische pendant hiervan lijkt 

Quesnoy het over elkaar heen plaatsen van twee filmbeelden te bedoelen (ook wel bekend 

onder de term superimposition ), een techniek die met name in de vroege avant-garde film 

veel werd toegepast. De layering van beelden is een techniek die Cassiers overigens ook veel 

heeft toegepast in de videobeelden in zijn voorstellingen. In de volgende paragraaf sta ik stil 

bij de cinematografische aspecten die we juist met deze cyclus in verband kunnen brengen. 

 

 

Cinematografische aspecten in de Proustcyclus van Cassiers 

 

Allereerst is het goed om op te merken dat de cinematografische aspecten die in de taal van 

Proust besloten liggen, ook tot uitdrukking komen in de Proustcyclus in de mate waarin 
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Cassiers de taal van Proust inzet als theatertekst. Weliswaar is er sprake geweest van een 

grondige selectie en montage van tekstfragmenten uit de roman, worden sommige teksten 

toegewezen aan andere personages en is de Franse tekst voor dit doel in het Nederlands 

vertaald, de tekst die wordt geënsceneerd blijft wel trouw aan het origineel. Alle hierboven 

genoemde cinematografische dimensies in de taal van Proust, zoals de metaforische 

schrijfstijl, het perspectivisme, de zoombeweging en het close-up beeld van het waarnemend 

subject, de optische metafoor en het thema van het stilstaande beeld, manifesteren zich ook 

in de theatertekst van Cassiers. In deze paragraaf richt ik me dan ook niet op de 

cinematografische dimensies in de theatertekst, maar op de overige cinematografische 

aspecten van de enscenering. Deze manifesteren zich niet alleen in de inzet van video in de 

live performance, maar ook in de wijze waarop Cassiers de verschillende theatrale beelden, 

waaronder het videobeeld, in de enscenering monteert.  

 Bij deze bespreking moeten we er ons voortdurend rekenschap van blijven geven dat, 

alhoewel er in het werk van Cassiers sprake is van de projectie van beelden, de montage van 

beelden en van de inzet van specifieke vormen van camera-instellingen zoals de close-up, 

Cassiers in de Proustcyclus niet het medium film maar video hanteert. Ondanks 

overeenkomsten tussen deze twee media als representatiepraktijken, in de wijze waarop zij 

gebeurtenissen, objecten en personen in beeld kunnen brengen, zijn er even zoveel cruciale 

verschillen. 

  

Video in theater 

 

Een zeer opvallend en karakteristiek kenmerk van de theatertaal van Cassiers is de 

enscenering van videobeelden. Door hedendaagse theatermakers worden video en film (en 

andere media) steeds vaker vanzelfsprekend ingezet in de live performance. Hiermee wordt de 

eigenheid van het theater als direct en transitorisch communicatieproces op een aantal 

niveaus sterk beïnvloed. In de wisselwerking tussen de verbeeldingsprincipes van video en 

film en het theater kunnen er nieuwe ervaringen van ruimte, tijd en lichamelijkheid worden 

gecreëerd.91 Voordat ik stilsta bij de specifieke manier waarop Cassiers in de Proustcyclus met 

behulp van video deze nieuwe ervaringen tot stand brengt, ga ik eerst meer in het algemeen 

in op de invloed die de inzet van film en video kan hebben op de verbeeldingsprincipes van het 

theater. 

 In het theater is de theaterruimte, uitzonderingen daargelaten, over het algemeen 

statisch. De grenzen van de ruimte staan vast en de toeschouwer wordt een vaste positie in 

die ruimte toegekend, met als gevolg een eveneens gefixeerd waarnemingsperspectief. Tijd 

manifesteert zich in het theater als een gesloten continuüm, de tijd ontvouwt zich zonder 

onderbrekingen in het hier en nu. Tijd en ruimte vormen samen twee vaststaande entiteiten 

die door de performance worden ingevuld. Dit heeft geleid tot een definitie van theater als een 

performatieve ruimte waarin de eenheid van tijd het belangrijkste structurerende principe is 
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en de performer het belangrijkste element dat zichzelf onderscheidt van de statische ruimte 

waarin hij zich presenteert. 

 Video onderscheidt zich vooral van het theater wat betreft zijn dynamiek en flexibiliteit 

in de verbeelding van tijd en ruimte, die niet, zoals in het theater ingevuld wordt, maar eerder 

geconstrueerd met behulp van camerabeweging, camera-instellingen, montage en digitale 

manipulatie. Veel makkelijker dan in het theater kunnen verschillende perspectieven, 

afstanden en groottes worden gerealiseerd. Hoewel het publiek zich meestal nog steeds op 

een vaste plaats in de ruimte bevindt, kan de blik van de camera de blik van de toeschouwer 

wel in beweging brengen. Het statische perspectief van de theatertoeschouwer kan in dit 

opzicht dus door video worden doorbroken. Een door Cassiers veelvuldig ingezet middel om dit 

perspectief te doorbreken is de close-up; een techniek die zoals we hebben gezien ook door 

Proust met regelmaat wordt gehanteerd. In de volgende paragraaf zal ik nader bekijken hoe 

de close-up specifiek in de Proustcyclus functioneert. 

 Zoals het statische theatrale perspectief van de toeschouwer kan worden doorbroken 

door de enscenering van videobeelden, zo geldt dat evenzeer voor de statische ruimte en het 

gesloten continuüm van de tijd in het theater. De beperkte mogelijkheden van het theater om 

overtuigend sprongen in tijd en ruimte te verbeelden, worden uitgebreid door de 

mogelijkheden van montage; de over het algemeen statische theatrale ruimte kan door de 

enscenering van virtuele ruimtes worden vergroot of verdubbeld. Bovendien biedt live video 

met zijn potentie om tegelijkertijd op te nemen en af te spelen ook nog de mogelijkheid om in 

het theater de nadruk specifiek te vestigen op een ervaring van gelijktijdigheid. Op het niveau 

van het narratief heeft dit alles tot gevolg dat het theater beter in staat is om meer complexe 

narratieve structuren te ontwikkelen waarbij de eenheid van tijd en ruimte niet langer de 

leidende principes hoeven te zijn. De roman À la recherche du temps perdu is, zoals we 

hebben gezien, zo’n voorbeeld van een complexe narratieve structuur. Het is mede door de 

inzet van videobeeld dat Cassiers in staat is om de verschillende temporele perspectieven die 

in het werk besloten liggen te ensceneren. 

 Ook voor wat betreft de rol van de acteur in het theater oefent de inzet van video  - 

zowel de enscenering van videobeelden als de enscenering van de videocamera zelf -  invloed 

uit op de verbeeldingsprincipes van het theater. Normaal gesproken is de acteur het 

dominante bewegende element in de voorstelling. In het geval van de enscenering van 

videobeelden moet hij zichzelf verhouden tot het bewegende beeld van de projectie. Dat kan 

zijn in de vorm van een dialoog, zoals in Proust 1:  De kant van Swann waar Marcel met zijn 

ouders praat die slechts als projectie zichtbaar zijn. Maar een geheel ander voorbeeld is Proust 

3:  De kant van Charlus waar een van tevoren opgenomen video wordt vertoond van een 

soiree van madame de Villeparisis. Het geluid is onder de video weggehaald en de acteurs op 

het toneel dubben live tot in het kleinste detail de gesproken tekst, inclusief de aarzelingen, de 

kuchjes, het gelach van hun personages in de video.  
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 Niet alleen spelen de acteurs in de Proustcyclus met het videobeeld, zij spelen ook 

vaak met en voor de aanwezige camera. Ook in het spelen voor de camera wordt de acteur 

uitgedaagd een geheel andere wijze van acteren. Zo staat acteur Paul Kooij (de verteller 

Proust) in Proust 1:  De kant van Swann bijna gedurende de gehele voorstelling op dezelfde 

plek met zijn rug naar het publiek. Zijn hoofd heeft hij door een enorm projectiescherm 

gestoken vlak voor een camera die hem live opneemt. Zijn speelruimte bestaat gedurende de 

voorstelling uit niets meer dan de lens van de camera die zijn gezicht registreert. Elke 

minimale beweging van en in zijn gezicht leidt op het scherm tot grote expressie. Bovendien 

kan hij slechts indirect met het publiek en zijn medespelers die hij niet ziet, niet kan 

aankijken, maar slechts hoort of misschien ‘voelt’, communiceren. Dit heeft Kooij gedwongen 

om het acteren en wat hij tot dan toe daaronder verstond, op een geheel andere manier te 

benaderen.92 In de volgende paragrafen zal ik het acteren voor de camera in de Proustcyclus 

nog verder onder de loep nemen. 

 Het door Cassiers meest ingezette cinematografische stijlmiddel in de cyclus is de 

(extreme) close-up. De close-up stelt Cassiers in staat om het vaststaande perspectief van de 

toeschouwer te doorbreken en een ervaring van nabijheid tot stand te brengen. In de 

volgende paragraaf ga ik in op de specifieke wijze waarop de close-up in de Proustcyclus 

functioneert. 

  

De close-up 

 

We hebben gezien dat bij Proust de close-up als dramaturgische strategie functioneert die de 

behoefte van de hoofdpersoon aan het ‘beter’ willen zien en begrijpen, thematiseert én tot 

uitdrukking brengt. Het close-up beeld is bij Proust dus altijd het resultaat van het subject dat 

waarneemt; de ‘ik’ die ervaart of zich dingen herinnert. De lezer ‘kijkt’ noodgedwongen met de 

ik-figuur mee wanneer deze inzoomt op een bepaalde situatie, persoon of object. Cassiers 

maakt eveneens gebruik van deze subjectieve close-up waarbij de toeschouwer ziet wat de 

hoofdpersoon lijkt te zien, daarnaast echter toont hij vooral ook close-up beelden niet van wat 

het personage waarneemt, maar van het personage dat waarneemt, in het bijzonder van het 

personage dat zich herinnert. Bij deze laatste vorm van close-up beeld sta ik als eerste stil. 

 In die gevallen dat in de Proustcyclus  een close-up van een zich herinnerend 

personage wordt getoond, is de acteur die het personage speelt fysiek aanwezig op het toneel 

en wordt live opgenomen en geprojecteerd terwijl hij vertelt en herinneringen ophaalt. Hierbij 

richt de performer zich consequent frontaal tot de camera en daarmee ook tot het publiek. De 

close-ups in de cyclus roepen in dit opzicht associaties op met de talking heads die we kennen 

van televisie, ook al bestaan er natuurlijk ook genoeg voorbeelden van fictiefilms waarin een 

personage zich via de camera rechtstreeks tot het publiek richt. In deze close-ups wordt het 

publiek weliswaar niet expliciet aangesproken als aanwezig publiek - de teksten van de 

personages zijn vooral monologen vol persoonlijke bespiegelingen en herinneringen - maar het 
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is op het niveau van de theatrale situatie wel duidelijk dat de aanwezigheid van het publiek 

niet wordt ontkend.  

 Door het zich herinnerende en reflecterende subject close-up in beeld te brengen, 

transformeert Cassiers de theatrale ruimte waarin het beeld geënsceneerd wordt als het ware 

in een innerlijke ruimte die gevuld wordt met de herinneringen, gedachten, ideeën en dromen 

waar het subject over vertelt. De ruimte wordt gesubjectiveerd. Cassiers maakt overigens 

naast visuele close-ups ook gebruik van auditieve close-ups. Alle performers zijn uitgerust met 

zendmicrofoontjes en het geluid kan digitaal zo worden afgesteld en gemanipuleerd dat een 

auditieve ervaring van nabijheid wordt gecreëerd, vergelijkbaar met de manier waarop een 

visuele close-up visuele nabijheid tot stand brengt. Net als de Franse filmmakers uit de eerste 

twee decennia van de vorige eeuw die streefden naar een subjectieve film en de tweede 

generatie videokunstenaars die door Torcelli in verband wordt gebracht met de esthetiek van 

de imaginaire tijd, zet Cassiers de close-up in om de aandacht te vestigen op de subjectiviteit 

van de ervaring en de innerlijke belevingswereld van de personages. Anders dan in de film 

roept Cassiers deze innerlijke wereld echter niet in beelden op, maar in taal. Doordat Cassiers 

slechts het zich herinnerende subject in beeld brengt, maar niet datgene wat hij zich 

herinnert, stelt hij de toeschouwer in staat om aan dat wat in taal wordt opgeroepen zijn of 

haar eigen beelden toe te voegen.  

 Het personage dat in de cyclus het meest op deze wijze door Cassiers in beeld wordt 

gebracht, is de verteller Proust in wiens herinneringen en gedachten alle gebeurtenissen zijn 

ingekaderd.  Anders dan in de klassieke fictiefilm houden de close-ups van hem minutenlang 

aan zonder afgewisseld te worden met andere beelden die de close-up in een context kunnen 

plaatsen. Het eerste kwartier van Proust 1:  De kant van Swann zien we zelfs niets anders dan 

het close-up beeld van de verteller die in het donker oplicht. De enige beweging die in het 

beeld te zien is, is het bewegen van de mond en het knipperen van de ogen. De weinige 

dynamiek in het beeld is afkomstig van flarden van blauw licht die zo nu en dan langzaam 

over het gezicht van de verteller strijken. De relatieve onveranderlijkheid en traagheid van het 

beeld maken dat de aandacht vooral uit gaat naar datgene wat zich in de close-up zelf 

voltrekt; het vertellen, denken en herinneren van de verteller. Hiermee treedt de duur van het 

stromende bewustzijn op de voorgrond. Anders dan in de klassieke fictiefilm waar de close-up 

vaak wordt ingezet om de handeling psychologisch te motiveren en waarneming en handeling 

logisch op elkaar te betrekken, staat de verbeelding van de innerlijke wereld niet in dienst van 

de causale voorstuwing van de handeling, maar op zichzelf. De onveranderlijke camera-

instelling maakt dat de aandacht van de toeschouwer niet enkel wordt gericht op de betekenis 

van de taal, maar ook (en misschien soms wel met name) op de schoonheid en de 

materialiteit van de Proustiaanse taal - het ritme van de zinnen, de klank van de woorden, de 

stem van de verteller - en het beeld waarin de verteller wordt getoond.  

 Hoewel er nauwelijks sprake is van beweging in het beeld, er geen sprake is van 

beweging van het beeld en in het beeld geen enkele andere handeling getoond wordt dan het 
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vertellen zelf, ligt in datgene wat verteld wordt wel een ongekende dynamiek besloten. De 

statische visuele close-up stuurt de focus van de toeschouwer naar de beweeglijke innerlijke 

wereld van reflecties, herinneringen en ervaringen die onophoudelijk in elkaar overvloeien. Het 

is Germaine Dulac volgens wie, zoals we al eerder zagen in het vorige hoofdstuk, beweging en 

innerlijk leven niet los van elkaar kunnen worden gezien:  

 

Movement, inner life (…) What is more mobile than our psychological life with its 

reactions, its manifold impressions, its sudden movements, its dreams, its memories. 

(geciteerd in Abel 1988, 310) 

 

Dulac zag in de subjectieve film, onder andere door het gebruik van de close-up, de 

mogelijkheid om deze dynamische manifestaties van ons denken, van onze ervaringen, 

emoties en herinneringen tot uitdrukking te brengen. Cassiers plaatst in de close-up eveneens 

de reflexiviteit van het denken en de intensiteit van de ervaring op de voorgrond.  

 De tweede vorm van close-up beeld waar Cassiers gebruik van maakt, is het close-up 

beeld waarin een personage wordt getoond vanuit de point of view van een ander personage. 

Deze vorm van close-up, af en toe live, maar veelal van tevoren opgenomen, vinden we het 

meeste terug in Proust 1:  De kant van Swann waar het publiek met de jonge Marcel meekijkt 

naar de mensen  die hem omringen. Het is goed om hierbij op te merken dat de close-up 

beelden waar het hier om gaat niet als een realistische verbeelding van het point of view van 

Marcel kunnen worden beschouwd. De beelden tonen hoe Marcel de mensen om hem hen ziet, 

in de zin van hoe hij hen ervaart. De indruk die zij op hem maken, probeert hij te fixeren in 

een beeld. Het beeld van deze personages is als het ware ingekleurd door de gevoelens, vaak 

verlangens, van Marcel en brengt daarom vooral tot uitdrukking wat Marcel wil zien. In de 

analyse van Proust 1 zal bijvoorbeeld duidelijk worden hoe Marcel zich verschillende 

vertekende beelden heeft gevormd van de belangrijke, door hem aanbeden, vrouwen in zijn 

leven - zijn moeder, Gilberte en Odette.  Deze close-up beelden dragen met name bij aan de 

expressie van de binnenwereld van Marcel. Ze stellen de toeschouwer in staat om vanuit de 

belevingswereld van Marcel mee te kijken. Een beweging van binnen naar buiten, waardoor de 

theatrale ruimte als geheel transformeert in de binnenwereld van Marcel en de 

projectieschermen waarop de close-ups worden getoond als grens lijken te fungeren tussen 

deze binnenwereld en de buitenwereld die ‘daarachter’ ligt. 

 Ik heb tot nu toe vooral gesproken over de wijze waarop de close-up op het niveau 

van de fictie opereert. Op het niveau van de perceptie van de toeschouwer zet Cassiers de 

close-up in om op verschillende manieren de zintuigen van de toeschouwer te prikkelen. 

Eerder merkte ik al op dat het close-up beeld in de Proustcyclus anders dan in de klassieke 

fictiefilm niet dient om de relatie tussen waarneming en handeling psychologisch te motiveren, 

maar op zichzelf staat. Door de lange duur van de close-up krijgt het beeld een zekere 

autonomie en treedt vooral in zijn beeldende kwaliteit op de voorgrond. De aandacht gaat uit 
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naar de kleur, licht- en schaduwwerking en textuur van het beeld. In dit opzicht doen de 

beelden eerder denken aan bepaalde vormen van videokunst. We hebben in het vorige 

hoofdstuk gezien dat Aragon al in 1918 vaststelde dat de camera door in te zoomen op 

objecten en subjecten deze zo kan isoleren en vergroten dat deze, los van de ontwikkeling van 

de handeling, betekenisvol worden. Ook benadrukte hij dat de close-up, als manifestatie van 

fotogenie, in staat is om de poëtische dimensie van objecten en subjecten op de voorgrond te 

plaatsen. Ditzelfde geldt, zoals we hebben gezien, voor de auditieve close-up die de aandacht 

op de klankkwaliteit van de taal en de stem vestigt. Net als de zintuiglijkheid van de 

Proustiaanse taal kunnen we de zintuiglijkheid van het videobeeld en van de versterkte stem 

in de Proustcyclus in verband brengen met de esthetiek van de sensualiteit die Epstein 

kenmerkend acht voor het filmgedicht.  

 De esthetiek van de sensualiteit kan in de Proustcyclus niet los worden gezien van de 

esthetiek van de nabijheid die door Epstein eveneens als één van de kenmerken van het 

filmgedicht wordt beschouwd. De close-up brengt de toeschouwer dichter bij de acteur (en zijn 

personage) en draagt op deze manier bij aan een ervaring van intimiteit en nabijheid die 

normaal gesproken in de grote zaal van het theater onmogelijk is. Alhoewel de aanwezige 

acteur geacht wordt meer werkelijk aanwezig te zijn dan de virtuele acteur in de projectie, is 

het juist die laatste die in close-up als nabij wordt ervaren. Volgens theaterwetenschapper 

Auslander is in onze gemediatiseerde samenleving onze ervaring van nabijheid en intimiteit 

onlosmakelijk verbonden geraakt met het medium televisie, dat als model voor onze close-up 

waarneming is gaan fungeren. Het is daarom, zo stelt Auslander, dat live performances 

gebruik maken van de mogelijkheid van de close-up. Dit roept bij de toeschouwer automatisch 

een ervaring van nabijheid  en intimiteit op. (2001, 35)  

 Op een vergelijkbare manier als de visuele close-up functioneert bij Cassiers ook de 

auditieve close-up. Hoewel de onversterkte stem geacht wordt natuurlijker te zijn dan de 

kunstmatig versterkte stem, hanteren de acteurs (in samenspel met de technici) hun 

zendmicrofoon juist om een effect van natuurlijkheid te creëren. Ook in dit verband wijst 

Auslander erop dat mediatisering een sterke invloed heeft uitgeoefend op wat we in zintuiglijk 

opzicht als natuurlijk geluid zijn gaan beschouwen. Onder invloed van de popcultuur is 

gemediatiseerd geluid volgens Auslander de norm geworden en voorwaarde geworden voor 

een ervaring van auditieve intimiteit. (idem, 34)  

 Zoals de camera de acteur in staat stelt om met de meest kleine bewegingen van zijn 

gezicht allerlei subtiele emoties en gemoedstoestanden tot uitdrukking te brengen, zo stelt de 

zendmicrofoon de acteur in staat om het kleinste geluid van de stem hoorbaar te maken. Elke 

kuch, zucht, hoest, ademhaling wordt hoorbaar. Evenals elke verandering in toonhoogte en 

klankkleur. Juist doordat de acteur niet hard hoeft te praten om toch in alle nuances 

verstaanbaar te zijn, kan hij spelen met de intimiteit van zijn stem. Meer nog dan de acteur 

echter stelt de zendmicrofoon de technicus in staat om te spelen met de stem van de acteur. 

Alhoewel de acteur de geluidsbron blijft, is het met de zendmicrofoon mogelijk geworden om, 
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net als in de film, de stem van de acteur los te koppelen. Deze kan vervolgens naar believen 

worden bewerkt. De stem, zo stellen Van de Haterd en Schellekens in hun artikel ‘Schilderen 

met geluid’, wordt gelijkgeschakeld met ander geluid. 

 

De stem belandt onder een schuif op de mengtafel naast de cd-speler, het keyboard 

van de toetsenist, de geluidssporen van de videoapparatuur. (2006, 72) 

 

Het acteren voor de camera en met zendmicrofoons verschilt in grote mate van het acteren 

zonder deze technologie. Het acteren in grote zalen wordt over het algemeen gekenmerkt 

door grote gebaren, uitvergrote gezichtsuitdrukkingen en een luide stem. Anders wordt 

immers de toeschouwer op de achterste rij van het theater niet bereikt. Het lijkt een paradox 

dat juist de technologie van de camera en de microfoon het mogelijk maakt om intimiteit te 

creëren in het live communicatieproces tussen publiek en performer. Toch is het een feit, zoals 

Auslander stelt, dat de toeschouwer zich vaak direct meer aangetrokken voelt tot de 

kunstmatige reproductie van een gezicht in close-up dan tot de fysiek aanwezige performer 

die op het toneel aanwezig is. Auslander trekt hieruit de conclusie dat het theater, als 

marginale kunstvorm, wel gemediatiseerde vormen moet remediëren om te overleven. Het 

onderscheid tussen live performances en gemediatiseerde performances vervaagt steeds 

meer, aldus Auslander, waardoor een duidelijk ontologisch onderscheid tussen beide niet meer 

gemaakt kan worden. (2001, 7)  Volgens anderen, zoals Peggy Phelan, ligt de wezenlijke 

kwaliteit van de live performance juist besloten in de gedeelde fysieke aanwezigheid van 

performer en publiek in het hier en nu, waarmee live performances zich per definitie 

onderscheiden van gemediatiseerde performances. Sterker nog, volgens Phelan is er in het 

laatste geval zelfs geen sprake van performance. In haar bekende essay ‘The ontology of 

performance: representation without reproduction’ stelt zij:   

Performance's only life is in the present. Performance cannot be saved, recorded, 

documented, or otherwise participate in the circulation of representations of 

representations: once it does so, it becomes something other than performance. 

(Phelan 1993, 146) 

Vanuit de hoek die het ontologische verschil tussen live en gemediatiseerde vormen van 

performance benadrukt, klinkt vaak ook een angst door voor een teveel aan technologie in het 

theater, omdat hiermee de eigenheid van het theater onder druk zou worden gezet. Ik geloof 

in tegenstelling tot Auslander dat er wel degelijk een wezenlijk onderscheid bestaat tussen de 

ervaring van het fysiek aanwezige lichaam en het gemediatiseerde lichaam, zonder dat 

verschil overigens te duiden in termen van een mate van werkelijkheid. Tegelijkertijd 

beschouw ik het gemediatiseerde niet als een bedreiging voor het theater. Mij schijnt het 

eerder toe dat juist technologie de theatertoeschouwer weer opnieuw bewust kan maken van 

zijn gedeelde fysieke aanwezigheid die in het theater zo vaak als vanzelfsprekend wordt 
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aangenomen. In hoofdstuk 1 stelde ik dat het werk van Cassiers begrepen kan worden als een 

herwaardering van het subject en de subjectieve ervaring. De inzet van technologie in het 

theater is één van de belangrijkste strategieën die Cassiers hiertoe inzet. De technologie zet 

de toeschouwer aan tot bewustwording van zijn eigen waarneming.  

 De angst voor een teveel aan technologie blijkt specifieker vaak een angst voor het in 

verdrukking raken van de rol en de betekenis van de acteur – de mens – in het theater. De 

fysiek aanwezige acteur valt in het niet bij zijn uitvergrote digitale dubbel. Cassiers ziet 

daarentegen juist interessante mogelijkheden om in de  gelijktijdige aanwezigheid van de 

uitvergrote close-up van de performer en de performer zelf te spelen met de schaal. Volgens 

Cassiers is de mogelijkheid om met behulp van video de schaal te verkleinen of juist te 

vergroten één van de belangrijkste eigenschappen van zijn theatertaal. De close-up brengt 

een bijzondere relatie tot stand tussen de fysiek aanwezige performer en zijn projectie. De 

grootte van de projectie is bij Cassiers altijd gerelateerd aan de grootte van de performer. De 

acteur verdwijnt nooit blijvend uit beeld. Hij blijft, zoals ik in de analyses duidelijk zal 

aantonen, altijd als referentiepunt functioneren en representeert in dit opzicht zowel letterlijk 

als figuurlijk de menselijke maat. Het is juist deze menselijke maat die volgens Cassiers in de 

gemediatiseerde beelden die ons omringen in onze hedendaagse samenleving steeds meer uit 

het oog wordt verloren. 

 Samenvattend kunnen we stellen dat de close-up in de Proustcyclus op verschillende 

niveaus aanstuurt op een specifieke ervaring van nabijheid. Wanneer het close-up beelden 

betreft die tot uitdrukking brengen wat voor beeld Marcel koestert van de belangrijke mensen 

(vrouwen) in zijn leven, dragen deze bij aan de betrokkenheid van de toeschouwer bij het 

personage Marcel. Deze ervaring van nabijheid en betrokkenheid manifesteert zich dus vooral 

op het niveau van de fictie. We kunnen deze primair in verband brengen met het 

cinematografische. Is er echter sprake van een live close-up beeld waarbij de verteller recht in 

de camera kijkt en ons rechtstreeks lijkt aan te spreken, dan wordt er een ervaring van 

nabijheid tot stand gebracht die nauw verbonden is aan de ervaring van gelijktijdigheid. Het 

close-up beeld brengt ons en de verteller direct met elkaar in verbinding. Deze ervaring van 

gelijktijdigheid hangt nauw samen met het televisuele. Wanneer we ons dan ook nog 

rekenschap geven van het feit dat we niet alleen het close-up beeld van de verteller live 

waarnemen, maar ook de performer die zich als verteller aan de camera toont, dan wordt aan 

de ervaring van nabijheid ook nog het aspect van de fysieke aanwezigheid toegevoegd. Het 

live close-up beeld vestigt als onderdeel van de live performance in zijn virtualiteit juist de 

aandacht op de fysieke aanwezigheid van de performer waar het beeld een verdubbeling van 

is. Deze dimensie van de ervaring van nabijheid kunnen we tot slot als theatraal omschrijven. 

 Met de acteur die zich, zichtbaar voor de toeschouwer, in scène zet voor de camera, 

komen we op een ander belangrijk aspect van de theatertaal van Cassiers, namelijk dat van 

de zichtbaarheid van de technologie.  
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De zichtbaarheid van de technologie 

 

De filmtoeschouwer in de bioscoop ziet weliswaar bij het binnenkomen het scherm, de 

operateur in zijn hok achter in de zaal, misschien zelfs de lichtbundel van de projector en ook 

is hij er getuige van hoe bij de aanvang van de film het scherm tot het juiste formaat wordt 

ingekaderd, maar zodra de lichten gedoofd zijn en de film begonnen, wordt het bewustzijn van 

de technologie naar de achtergrond gedrongen en gaat de toeschouwer voor de duur van de 

film op in diens wereld. In de Proustcyclus is de technologie echter voortdurend een zichtbaar 

onderdeel van de enscenering waar de toeschouwer zich bewust van blijft. Zoals de wereld die 

Proust in de roman beschrijft vergeven is van de optische instrumenten uit de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw, zo is het toneel in de Proustcyclus gevuld met onze 

hedendaagse audiovisuele technologie. De camera, de beamer, de microfoon en het 

projectiescherm maken een wezenlijk deel uit van het toneelbeeld en daarmee de vormgeving. 

Hun aanwezigheid is niet alleen technisch maar ook dramaturgisch gemotiveerd. 

 In het vorige hoofdstuk heb ik gesteld dat Gunning juist de performatieve dimensie 

van de vroege film benadrukt. Het feit dat de nadruk op de vertoning werd gelegd en de 

toeschouwer zich ook voor de film als technologie interesseerde, had alles te maken met het 

nieuwe van de technologie en de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen zich voordeden. 

Voor een deel heeft de wijze waarop de zichtbare technologie in de Proustcyclus functioneert 

te maken met een vergelijkbare ervaring van het theaterpubliek. De toeschouwer vraagt zich 

geregeld af ‘hoe iets werkt’ . Deze ervaring wordt nog versterkt omdat Cassiers speelt met de 

afwisseling tussen de onzichtbaarheid en zichtbaarheid van de technologie. In Proust 1:  De 

kant van Swann bijvoorbeeld hangt midden op het toneel een groot projectiedoek dat uit losse 

repen stof bestaat, waarachter camera’s staan opgesteld die de toeschouwer eerder al in de 

toen nog lege theaterruimte heeft zien staan. Als toeschouwer vraag je jezelf af wat de relatie 

is tussen de geprojecteerde beelden en datgene wat zich achter het doek wellicht voor de 

camera’s afspeelt en waarvan je hele kleine glimpen opvangt door de kieren van het doek 

heen. Zijn de beelden bijvoorbeeld live of toch niet? Cassiers speelt graag met deze 

verwarring en vestigt hiermee de nadruk op het hier en nu van de theatrale situatie. 

 Ik constateerde in de vorige paragraaf al dat de enscenering van technologie een 

grote impact heeft op het acteren van de performer. Dit komt met name tot uitdrukking in de 

relatie tussen de acteur en de camera. In de meeste gevallen is er in de Proustcyclus  sprake 

van statische camera’s die op vaste posities staan opgesteld en vanuit één onveranderlijke 

instelling opnemen. De camera functioneert als een concreet object op het toneel waartoe de 

acteur zich actief moet verhouden. Cassiers zet de camera niet zo zeer in als een objectief, 

registrerend oog dat alles opneemt wat zich voor de camera voordoet, maar als een specifiek 

soort podium waarop de performer zich kan vertonen. Het op beeld verschijnen van de acteur 

is in de Proustcyclus altijd een bewuste handeling van de kant van de performer, een 

expliciete daad van zelfenscenering, waarbij de acteur zich bewust is van het beeld dat hij 
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creëert en de manier waarop dat beeld zich verhoudt tot andere elementen in het toneelbeeld 

en tot de toeschouwer in de zaal. Dit vergt van de acteur een ander soort bewustzijn van zijn 

eigen lichaam, namelijk hoe zijn eigen lichaam ‘het doet’ op beeld. De acteur toont zichzelf 

dus niet alleen aan de camera, maar ensceneert tegelijkertijd doelbewust het beeld. Hierbij 

valt op dat in tegenstelling tot de film waar met name van cinematografische mogelijkheden 

wordt gebruik gemaakt om het beeld te dynamiseren – door keuze van standpunt, instelling 

en gebruik van bijvoorbeeld zoomtechnieken – in de Proustcyclus de acteur zelf de 

dynamisering van het beeld ter hand neemt,  bijvoorbeeld door dichter of verder van de 

camera af te bewegen en hiermee een zoomeffect teweeg te brengen. De acteur neemt 

hiermee in zekere zin de rol van cameraman op zich. We zouden in dit opzicht kunnen stellen 

dat het acteren bij Cassiers niet zozeer vorm krijgt als een spelen voor de camera maar als 

een spelen met de camera. 

 Door het proces van zich ensceneren voor de camera (deels) zichtbaar te maken, 

vestigt Cassiers zowel de nadruk op de constructie van het beeld als op de rol van het subject 

in het creëren van het beeld. Het beeld manifesteert zich niet als een opzichzelfstaande 

realiteit maar als het resultaat van een subjectief proces van verbeelding en enscenering.  We 

hebben eerder gezien dat het creëren van beelden van de werkelijkheid en van mensen in die 

werkelijkheid om vat te krijgen op de wereld waarin we leven, er in zekere zin toegang tot te 

krijgen, een belangrijk Proustiaans thema is. Dit thema komt in de Proustcyclus niet alleen tot 

uitdrukking in de tekst, maar ook in de gehanteerde acteerstijl.  

 De prominente aanwezigheid van technologie op het toneel is niet alleen van invloed 

op het acteren, maar ook op de verbeelding van de ruimte. Op de aanwezigheid van de 

technologie na is het toneel tijdens de Proustcyclus zo goed als leeg. Het is de technologie die 

vorm geeft aan de ruimte en mede de ruimte creëert waarin de oude Proust kan gaan 

vertellen en waarin zijn herinneringen, verlangens en reflecties tot leven kunnen komen. Het 

‘gereed maken’ van de ruimte voor de wereld die erin opgeroepen gaat worden, maakt 

Cassiers expliciet zichtbaar. In de eerste drie delen van de cyclus bestaat de openingsscène uit 

het installeren van een of meerdere projectieschermen in de ruimte. In de analyses zal ik 

inzichtelijk maken hoe Cassiers door de specifieke positionering van de schermen in ieder deel 

verschillende ‘zones’ creëert die ieder een andere temporele lading hebben. Verleden en heden 

krijgen ieder een eigen plek toegewezen in de ruimte. Hierdoor wordt het voor Cassiers 

mogelijk om verleden en heden gelijktijdig te verbeelden en zo de complexe interactie tussen 

de verschillende tijden waarvan sprake is in het proces van herinneren in de ruimte zichtbaar 

te maken.  De performer kan zich vervolgens door zich op een bepaalde plek in de ruimte te 

positioneren – voor of juist achter het scherm, of zoals de verteller Proust in Proust 1, deels 

voor én achter het scherm – in een bepaalde tijd begeven. In de analyses zal duidelijk worden 

hoe de projectieschermen vaak als grens en overgang tussen verschillende tijden 

functioneren. 
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 De aandacht die Cassiers op het installeren van de technologie vestigt – onder andere 

door belichting en het feit dat er zich op hetzelfde moment  geen andere noemenswaardige 

gebeurtenissen op het toneel voordoen - maakt dat deze handelingen meer worden dan enkel 

decorwisselingen. De installatie van de technologie wordt een op zichzelf staande 

betekenisvolle handeling. De expliciete enscenering van technologie in de Proustcyclus kunnen 

we opvatten als de mediatisering van de theatrale ruimte, waarbij het proces van 

mediatisering niet wordt verhuld, maar juist onthuld. Opvallend daarbij is dat de mediale 

associaties die de projectieschermen oproepen steeds verschillen. Die verschillen manifesteren 

zich zowel tussen de verschillende voorstellingen in de cyclus, maar ook binnen de 

voorstellingen zelf. Die associaties worden enerzijds opgeroepen door de specifieke 

positionering en vorm van de schermen, anderzijds door de beelden die erop worden 

vertoond. Zo refereren de projectieschermen en de daarop vertoonde beelden in de cyclus niet 

alleen aan film (Proust 1), maar evenzeer aan installatiekunst (Proust 2), stillevens (Proust 3), 

televisie en de computer (Proust 4). Bij Cassiers is het scherm een materiële werkelijkheid, 

een kneedbaar materiaal dat zich steeds in andere vormen en materialen en op andere 

plaatsen manifesteert en daarmee ook steeds andere mediale associaties en de daarbij 

behorende mediale verwachtingspatronen oproept. Tegelijkertijd, zoals we in de analyses 

zullen zien, speelt Cassiers ook met deze verwachtingspatronen en doorbreekt ze. Zo maakt 

hij de toeschouwer bewust van zijn eigen kijken en herdefinieert hij op een speelse manier de 

media waar hij naar verwijst. Het is in dit opzicht dat ik zijn werk als intermediaal 

karakteriseer. 

 De mediatisering van de ruimte is nauw verbonden met een proces van 

perspectivering. De verschillende frames die in de ruimte worden geïnstalleerd,  manifesteren 

zich in de voorstelling als verschillende perspectieven van waaruit en waarmee het ‘verhaal’ 

verteld wordt. De notie van perspectivering die, zoals we hebben gezien, zo’n belangrijke rol 

speelt bij Proust wordt hiermee niet alleen in de cyclus gethematiseerd, maar ook in diens 

dramaturgie verankerd. De vertelling wordt zichtbaar als een voortdurende schakeling tussen 

verschillende, tegelijkertijd aanwezige, perspectieven.  We kunnen in dit verband in navolging 

van Hans-Thies Lehmann spreken van een vervielfältigten Rahmung. (2001, 290) Lehmann 

duidt hiermee op de tendens in het hedendaagse postdramatische  theater dat het drama niet 

langer als het overkoepelende kader fungeert waarbinnen de toeschouwer alles wat zich in de 

voorstelling voordoet, samenbrengt en duidt. In plaats daarvan wordt de strategie van de 

vermenigvuldiging van het kader ingezet, waardoor de binnen het voorheen overkoepelende 

dramatische kader samengebrachte elementen op zichzelf komen te staan.  

 In het geval van de Proustcyclus moeten we de vermenigvuldiging van het kader heel 

letterlijk nemen; op het toneel, binnen het kader dat is gegeven door de toneellijst, worden 

meerdere projectievlakken tegelijkertijd in de ruimte geënsceneerd en op die projectievlakken 

projecteert Cassiers vaak meerdere beelden naast elkaar. Bovendien zijn de projectievlakken 

niet de enige beeldkaders die in de Proustcyclus onderscheiden kunnen worden. Niet alleen de 
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videobeelden, maar ook de performers worden door Cassiers regelmatig duidelijk zichtbaar 

ingekaderd. In Proust 2:  De kant van Albertine fungeert het witte speelvlak op de vloer waar 

Marcel, Gilberte en Andrée niet buiten treden als kader dat hun verschijning en hun handelen 

begrenst.  En in Proust 3:  De kant van Charlus  staat een metalen frame op het toneel 

waarbinnen de personages in een tableau vivant staan opgesteld. Pas met het uit de lijst 

stappen, komt de wereld die zij verbeelden in beweging. 

 De enscenering van verschillende beeldkaders in de ruimte kan op haar beurt niet los 

worden gezien van de notie van fragmentarisering.  

 

Die Vervielfältigung der Rahmen hebt (...) die Funktion des einen Rahmens geradezu 

auf:  das Einzelne wird aus dem einheitlichen Feld, das der Rahmen konstituiert, 

indem er es umschließt, herausgebrochen. (ibidem) 

 

Lehmann stelt dat door de vermenigvuldiging van het kader de elementen die voorheen 

binnen één kader bijeen werden gebracht op zichzelf komen te staan. De gelijktijdige 

aanwezigheid van verschillende kaders stelt Cassiers in staat om in de Proustcyclus meerdere 

beelden naast elkaar te tonen. In Met de vraag hoe Cassiers deze beelden ten opzichte van 

elkaar structureert, komen we op het volgende cinematografische aspect in de Proustcyclus, 

namelijk de montage van het beeld. 

 

Montage  

 

We kunnen in de Proustcyclus grofweg onderscheid maken tussen twee verschillende vormen 

van montage:  de montage van verschillende gelijktijdig aanwezige elementen – het lichaam 

van de performer, muziek, geluid, videobeeld, tekstprojecties – binnen het toneelbeeld en de 

montage van opeenvolgende momenten in het verloop van de voorstelling en de serie. We 

hebben al eerder vastgesteld dat montage op basis van gelijktijdigheid een belangrijke rol 

speelt in de simultaanpoëzie van de vroege twintigste eeuw en dat Epstein met zijn 

filmgedicht streefde naar het verbeelden van het gelijktijdig aanwezige. Epstein realiseerde 

zich dat werkelijke gelijktijdigheid in de film onmogelijk was, maar meende door de snelle 

afwisseling van beelden een esthetiek van de mentale snelheid te kunnen creëren die de 

moderne ervaring van gelijktijdigheid het meest dicht zou naderen. Het theater onderscheidt 

zich van de film in de zin dat het juist in staat is om daadwerkelijk verschillende beelden 

gelijktijdig te ensceneren. Cassiers maakt van deze mogelijkheid van het theater gebruik om 

verschillende elementen in het toneelbeeld samen te brengen terwijl hij ieder element een 

relatieve autonomie laat behouden. We kunnen in dit opzicht ook denken aan Benjamin’s 

benadering van montage, zoals we die in hoofdstuk 1 hebben besproken. Ik heb toen gesteld 

dat Benjamin montage niet begrijpt als een functie van de narratieve structuur, maar als een 

‘collage van contingenties’ (cf. Doane). 
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Het principe op grond waarvan Cassiers in de cyclus het simultaan aanwezige monteert, 

kunnen we eveneens in verband brengen met Brecht’s pleidooi voor een radicale Trennung der 

Elementen. Brecht verzet zich met zijn oproep tegen het Wagneriaanse concept van het 

Gesamtkunstwerk, dat verwijst naar de versmelting van verschillende kunsten – muziek, dans 

en poëzie. Volgens Brecht leidt dit proces van versmelting tot een passieve houding van de 

kant van de toeschouwer die door het Gesamtkunstwerk wordt ‘beneveld’ en er op zijn beurt 

als het ware mee versmelt.93 Het ‘uit elkaar trekken’ van de elementen is een belangrijk 

aspect van Cassiers’ theatertaal. Zij vallen niet met elkaar samen, illustreren elkaar niet, maar 

vertellen ieder hun eigen verhaal. Daarbij ontstaan verschillen, tegenstellingen en botsingen. 

Cassiers vestigt de aandacht op de discrepantie tussen de elementen. Wat we horen, botst 

bijvoorbeeld met wat we zien of andersom. Of dat wat we op het projectiescherm zien, wringt 

met wat zich fysiek in de ruimte aan ons voordoet. Zoals in een scène in Proust 1:  De kant 

van Swann waarin het personage Swann op de grond ligt terwijl hij vertelt over de indruk die 

het schilderij ‘Gezicht op Delft’ van Vermeer op hem heeft gemaakt. Tegelijkertijd zien we op 

het projectiescherm een extreme close-up van zijn gezicht, waarbij het beeld een kwartslag 

gekanteld is, waardoor het gezicht nu rechtop lijkt te staan. Even later horen we van een 

ander personage, Odette, dat Swann tijdens zijn bezoek aan de tentoonstelling onwel is 

geworden, in elkaar is gezakt en is gestorven.94  

 Op een speelse manier grijpt Cassiers de gelijktijdige aanwezigheid van het fysiek 

aanwezige lichaam en de digitale live projectie aan om twee verschillende perspectieven naast 

elkaar te monteren. Dit voorbeeld doet in dit opzicht denken aan Kubistische collages waarin 

een en hetzelfde object vanuit verschillende perspectieven wordt afgebeeld, waardoor de 

totaliteit van het object wordt doorbroken en het object wordt gefragmentariseerd. Montage 

krijgt hier vorm als een collage van verschillende perspectieven. Waar ik in navolging van Bal 

constateerde dat Proust in zijn schrijven juist door de opeenvolging van beelden (snapshots) 

van hetzelfde object of subject het vaste perspectief in beweging brengt, daar kunnen we vast 

stellen dat in de Proustcyclus de perspectivering juist in de montage van het simultaan 

aanwezige tot stand komt. De relatie tussen de naast elkaar gemonteerde perspectieven is er 

één van discrepantie.  De waarneming van het liggende lichaam in de ruimte en van het recht 

opstaande lichaam op het scherm botsen met elkaar en leiden tot een (subtiele) 

shockervaring. De toeschouwer wordt bewust gemaakt van zijn eigen kijken en zijn positie in 

de ruimte; zijn zintuigen worden als het ware wakker geschud. Deze vorm van montage 

kunnen we ook in verband brengen met Eisenstein’s eerder gememoreerde ‘montage van 

attracties’ die eveneens op het principe van botsing gebaseerd is. Anders dan in de sterk 

politiek en ideologisch gekleurde theatertaal van Eisenstein en Brecht dient de montage van 

botsingen bij Cassiers  echter niet zozeer een maatschappelijke, maar een perceptuele 

bewustwording. De waarneming van de toeschouwer wordt geïntensiveerd. Doordat de 

getoonde elementen niet langer een vanzelfsprekende synthese vormen, verliest de 
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waarneming van die elementen eveneens haar vanzelfsprekendheid. Het is aan de 

toeschouwer om de verschillende elementen naar eigen inzicht op elkaar te betrekken.  

 Het is juist in de verschillen tussen de elementen, zo meent Cassiers, dat er ruimte 

ontstaat voor de verbeeldingskracht van de toeschouwer. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit 

Cassiers’ inzet van tekstprojecties in de Proustcyclus waarmee hij een spanningsveld tussen 

beschrijving en vertoning creëert. Cassiers hanteert de tekstprojecties regelmatig als een 

soort van zichtbaar gemaakte regieaanwijzingen. De projecties duiden tijd en ruimte aan, 

maar bijvoorbeeld ook concrete handelingen van de personages. De handelingen waarnaar in 

de tekstprojecties verwezen wordt, worden niet ook nog eens door de acteurs uitgevoerd. Het 

is aan de toeschouwer om de beschreven handeling en de niet-handelende acteur op elkaar te 

betrekken en hier zijn of haar eigen voorstelling van te maken. De montage opgevat als de 

constructie van het verschil dient overigens niet alleen de intensivering van de waarneming 

van de toeschouwer, maar Cassiers geeft hiermee in de Proustcyclus ook uitdrukking aan een 

belangrijk Proustiaans thema:  het verschil tussen de werkelijkheid en het beeld dat wij ons 

van die werkelijkheid vormen. Dat beeld kan zoals eerder duidelijk is geworden de vorm 

aannemen van een droombeeld dat van de werkelijkheid verschilt in de mate waarin het er 

een door persoonlijke behoeftes en verlangens bepaalde vertekening van is, of van een 

herinneringsbeeld waarin een voorbije werkelijkheid in het heden wordt geactualiseerd  maar 

dat per definitie verschilt van het verleden waar het een actualisering van is, of van een 

kunstzinnig beeld waarin de werkelijkheid wordt getransformeerd in een nieuwe esthetische 

realiteit. Het is vooral in het naast elkaar plaatsen van de fysiek aanwezige performer en het 

videobeeld, zoals ik in de analyses zal aantonen, dat Cassiers dit thema op de voorgrond 

plaatst en zichtbaar maakt hoe de mens beelden creëert zowel om de werkelijkheid te fixeren 

als te scheppen.  

 De constructie van het verschil manifesteert zich in de Proustcyclus niet alleen in de 

montage van gelijktijdig aanwezige elementen, maar ook in de opeenvolging van die 

elementen binnen de voorstelling en in de opeenvolging van de delen in de serie. In dit geval 

is montage onlosmakelijk verbonden met het principe van de herhaling. Cassiers kiest er 

bewust voor om zowel in de afzonderlijke delen als tussen de delen muziekfragmenten, 

tekstfragmenten en beelden terug te laten keren. Door deze elementen echter in een andere 

context te herhalen – bijvoorbeeld door de tekst door een ander personage uit te laten 

spreken – creëert de herhaling naast de overeenkomsten juist ook verschillen, waardoor er 

nieuwe betekenissen kunnen ontstaan. De strategie van de herhaling stelt Cassiers in staat 

om de toeschouwer te wijzen op thematische verbanden tussen de verschillende delen, maar 

belangrijker is dat Cassiers door de herhaling de herinnering van de toeschouwer in beweging 

brengt; deze wordt herinnerd aan wat hij eerder zag en hoorde. De strategie van de herhaling 

moet naar mijn mening dan ook vooral begrepen worden als een manier om het centrale 

thema van de verloren tijd en de waarde van de herinnering  ook op  het niveau van de 

waarneming en ervaring van de toeschouwer tastbaar te maken.  In de analyse van Proust 1:  
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De kant van Swann en Proust 4:  De kant van Marcel sta ik uitgebreid stil bij de concrete 

manier waarop Cassiers de herinneringen van de toeschouwer prikkelt. In hoofdstuk 10 ga ik 

dieper in op de werking die uitgaat van de strategie van de herhaling en de betekenis die we 

hier in de context van de gehele cyclus aan kunnen toekennen. Ik verbind de notie van 

herhaling hier aan die van serialiteit. 

 Tot slot sta ik in deze paragraaf over montage stil bij de manier waarop Cassiers 

omgaat met de narratieve structuur van de roman. Ik heb in de proloog geconstateerd dat À 

la recherche du temps perdu niet gebaseerd is op de lineaire, causale opeenvolging van 

handelingen, maar op de grillige dynamiek van een bewustzijn dat de lezer met grote 

sprongen door de tijd en ruimte meevoert op een reis langs herinneringen, dromen, gedachten 

en gebeurtenissen die lang niet altijd concreet in de tijd kunnen worden geduid. Het waren 

deze sprongen in tijd en ruimte die Quesnoy ertoe brachten om de roman van Proust als 

cinematografisch te kwalificeren. Cassiers laat deze complexe, uit het bewustzijn van de ik-

figuur voortkomende, temporele structuur in tact en bouwt zijn serie op rond de verteller 

Proust. Wel creëert hij met behulp van de eerder genoemde tekstprojecties een 

bewegwijzering die, zij het zeer summier, de toeschouwer een houvast geeft bij het volgen 

van Proust’s wisselingen in tijd en ruimte.  Door, zoals we wel zien in film, een scène te 

openen met een projectie met daarop een jaartal en een locatie, wordt het getoonde in een 

ruimtelijk en temporeel kader geplaatst. Anders dan in film wordt de wisseling van locatie of 

de sprong voor of achteruit in de tijd vervolgens verder niet visueel ingevuld. De tekstprojectie 

zelf fungeert hier als decor. Het is aan de toeschouwer om de in taal opgeroepen ruimte en 

tijd al dan niet met eigen beelden invulling te geven. 

 Cassiers gebruikt tekstprojecties niet alleen om de afzonderlijke scènes in tijd en 

ruimte te plaatsen, maar, zoals eerder aangegeven, ook om in bredere zin het historische 

kader te schetsen waarbinnen de roman van Proust geplaatst moet worden. In Proust 1:  De 

kant van Swann en Proust 3:  De kant van Charlus toont Cassiers gedurende de voorstelling 

met tussenpozen tekstprojecties met daarop in chronologische volgorde belangrijke jaartallen 

en gebeurtenissen, vooral uitvindingen, uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw, 

eindigend met de Eerste Wereldoorlog. In Proust 4:  De kant van Marcel doet Cassiers 

hetzelfde, zij het dat de tijd nu in 2005 start en vanaf daar terug loopt naar de geboorte van 

Proust. We kunnen de opeenvolging van jaartallen opvatten als een fragmentarisering van de 

tijd. Cassiers zet deze  fragmentarisering echter niet in om sprongen in de tijd te verbeelden, 

maar construeert met de montage van de tekstprojecties juist een lineair tijdsverloop dat in 

de roman zelf volledig ontbreekt. Cassiers treedt hiermee buiten het perspectief van de roman 

en van de ik-figuur en plaatst er een historisch perspectief naast. Zowel de keuze om de tijd in 

de tekstprojecties chronologisch te laten verlopen, als de keuze om in de tekstprojecties te 

refereren aan allerlei technologische uitvindingen, maken, mede door het hoge tempo waarin 

de projecties elkaar opvolgen, dat de geschiedenis hier vooral zichtbaar wordt gemaakt als 

een lineair, progressief proces van vooruitgang en ontwikkeling. Door de gelijktijdige 
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enscenering van het innerlijke perspectief van de ik-figuur en het historische perspectief 

creëert Cassiers door middel van montage een spanningsveld tussen de subjectieve 

tijdsbeleving van de verteller Proust en de objectieve tijd van geschiedkundige feiten. Hiermee 

brengt hij treffend de moderne temporele structuur tot uitdrukking die ik in hoofdstuk 1 bij 

monde van Kern heb omschreven als een spanningsveld tussen private en publieke tijd. 

 

 

Tot slot  

 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de visuele, in het bijzonder de cinematografische 

aspecten in het werk van Proust en Cassiers niet in het teken staan van de verbeelding van 

een door logica en causaliteit voortgestuwde reeks handelingen en acties, maar vooral 

bijdragen aan de verbeelding van een innerlijke wereld van herinneringen, gedachten, dromen 

en verlangens. Tegelijkertijd hanteren zowel Proust als Cassiers  cinematografische technieken 

als close-up, zoom en montage om deze innerlijke wereld nadrukkelijk zichtbaar te maken als 

een specifiek subjectief perspectief. Beiden vestigen in hun inzet van cinematografische 

technieken voortdurend de aandacht op de relatie tussen het kijkende subject, de 

werkelijkheid en het beeld dat het subject zich van de werkelijkheid vormt. Ze doorbreken 

hiermee nadrukkelijk de illusie van een eenzijdig, allesomvattend objectief gezichtspunt en 

plaatsen daar met behulp van montagetechnieken een veelvoud aan perspectieven tegenover. 

 Proust, zo stelt Van Buuren, stelt zich de communicatie van de mens met de 

buitenwereld voor ‘als een proces dat verloopt via mentale beelden’. (2007, 78) Hoe dit proces 

verloopt, hoe de mens deze beelden construeert, wordt door Proust en Cassiers niet alleen 

gethematiseerd, maar ook in het schrijven en in het ensceneren tot uitdrukking en voor de 

lezer en toeschouwer tot ervaring gebracht. Door al schrijvend in een opeenvolging van 

‘snapshots’ in te zoomen op Albertine maakt Proust de ervaring van het steeds wijzigen van 

gezichtspunt om een zo goed mogelijk beeld van iemand te krijgen voor de lezer tastbaar. 

Door de acteur live en zichtbaar voor de camera te plaatsen en zo de fysiek aanwezige 

performer en diens projectie naast elkaar te plaatsen, toont Cassiers zowel de constructie van 

het beeld als de rol van het subject in het creëren van het beeld. Doordat Cassiers in de 

projectie veelal het personage toont dat waarneemt (of herinnert of denkt) en niet wat het 

personage waarneemt, stimuleert hij de toeschouwer om vanuit zijn eigen perspectief zijn 

eigen beelden te creëren.  

 In hun poging om zichtbaar te maken hoe de mens door middel van mentale beelden 

met de wereld om zich heen communiceert, creëren Proust en Cassiers in de roman en de 

cyclus hun eigen (reeksen van) beelden. De vraag die in dit hoofdstuk nog nauwelijks is 

beantwoord, is hoe deze beelden zich tot de tijd verhouden. Hoe kunnen we de beelden in de 

Proustcyclus duiden in termen van tijd? Hoe verschijnt de tijd in de (montage van) concrete 

beelden van de cyclus? Proust kent het beeld het vermogen toe om de verwoestende kracht 
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van de tijd tegen te gaan. Ofwel, zoals Van Buuren stelt, door in het beeld de tijd stil te 

zetten, ofwel door in het beeld op een gewenste toekomst vooruit te grijpen of op een verloren 

gewaand verleden terug te grijpen. (idem, 80)  In en door het Proustiaanse beeld is het 

mogelijk om de kloof tussen verleden, heden en toekomst op te heffen. In het volgende 

hoofdstuk onderzoek ik welke concepten we zouden kunnen hanteren om een licht te werpen 

op hoe in de concrete beelden van de Proustcyclus de schotten tussen verleden, heden en 

toekomst omver worden geworpen en tijd als een gelijktijdig op elkaar ingrijpen van verleden, 

heden en toekomst zichtbaar wordt gemaakt. Een tijdsopvatting die, zoals we hebben gezien, 

vooral door de populariteit van de tijdsfilosofische geschriften van Bergson door vele 

kunstenaars en wetenschappers werd aangehangen aan het eind van de negentiende en begin 

van de twintigste eeuw. 
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HOOFDSTUK 4  TIJDSBEELDEN IN DE PROUSTCYCLUS   

 

 

Introductie 

 

Volgens Torcelli moet videobeeld, vanwege diens immateriële karakter, primair als een 

tijdsbeeld worden opgevat, in die zin dat de tijd erin tot uitdrukking komt. (1996: 45) Cassiers 

creëert in de Proustcyclus onder andere met behulp van video zeer uiteenlopende 

tijdsbeelden. Beelden waarin de tijd niet in dienst staat van de ontwikkeling van een narratief, 

maar waarin de tijd en de ervaring van tijd zelf op de voorgrond treden. Om de tijdsbeelden in 

de Proustcyclus beter te kunnen duiden, sta ik in deze paragraaf stil bij de filmfilosofie van 

Deleuze, in het bijzonder bij zijn taxonomie van het tijdsbeeld in de moderne film. Ik stel 

mezelf de vraag in hoeverre de tijdsbeelden die Deleuze onderscheidt als concepten kunnen 

worden gehanteerd om te analyseren welke rol video in het theater speelt in de verbeelding 

van tijd, in het bijzonder in de Proustcyclus. Ik ben van mening dat het de theatertheorie tot 

nu toe aan geschikte concepten ontbreekt om inzicht te verschaffen in de wijze waarop tijd 

functioneert in het werk van makers als Cassiers. De gangbare concepten zijn vooral geschikt 

om te analyseren hoe tijd het narratief construeert, maar kunnen nauwelijks antwoord geven 

op de vraag hoe tijd als beeld en ervaring verschijnt. Mijn aanname is dat ik met behulp van 

de tijdsbeelden die Deleuze onderscheidt wel tot antwoorden op deze vraag kan komen.  

Alhoewel Deleuze stelt dat de concepten die hij uitwerkt ‘eigen’ zijn aan film, betekent dit niet 

dat Deleuze ervan uitgaat dat deze concepten exclusief zijn en enkel aan de film 

voorbehouden zouden zijn. 

 Uitgangspunt van dit hoofdstuk vormen Deleuze’s Cinéma 1:  L’image-mouvement 

(1983) en Cinéma 2:  L’image-temps (1985). 95 Ik bespreek Deleuze’s visie op de ontwikkeling 

van de moderne film waarin, zoals hij stelt, het sensomotorische actieschema waarop de 

klassieke film gebaseerd is, wordt doorbroken. Hij omschrijft deze ontwikkeling als de 

overgang van het bewegingsbeeld naar het tijdsbeeld. Ik vertrek in dit hoofdstuk vanuit de 

veronderstelling dat deze ontwikkeling zich niet alleen in het domein van de film heeft 

voorgedaan, maar evenzeer in andere domeinen van de kunst. Hieraan verbind ik de conclusie 

dat het tijdsbeeld zich niet alleen manifesteert in de moderne film, maar bijvoorbeeld ook in 

de modernistische roman, zoals in Proust’s À la recherche du temps perdu en in het 

postdramatische theater, zoals in de Proustcyclus van Cassiers. In dit hoofdstuk richt ik mij 

met name op de vergelijking tussen de door het tijdsbeeld gedomineerde moderne film zoals 

Deleuze deze onderscheidt en het postdramatische theater zoals dit door Hans-Thies Lehmann 

wordt gekarakteriseerd in zijn Postdramatisches Theater (1999) en waar ik de Proustcyclus toe 

reken. Ik sta stil bij de overeenkomsten tussen de Deleuzeaanse tijdsbeelden in de moderne 

film en de tijdsesthetiek en verbeeldingsprincipes die Lehmann toekent aan het 

postdramatische theater. Zowel Deleuze’s theorie van de moderne film als Lehmann’s theorie 
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van het postdramatische theater vestigt de aandacht op die vormen van expressie waarin de 

tijd tot thema en ervaring wordt. 

 

 

Deleuze:  van bewegingsbeeld naar tijdsbeeld in film 

 

Filmmakers denken volgens Deleuze in én met beelden in plaats van in concepten. Het doel 

dat Deleuze voor ogen had bij het schrijven van zijn twee filmfilosofische boeken was het door 

en mét de filosofie ontwikkelen en formeren van concepten die al in de film zelf besloten 

liggen. In de benadering van Deleuze brengt film zijn eigen concepten voort. Deleuze richt zich 

op de filosofie en het denken dat door de film zelf wordt voortgebracht. De nadruk die Deleuze 

legt op het belang van cinematografische concepten moet vooral in de context geplaatst 

worden van zijn verzet tegen de inzet van linguïstische concepten en linguïstische 

methodologie in de filmtheorie.96 Hij pleit voor een analyse van film die als vertrekpunt de 

materiële hoedanigheid neemt waarin het filmbeeld zich manifesteert voor de toeschouwer.97 

Taal is daar slechts een onderdeel van en wordt door Deleuze geen centrale positie toebedeeld 

als systeem dat alle tekens overspant en verenigt. Deleuze’s benadering kunnen we als 

fenomenologisch karakteriseren. Zijn verzet tegen een linguïstische benadering van film kan 

niet los worden gezien van de wijze waarop Deleuze in zijn filmfilosofie de klassieke vormen 

van expressie, die zozeer logocentrisch bepaald zijn, ter discussie stelt en de ontwikkeling van 

het tijdsbeeld in de moderne film analyseert. Hierbij moet worden opgemerkt dat Deleuze het 

begrippenpaar ‘klassieke en moderne film’ op een andere manier inzet dan gebruikelijk is in de 

filmtheorie. Enerzijds hanteert Deleuze de termen om grofweg een onderscheid te maken 

tussen de film van voor en na de Tweede Wereldoorlog, al streeft hij overigens niet naar een 

strikte periodisering. Anderzijds zet hij de termen klassiek en modern in om onderscheid te 

maken tussen enerzijds film die door het bewegingsbeeld wordt gedomineerd, anderzijds film 

die door het tijdsbeeld wordt gedomineerd. 

 Beide filmboeken laten zich lezen als een taxonomie van beelden en tekens in film. In 

Cinéma 1 richt Deleuze zich hierbij primair op alle tekens van het bewegingsbeeld, in Cinéma 

2 staan de tekens van het tijdsbeeld centraal. Deleuze spreekt in relatie tot het 

bewegingsbeeld zoals gezegd van de ‘klassieke’ film. Tot het bewegingsbeeld rekent hij alle 

beelden die bepaald worden door het sensomotorische schema. Het sensomotorische schema 

wordt door Raessens in Filosofie & Film. Viv®e la différence beschreven als ‘de klassieke 

verbinding van waarneming en handeling’. (2001, 99) Exemplarisch voor dit schema, aldus 

Raessens, is de klassieke Hollywoodfilm. Deleuze ontleent het sensomotorische schema aan 

Bergson die hiermee verwijst naar de wisselwerking tussen waarneming en handeling in het 

subject in termen van samenspel tussen drie specifieke beelden:  het ervaringsbeeld, het 

affectiebeeld en het actiebeeld. Het ervaringsbeeld is de gestalte van de zuivere waarneming 

in het absolute heden, het affectiebeeld betreft de affecten die deze waarneming in de mens 



 140 

oproept, op grond waarvan hij actie onderneemt (actiebeeld).98 De mens handelt dus op basis 

van wat hij waarneemt en voelt (of meent waar te nemen en te voelen) en de handeling vormt 

in die zin de logische voltooiing van de waarneming. De waarneming en het affect staan in 

dienst van de handeling. Bogue stelt met betrekking tot de relatie tussen het sensomotorische 

schema en het bewegingsbeeld:   

 

The sensory-motor schema provides the commonsense temporal en spatial coordinates of 

our everyday world, and the signs of the movement-image, which are the signs of the 

classic cinema, ultimately conform to the coordinates of that commonsense world. (2003, 

5) 

 

Deleuze constateert dat het geloof in een coherente realiteit waar handelingen logisch uit 

situaties voortvloeien en waarin ruimte en tijd vaststaande gegevens zijn na de Tweede 

Wereldoorlog onder invloed van diverse politieke, sociale en culturele redenen drastisch 

afneemt. In de film weerspiegelt dit proces zich in wat Deleuze de ‘crisis van het actiebeeld’ 

noemt. (1992: 206) Er ontstaat een behoefte aan een nieuw soort beeld, aldus Deleuze, een 

beeld waarin tijd en ruimte niet langer in het teken staan van een totaliserend idee. Alhoewel 

Deleuze niet ontkent dat er in de film altijd al sprake is geweest van een zoektocht naar het 

moment voorbij of buiten de actie en de handeling, meent hij toch dat pas na de Tweede 

Wereldoorlog werkelijk sprake is van een nieuw soort beeld in de film. (idem, 205-206)99 Hij 

noemt dit beeld het tijdsbeeld:  ‘the direct time-image is the phantom which has always 

haunted the cinema, but it took modern cinema to give a body to this phantom.’ (1989, 41) 

 Waar Deleuze de periode van het bewegingsbeeld ‘klassiek’ noemt, daar begrijpt hij de 

periode van het tijdsbeeld als ‘modern’. Tijdsbeelden in film zijn in de benadering van Deleuze 

het gevolg van de doorbreking van het sensomotorische schema. Deze doorbreking begrijpt 

Deleuze niet als een overname of een opheffing, maar als een van binnenuit uiteenvallen. 

(idem, 40) Het uiteenvallen van dit schema, een proces waarvan Deleuze het begin zoals 

gezegd historisch gezien vooral positioneert in de periode na de Tweede Wereldoorlog en 

stilistisch gezien vooral in verband brengt met de Italiaanse neorealistische film (1992: 212) 

en de Franse Nouvelle Vague (idem, 213), leidt tot een uit elkaar vallen van de tijd. Of zoals 

Deleuze Hamlet citeert:  de tijd is uit zijn voegen. (1989, 41) In termen van Vargish en Mook 

zouden we ook hier kunnen spreken van een epistemologisch trauma, ‘a violation of common 

sense, of our laboriously achieved intuitions of reality’ , in dit geval een radicale verschuiving 

in de benadering en beleving van tijd. In hoofdstuk 1 hebben we de tekenen van een dergelijk 

temporeel trauma al veel vroeger, in de eerste decennia van de vorige eeuw, geplaatst. En uit 

de bespreking van het Franse filmdebat in hoofdstuk 2 is gebleken dat ook in de jaren ’20 er 

in de film, in ieder geval in het denken over film, al sprake was van veranderende opvattingen 

over tijd en een verzet tegen het sensomotorische schema van de klassiek narratieve film. In 

dit opzicht kunnen we Deleuze’s filosofie over het tijdsbeeld in de film in een moderne traditie 
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van denken over een alternatieve, niet-naturalistische esthetica plaatsen. De moderniteit van 

het Deleuzeaanse tijdsbeeld moet volgens Raessens vooral worden begrepen als ‘de beweging 

die zich afwendt van de klassieke gerichtheid op het heden om, eventueel via het verleden, 

het toekomstige vorm te geven.’ (idem, 25)100 

 

  

Lehmann:  van het dramatische naar het postdramatische in het theater 

  

Zoals Deleuze stelt dat het tijdsbeeld in de moderne film breekt met het sensomotorisch 

schema en het bewegingsbeeld uit de klassieke film, zo stelt Lehmann in zijn boek 

Postdramatisches Theater (1999) dat het postdramatische theater breekt met het causale 

handelingsmodel en het primaat van de tekst in het dramatische theater. Lehmann zelf wijst 

op de overeenkomst tussen de filmfilosofie van Deleuze en zijn eigen theatertheorie. 

 

Man kann (mutatis mutandis) eine Parallele ziehen zwischen der Polarität von 

dramatischem und postdramatische Theater und der Polarität van Bewegungs-Bild und 

Zeit-Bild im Film. (idem, 329) 

 

De ontwikkelingen in het theater van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in 

ogenschouw nemend, komt Lehmann tot de conclusie dat er sprake is van een ontwikkeling 

van het theater ‘voorbij’ het drama. Lehmann benadrukt dat hij met de term postdramatisch 

theater niet beoogt te stellen dat het dramatische theater eenzijdig door het postdramatische 

theater is opgevolgd. Het postdramatische kan niet los worden gezien van het dramatische dat 

het doorbreekt. De esthetiek van het dramatische is nog steeds aanwezig, maar, zo stelt 

Lehmann, niet langer het dominante paradigma:  ‘die Glieder oder Äste des dramatischen 

Organismus sind, wenn auch als abgestorbenes Material, noch anwesend’. (idem, 31) De 

eerste tekenen van het postdramatisch theater signaleert Lehmann al in de historische avant-

garde bewegingen en in de theatervernieuwingen van de vroege twintigste eeuw. Toch, zo is 

zijn mening, worden in bijvoorbeeld het theater van Artaud en Brecht slechts de grenzen van 

het dramatische model opgezocht; doorbroken worden deze niet. 101 

 Lehmann vat het dramatische theater primair op als de constructie van een illusie:  

 

Es wollte einen fiktiven Kosmos errichten (...) das Prinzip, daß das im Theater 

Wahrgenommene auf eine „Welt“, und daß heißt auf eine Totalität bezogen werden 

kann. Ganzheit, Illusion, Repräsentation von Welt sind dem Modell „Drama“ unterlegt, 

umgekehrt behauptet dramatisches Theater durch seine Form Ganzheit als Modell des 

Realen. Dramatisches Theater endet, wenn diese Elemente nicht mehr das 

regulierende Prinzip, sondern nurmehr eine mögliche Variante der Theaterkunst 

darstellen. (idem, 21-22) 
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In het postdramatische theater, aldus Lehmann, verschuift de aandacht naar de theatrale 

realiteit, het hier en nu waarin performer en toeschouwer elkaar ontmoeten. Dit grondgegeven 

van theater wordt in het postdramatische theater niet langer aan het oog onttrokken, maar tot 

thema en inhoud van de voorstelling. (idem, 13). Dit heeft ingrijpende consequenties voor de 

manier waarop tijd wordt verbeeld en tot ervaring gebracht. 

 In een verkennende beweging schetst Lehmann in zijn boek de contouren van de 

esthetiek van de postdramatische tijd en ruimte en het postdramatische lichaamsbeeld en 

probeert in kaart te brengen volgens welke principes in het postdramatische theater tekens 

worden gecommuniceerd en georganiseerd. In het kader van dit onderzoek ben ik vooral 

geïnteresseerd in zijn karakterisering van de postdramatische tijdsesthetiek en de daarmee 

verbonden structureringsprincipes. Lehmann, zo zullen we zien, vestigt de aandacht met name 

op de ervaring van duur, herhaling, en gelijktijdigheid en op de wijze waarop in het 

postdramatische theater op deze ervaringen wordt aangestuurd. Waar Deleuze zich in zijn 

filmfilosofie vooral richt op de aard van de tijd en bloot probeert te leggen hoe tijd zich in 

beelden manifesteert, daar is Lehmann veel meer gericht op een concrete bespreking van 

strategieën die theatermakers hanteren om tijd tot uitdrukking te brengen. Al moet ik  hierbij 

wel opmerken dat Lehmann in veel gevallen niet verder komt dan het benoemen van deze 

strategieën; van een werkelijke uitwerking of analyse is, net als bij Deleuze, geen sprake. 

Door de door Deleuze onderscheiden tijdsbeelden in verband te brengen met de door 

Lehmann specifiek benoemde dramaturgische ordenings- en verbeeldingsprincipes, creëer ik 

een analytisch instrumentarium waarmee ik in de volgende hoofdstukken de tijdsbeelden in 

het theater van Cassiers kan analyseren, terwijl ik tegelijkertijd de reikwijdte van Deleuze’s 

aan de film ontleende concepten onderzoek en een aantal van Lehmann’s concepten van een 

verdere uitwerking voorzie. In de hieronder volgende bespreking van tijdsbeelden bij Deleuze 

zal ik steeds waar mogelijk en productief zowel verwijzen naar Lehmann’s bespreking van de 

tijdsesthetiek van het postdramatische theater als naar de Proustcyclus van Cassiers. 

 

 

Tijd als duur 

  

Een belangrijk concept van tijd in de filmfilosofie van Deleuze en de theorie van het 

postdramatische theater van Lehmann is dat van de tijd als duur. In de voorgaande 

hoofdstukken is duidelijk geworden dat de ervaring van de tijd als duur een belangrijke plaats 

inneemt binnen de moderne temporaliteit en dat kunstenaars in hun zoektocht naar een 

alternatieve, niet-naturalistische, non-narratieve esthetica verschillende media en kunstzinnige 

vormen onderzoeken op de mogelijkheid om er duur mee tot uitdrukking te brengen. 

Deleuze’s opvatting van tijd die ten grondslag ligt aan zijn filmfilosofie is die van een tijd in 

wording. Heden, verleden en toekomst volgen elkaar niet op, maar grijpen op elkaar in en 
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differentiëren elkaar voortdurend. Deleuze ontleent zijn benadering van de tijd aan de notie 

van tijd als duur van de filosoof Bergson.  

 In L’ Évolution Créatice (1907)102 benadert Bergson het universum als een 

onafgebroken stroom van materie, waarbij die stromende beweging zich ofwel laat begrijpen 

als een contractie, ofwel als een uit elkaar getrokken worden van materie. De contractie van 

materie leidt tot de vorming van gefixeerde ruimtelijke entiteiten, de uitrekking van materie 

leidt tot de vorming van een temporele dimensie. Ruimte en tijd zijn dus niet a priori gegeven, 

maar komen voort uit en in de beweging die in de duur van het universum besloten ligt. Het 

universum is een open geheel (le Tout) dat uit niets anders bestaat dan wisselende vibraties. 

 Eerder, in Matière et Mémoire (1896) 103, brengt Bergson de notie van la durée vooral 

in verband met het geheugen. De duur van de tijd begrijpt Bergson als de dynamische 

beweging van de voorbijgaande, continue tijd. Bergson denkt het verleden, heden en 

toekomst niet lineair maar stelt dat deze niet van elkaar gescheiden kunnen worden:  het 

verleden dringt in het heden binnen dat doorwerkt in een open en onvoorspelbare toekomst. 

Elk bewegend deel maakt onherroepelijk deel uit van het geheel. Het verleden noemt Bergson, 

en in navolging van hem Deleuze, virtueel. Het virtuele verleden wordt in de benadering van 

Bergson voortdurend geactualiseerd in het heden. Het verleden ontstaat met andere woorden 

pas in de actualiteit van het heden en werkt daarmee op het heden in. De mens geeft zijn 

heden invulling vanuit het verleden; zonder dit verleden is menselijke ervaring onmogelijk. 

 Met het concept van la durée verzet Bergson zich tegen traditionele benaderingen van 

tijd waarin tijd vanuit een ruimtelijke benadering wordt geconceptualiseerd. Tijd wordt als 

meetbaar voorgesteld, op te delen in losse gefixeerde elementen, en beweging als de 

opeenvolging van die statische momenten in de ruimte waarvan het in beweging zijn (de tijd) 

er later wordt bij gedacht. La durée is, in tegenstelling tot het concept van de meetbare tijd 

dat de tijd abstraheert en daarmee controleerbaar maakt (de objectieve tijd), een concept dat 

verwijst naar de innerlijke ervaring van tijd (de subjectieve tijd). Het is een concept dat 

gekenmerkt wordt door voortdurende verandering en vernieuwing.  

 De ruimtelijke conceptualisering van tijd beschrijft Bergson ook wel als een 

cinematografische illusie (1913: 306). Volgens Deleuze ziet Bergson daarbij over het hoofd dat 

de film als technologie weliswaar inderdaad begrepen moet worden als de opeenvolging van 

stilstaande beelden die in hun projectie de illusie van beweging oproepen, maar dat wat 

betreft de perceptie van film het beeld in het moment zelf als bewegend wordt ervaren. De 

filmtoeschouwer denkt de beweging er niet zelf bij, maar neemt deze werkelijk als stromende 

tijd waar. De beweging in het beeld vat hij niet ruimtelijk op als een abstracte wisseling in 

ruimtelijke posities, maar als concrete betekenisvolle temporele relaties tussen opeenvolgende 

momenten. (1992: 1-8) Een shot in de film is volgens Deleuze daarom niet alleen een 

onbeweeglijk fragment, maar ook een ingekaderd beeld-in-beweging waarin la durée tot 

uitdrukking kan komen. (Bogue 2003, 27-28) Anders dan Bergson stelt Deleuze dan ook dat 

film bewegingsbeelden produceert die met inzet van kadrering, camerabeweging en montage 
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in meer of mindere naar de duur kunnen verwijzen. (Raessens 2001, 65). Het is volgens 

Deleuze echter slechts in het tijdsbeeld, zoals we zullen zien, dat de duur niet alleen indirect 

uitgedrukt wordt, maar zich direct manifesteert. 

 Wanneer we echter niet alleen vertrekken vanuit de waarneming van de toeschouwer, 

maar met Bergson ook uit gaan van de materialiteit van de film, dan moeten we constateren 

dat de idee van la durée eerder in verband kan worden gebracht met theater dan met film. 

Het theater kan immers gedefinieerd worden als een transitorisch proces dat zich voltrekt in 

het absolute hier en nu in de gelijktijdige aanwezigheid van makers en publiek. Theater is 

voortdurend in ontwikkeling en ontstaat in het moment. Toch is juist deze temporele 

specificiteit van theater in het dramatische theater op de achtergrond gedrongen. In het 

postdramatische theater daarentegen wordt de nadruk juist expliciet gevestigd op de 

tijdervaring van het in het hier en nu zijn. Dit is niet langer alleen een gegeven, maar wordt 

ook expliciet tot inhoud van het theater gemaakt. Net als in het Deleuzeaanse tijdsbeeld in 

film wordt in het postdramatische theater de ervaring van duur in het centrum van de 

aandacht geplaatst. Lehmann spreekt in dit verband van een postdramatische ‘durativen 

Ästhetik’. (1999, 331) In het postdramatische theater wordt de duur niet verbeeld, maar tot 

ervaring gebracht. Het voelbaar maken van de duur van de tijd verbindt Lehmann onder 

andere met de strategie van de vertraging.104 Het bewust laten uitdijen van de tijd begrijpt 

Lehmann als een antwoord op de fragmentarisering van de tijd in het dagelijks leven. (ibidem) 

Ik merkte in hoofdstuk 1 op dat ook Cassiers het theater en de strategie van de vertraging in 

het theater ziet als een antwoord op de snelheid van het dagelijks leven en hoezeer de vroeg 

twintigste-eeuwse cultuur al doortrokken was van een angst voor het ‘teveel’ aan snelheid. 

 Net als Lehmann maakt Deleuze onderscheid tussen de indirecte verbeelding van de 

tijd als duur en de tijd die als duur ervaarbaar wordt. In het eerste geval spreekt hij zoals we 

zagen van het bewegingsbeeld, in het tweede geval van het tijdsbeeld in film. In het 

bewegingsbeeld manifesteert de duur zich niet als duur, maar slechts als de uitdrukking van 

duur door middel van beweging, in de zin van de montage van beelden. 105 Deleuze spreekt 

daarom in dit geval van een indirect tijdsbeeld dat nog altijd aan de klassieke film is 

gekoppeld. In de moderne film daarentegen wordt het tijdsbeeld direct en maakt zich volledig 

los van de beweging. Het tijdsbeeld is in de benadering van Deleuze dus een aparte categorie 

van beelden en tekens die een directe manifestatie van tijd zijn. Daarnaast onderscheidt 

Deleuze echter beelden waarin de tijd weliswaar nog steeds indirect tot uitdrukking wordt 

gebracht, maar waarin al wel sprake is van een doorbreking van het sensomotorische schema. 

In deze voortekenen van het tijdsbeeld wordt met name het primaat van de zich causaal 

ontwikkelende handeling doorbroken en treedt volgens Deleuze het zuivere kijken en horen op 

de voorgrond. Deleuze spreekt in dit verband van pure optische en auditieve tekens (opsigns 

en sonsigns).106  
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De handeling voorbij 

 

Deleuze stelt dat wanneer het kijken en het horen belangrijker worden dan de handeling - 

bijvoorbeeld omdat het personage in de film wordt geconfronteerd met situaties waarop het 

niet langer weet hoe te reageren - de vaste verbinding die binnen het sensomotorische 

schema bestaat tussen waarneming, perceptie en handeling doorbroken wordt. De 

waarneming en de perceptie treden op de voorgrond, komen op zichzelf te staan en maken 

zich los van de handeling. 

 Lehmann karakteriseert het postdramatische theater eveneens als een vorm ‘jenseits 

der Handlung’. (idem, 114) In het postdramatische theater, aldus Lehmann, wordt de 

handeling vervangen door ‘toestanden’. Het postdramatische theater neemt hiermee afstand 

van de mogelijkheid die het theater als tijdskunst heeft om een verhaal te ontvouwen. Dit wil 

echter niet zeggen dat er op een andere wijze niet wel degelijk sprake is van een temporele 

dynamiek, maar deze is niet langer gebaseerd op principes van causaliteit en lineariteit. 

Lehmann spreekt in dit verband van een ‘scenische’ dynamiek en vergelijkt deze met de 

dynamiek van een schilderij, dat op het eerste gezicht weliswaar statisch lijkt te zijn, maar dat 

vooral als een ‘gestolde’ toestand van een kunstzinnig proces moet worden beschouwd, die 

door een lijst is ingekaderd. (idem, 113).107 In het postdramatische theater is het verhaal of 

de geschiedenis vervangen door een dynamische scenische constructie. Ook de Proustcyclus is 

vooral opgebouwd als een aaneenschakeling van scènes, in plaats van als een door causaliteit 

bepaalde opeenvolging van handelingen. De dynamiek in en tussen de scènes wordt 

grotendeels bepaald door de voortdurende transformatie van het toneelbeeld. Zoals we in het 

vorige hoofdstuk hebben gezien is een belangrijke rol hierbij met name weggelegd voor het 

dynamische, computergestuurde licht, de mobiele projectieschermen en de steeds wisselende 

videobeelden, die gezamenlijk een visuele en ruimtelijke dynamiek creëren die de voorstelling 

voortstuwt.  

 De ordening van scènes volgens visueel architectonische principes – Lehmann spreekt 

van de constructie van en theatraal landschap - is één van de strategieën die Lehmann in het 

postdramatisch theater waarneemt waarmee scènes op andere dan causale, 

handelingsgemotiveerde gronden met elkaar worden verbonden. (idem, 132) Daarnaast 

onderscheidt hij ook het principe van de stemmen in de ruimte, waarmee hij verwijst naar de 

manier waarop zuiver in het spreken een innerlijke gedachteruimte wordt opgeroepen. 

Dialogen die vooral het doel dienen om de handeling voort te stuwen, maken plaats voor 

teksten die zowel de aandacht vestigen op een innerlijke wereld van gedachten en ervaringen 

als op de daad van het spreken zelf in het hier en nu van de theatrale situatie. (idem, 127) In 

de Proustcyclus zien we beide aspecten terug. De verteller neemt in zijn spreken de 

toeschouwer mee op een associatieve reis langs herinneringen, inzichten en ervaringen en 

transformeert de theaterruimte al sprekende in een subjectieve, innerlijke wereld. De manier 

waarop de stem technisch versterkt wordt, leidt er daarnaast toe dat deze in al zijn 
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zintuiglijkheid op de voorgrond treedt, waardoor de in taal opgeroepen innerlijke wereld zich 

ook als zintuiglijke klankrealiteit manifesteert. De toeschouwer is zich sterk bewust van de 

aanwezigheid en de materialiteit van de stem.  

 Lehmann schetst de postdramatische theaterruimte als een ruimte waarin handelingen 

worden vervangen door situaties die zich in beeld en geluid manifesteren en ontvouwen. 

Deleuze spreekt in dit verband met betrekking tot film van pure optische en auditieve situaties 

waarin het kijken en luisteren op zichzelf is komen te staan. In films waarin van dergelijke 

situaties sprake is, zo stelt Deleuze, manifesteren personages zich eerder als toeschouwers en 

toehoorders dan als handelende actoren. Hij noemt dergelijke personages ook wel zieners. 

(1989, 41) De filmtoeschouwer, aldus Deleuze, kijkt met de niet handelende personages mee 

en is getuige van hun visies/visoenen – pure visuele situaties die losgekoppeld zijn van de tijd 

en ruimte waarin het handelen zich in het dagelijkse leven voltrekt. De vraag voor de 

toeschouwer is volgens Deleuze niet langer wat hij of zij in het volgende beeld zal gaan zien, 

aangezien de optische en auditieve situatie niet langer in actie wordt voortgezet. In plaats 

daarvan wordt de cruciale vraag voor de toeschouwer wat er in het beeld te zien is.  

 Deleuze verbindt het personage van de ziener vooral aan het Italiaanse neorealisme. 

Maar ook de ik-figuur in A la recherche du temps perdu en de verteller Proust en de jonge 

Marcel in de Proustcyclus kunnen naar mijn mening tot op zekere hoogte als zieners begrepen 

worden die zich buiten de handeling plaatsen. De verteller Proust roept in zijn herinnering een 

wereld op waaraan hij terugdenkt en waarop hij reflecteert maar waaraan hij niet zelf 

deelneemt. Een bewuste keuze, omdat de verteller ervan overtuigd is dat pas in het jezelf 

buiten het dagelijks handelen plaatsen reflectie mogelijk wordt. De positie van buitenstaander 

komt treffend tot uitdrukking in Proust 1:  De kant van Swann waarin de verteller met zijn rug 

naar het publiek gekeerd staat. Hij heeft, zo zagen we in het vorige hoofdstuk, zijn hoofd door 

een projectiescherm gestoken waarachter een camera staat opgesteld waar hij zijn monologen 

tot richt. Deze Proust is volledig afgesloten van de buitenwereld en verdwijnt in zijn eigen 

innerlijke wereld. Het publiek ziet zijn gezicht in close-up op het projectiescherm en hoort zijn 

versterkte stem. Door deze visuele en auditieve close-up wordt de aandacht volledig op de 

situatie van het vertellen/herinneren gericht. Het geluid en het beeld staan weliswaar meer in 

het teken van het denken en herinneren dan van het pure luisteren en zien, toch hebben ze 

met de pure optische en auditieve situatie gemeen dat ze zijn losgekoppeld van de voortgang 

van de handeling. Het verschil tussen de pure optische en auditieve situaties bij Deleuze en 

het close-up beeld en geluid van de verteller bij Cassiers is dat het pure zien en luisteren 

eerder zintuiglijk is en als activiteit naar buiten gericht, en het denken en herinneren mentaal 

en naar binnen gericht.  

 Waar de oude Proust vooral spreekt over wat hij ziet, daar staat bij de jonge Marcel 

het zien en luisteren zelf juist wel centraal. Net als Proust staat hij in het eerste deel van de 

cyclus buiten de handeling. Hij droomt van werelden waar hij geen toegang tot heeft:  de 

wereld van de volwassenen, de wereld van de bourgeoisie en vooral de wereld van de 
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Guermantes die voor hem de belofte van absolute voortreffelijkheid met zich meedragen. 

Gedurende het grootste deel van de  

voorstelling is hij slechts toehoorder en toeschouwer op afstand. Ook vanaf het moment dat 

Marcel in Proust 2 en Proust 3 wel toetreedt tot bepaalde sociale kringen en deel uit maakt 

van de werelden waar hij als kind zo naar verlangde, blijft hij vaak de buitenstaander. 

Cassiers toont in de cyclus niet alleen het pure zien en luisteren, maar ook het resultaat van 

de waarneming. De impressies worden bewerkt tot  (denk)beelden en krijgen vorm als talige 

reflecties van de verteller en als subjectief gekleurde videobeelden op het projectiescherm. Dit 

alles leidt ertoe dat de toeschouwer vanuit het subjectieve perspectief van de oude Proust en 

de jonge Marcel meekijkt en luistert naar de wereld die hen omringt. 

 De pure optische en auditieve situatie zoals die door Deleuze beschreven wordt, 

verschilt overigens niet veel van de situatie die de film volgens Epstein moet verbeelden. De 

verbeelding van actie maakt in zijn theorie, zoals we hebben gezien, niet de essentie van film 

als kunst uit. In de film als kunst, aldus Epstein, bestaan alleen maar situaties, zonder begin 

midden of eind, die vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden. Het echte 

drama ligt volgens Epstein in de optische situatie zelf besloten en wordt ten onrechte altijd 

gekoppeld aan handeling:  

 

Dramatic action is a mistake here. Drama that acts is already half resolved and on the 

healing slope to crisis. True tragedy remains in abeyance. It threatens all the faces. It is in 

the curtain at the window and the handle of the door. Each drop of ink can make it bloom 

on the tip of the fountain pen. In the glass of water it dissolves. The whole room is 

saturated with every kind of drama. The cigar smoke is poised menacingly over the 

ashtray’s throat. The dust is treacherous. The carpet emits venomous arabesques and the 

arms of the chair tremble. (geciteerd in:  Abel 1988, 242) 

 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het drama waar Epstein op doelt niet met de 

opeenvolging van acties te maken heeft, maar met de fotogenische uitdrukkingskracht van de 

objecten in het filmbeeld die door de cinematograaf zichtbaar wordt gemaakt. De objecten in 

de ruimte zijn gevuld met leven en manifesteren zich als betekenisvolle beelden. 

 Deleuze brengt het pure optische beeld in verband met de herinnering, het denken, de 

droom en de fantasie. In de pure optische situatie, zo stelt Deleuze, wordt de handeling 

onderbroken en het kijken dominant. Vaak neemt dit kijken in film de vorm aan van 

herinneren, dromen, fantaseren of mijmeren. Dat wat het personage ziet manifesteert zich als 

herinnering, droom, fantasie of gedachte. Deze beelden begrijpt Deleuze als beelden van een 

virtueel verleden (herinnering en droom) of van een toekomst (fantasie of gedachte) die in het 

heden worden geactualiseerd. Alhoewel pure optische situaties in staat zijn om het 

sensomotorische schema doorbreken, zo stelt Deleuze, is deze doorbreking in de meeste films 

meestal tijdelijk van aard. Uiteindelijk zijn deze situaties, wanneer zij zich verbinden aan 
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bijvoorbeeld de herinnering of de droom, uiteindelijk meestal toch ingebed in het grotere 

geheel van het door de opeenvolging van acties bepaalde narratief en zo wordt het 

sensomotorische schema alsnog in werking gezet. 

 

 

Herinneringsbeeld 

 

De relatie tussen het actuele pure optische beeld en het virtuele herinneringsbeeld wordt 

volgens Deleuze bij uitstek zichtbaar in de flashback. (1989, 50) In conventionele flashbacks 

in de klassieke film zijn heden en verleden op een logische wijze met elkaar verbonden. 

Herinneren krijgt vorm als een sprong naar het verleden waar een virtueel beeld wordt 

opgehaald en in het heden wordt geactualiseerd. Deze flashback verklaart, verduidelijkt en 

ondersteunt het narratief. De handeling staat weliswaar tijdelijk stil, maar de sprong naar het 

verleden dient uiteindelijk de motivatie van de handeling in het heden. (idem, 48) Alhoewel 

het herinneringsbeeld in de meeste gevallen ingebed blijft in het sensomotorische schema zijn 

er volgens Deleuze ook voorbeelden van films waarin het herinneringsbeeld geen explicerende 

functie heeft, maar juist met de causaliteit breekt. (idem, 49) In deze herinneringsbeelden, zo 

stelt Deleuze, wordt geen verslag gedaan van een gebeurtenis uit het verleden, maar zijn we 

getuige van ‘the birth of memory’. (idem, 52)108  

 Herinneren en herinnering vormen het hoofdthema in de roman À la recherche du 

temps perdu. De herinnering is in de roman niet zoals in de klassieke film ingebed in en 

ondergeschikt gemaakt aan het sensomotorisch schema, maar het herinneren is zelf tot 

belangrijkste handeling geworden. Het heden manifesteert zich in de roman als het ‘nu’ waarin 

het denken en herinneren van de ik-figuur zich kan ontvouwen en waarin het verleden in het 

heden binnen kan dringen. Vanuit het heden voert de ik-figuur de lezer op de stroom van zijn 

bewustzijn mee naar zijn herinneringen, maar ook zijn dromen, verlangens en inzichten.  

 Ook in de Proustcyclus zijn alle scènes ingebed in het kader van de zich in het hier en 

nu herinnerende verteller, daarbinnen rijgen de scènes zich aaneen op basis van associatieve 

verbanden. Alle delen openen met een verteller die in het donker begint te spreken. Pas in zijn 

daad van herinneren wordt de wereld waarover de verteller spreekt actueel. De herinneringen 

die de verteller ophaalt, manifesteren zich vervolgens niet alleen in de taal waarin de 

herinnering tot uitdrukking wordt gebracht, maar ook in beelden. Voor de constructie van deze 

herinneringsbeelden zet Cassiers zowel videoprojecties in als de fysiek aanwezige performers, 

die in dit opzicht beide, ondanks hun ontologische verschillen, op het niveau van de fictie  

als actualisering van een virtueel verleden beschouwd moeten worden.  

 Het herinneren zelf wordt door Cassiers dus heel duidelijk geënsceneerd als 

katalyserende handeling die maakt dat het virtuele verleden zich in de vorm van 

herinneringsbeelden actualiseert in het heden. Cassiers vestigt de aandacht niet enkel op het 

singuliere herinneringsbeeld, maar juist op het tot stand komen van het herinneringsbeeld en 
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daarmee op het proces van herinneren. Zijn Proustcyclus kan ook als een vormonderzoek 

begrepen worden naar de manier waarop je dit proces van herinneren en het complexe 

samenspel tussen verschillende tijden - actueel heden en virtueel verleden - dat in dit proces 

tot uitdrukking komt op treffende wijze kunt verbeelden. Ik zal, zoals eerder gezegd,  in de 

analyses laten zien hoe Cassiers in de gelijktijdige enscenering van performers, videobeelden, 

camera’s en projectieschermen verschillende temporele zones probeert te creëren die met 

elkaar in verbinding staan en die op elkaar betrokken kunnen worden. Hiermee creëert hij niet 

alleen in de enge zin van het woord herinneringsbeelden, maar ook, zo zou ik willen zeggen, 

beelden van herinneren. De toeschouwer is, om met Deleuze te spreken, inderdaad getuige 

van de geboorte van de herinnering.  

 Juist in diens hoedanigheid van live performance is het theater bij uitstek in staat om 

de aandacht op de actuele dimensie van herinneren te vestigen, op het hier en nu waarin het 

herinneren zich voltrekt. Lehmann spreekt in dit verband van de ‘Jetzt-Zeit des Erinnerns’. 

(idem, 349) In het postdramatische theater manifesteert het theater zich volgens Lehmann als 

herinneringsruimte waarin het herinneren tot stand kan komen. Het gaat hierbij volgens 

Lehmann primair om de toeschouwer die tot herinneren wordt aangezet. Het theater wordt als 

herinneringsruimte pas betekenisvol wanneer het de toeschouwer onverwacht verrast en met 

zichzelf en zijn waarneming confronteert. Deze confrontatie begrijpt Lehmann als een 

herinnering. Hij verbindt de herinnering dus aan het bewustzijn van de eigen waarneming en 

de eigen lichamelijkheid in het hier en nu  De toeschouwer wordt aan zichzelf en zijn eigen 

lichaam – door Lehmann opgevat als een opslagplaats van gedachten en gevoelens – 

herinnerd. De herinnering in het postdramatische theater, zo benadrukt Lehmann dan ook, 

betreft geen actualisering van een feitelijke geschiedenis, maar eerder een actualisering van 

het onbekende – Deleuze zou spreken van een potentiëring van de toekomst - van datgene 

wat zich tot dan toe aan het bewustzijn van de toeschouwer heeft onttrokken:  

 

Gedächtnis geschieht (...) wenn etwas Ungesehenes zwischen Bild und Bild quasi 

sichtbar, etwas Unerhörtes zwischen Ton und Ton quasi hörbar, etwas Ungefühltes 

zwischen den Gefühlen quasi fühlbar wird. (idem, 347) 

 

Cassiers wil in de Proustcyclus niet alleen de innerlijke wereld van de verteller verbeelden en 

het proces van herinneren voor de toeschouwer tastbaar maken, zijn inzet is ook om de 

herinnering van de toeschouwer zelf in beweging te brengen. Cassiers zoekt naar manieren 

om de zintuigen van de toeschouwer zodanig te prikkelen en te verrassen, dat hij zich van zijn 

eigen waarnemen bewust wordt. Eén van de strategieën die Cassiers hiertoe inzet, zoals 

besproken in het vorige hoofdstuk, is de doorbreking van de synthese tussen de verschillende 

zintuigen en media. Door met ieder medium – tekst, beeld, geluid – een ander verhaal te 

vertellen, wordt de toeschouwer gestimuleerd om uit de losse elementen zijn eigen ‘verhaal’ te 

construeren. Een andere, ook reeds besproken, strategie is die van de herhaling. Door zowel 
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binnen als tussen de delen teksten en/of beelden te herhalen, wordt de toeschouwer 

geconfronteerd met zijn ‘kijkverleden’. In beide gevallen is de intentie van Cassiers steeds om 

de toeschouwer te prikkelen om met ‘nieuwe’ ogen te kijken, naar datgene wat hij met zich 

meedraagt, of om in termen van Lehmann, ontvankelijk te zijn voor het ‘ongeziene’ of 

‘ongehoorde’. Herinnering kan in dit opzicht niet los worden gezien van bewustwording. 

Herinneren als het je bewust worden van datgene wat er al was, maar waar je overheen keek 

of niet bij stil stond.  

 

 

Droombeeld 

 

Het pure kijken en horen dat zich (tijdelijk) losmaakt van de handeling kan zich niet alleen 

manifesteren als een herinneren maar ook als een dromen of hallucineren. In het geval van 

een droom is de relatie tussen waarneming en handeling ernstig verstoord. Deleuze 

constateert dat met name de Europese film, in een poging om de beperkingen van het 

klassieke ‘Amerikaanse’ actiebeeld te doorbreken en geïnspireerd door de psychoanalyse, het 

futurisme, surrealisme en expressionisme, de mogelijkheden heeft onderzocht om een 

geheugen te verbeelden dat in verwarring is. Het dromende, hallucinerende personage wordt 

overvallen door pure visuele en auditieve sensaties die zich maar niet tot coherente handeling 

ontwikkelen. (1989, 55) 

 Volgens Deleuze wordt in het droombeeld, anders dan in het herinneringsbeeld, de 

dagelijkse ervaring van ruimte en tijd doorbroken. De wereld in de droom wordt niet beperkt 

door temporele en ruimtelijke wetten. Deleuze spreekt in dit verband van een temporeel 

panorama:  ‘ an unstable set of floating memories (…) which move past at dizzying speed, as 

if time were achieving a profound freedom.’ (ibidem) Onder invloed van een anarchistische tijd 

komt de wereld in beweging, alsof het de bewegingen van de onbeweeglijke slaper overneemt, 

en neemt groteske vormen aan.  

 Het thema van de slaap speelt overigens op verschillende niveaus een belangrijke rol 

in de roman À la recherche du temps perdu. De roman opent met een passage waarin de ik-

figuur de bijzondere toestand tussen slapen en wakker zijn in beschrijft, dat moment van 

ontwaken waarop onder invloed van slaap en dromen de werkelijkheid zich nog niet helemaal 

hersteld heeft en de objecten in zijn slaapkamer hun vertrouwde contouren nog niet hebben 

teruggevonden. Meer dan in de inhoud van zijn dromen, lijkt de ik-figuur, en met hem Proust, 

vooral geïnteresseerd in het effect dat de droom op de perceptie heeft. Zijn fascinatie voor de 

verstoring of vervorming van de waarneming zien we bijvoorbeeld ook terug in een tweetal 

passages waarin hij de ik-figuur in het ene geval vanuit een door koorts vertroebeld en in het 

andere geval van een door alcohol beneveld perspectief naar de wereld laat kijken. Ook in 

deze gevallen valt op dat de wereld in beweging lijkt te komen en de objecten in die wereld 
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hun vaststaande plek in die wereld lijken te verliezen. Al deze drie passages hebben ook hun 

weg gevonden naar de Proustcyclus.  

 Het eerste deel van de cyclus start vanuit de ontwakende verteller, het tweede deel 

begint met een door koorts bevangen verteller en in het derde deel bevindt hij zich in een 

beschonken toestand. Cassiers thematiseert hiermee in navolging van Proust heel nadrukkelijk 

de vertekening van de werkelijkheid, zonder overigens een poging te doen om die verstoorde 

waarneming van de verteller ook visueel te verbeelden. In dit opzicht is er in de Proustcyclus 

dan ook niet sprake van een droombeeld, zoals dat in de film het geval kan zijn. Wel vinden 

we in de Proustcyclus, zoals uit de analyse zal blijken, veel andere beelden met een sterk 

droomachtige kwaliteit. Veelal betreft het digitaal gemanipuleerde videobeelden. Juist de 

digitale technologie biedt natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om een wereld te verbeelden 

die vrij is van temporele en ruimtelijke beperkingen, waarin objecten in de ruimte lijken te 

zweven, steeds andere vormen aannemen en in elkaar overvloeien.  

 Zo zien we in Proust 1:  De kant van Swann een videobeeld van een haag waarvan de 

blaadjes in een eindeloze beweging steeds verder naar achter lijken te wijken en waar de 

toeschouwer als het ware ingezogen wordt. Het is een verwijzing naar het gat in de 

meidoornhaag uit de roman, waardoor Marcel een glimp opvangt van zijn jeugdliefde Gilberte. 

Maar ook zonder video creëert Cassiers droombeelden. In Proust 3:  De kant van Charlus, dat 

een zeer sterke seksuele ondertoon heeft en waarin veelvuldig wordt verwezen naar het insect 

en de bloem als metafoor voor de bevruchting , zien we hoe in een verstild moment één van 

de personages door een ingenieuze transformatie van haar jurk, plotseling verandert in een 

bloem. 

 Hoezeer tijd en ruimte en objecten in die tijd en ruimte ook op drift kunnen raken in 

een droombeeld, in de klassieke film, zo stelt Deleuze, krijgt de droom uiteindelijk vaak zijn 

logische plek in het narratief. De droom blijft verbonden aan het personage dat droomt en 

wordt ook door de kijker als een droom beschouwd. (1989, 58) Na de droom volgt het 

ontwaken waarin de droom zijn betekenis prijs geeft en daarmee zijn onbestemdheid en zijn 

eventueel verontrustende of dreigende karakter verliest. (Raessens 2001, 185). Zowel voor 

het herinneringsbeeld als het droombeeld geldt volgens Deleuze dat het virtuele verleden en 

actuele heden, of in het geval van een fantasie, het heden en de virtuele toekomst, 

onderscheidbaar blijven en niet in elkaar overvloeien. (1989, 58) Met andere woorden, ook in 

het droombeeld wordt de tijd slechts indirect gerepresenteerd.  

 Alhoewel de droomtoestand bij Proust ook niet eindeloos aanhoudt en op het dromen 

steeds het ontwaken volgt, is er toch sprake van een verschil tussen het droombeeld bij Proust 

en het klassieke droombeeld in film. Naar mijn mening gaat het Proust, zoals gezegd, in 

eerste instantie niet zozeer om de specifieke inhoud en psychologische betekenis van de 

droom, maar om de perceptuele werking ervan. De vertekening van de werkelijkheid, of dat 

nu is door een droom, door koorts of door alcohol, wijst bij Proust voortdurend op een niet 

goed kunnen zien. Dit niet goed kunnen zien is, zoals Bal overtuigend heeft aangetoond, 
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onlosmakelijk verbonden met het verlangen van de ik-figuur om wél goed te zien, om vat te 

krijgen op de voortdurende transformatie van subjecten en objecten. In een poging om grip te 

krijgen op een steeds veranderlijke werkelijkheid, probeert de ik-figuur die werkelijkheid in 

een beeld te fixeren. Dat geldt, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb opgemerkt, met name met 

betrekking tot de mensen die hem omringen, in het bijzonder die mensen die hij van een 

afstand bewondert en van wie hij ‘droomt’ er innige betrekkingen mee te onderhouden. De 

beelden die de ik-figuur met name van door hem bewonderde vrouwen creëert, zijn sterk 

gekleurd door zijn verlangen.  

 In het eerste deel van de Proustcyclus zien we de subjectieve vrouwbeelden terug in 

de vorm van videoprojecties. Deze door verlangen getekende beelden vertonen duidelijke 

overeenkomsten met het droombeeld zoals Deleuze dat omschrijft. Het zijn beelden die zich 

als het ware los hebben gemaakt van ruimte en tijd. Zo transformeert bijvoorbeeld het gezicht 

van de moeder van de ik-figuur, Marcel, in een extreme close-up van haar wang, een 

landschap van huid. Voor Marcel is zijn moeder de wang die hij iedere avond kust. Een kus 

waar hij smachtend naar uitkijkt. Zijn jeugdliefde Gilberte krijgt vorm in een wazig beeld 

waarop we in slow motion en wederom in close-up zien hoe zij haar middelvinger in haar 

mond op en neer beweegt, een tegelijk onbetamelijk en provocerend gebaar. De moeder van 

Gilberte, Odette, die hij intens bewondert, wordt verbeeld in een dromerige montage van in 

elkaar overvloeiende beelden die haar verfijnde vrouwelijkheid onderstrepen – haar handen, 

haar haren, haar glimlach. Cassiers maakt gebruik van alle gangbare cinematografische 

technieken om een droom of fantasie te verbeelden:  close-up, fade in en fade out, soft focus, 

gebrek aan scherpte, slowmotion.  

 Het opvallende aan de manier waarop Cassiers deze specifieke droombeelden 

ensceneert, is het feit dat Cassiers niet alleen het droombeeld toont, maar ook de 

fantaserende Marcel en de vrouwen waar hij over droomt. De toeschouwer wordt hiermee, net 

als in het geval van het herinneringsbeeld, attent gemaakt op de verhouding tussen deze drie. 

Het videobeeld wordt zichtbaar als een subjectief beeld en de toeschouwer wordt gewezen op 

de relatie tussen het perspectief van waaruit men waarneemt en datgene wat vanuit dit 

perspectief in beeld verschijnt. Cassiers verbeeldt niet alleen de droom, maar probeert ook het 

(dag)dromen, het fantaseren zelf tot uitdrukking te brengen. 

 Volgens Lehmann is het postdramatische theater nauw verbonden met de droom. 

Lehmann vestigt echter niet zozeer de aandacht op de specifieke droombeelden binnen een 

voorstelling, maar wijst op de overeenkomst tussen de structuur van de droom en de 

structuur van het postdramatische theater. Volgens Lehmann vormt de droom bij uitstek het 

model voor een simultane, niet hiërarchische esthetiek. (1999, 143) In het postdramatische 

theater bestaan beeld, woord en klank gelijkwaardig naast elkaar. Het postdramatische 

toneelbeeld kan volgens Lehmann in zekere zin als de droomwereld van de maker beschouwd 

worden. (idem, 142) 
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„Traumgedanken” bilden eine Textur, die Collage, Montage und Fragment ähnelt, nicht 

aber dem logisch strukturierten Ablauf von Ereignissen. (ibidem) 

 

Deze niet-hiërarchische, paratactische structuur biedt de toeschouwer de vrijheid om naar 

eigen inzicht en op eigen intuïtie de verschillende elementen zintuiglijk op zich in te laten 

werken en met elkaar te verbinden. In zekere zin creëert de toeschouwer hiermee zijn eigen 

‘droom’ of fantasie. (ibidem) Ook in de Proustcyclus reikt Cassiers de toeschouwers een 

verscheidenheid aan zintuiglijke prikkels aan vanuit de intentie dat deze zijn eigen verbeelding 

inzet om deze verschillende impressies met elkaar in verband te brengen. 

 

 

Kristalbeeld 

 

Het is duidelijk geworden dat Deleuze het herinneringsbeeld en het droombeeld, hoezeer ze 

het sensomotorische schema ook kunnen verstoren, niet in staat acht om het op elkaar 

inwerken en ingrijpen van de actualiteit van het heden en de virtualiteit tot uitdrukking te 

brengen. Zowel bij het herinneringsbeeld als het droombeeld volgen verleden, heden en 

toekomst elkaar op en kunnen in dit opzicht uiteindelijk altijd van elkaar onderscheiden 

worden. Het herinneringsbeeld en het droombeeld brengen niet de duur van de tijd tot 

uitdrukking, maar, zo stelt Deleuze, eerder een psychologische staat van zijn. (1989, 80)  

 Het concept van het kristalbeeld en de daarmee corresponderende hyalosigns (hyalos 

is Grieks voor ‘glas’) onderscheidt Deleuze om te verwijzen naar een beeld waarin het actuele 

en het virtuele zo samen komen – kristalliseren - dat, anders dan in het klassieke 

herinneringsbeeld en droombeeld, niet alleen het virtuele actueel wordt, maar het actuele ook 

virtueel. 

  

We can say that the actual image itself has a virtual image which corresponds to it like a 

double or a reflection. In Bergsonian terms, the real object is reflected in a mirror-image, 

in the virtual object which, from its side and simultaneously, envelops or reflects the real:  

there is coalescence between the two. The crystal-image is a formation of an image with 

two sides, actual and virtual. (idem, 68) 

 

Het spiegelbeeld verwijst bij Bergson naar een virtueel beeld dat tegelijk met het 

perceptiebeeld in het heden bestaat. Wanneer de mens waarneemt in het heden ontstaat er 

tegelijkertijd een herinnering van dat heden. Dit virtuele beeld spiegelt als het ware het 

actuele beeld. Het actuele en virtuele zijn in de kristallisering van de tijd volgens Deleuze 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en in een voortdurende onderlinge uitwisseling 

verwikkeld. Het virtuele beeld wordt actueel en zichtbaar, maar in reactie daarop wordt het 

actuele beeld virtueel en minder goed zichtbaar of zelfs volledig onzichtbaar. Het werkelijke en 
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het imaginaire wisselen steeds van positie en in dit spel ontstaat volgens Deleuze een nieuwe 

realiteit die daarvoor nog niet aanwezig was. (idem, 87) 

 In het kristalbeeld , zo stelt Deleuze, zien we de tijd zelf. (idem, 81) In het kristalbeeld 

wordt de verdubbeling van de tijd zichtbaar:  

 

What constitutes the crystal-image is the most fundamental operation of time:  since the 

past is constituted not after the present that it was but at the same time, time has to split 

itself in two at each moment as present and past, which differ from each other in nature, 

or, what amounts to the same thing, it has to split the present in two heterogeneous 

directions, one of which is launched towards the future while the other falls into the past. 

It splits in two dissymmetrical jets, one of which makes all the present pass on, while the 

other preserves all the past. (ibidem) 

 

Het voorbijgaande heden begrijpt Deleuze als het actuele, het verleden dat wordt bewaard is 

het virtuele. Het actuele beeld kristalliseert met zijn eigen virtuele beeld. In het kristalbeeld 

zien we daarom volgens Deleuze, en hij volgt hier Bergson, het splitsen van de tijd zelf. 

Hiermee wordt de tijd als duur zichtbaar. Het samenkomen van het werkelijke en imaginaire, 

het heden en het verleden, het actuele en het virtuele, is volgens Deleuze nadrukkelijk niet 

het resultaat van het denken, maar een objectieve eigenschap van een beeld dat van nature 

dubbel is. (idem, 69) 

 Volgens Lehmann kan het postdramatische theater als een Deleuzeaans tijdskristal 

begrepen worden omdat het de tijd als tijd ervaarbaar maakt:  

 

Wie das klassische Kino wäre das dramatische Theater dadurch zu kennzeichnen, dass es 

die Zeit selbst weder zum Erscheinen verhalten will noch kann. (…) In einem ähnlichen 

Sinn wie das Zeit-Bild des modernen Kinos ist postdramatisches Theater als Zeitkristall zu 

verstehen, liefert auf seine Weise ein direktes Bild der Zeit ‚im Reinzustand. (Lehmann 

1999, 329-330) 

  

Om de tijd als tijd te laten verschijnen, hanteert het postdramatische theater, zo stelt 

Lehmann, verschillende technieken van tijdsmanipulatie. (idem, 330) De toeschouwer wordt 

er pas toe aangezet om de tijd als tijd te ervaren, wanneer de conventionele tijdservaring 

doorbroken wordt. Dit betekent, aldus Lehmann, dat de aandacht van de gerepresenteerde 

tijd in de context van een fictieve wereld verschuift naar de actuele tijd van het theater, 

waarin performers en toeschouwers samen aanwezig zijn. Lehmann spreekt in dit verband, 

zoals we eerder hebben gezien, van de esthetiek van de duur. Deze esthetiek is gebaseerd op 

technieken als vertraging, herhaling, versnelling en gelijktijdigheid. Het is vooral op grond van 

het principe van gelijktijdigheid dat we het postdramatische theater in verband kunnen 

brengen met het kristalbeeld van Deleuze, juist omdat Deleuze de nadruk vestigt op de 
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gelijktijdige aanwezigheid van het actuele en virtuele in het kristalbeeld en stelt dat in deze 

gelijktijdige aanwezigheid de tijd als tijd ervaarbaar wordt. Deze gelijktijdigheid van het 

actuele en het virtuele, komt in het theater op bijzondere wijze tot uitdrukking in de inzet van 

live video.  

 Live video in het theater kunnen we als een kristalbeeld begrijpen.109 Kenmerkend voor 

de enscenering van live video in de live performance is immers het feit dat het virtuele van de 

videoprojectie en het actuele, fysiek aanwezige van de performer elkaar ontmoeten. Het is in 

hun interactie, en niet zozeer in hun autonome aanwezigheid, dat hun beider betekenis 

besloten ligt. Beide worden geënsceneerd, zijn gelijktijdig aanwezig en worden ook in hun 

gelijktijdige aanwezigheid ervaren en waargenomen door de toeschouwer. Het theater 

functioneert in dit geval als een kristalbeeld waarin we zien hoe de tijd zich splitst in twee 

verschillende beelden:  het actuele beeld en het virtuele beeld. Dit wordt het meest duidelijk 

in het geval van het live opnemen én projecteren van de fysiek aanwezige performers. De 

acteurs die aanwezig zijn in het actuele hier en nu van de theatrale situatie worden 

tegelijkertijd getoond als virtuele projecties. Deze projecties functioneren in veel opzichten als 

de verdubbeling, reflectie of het spiegelbeeld waar Deleuze in het kader van het kristalbeeld 

van spreekt. Vanuit een temporeel perspectief bekeken zouden we kunnen zeggen dat de live 

projecties van de fysiek aanwezige performers demonstreren hoe het voorbijgaande heden, 

waarin deze performers zich presenteren, wordt opgenomen en gearchiveerd als een virtueel 

verleden door de opnamemogelijkheden van de videocamera. Op hetzelfde moment echter 

wordt de videoprojectie actueel als virtueel beeld door de instant afspeelmogelijkheid van 

video. De temporele complexiteit die zich manifesteert in de interactie tussen live video en 

theater wordt naar mijn mening overtuigend gevat in het concept van het kristalbeeld. 

 Er bestaat wel een verschil tussen het kristalbeeld in film zoals Deleuze het beschrijft en 

in het theater. Een verschil dat voortkomt uit het feit dat het hier twee verschillende vormen 

van expressie betreft. Beelden in film vinden hun herkomst per definitie in het verleden waarin 

ze werden opgenomen. Vanaf het moment dat ze worden vertoond, zijn ze geschiedenis 

geworden. De gelijktijdige aanwezigheid van het heden en het verleden in het filmische beeld 

kan alleen worden gerealiseerd op het niveau van fictie en thematiek en daardoor alleen als 

tijdservaring verbeeld worden. Het kristalbeeld kan alleen gelokaliseerd worden in de 

diëgetische wereld van de film en in de beelden waarmee die wereld tot uitdrukking wordt 

gebracht. Terwijl in het geval van het theater, het theater zelf als kristalbeeld kan worden 

begrepen waarbinnen, door de inzet van live video, de gelijktijdige aanwezigheid van het 

heden en het verleden niet alleen als specifieke temporele ervaring verbeeld maar ook direct 

ervaren kan worden. 
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De theatraliteit van het kristalbeeld 

 

Volgens Deleuze kan het kristalbeeld zich op verschillende manieren in film manifesteren. De 

meest eenvoudige vorm van het kristalbeeld brengt hij in verband met de enscenering van 

spiegels in film. (idem, 70) Maar de filmische wereld kan ook in zijn geheel als een kristalbeeld 

functioneren. De wereld in het kristalbeeld doet zich dan als het ware voor als een spiegeltent, 

als een theater waarin een spel van reflecties wordt gespeeld. Wanneer een regisseur 

systematisch speelt met de relatie tussen acteren en zijn, representatie en presentatie, fictie 

en werkelijkheid wordt volgens Deleuze niet alleen de kunst als representatie van de 

werkelijkheid ter discussie gesteld (het virtuele wordt actueel), maar wordt de wereld 

voorgesteld als de voortdurende vermenigvuldiging van reflecties (het actuele wordt virtueel). 

 Deleuze onderscheidt verschillende strategieën die filmmakers inzetten om met het 

onderscheid tussen kunst en leven te spelen. Bijvoorbeeld door het ‘spelen van een rol’ te 

thematiseren, door gebruik te maken van het ‘stuk in een stuk’ principe en binnen de context 

van de film een theatervoorstelling of een andere film te ensceneren die de actuele film 

weerspiegelt, of door naar het maakproces van de film zelf te verwijzen. (idem, 75-76) Voor al 

deze vormen geldt dat ze de aandacht vestigen op het aspect van enscenering. Deleuze 

omschrijft dit aspect van het kristalbeeld als theatraal. (idem, 84)  

 Ook het personage in het kristalbeeld begrijpt Deleuze in termen van theater en 

enscenering. Het kristal, zo stelt Deleuze, is een podium, een piste, waarop het personage ten 

overstaan van andere personages bewust een rol aanneemt. In het kristalbeeld wordt het 

personage dus zichtbaar als acteur. De rol die het personage speelt, beschouwt Deleuze als 

een virtueel beeld dat door het personage als acteur actueel, in de zin van zichtbaar, wordt 

gemaakt. Het virtuele beeld van de rol van de acteur is in termen van Deleuze een 

spiegelbeeld. Een beeld dat de actualiteit van het heden reflecteert in een virtueel beeld.  

 Eén van de effecten van het spiegelbeeld, aldus Deleuze, is dat dit het actuele 

personage achterlaat met enkel een virtuele aanwezigheid. Het personage wordt als het ware 

door de rol die hij speelt, zijn spiegelbeeld, buiten beeld gedrukt en het spiegelbeeld zelf wordt 

actueler. Met het zichtbaar worden van zijn rol, verdwijnt het subject zelf echter steeds meer 

op de achtergrond, wordt als het ware virtueel. (idem, 71) We kunnen hieruit afleiden dat 

Deleuze acteren opvat als een proces van kristallisering. Het virtuele wordt actueel en het 

actuele virtueel. Volgens Deleuze is het zichzelf enscenerende personage zich in het 

kristalbeeld bij uitstek bewust van de kristallisering van de tijd. Deleuze volgt hier de 

redenering van Bergson die stelt dat een ieder die zich bewust wordt van de voortdurende 

verdubbeling van zijn heden in de waarneming enerzijds en de herinnering anderzijds – met 

andere woorden van de kristallisering van de tijd - vergeleken kan worden met een acteur die 

tegelijkertijd speelt (actueel) en naar zichzelf luistert en kijkt terwijl hij speelt en waarneemt 

hoe in het hier en nu zijn rol (virtueel) gestalte krijgt. (idem, 79)  
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Deleuze’s bespreking van het personage in het kristalbeeld biedt een interessant perspectief 

op het proces van zelfenscenering en acteren in het theater en zeker ook op het acteren voor 

de camera waarvan in de Proustcyclus sprake is.  

Wanneer we nogmaals terugkijken naar het voorbeeld van de live video opname en projectie 

van de fysiek aanwezige performer in de Proustcyclus, dan zouden we kunnen stellen dat de 

camera fungeert als spiegel die de actuele performer reflecteert. Het spiegelbeeld, het 

geprojecteerde videobeeld van de performer, moeten we dan begrijpen als de ‘rol’ van de 

performer die letterlijk zichtbaar wordt gemaakt. Met andere woorden, de performer 

manifesteert zich als een zichzelf enscenerend subject.  

 We hebben ook gezien dat volgens Deleuze één van de effecten van het spiegelbeeld is 

dat het virtuele beeld van het personage actueler en zichtbaarder wordt, terwijl het actuele 

personage juist virtueler wordt en onzichtbaarder. De interactie tussen het actuele en het 

virtuele waar Deleuze hierover spreekt, is een van de belangrijke issues in het theaterdiscours 

wat betreft de discussie over de rol van de media in de live performance. Of we nu zo ver 

willen gaan als Auslander die in zijn boek Liveness (1999) het ontologische verschil tussen live 

en gemediatiseerd ter discussie stelt en zelfs ontkent, zijn betoog over liveness toont wel 

overtuigend aan dat de grenzen tussen binaire tegenstellingen als werkelijk - onwerkelijk, live 

– gemediatiseerd, fysiek – virtueel, natuurlijk en kunstmatig steeds meer vervagen onder 

invloed van de onophoudelijke mediatisering van onze hedendaagse cultuur.110 De traditionele 

rol van de acteur is ingrijpend beïnvloed en veranderd door de introductie van zijn virtuele 

dubbel in de live performance. De acteur is niet langer het enige bewegende element in de 

voorstelling, maar moet zichzelf verhouden tot zijn virtuele dubbel, zijn spiegelbeeld, dat als 

zeer werkelijk en actueel op de toeschouwer overkomt doordat door de grootte van het beeld 

en de verscheidenheid aan perspectieven, zoals de close-up, van waaruit het beeld getoond 

kan worden, het beeld zeer dichtbij komt. En inderdaad heeft dit af en toe tot gevolg dat de 

performer opzij lijkt te worden geschoven door zijn virtuele alter ego. Maar het is belangrijk 

om hier te benadrukken dat het effect van het ‘virtueel’ worden van de performer niet enkel 

begrepen moet worden als de uitkomst van een verloren gevecht tussen mens en machine. 

Wanneer een performer voor de camera speelt en tegelijkertijd wordt geprojecteerd als 

virtueel beeld, wordt voor de toeschouwer expliciet zichtbaar gemaakt wat normaal gesproken 

onzichtbaar blijft, namelijk hoe acteren in feite altijd de actuele constructie van een virtueel 

beeld behelst. En, deze lijn doortrekkend, hoe theater altijd het in het hier en nu creëren is 

van een mogelijke wereld. Met de inzet van video wordt de aandacht dus gevestigd op het 

proces van de theatrale expressie. Het theater manifesteert zich als een tijdskristal waarin de 

tijd zelf, als een splitsing in een actueel heden en een virtueel verleden, zichtbaar wordt. 
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Het kristal: perfect en gebarsten kristal, in wording en in ontbinding 

 

Deleuze bespreekt vier typen tijdskristallen die elk op een andere wijze de verstrengeling van 

heden en verleden zichtbaar maken. Ieder type brengt Deleuze in verband met een specifieke 

filmmaker. Het perfecte kristal verbindt Deleuze aan de films van Ophüls waarin de wereld als 

een theater wordt gepresenteerd waarin iedereen zin rol speelt. De gehele werkelijkheid is 

zonder uitzondering tot spektakel geworden en er bestaat hiermee niets meer buiten de 

reflectie:  ‘the actual image and the virtual image (…) form a single and same ‘scene’ in which 

the characters belong to the real, and yet play a role.’ (1989, 83-84) Kenmerkend voor dit 

kristal is een gesloten, circulair tijdcircuit, waarin elke scène of gebeurtenis de andere 

reflecteert en de tijd zichzelf onherroepelijk herhaalt. Er is sprake van een continu heden. 

 Het gebarsten kristal ziet Deleuze terug in de films van Renoir. Waar het perfecte 

kristal gesloten is en het actuele en het virtuele één zijn geworden, maakt de scheur in het 

gebarsten kristal het mogelijk om aan het virtuele te ontsnappen. Alhoewel volgens Deleuze 

ook bij Renoir wereld en theater elkaar spiegelen, is er in zijn films uiteindelijk altijd leven 

buiten de theatraliteit mogelijk en verzet iets of iemand zich tegen opsluiting in het kristal. Of 

zoals Bogue Deleuze parafraseert:  

 

The roles of our stage world ultimately are means of rehearsing, experimenting and 

testing various possibilities, but only so that we may escape theater and enter life. And 

the point of entry is through a crack, a line of flight, in the crystal of time. (2003, 128) 

 

Tot op zekere hoogte zouden we kunnen zeggen dat de zoektocht van Marcel in A la recherche 

du temps perdu een zoektocht naar de vluchtlijn uit het kristal is. Marcel probeert zijn rol mee 

te spelen in de door theatraliteit gekenmerkte wereld van de bourgeoisie, lange tijd ziet hij het 

ook als zijn grote streven om door te dringen tot de kringen van monsieur en madame de 

Guermantes, maar uiteindelijk wordt het hem duidelijk dat het zijn roeping is om schrijver te 

worden en dat hij zich daarvoor juist buiten die sociale wereld moet plaatsen. Zijn vluchtlijn 

uit het kristal is het schrijverschap, een bestaan in de kunst. Zijn ontdekking van de barst in 

het kristal manifesteert zich in de openbaring van de betekenis van de verloren tijd. De wereld 

buiten het kristal is een wereld buiten de tijd, de wereld van de kunst.  

 Het kristal in wording brengt Deleuze in verband met de films van Fellini. Net als bij 

Ophüls is de wereld in de films van Fellini theatraal, met als belangrijk verschil aldus Deleuze, 

dat het hier niet één wereld betreft, maar een aaneenschakeling van verschillende werelden 

die elk op eigen wijze de toegang vormen tot een theatrale werkelijkheid. Bogue maakt de 

vergelijking met een kermis waarop elke tent de toegang vormt tot weer een nieuwe attractie. 

Personen, steden, gebouwen, dromen, alles kan bij Fellini volgens Deleuze de onverwachte 

toegang tot het virtuele blijken te zijn. Het kristal is bij Fellini dus niet gesloten, maar 

voortdurend in ontwikkeling en richt zich in dat opzicht op de toekomst, op het mogelijke.  
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Het kristal in ontbinding tot slot ziet Deleuze verbeeld in de films van Visconti. Ook in zijn 

films wordt het leven als theater gepresenteerd, zij het dat het theatrale bij Visconti in het 

bijzonder gepositioneerd wordt in de wereld van de aristocratie met zijn specifieke codes, 

rituelen en gestileerd gedrag. Deze theatrale wereld bevindt zich als het ware buiten de 

geschiedenis, in die zin dat deze is afgesloten van de wereld buiten het kristal. Binnen het 

kristal waant de aristocratie zich beschut tegen invloeden van buitenaf, tegen alles wat het 

voortbestaan van hun ‘beschaving’ zou kunnen bedreigen. De elegantie en verfijning van deze 

artificiële wereld is echter maar schijn, aldus Deleuze. Achter al het decorum is het 

rottingsproces reeds in volle gang en het kristal blijkt zich niet te kunnen onttrekken aan de 

geschiedenis. Geschiedenis functioneert in dit geval niet als een omgeving of een context, 

maar als een perspectief dat een specifiek licht werpt op de wereld in het kristal:  

 

a kind of laser which comes and cuts into the crystal, disorganizes its substance, hastens 

its darkening and disperses its sides, under a pressure that is all the more powerful for 

being external. (1998, 95-96). 

 

De ondergang die de wereld van het kristal tegemoet gaat is onherroepelijk en gaat altijd 

gepaard met de idee dat ´something arrives too late’. (idem, 96) Het te laat zijn (van 

verlossing, redding, inzicht, ontsnapping etcetera) ligt volgens Deleuze besloten in de 

tijdsstructuur van het kristal in ontbinding. Toch ziet Deleuze in de films van Visconti een 

dimensie die de ondergang van een (aristocratische) wereld op positieve wijze transformeert, 

namelijk in de kunst. Volgens Deleuze kan in dit opzicht een parallel getrokken worden met 

thema’s in het werk van Proust:  

 

The crystalline world of aristocrats; its internal decomposition; history seen crosswise (the 

Dreyfus affair, the 1914 war); the too-late of lost time, which also gives the unity of art or 

rediscovered time. (1989, 296) 

 

In de analyse van Proust 3:  De kant van Charlus zal ik aantonen hoe Cassiers de wereld van 

de aristocratie en haar relatie ten opzichte van de geschiedenis ensceneert als een wereld in 

verval. De salon is een wereld waarin alles draait om de manier waarop men zich presenteert 

aan anderen. De sociale interactie moet vooral worden opgevat als een voortdurend zichtbaar 

maken van de rol die men geacht wordt te spelen. Met de inzet van video creëert Cassiers een 

kristal waarin de zich zelf enscenerende salongasten meerdere malen verdubbeld en 

gereflecteerd worden. In dit proces van vermenigvuldiging wordt het gestileerde gedrag van 

de aristocraten genadeloos blootgelegd en de hypocrisie zichtbaar gemaakt. Cassiers 

contrasteert de salons van de bourgeoisie met een reeks projecties waarop jaartallen uit de 

Eerste Wereldoorlog worden geprojecteerd, met daarachter belangrijke veldslagen uit de 

oorlog en de aantallen slachtoffers. Deze tijdprojecties, die belangrijke momenten uit de 
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geschiedenis representeren, functioneren in termen van Deleuze in deze voorstelling als een 

‘laser’ die van buitenaf door het kristal snijdt en openingen creëert waardoor de geschiedenis 

in het kristal binnen kan sijpelen. 

 

 

Lagen van het verleden en punten van het heden   

 

Naast de hyalosigns die de gelijktijdigheid van het actuele en het virtuele zichtbaar maken, 

onderscheidt Deleuze ook nog de zogenaamde chronosigns. Net als de hyalosigns maken deze 

tekens beelden zichtbaar waarin heden en verleden samenkomen, maar met dit verschil dat 

‘what is in play is no longer the real and the imaginary, but the true and the false’ (1989, 

274). De chronosigns waar Deleuze in het bijzonder op ingaat zijn ‘de lagen van het verleden’, 

‘de punten van het heden’ en ‘de tijd als serie’. De eerste twee betreffen de volgorde van de 

tijd. Deze volgorde is nadrukkelijk niet successief maar wordt opnieuw bepaald door de idee 

van gelijktijdigheid. Elke laag van het verleden en ieder punt van het heden bevat een 

mogelijke versie van een gebeurtenis, die op zich waar kan zijn, maar de gebeurtenis kan 

onmogelijk tegelijk in alle lagen van het verleden en punten van het heden waar zijn.  

 Zijn notie van de lagen van het verleden ontleent Deleuze aan Bergson, die binnen het 

geheel van het virtuele verleden (dat hij zich voorstelt als een omgekeerde kegel, waarvan de 

punt het verbindingspunt tussen heden en verleden vormt) dwarsdoorsneden van dat virtuele 

verleden onderscheidt die als specifieke strata van het verleden moeten worden opgevat. Je 

kunt hierbij volgens Deleuze denken aan de kindertijd, puberteit en ouderdom (1989, 99). 

Wanneer we ons iets herinneren, zo stelt Bergson, doorkruisen we net zolang dergelijke lagen 

totdat we hebben gevonden wat we zochten. Iedere laag wordt gekenmerkt door eigen 

dominante herinneringen en een eigen kleur en toon. Deleuze benadrukt dat de lagen van het 

verleden waaraan wij onze herinneringen ontlenen het persoonlijke en individuele overstijgen.  

 Alhoewel er op het eerste gezicht sprake lijkt van chronologie in de opeenvolging van 

de lagen van het verleden, zo stelt Deleuze (en hij parafraseert hier Fellini), zijn wij als 

wezens in de tijd zowel kind, als puber, als volwassene. (idem, 92) Verschillende lagen van 

het verleden kunnen zich volgens Deleuze in film dan ook gelijktijdig manifesteren. Het is 

precies die gelijktijdigheid die een zekere spanning tot gevolg heeft. Elke herinnering kent 

haar eigen specifieke plek. Een herinnering kan zich niet tegelijkertijd in de ene én in de 

andere laag van het verleden bevinden. Dit betekent onherroepelijk dat de vraag wordt 

opgeroepen of de laag van het verleden waarin de herinnering wordt gelokaliseerd wel de 

juiste is. En als gevolg daarvan komt het waarheidsgehalte van de herinnering ter discussie te 

staan. Met dit spanningsveld wordt door sommige filmmakers volgens Deleuze bewust 

gespeeld. 111  

 In À la recherche du temps perdu doorzoekt de verteller/Marcel verschillende lagen 

van het verleden. Zoals men in CITIZEN KANE op zoek is naar de betekenis van rosebud, zo is de 
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verteller/Marcel op zoek naar de betekenis van de verloren tijd. Volgens Deleuze moet deze 

zoektocht bij Proust niet zozeer als een zoektocht naar de tijd maar als een zoektocht naar de 

waarheid begrepen worden (1964, 9). Hiertoe aangespoord door een serie onwillekeurige 

herinneringen voert de zoektocht ons in de roman van zijn jeugd in Combray (het Madeleine 

koekje), zijn vakanties in Balbec (het gesteven servet), naar zijn reis als volwassen man naar 

Venetië (de ongelijke tegels van het Baptisterium). In de theatercyclus wordt 

achtereenvolgens ingezoomd op de kindertijd van Marcel (De kant van Swann), zijn eerste 

serieuze verliefdheid (De kant van Albertine) en zijn debuut in de allerhoogste sociale kringen 

(De kant van Charlus). In al deze lagen van het verleden ligt de sleutel tot het doorgronden 

van de betekenis van de verloren tijd echter niet besloten en uiteindelijk zal Marcel ontdekken 

dat de verloren tijd zich buiten de tijd bevindt, in het domein van de kunst. (De kant van 

Marcel) Slechts kunst biedt de mogelijkheid om het genot van de ervaring van de hervonden 

tijd, die ons slechts af en toe, altijd onwillekeurig overvalt en ook altijd weer verdwijnt, voor 

altijd te actualiseren in het kunstwerk. 

 Het aspect van de gelijktijdigheid van de lagen van het verleden wordt expliciet 

zichtbaar gemaakt in de enscenering van de ik-verteller in de Proustcyclus. Cassiers heeft 

ervoor gekozen om de ik-verteller uit de roman, die zowel de oude als de jonge Marcel is en 

afwisselend in de verleden en de tegenwoordige tijd spreekt, te laten vertolken door twee 

acteurs. Eén speelt de oude verteller die terugkijkt op zijn leven en op grond van dat leven 

bepaalde inzichten heeft ontwikkeld en de andere speelt de jonge Marcel die we juist zien 

opgroeien van jongen tot jongeman. Beiden zijn gelijktijdig op het podium aanwezig. Zoals uit 

de analyses zal blijken, verandert de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden door de 

reeks voorstellingen heen en zo wordt steeds duidelijker dat de jonge Marcel en de oude 

Proust niet van elkaar onderscheiden kunnen worden. Het kind Marcel is ook al de oude Proust 

die hij zal worden en de oude Proust is ook nog steeds het kind dat hij was. 

 Een heel ander voorbeeld van de gelijktijdigheid van lagen van het verleden hangt 

nauw samen met de tekstprojecties waarover we al eerder spraken, waarin Cassiers jaartallen 

toont met daaraan gekoppeld de belangrijke gebeurtenissen van dat jaar. In Proust 4:  De 

kant van Célèste loopt deze reeks, zoals gezegd, langzaam terug van 2005 tot aan het 

geboortejaar van Marcel Proust. Tegelijkertijd zien we op het toneel zowel de verteller Célèste, 

de huishoudster van de schrijver Proust, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

terugblikt op de periode waarin zij voor monsieur Proust werkte, als de jonge Célèste en 

Proust in de jaren tien van de vorige eeuw. Zo ontstaan in een samenspel van tekst, beeld en 

spel drie verschillende lagen van het verleden die een interactie met elkaar aangaan. In dit 

vierde deel van de cyclus zien we ook hoezeer, zoals Deleuze stelt, de gelijktijdigheid van 

lagen van het verleden verbonden is aan de vraag naar waarheid en schijn. De vraag rijst in 

de voorstelling in hoeverre de herinneringen van Célèste aan meneer Proust kloppen of door 

verlangen vertekend zijn. Er ontstaat een spanningsveld tussen de vertellende Célèste en 

datgene wat de toeschouwer in een aantal scènes van meneer Proust te zien krijgt. 
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Zoals verschillende lagen van het verleden gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, zo kunnen ook 

verschillende vormen van het heden zich tegelijkertijd manifesteren. Wanneer we uitgaan van 

het actuele heden zoals dit zich manifesteert binnen het sensomotorische schema, zo stelt 

Deleuze, kan het heden opgevat worden als het moment dat het verleden van de toekomst 

onderscheidt. Het betreft een moment in een opeenvolging van verleden, heden en toekomst; 

een punt op een tijdslijn. Er bestaat echter vanuit een non-chronologisch perspectief ook 

zoiets als een virtueel heden dat niet binnen het sensomotorische schema begrepen kan 

worden. Het virtuele heden verwijst volgens Deleuze naar de gelijktijdigheid van verschillende 

expressies van heden:  het heden van het verleden, het heden van het heden en het heden 

van de toekomst.  

 

An accident is about to happen, it happens, it has happened; but equally it is at the 

same time that it will take place, has already taken place and is in the process of 

taking place; so that, before taking place, it has not taken place, and taking place, will 

not take place… (1989, 100) 

 

De gelijktijdige aanwezigheid van verschillende alternatieven resulteert erin dat de tijd op een 

bepaalde manier bedreigend en onverklaarbaar wordt. Dit tijdsbeeld breekt volledig met het 

bewegingsbeeld. Het is niet langer mogelijk te besluiten wat zich wel of niet heeft voorgedaan, 

de gebeurtenissen doen zich nog slechts voor in het licht van het mogelijke.112  

 Cruciaal voor de punten van het heden is dus de notie van gelijktijdigheid. Heden, 

verleden en toekomst zijn, om met Deleuze te spreken, immanent. Zij ontvouwen zich allen in 

het hier en nu en daarmee ook in elkaar. Het gelijktijdige in wording zijn van heden en 

verleden kan bij uitstek in het theater tot uitdrukking worden gebracht. In het hier en nu van 

de live performance worden verschillende theatrale middelen en realiteiten (de performer, het 

videobeeld, de tekstprojectie etcetera) tegelijkertijd geënsceneerd en manifesteren zich 

hiermee, zo zouden we kunnen stellen, als punten van het heden. Volgens Lehmann is 

gelijktijdigheid zoals we hebben gezien een wezenlijk kenmerk van het postdramatische 

theater. Deze ondermijnt de homogeniteit van de tijd en brengt ook verwarring en 

onzekerheid met zich mee. De tijd, zoals Lehmann stelt, springt in het postdramatische 

theater uit zijn voegen. In de gelijktijdige aanwezigheid van taal, beeld, klank en lichaam gaan 

ook verschillende vormen van tijd met elkaar in dialoog:  

 

Die Gleichzeitigkeit verschiedener Sprechakte und Videoeinspielungen erzeugt die 

Interferenz unterschiedlicher Zeitrhythmen, bringt Körperzeit und technologische Zeit 

in Konkurrenz und macht durch die Ungewissheit, ob ein Bild, ein Klang, ein Video 

aktuell erzeugt, direkt übertragen oder zeitverschoben wiedergegeben ist, deutlich 

dass „Zeit“ hier aus den Fugen ist, immer im (und auf dem) „Sprung“ zwischen 

heteronomen Zeitraümen. (1999, 344) 
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In de gelijktijdige enscenering van verschillende media in de live performance kan dus een 

spel met de met deze media corresponderende uitdrukkingen van tijd worden gespeeld, 

waarbij het niet langer goed mogelijk is om verleden, heden  van elkaar te onderscheiden 

waardoor er een spanningsveld ontstaat tussen live en gemediatiseerd, tussen waarheid en 

schijn. In Proust 1:  De kant van Swann is een moment waarop de toeschouwer op het 

projectiescherm Gilberte, het vriendinnetje van Marcel, ziet spreken. De toeschouwer weet 

inmiddels dat de acteurs achter het projectiescherm live op camera acteren. Dit 

verwachtingspatroon wordt echter plotseling doorbroken als we Gilberte vanachter het scherm 

zien verschijnen terwijl wij haar op het projectiescherm nog even door zien praten totdat het 

beeld in een freeze wordt stilgezet. Het blijkt dat de betreffende beelden eerder zijn 

opgenomen. De gebeurtenis voltrekt zich en heeft zich al voltrokken. De fysiek aanwezige 

Gilberte manifesteert zich als een heden van het heden, de video opname als een heden van 

het verleden en de videostill als een heden van de toekomst dat op het punt staat in beweging 

te komen.  

 Het is duidelijk dat het concept van de punten van het heden niet alleen, zoals 

Deleuze doet, in verband kan worden gebracht met de diëgetische wereld die in die media 

wordt verbeeld, maar ook met die media zelf, in het bijzonder wat betreft de wijze waarop ze 

zich in de tijd manifesteren. Ditzelfde constateerde ik ook al in relatie tot het kristalbeeld. Het 

is interessant en relevant om het kristalbeeld en de punten van het heden in relatie tot de 

performativiteit van media te onderzoeken omdat deze concepten een licht kunnen werpen op 

de verschillende manieren waarop media zich tot de tijd verhouden en zich in de tijd 

manifesteren. Juist in die verschillen ligt de mogelijkheid om de multipliciteit die volgens 

Deleuze kenmerkend is voor de tijd zichtbaar te maken. Verleden, heden en toekomst 

manifesteren zich niet als substantiële identiteiten, maar als relaties. Zij herdefiniëren elkaar. 

Als hypermedium (cf. Kattenbelt) biedt het theater het ideale platform voor deze herdefinitie. 

Binnen de live performance kunnen verschillende media en de daarmee samenhangende 

tijdservaringen gelijktijdig worden samengebracht. In hun wederzijdse, intermediale, 

beïnvloeding zijn zij in staat om een nieuwe temporele realiteit te creëren. 

 

  

De tijd als serie 

 

Naast de lagen van het verleden en de punten van het heden die de aandacht richten op de 

gelijktijdige mogelijkheid van verschillende alternatieven, onderscheidt Deleuze nog een derde 

chronosign, de tijd als serie. Dit teken hangt evenzeer samen met het spanningsveld tussen 

waarheid en schijn. De tijd als serie verwijst volgens Deleuze naar een bijzondere kracht 

(puissance) van de tijd, te weten het ‘in wording zijn’. Deleuze grijpt ook hier weer terug op 

de idee van la durée van Bergson.  
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Wanneer de opeenvolging van een reeks beelden in film niet in het teken staat van de idee 

van successie maar van een ‘in wording zijn’ is er volgens Deleuze sprake van een serie.  

 

In een wordingsproces begrepen als serie worden verspreide elementen in een categorie 

samengebracht. Elke aaneenschakeling van beelden vormt volgens Deleuze een serie voor 

zover deze beelden gericht zijn op een categorie waarin ze zich weerspiegelen. (Raessens 

2001, 215-216). 

 

De idee van de tijd als serie hangt nauw samen met Deleuze’s idee van differentie en 

herhaling. Beelden in de serie maken allen deel uit van dezelfde categorie en herhalen elkaar 

in dit opzicht, maar tegelijkertijd verschillen zij van elkaar en hiermee differentiëren zij 

tegelijkertijd de categorie waartoe ze behoren. Er is met andere woorden sprake van een 

herhaling met verschillen. Deze specifieke vorm van herhaling creëert een bijzondere 

dynamiek die begrepen kan worden als een in wording zijn.  

 We hebben in hoofdstuk 3  gezien hoe de tijd als serie tot uitdrukking komt in de 

Proustiaanse benadering van het snapshot (cf. Bal). Marcel probeert vat te krijgen op 

Albertine door haar vast te leggen in een reeks waarnemingen (beschrijvingen), of beter 

‘opnames’ vanuit een steeds veranderend perspectief. Alhoewel hij zo enerzijds recht doet aan 

het voortdurende ‘in wording zijn’ van Albertine, wordt anderzijds duidelijk dat hij Albertine 

nooit werkelijk als geheel kan bezitten. Er bestaat niet zoiets als de ware Albertine, maar een 

veelheid aan Albertines waarvan niet kan worden gezegd dat de een meer of minder waar is 

dan de ander. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat ook de tijd als serie, evenals de lagen van het 

verleden en de punten van het heden nauw verbonden is met het spanningsveld tussen 

waarheid en onwaarheid.  

 Ook op andere niveaus wordt tijd als serie zichtbaar in de roman van Proust. 

Personages en hun verlangens, angsten, inzichten spiegelen elkaar voortdurend in de roman, 

zij het met steeds kleine cruciale verschillen. Zo zien we de relatie van Odette en Swann 

weerspiegeld in die van Marcel en Gilberte en later Marcel en Albertine. De typisch 

Proustiaanse relatie die gekenmerkt wordt door een alles verterende jaloezie, de dynamiek 

tussen aantrekken en afstoten en de angst voor homoseksualiteit functioneert hier als een 

categorie waarbinnen een reeks beelden wordt verzameld die in deze categorie weerspiegeld 

worden. 

 Cassiers neemt in de Proustcyclus dergelijke categorieën van Proust over en voegt 

daar in een hele letterlijke zin nog een serie aan toe door de roman te ensceneren als een 

serie van vier voorstellingen die naar elkaar vooruit en terugwijzen en die elkaar reflecteren. 

De idee van de tijd in wording waarin heden, verleden en toekomst in elkaar grijpen en ook in 

elkaar voelbaar zijn, wordt concreet manifest in deze reeks voorstellingen waarin bewust 

wordt gespeeld met de herinneringen van de toeschouwer als toeschouwer. Volgens Lehmann 

is naast de esthetiek van de duur en de esthetiek van de gelijktijdigheid, de esthetiek van de 
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herhaling kenmerkend voor het postdramatische theater. Nu is de strategie van de herhaling 

helemaal niet alleen aan het postdramatische theater voorbehouden, maar er is een belangrijk 

verschil tussen de manier waarop herhaling in het dramatische en het postdramatische theater 

functioneert. Het gaat, zo stelt Lehmann, in het geval van herhaling in het postdramatische 

theater niet zo zeer om de betekenis van de herhaalde gebeurtenis, maar om de betekenis 

van de herhaalde waarneming. De ervaring van de toeschouwer zelf, doordrongen van de 

herinnering aan het voorgaande, wordt tot inhoud (1999, 337). 

 Tot slot speelt de idee van de tijd als serie ook een cruciale rol in de manier waarop 

video functioneert in de Proustcyclus. Niet alleen moet de (live) video opname van de fysiek 

aanwezige acteur, zoals eerder uitgewerkt, begrepen worden als een kristalbeeld waarin het 

actuele en het virtuele tegelijkertijd aanwezig zijn, maar tevens wordt deze vermenigvuldiging 

door Cassiers ingezet om de toeschouwer aan te zetten tot het in relatie tot elkaar ervaren en 

beschouwen van de beelden; een proces waarbij het aan de toeschouwer is om betekenis toe 

te kennen aan de verschillen die zich aandienen. Het seriële is zowel bij Proust als Cassiers 

een zeer belangrijke esthetische categorie. Ik kom hier in hoofdstuk 10 dat specifiek gewijd is 

aan de vraag hoe de Proustcyclus voor de toeschouwer als serie functioneert veel uitgebreider 

over te spreken. Voor nu is het van belang om te benoemen dat volgens Deleuze, zoals uit 

onderstaand citaat blijkt, de structuur van de moderne film gekenmerkt wordt door serialiteit 

en dat we deze structuur in veel opzichten weerspiegeld zien in zowel de structuur van de 

roman À la recherche du temps perdu als in die van de Proustcyclus. 

 

Instead of one image after the other, there is one image plus another, and each shot is 

deframed in relation to the framing of the following shot (…) It is a whole new system of 

rhythm, and a serial or atonal cinema, a new conception of montage. (1989 (1985):  214) 

 

 

Tot slot 

 

In dit hoofdstuk heb ik de door Deleuze onderscheiden tijdsbeelden in moderne film in 

verband gebracht met de door Lehmann onderscheiden ordenings- en verbeeldingsprincipes 

van het postdramatisch theater. Het doel was een analytisch instrumentarium te ontwikkelen 

waarmee ik in de volgende hoofdstukken de verbeelding van tijd in de Proustcyclus kan 

analyseren. Deleuze hanteert het concept van het tijdsbeeld als een manier om licht te kunnen 

werpen op de verschillende manieren waarop tijd in film tot uitdrukking wordt gebracht. Het 

gaat hem er daarbij vooral om wat voor ‘uitspraak’ de film doet over de aard van de tijd. Het 

woord ‘beeld’ in tijdsbeeld verwijst bij Deleuze dan ook niet alleen naar de manier waarop de 

tijd in het filmbeeld tot uitdrukking wordt gebracht, maar vooral ook naar de wijze waarop de 

film de tijd denkt. In dit laatste geval moeten we ‘beeld’ opvatten als denkbeeld. De 
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tijdsbeelden van Deleuze zijn precies om deze reden productief voor de analyse van de 

Proustcyclus. Zij helpen om te onderzoeken hoe Cassiers in én met het theater de tijd ‘denkt’.    

 Zelf benadert Deleuze in navolging van Bergson de tijd als differentie, een 

voortdurend in wording zijn waarbij heden, verleden en toekomst elkaar niet opvolgen, maar 

op elkaar ingrijpen. Hoe sterker film de gelijktijdigheid van verleden, heden en toekomst tot 

uitdrukking brengt en hoe minder deze van elkaar onderscheiden kunnen worden, hoe directer 

de tijd volgens Deleuze in het beeld verschijnt.  Ik heb in dit hoofdstuk de aandacht gevestigd 

op het feit dat theater op een geheel andere manier in staat is om de gelijktijdigheid van 

verleden, heden en toekomst te verbeelden dan film. Waar film door de mogelijkheden van 

montage, en dus door de opeenvolging van beelden, vooral op het niveau van de fictie 

complexe tijdsstructuren kan creëren waarbij verschillende lagen van de tijd niet langer goed 

van elkaar gescheiden kunnen worden, daar is theater in staat om juist in het hier en nu van 

de performance verschillende temporele realiteiten naast elkaar te ensceneren en hiermee in 

het theatrale beeld, in de ruimte, de wisselwerking tussen verschillende tijden zichtbaar te 

maken. Dit betekent dat in theater, anders dan in film, gelijktijdigheid fysiek ervaren wordt 

door de toeschouwer. Theater is als medium bij uitstek in staat om tijd direct ervaarbaar te 

maken. We hebben gezien dat volgens Lehmann juist in het postdramatische theater deze 

potentie van theater wordt uitgebuit. Het postdramatische theater hanteert voor het 

ervaarbaar maken van de tijd volgens Lehmann niet alleen de strategie van de gelijktijdigheid, 

maar ook die van de duur en de herhaling.  

 Het is in dit hoofdstuk in meer algemene zin al duidelijk geworden dat de verschillende 

Deleuzeaanse tijdsbeelden allen in de Proustcyclus onderscheiden kunnen worden en dat 

Cassiers postdramatische verbeeldingsprincipes hanteert in de constructie van deze beelden.  

Ik wil de tijdsbeelden en de postdramatische ordeningsprincipes als concepten hanteren om in 

de volgende hoofdstukken veel specifieker dan in dit hoofdstuk te onderzoeken hoe Cassiers 

een aantal specifieke  moderne tijdservaringen thematiseert én ervaarbaar maakt. Ik zal 

daarbij terugrijpen op de notie van moderne temporaliteit zoals ik die in hoofdstuk 1 

ontwikkeld heb en de voorstellingen nadrukkelijk binnen een perspectief van moderniteit 

plaatsen.  Aan de hand van Proust 1:  De kant van Swann onderzoek ik hoe Cassiers 

herinnering en het proces van herinneren verbeeldt en de toeschouwer zelf tot herinneren 

aanzet. Proust 2:  De kant van Albertine vormt het uitgangpunt voor een onderzoek naar de 

manier waarop Cassiers het moderne spanningsveld tussen de stromende tijd en 

gefragmentariseerde tijd tot uitdrukking brengt en zich hiermee in een lange traditie van 

kunstenaars plaatst die experimenteerden met manieren om het voorbijgaande in de kunst te 

fixeren. In de analyse van Proust 3:  De kant van Charlus richt ik de aandacht op het 

spanningsveld tussen de snelheid en de hectiek van een wereld in beweging en de wereld van 

de aristocratie die zich aan die buitenwereld en de tijd probeert te onttrekken. Proust 4:  De 

kant van Marcel tenslotte is aanleiding om stil te staan bij Cassiers’ verbeelding van het 

moderne spanningsveld tussen objectieve en subjectieve waarneming.  
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HOOFDSTUK  5  PROUST 1: DE KANT VAN SWANN 

 

 

Introductie van de temporele thema’s in De kant van Swann 

 

In gedachten verzonken zijn. Dat is de uitdrukking die in mij opkomt wanneer ik acteur Paul 

Kooij, die de rol van de verteller Proust vertolkt, op het toneel zie. Hij staat met zijn rug naar 

het publiek, zijn hoofd door een projectiescherm gestoken dat uit lange losse verticale stroken 

bestaat. Achter dit projectiescherm, juist op de plek waar Kooij zijn hoofd door het doek heeft 

gestoken, staat een videocamera die zijn gezicht opneemt. Dit beeld wordt in extreme 

uitvergroting op het projectiescherm vertoond. Voor de duur van een paar uur bestaat het 

toneel van Kooij uit de afmetingen van de cameralens. Flarden blauw licht glijden over zijn 

gezicht en creëren een donker schemergebied. We zien en horen hoe Proust herinneringen 

ophaalt aan zijn jeugd, zijn ouders, zijn jeugdliefde Gilberte, haar beeldschone moeder Odette 

en haar aristocratische vader Swann. De positionering van Kooij op het toneel, zijn gezicht 

door het scherm gestoken, samen met de projectie van zijn gezicht op het toneel, maakt dat 

het lijkt alsof de verteller Proust een kijkje neemt in zijn eigen geheugen. Zoekend in het 

donker, tastend naar de herinneringen die er liggen opgeslagen, lijkt hij in zijn eigen 

gedachten verzonken te zijn.  Denkend aan zijn vader en moeder worden op het 

projectiescherm langzaam de contouren zichtbaar van hun gezichten.  De herinnering aan hen 

wordt tastbaar en actueel. Het verleden wordt heden.  

 

 

Foto 1 – Proust 1: De kant van Swann  Openingsscène. © Pan Sok. 
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Naast de wereld van zijn jeugd roept Proust ook de wereld van de laat negentiende-eeuwse 

vroeg twintigste-eeuwse salon op, waar we getuige zijn van de ontmoeting van Swann en 

Odette, die uiteindelijk de ouders van Gilberte zullen worden. Er ontstaat een wonderlijke 

situatie:  sommige van de door de verteller Proust opgeroepen gebeurtenissen heeft hij zelf 

meegemaakt, maar anderen, zoals de liefdesgeschiedenis van Swann en Odette, kan hij niet 

hebben meegemaakt, omdat hij simpelweg nog niet geboren was toen deze plaats vonden. 

Toch ontspringen de beelden van al deze gebeurtenissen in de voorstelling aan het subject 

Proust. Proust lijkt twee rollen in zich te verenigen; die van het zich herinnerende subject en 

van de scheppende auteur. Beide rollen, zoals we hebben gezien, delen in de Proustiaanse 

thematiek een creatieve dimensie. Zowel het zich herinnerende subject als de kunstenaar 

creëren in het hier en nu een ‘nieuw’ beeld van de werkelijkheid. 

 In de analyse van het eerste deel van de Proustcyclus staat het herinneringsbeeld 

centraal. Ik vestig de aandacht op het proces van herinneren en de herinnering. Hoe verbeeldt 

Cassiers dit proces? Hoe ensceneert hij op geloofwaardige wijze de relatie tussen heden en 

verleden; hoe verbeeldt hij sprongen in de tijd? Welke theatrale middelen zet hij in om de 

subjectieve wereld van Proust vol van herinneringen en reflecties waarneembaar en 

ervaarbaar te maken voor het publiek? Hoe brengt Cassiers de herinnering van de 

toeschouwers zelf in beweging? En in hoeverre kunnen we Cassiers met zijn verbeelding van 

de herinnering in een perspectief van moderniteit plaatsen? 

 

 

Narratieve tijdsstructuur in De kant van Swann 

 

De tijdsstructuur van het plot in De kant van Swann is zoals gezegd complex. De tijd ontvouwt 

zich niet chronologisch en er is sprake van diverse sprongen in de tijd. Deze tijdssprongen 

worden soms zichtbaar gemaakt zoals we dat bijvoorbeeld ook in de film gewend zijn:  door 

de projectie van een jaartal. Op andere momenten gebruikt Cassiers de tekstprojectie om aan 

te duiden dat we van locatie zijn veranderd. Deze wisseling van locatie impliceert in bijna alle 

gevallen eveneens een sprong in de tijd. Omwille van de duidelijkheid zal ik bij de analyse van 

alle delen steeds kort de tijdsstructuur van de voorstelling bespreken. 

 De voorstelling opent met de verteller Proust die terugdenkt aan zijn jeugd. Zijn 

herinnering voert hem terug naar zijn slaapkamer in het vakantiehuis in de zomer van 1890 in 

Combray. Hij herinnert zich hoe hij elke avond om 7 uur met spanning wachtte tot zijn 

moeder naar boven zou komen voor zijn langverwachte nachtkus. Vervolgens zijn we getuige 

van de allereerste vluchtige ontmoeting tussen Marcel en Gilberte tijdens een wandeling in 

Combray. Gilberte, 11 jaar, maakt een onbetamelijk gebaar in zijn richting en laat Marcel 

volledig verward achter.  
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Dan volgt een sprong naar 1895. Opnieuw de slaapkamer van Marcel, ditmaal in Parijs. De 

huisdokter Percepied komt langs. Marcel, een ziekelijk en bleek jongetje, maakt een slechte 

periode door. De dokter raadt de ouders van Marcel aan hem veel buiten te laten spelen. Op 

de Champs-Elysées ontmoet Marcel Gilberte dan opnieuw. Zij is nu 15, hij is 14. We volgen de 

jonge Marcel een jaar lang in zijn korte ontmoetingen met Gilberte op de Champs-Elysées in 

Parijs en bij haar thuis. Hij wordt smoorverliefd op haar. En passant leren we ook de ouders 

van Gilberte kennen, voor wie Marcel een enorme bewondering koestert. Dan krijgen Marcel 

en Gilberte ruzie. Uit de tekstprojecties kunnen we opmaken dat ze elkaar in de gehele zomer 

van 1895 niet zien. Daarna zoekt Gilberte weer toenadering.  

 Na de pauze start het verhaal opnieuw in het jaar 1890. Ditmaal echter niet bij de 

verteller Proust, maar bij de aristocraat Swann. Hij denkt terug aan de eerste keer dat hij de 

sonate van Vinteuil hoorde tijdens een salon van madame Verdurin in 1879; een melodie die 

hem sindsdien niet meer heeft losgelaten omdat hij op die dag in die salon Odette ontmoette 

op wie hij verliefd werd. Opnieuw zijn we getuigen van een liefdesgeschiedenis, ditmaal die 

tussen Swann en Odette. We volgen de twee, net als Marcel en Gilberte, ongeveer gedurende 

een jaar in hun ontmoetingen in de salon van Madame Verdurin en bij Odette en Swann thuis 

en zien hoe de allereerste verliefdheid bij Swann al snel plaats maakt voor achterdocht en 

jaloezie. Andere personages uit de salon waarmee het publiek kennismaakt, zijn Madame 

Verdurin, de gastvrouw, de dandy baron de Charlus en de eveneens in het deel voor de pauze 

optredende dokter Percepied. 

 Dan volgt wederom een sprong in de tijd. Het is 1905 en Odette blikt terug op de dood 

van Swann. Hij is gestorven toen hij een tentoonstelling van Hollandse Meesters bezocht om 

een schilderij van Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, een schilderij dat hij zeer bewonderde, 

van dichtbij te bekijken. Uit de monoloog van Odette kunnen we afleiden dat zij en Swann al 

die tijd bij elkaar zijn gebleven. Uit het deel voor de pauze weten we dat ze samen een 

dochter hadden:  Gilberte.  

 Na de monoloog van Odette volgt een reeks tekstprojecties met jaartallen en 

daarachter opvallende of belangrijke feiten uit dat jaar elkaar in hoog tempo op. De eerste 

projectie begint bij het jaar 1880 – de Eerste Boerenoorlog, de uitvinding van karton en de 

dood van Gustave Flaubert - en de laatste eindigt in 1916. In een flits hebben we ook een 

aantal projecties voorbij zien komen waarin de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog – de 

moord op aartshertog Franz Ferdinand - en het begin van de Eerste Wereldoorlog – de 

Duitsers die op 1 augustus 1914 de oorlog aan Rusland verklaren – worden vermeld.  

 Bij de projectie van 1916 aangekomen, midden in de oorlogstijd, luisteren we naar 

Gilberte, inmiddels een volwassen vrouw, die in een brief aan Marcel herinneringen ophaalt 

aan hun eerste ontmoeting in Combray op een landweggetje en vervolgens beschrijft hoe dat 

landweggetje nu, in 1916, inmiddels de belangrijke hoogtelijn 307 is geworden, één van de 

linies van het front waar de Duitsers en Fransen slag met elkaar leveren. Zo worden een 

collectieve geschiedenis en een uiterst subjectieve liefdesgeschiedenis samengebracht door 
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één plek.113 De voorstelling eindigt dan tenslotte zoals deze begonnen is, met de verteller 

Proust die, na de monoloog van Gilberte, ditmaal filosofeert over de oorlog en over de troost 

die muziek kan bieden wanneer alles in verval is, omdat zij ons bij iedere keer luisteren 

nieuwe geheimen prijsgeeft. 

 

 

Herinneringsruimte 

 

In de analyse De kant van Swann wil ik vooral de aandacht vestigen op het deel voor de 

pauze. Het is in dit deel dat we zien hoe Cassiers de theatrale ruimte door de inzet van 

videoschermen en videobeelden transformeert in een binnenwereld die in het teken staat van 

de herinneringen, gedachten en ervaringen van Proust. De betekenis van de theatrale ruimte 

in De kant van Swann in het deel voor de pauze is tweeledig. Enerzijds biedt de ruimte plaats 

aan de verteller om te vertellen. De ruimte functioneert als een ruimte voor reflectie en 

herinnering. Anderzijds transformeert de ruimte die plaats biedt aan de herinnering 

tegelijkertijd in de ruimte die in die herinnering wordt opgeroepen. Het heden (het proces van 

herinneren) en het verleden (de herinnering) worden dus in ruimtelijk opzicht gelijktijdig 

aanwezig gesteld. Wel worden beide temporele dimensies elk anders in de ruimte 

gepositioneerd, waardoor het voor de toeschouwer over het algemeen duidelijk is wanneer hij 

met welk temporeel perspectief van doen heeft. De wijze waarop Cassiers media inzet, speelt 

een cruciale rol in het creëren van verschillende ruimtelijke zones voor de verschillende lagen 

van de tijd. Aan de hand van de bespreking van de openingsscène van de voorstelling sta ik 

stil bij de manier waarop de ruimte wordt vormgegeven en deze een temporele lading krijgt. 

In het bijzonder richt ik de aandacht op de rol die de video, dat wil zeggen zowel de camera’s, 

de projecties als de projectieschermen, hierin speelt.  

  

Vormgeving van de ruimte 

 

Wanneer het publiek in de grote zaal binnenkomt, ziet het linksvoor op het podium een 

strijkkwartet en in het midden van het toneel op een rij drie statieven met daarop en -aan een 

videocamera en een kleine monitor. De drie objecten worden overigens, zo is uit reacties van 

het publiek gebleken, niet door iedereen onmiddellijk als camera’s herkend. 

 Vervolgens worden twee projectieschermen van 9 meter breed en 4,5 meter hoog 

neergelaten. Eén, een transparant projectiescherm, enkele meters achter de camera’s. Eén, 

een gordijn bestaande uit 45 losse stroken aan een rail, vlak voor de camera’s die nu dus aan 

het directe zicht van het publiek worden onttrokken. Opvallend aan dit laatste scherm is, zoals 

gezegd, dat het uit losse stroken stof bestaat die slechts aan de bovenzijde vastzitten aan 

dezelfde trek. De eerste associatie is die van een enorm uitvergroot lamellengordijn. Als 

toeschouwer weet je niet alleen door de beginopstelling dat zich achter de lamellen de drie 
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camera’s bevinden en daarachter nog een projectievlak, je ziet het ook. Dat wil zeggen, je ziet 

het enigszins. De losse repen van het projectievlak maken dat je af en toe glimpen opvangt 

van datgene wat zich erachter bevindt en afspeelt. 

 Wanneer de schermen zijn neergelaten, begint het strijkkwartet te spelen. Links, 

vanuit de coulissen, komt de verteller Proust op. Hij loopt naar het strijkkwartet, luistert een 

tijdje, loopt dan naar het gordijn en steekt zijn hoofd erdoorheen ter hoogte van een van de 

drie camera’s die achter het scherm staan. Hij kijkt in de camera en begint te praten. Omdat 

de acteur is uitgerust met een zendmicrofoon wordt zijn stem versterkt en vult de hele ruimte. 

Langzaam verschijnen, in flarden blauw licht, de contouren van zijn gezicht in beeld op het 

voorste projectiescherm. Het verhaal van Proust heeft een aanvang genomen. 

 Pas vanaf dit moment, zo zouden we kunnen zeggen, krijgt de ruimte ook een fictieve 

dimensie. Tot die tijd verwijst de theaterruimte slechts naar zichzelf, een podium waarop 

theater (en muziek) kan worden gemaakt. In die zin is het een ruimte die in afwachting is van 

wat nog komen gaat. Een lege ruimte waarin een fictionele wereld kan worden opgeroepen. 

Toch is de ruimte niet geheel Brook’s empty space waarop nog niets aanwezig is. Cassiers 

plaatst vanaf het begin, voor de opkomst van Proust, een aantal elementen in de ruimte die 

bepaalde verwachtingen oproepen. De aanwezigheid van het strijkkwartet doet vermoeden dat 

er live muziek gemaakt gaat worden. De camera’s zijn een voorbode van het feit dat er 

gefilmd gaat worden, de projectieschermen houden de belofte van de vertoning van beelden 

in. Omdat zowel het kwartet, als de camera’s en de schermen zichtbaar aanwezig zijn op het 

toneel, geven zij in belangrijke mate vorm en betekenis aan de omgeving waarbinnen datgene 

wat nog komen gaat, zich afspeelt.  

  

Kadrering van de ruimte 

 

Met de enscenering van twee projectieschermen worden niet alleen twee objecten in de ruimte 

geplaatst, maar ook twee beeldvlakken. De eerste momenten van de voorstelling 

samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Cassiers achtereenvolgens op drie verschillende 

mediale kaders de aandacht richt. Allereerst op het theatrale kader – in dit geval heel concreet 

de lijst van de schouwburg die het toneel met het strijkkwartet, de camera’s en de 

projectieschermen ‘omlijst’. De toneellijst is een vast gegeven dat inherent is aan het feit dat 

De kant van Swann in de grote zaal van de schouwburg wordt gespeeld. Het theatrale kader 

begrenst de fysieke speelruimte. De andere twee kaders, de projectieschermen achter en voor 

de camera’s ‘verschijnen’ letterlijk in deze fysieke ruimte. Zij zakken vanuit het plafond naar 

beneden en worden als het ware door Cassiers in de ruimte geïnstalleerd. Deze kaders 

omvatten geen fysieke driedimensionale ruimte, zoals het theatrale kader, maar een virtuele 

tweedimensionale ruimte. Alle drie de kaders zijn gelijktijdig aanwezig en blijven alledrie 

zichtbaar, zij het dat het achterste projectiescherm slechts door de spleten van het voorste 

scherm zichtbaar is. De verschillende kaders geven de contouren aan van de verschillende 
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ruimtes waarin de acteurs/personages zich kunnen manifesteren. Er ontstaan verschillende 

podia waarop zij zichtbaar en hoorbaar kunnen verschijnen:  fysiek in de lege theatrale ruimte 

of virtueel als projectie op het voorste of het achterste scherm.  

 Eigenlijk is er nog sprake van een vierde podium en een vierde kader. Wanneer het 

gezicht van Proust op het voorste projectiescherm verschijnt, is dat omdat acteur Paul Kooij 

zijn gezicht tegelijkertijd aan de camera toont. De speelruimte van Kooij op het doek wordt 

bepaald door de instelling van de camera. Voor de toeschouwer is het projectiescherm 

weliswaar het toneel waarop de virtuele Proust verschijnt, maar voor de acteur is het de 

camera die als zodanig functioneert. Omdat de camera niet beweegt en de instelling 

onveranderlijk blijft, kan deze ook als stabiele ruimte werkzaam zijn waarin de acteur zichzelf 

kan presenteren. Cassiers gebruikt de camera niet om de acteur te volgen en in beeld te 

brengen, maar om de acteur in de gelegenheid te stellen zichzelf aan de camera te tonen en 

hiermee zichzelf in beeld te brengen.  

 Ik heb in hoofdstuk 4 geconstateerd dat de vermenigvuldiging van het frame of kader 

(cf. Lehmann) kenmerkend is voor de theatertaal van Cassiers. Deze staat uiteindelijk vooral 

in het teken van de dynamisering van de tijd. De gelijktijdige aanwezigheid van verschillende 

kaders stelt Cassiers in staat om verschillende dimensies van de tijd in de ruimte aanwezig te 

stellen. Hun gelijktijdige aanwezigheid maakt het mogelijk om te verbeelden hoe heden, 

verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en voortdurend op elkaar 

ingrijpen, maar bijvoorbeeld ook, zoals we zullen zien, hoe het perspectief van een kind zich 

verhoudt tot dat van een volwassene. In de analyse van de volgende drie delen wordt duidelijk 

dat Cassiers aan het begin van de voorstelling steeds nadrukkelijk start met installeren en 

tonen van de kaders, voordat de wereld van Proust zijn intrede doet. 

 

De mediatisering van de ruimte 

 

Zoals we van onze hedendaagse samenleving zeggen dat deze gemediatiseerd is, zo zouden 

we ook van de ruimte in De kant van Swann kunnen zeggen dat de media er alom in 

tegenwoordig zijn. Net als de moderne mens van tegenwoordig is de acteur omringd door 

camera’s, projectieschermen en microfoons. Daar waar echter in het dagelijks leven media en 

met name de beelden die zij produceren zo alomtegenwoordig zijn dat wij hun aanwezigheid 

als vanzelfsprekend en daardoor niet altijd langer bewust ervaren, daar is de aanwezigheid 

van camera’s en projectieschermen op een verder leeg toneel een opvallende. Cassiers wil de 

technologie niet aan het zicht onttrekken, integendeel, hij wil de aandacht vestigen op hoe de 

beelden en geluiden worden geproduceerd. Hiertoe maakt hij de installatie van de technologie 

in de ruimte tot een integraal deel van de voorstelling.  

 Zoals we hebben gezien ensceneert Cassiers niet alleen camera’s en 

projectieschermen in de theatrale ruimte maar ook een strijkkwartet. Wanneer we er een 

brede benadering van medium op nahouden waarbij de bemiddeling niet noodzakelijkerwijs op 
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een technologisch procédé is gebaseerd,  dan wordt naast het medium video ook het medium 

muziek op het toneel aanwezig wordt gesteld. Beide media verschijnen binnen de context van 

de live performance dat hier als hypermedium (cf. Kattenbelt) functioneert. In De kant van 

Swann zijn dus verschillende media tegelijk aan het werk. Ieder doen zij op een geheel andere 

wijze beroep op de waarneming van de toeschouwer. Ook roepen de afzonderlijke media 

verschillende temporele connotaties op en verhouden zich ieder op hun eigen wijze tot het 

thema van de herinnering. Sterker, elk medium kan tot op zekere hoogte als een 

geheugenmetafoor worden beschouwd, maar ieder verwijst naar een andere dimensie van het 

geheugen en naar een ander aspect van het proces van herinneren. Laten we de verschillende 

media eens wat uitgebreider op hun metaforische dimensie bekijken. 

 

Geheugenmetaforen 

 

Voor zowel de muziek als het theater geldt dat zij als uitvoerende kunsten worden gekenmerkt 

door hun efemere en transitorische karakter. Dat lijkt in tegenspraak met de benadering van 

muziek en theater als geheugenmetafoor. Het geheugen wordt in ruimtelijk opzicht vaak 

voorgesteld als een opslag en bewaarplaats van herinneringen, terwijl in de live performance 

juist de nadruk ligt op de onmiddelijkheid van de ervaring en de voorbijgaande aard van het 

getoonde. Het geheugen is echter evenzeer een instrument dat de mens in staat stelt om met 

het verleden om te gaan. Vanuit dit perspectief bezien gaat het er niet zozeer om dat het 

geheugen het verleden bewaart zoals het zich ooit feitelijk heeft voltrokken, maar dat het in 

staat is om het verleden in het heden aanwezig te stellen. En het is precies dit waartoe muziek 

en theater in staat zijn. 

 De live performance mag dan als proces efemeer zijn, tegelijkertijd maakt ieder 

concert en elke theatervoorstelling deel uit van een opvoeringgeschiedenis en dat verleden 

wordt onherroepelijk mee het podium opgesleept. Het meest tastbare vehikel voor het 

verleden zijn in dit verband de muziekpartituur en de theatertekst die oneindig heropgevoerd 

kunnen worden, maar zo stelt Carlson in zijn The Theatre as Memory-Machine (2001), 

bijvoorbeeld ook het lichaam kan als een dergelijk vehikel opereren door zich te verhouden tot 

bepaalde acteerstijlen. In het theater komen heden en verleden per definitie samen. Oude 

elementen worden opnieuw verwerkt en in dit opzicht functioneert theater volgens Carlson als 

een ‘herinneringsmachine’. Of zoals Kati Röttger in iets andere bewoordingen stelt:   

 

in het theater vinden herinneren en vergeten tegelijkertijd plaats. Sterker nog:  

theater kan als ruimte worden begrepen waar (collectieve) herinnering wordt 

voortgebracht, terwijl het vergeten een actief deel van dit herinneringsproces 

uitmaakt. (2007, 45) 
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Het is cruciaal om op te merken dat Röttger in dit verband spreekt van het ‘voortbrengen’ van 

herinneringen. In het theater liggen geen herinneringen opgeslagen, deze worden in het 

proces geproduceerd. Hetzelfde geldt voor muziek. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor 

de luisteraar en de toeschouwer die in het heden deel van de live performance uitmaken. Zij 

zijn het die tot herinneren worden aangezet. Zij zijn degene die, zoals Röttger stelt, de 

intertekstuele verwijzingen moeten ‘lezen’ die door het ‘nieuwe’ gebruik van oude elementen 

worden geactiveerd. (2007, 53) In de Proustcyclus manifesteren deze intertekstuele 

verwijzingen zich op verschillende niveaus. Enerzijds verwijzen de voorstellingen naar de 

roman van Proust en daarmee naar de geschiedenis van de moderniteit, in het bijzonder de 

periode van het fin de siècle, anderzijds verwijzen binnen de cyclus de verschillende 

voorstellingen nadrukkelijk naar elkaar. Er wordt de toeschouwer dus zowel een collectieve 

culturele geschiedenis als een hoogst persoonlijke (kijk)geschiedenis in herinnering gebracht.  

 Röttger benadert theater als een ruimte voor herinnering. Het theater functioneert 

zowel in figuurlijk als in fysiek opzicht als zodanig. Muziek kan echter niet in fysiek opzicht als 

ruimte worden begrepen. Muziek is in dit verband wellicht niet zozeer het medium waarbinnen 

de herinnering wordt voortgebracht, maar het medium waarmee de herinnering wordt 

voortgebracht. In de roman van Proust is muziek één van de belangrijkste triggers van de 

herinnering. Het is dan ook niet toevallig dat in De kant van Swann nadat de 

projectieschermen zijn neergelaten en de theatrale ruimte als het ware is geprepareerd voor 

het laten verschijnen van de herinnering, muziek van het strijkkwartet klinkt om die 

herinnering als het ware op te roepen. De oude Proust komt op, hij blijft een tijd naar de 

muziek staan luisteren en loopt dan pas naar het scherm om, nadat hij zijn hoofd door het 

gordijn heeft heen gestoken, met zijn verhaal te beginnen. 

 Als theater, zoals Röttger stelt, het medium is waarbinnen herinneringen kunnen 

worden geproduceerd en muziek het medium is waarmee deze kunnen worden opgeroepen 

dan moeten we video in de Proustcyclus wellicht begrijpen als het medium waarmee in de live 

performance het proces van herinneren als zodanig zichtbaar én inzichtelijk wordt gemaakt. 

Video als technologisch medium is in staat om een licht te werpen op het productieaspect van 

het proces van herinneren. Dit is duidelijk een andere benadering van video als 

geheugenmetafoor dan die van Jameson die video als de geprivilegieerde, symptomatische 

index van de postmoderne tijd ziet omdat in video, aldus Jameson, het voor het 

postmodernisme kenmerkende ontbreken van het geheugen tot uitdrukking wordt gebracht. 

(1991, 69) Jameson legt de nadruk op die vormen van video die worden gekenmerkt door de 

snelle opeenvolging van beelden die het de kijker onmogelijk maakt een kritische afstand in te 

nemen ten opzichte van het beeld, maar als het ware overlevert aan de stroom van tekens. 

(idem, 70). Video is in deze benadering vooral verbonden aan de notie van een eeuwigdurend 

heden en daarmee aan de onmogelijkheid om te herinneren.  

 Uit de wijze waarop Cassiers video inzet in de De kant van Swann treden ook andere 

temporele dimensies van video op de voorgrond. Video is het medium dat in staat is om het 
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heden op te nemen en als verleden te bewaren en later te vertonen, maar dat tevens de 

opname van een moment in het heden in het moment zelf zichtbaar kan maken. De 

mogelijkheid om tegelijkertijd op te nemen en af te spelen onderscheidt video van andere 

beeldtechnologieën als film en fotografie. Cassiers maakt juist van deze werking van live video 

gebruik om het proces van herinneren te verbeelden. Dit proces omvat zowel degene die zich 

herinnert als datgene wat hij zich herinnert en in De kant van Swann zien we dan ook zowel 

videobeelden van de verteller Proust die zijn herinneringen aan het publiek vertelt als beelden 

van de wereld en personen die hij in deze herinneringen oproept. Video manifesteert zich hier 

als een metafoor voor de actuele praktijk van herinneren. 

 Theater, muziek en video opereren in nauwe wisselwerking met elkaar. Zij zijn losse 

onderdelen die samen een bijzondere herinneringsmachine vormen waarin de verschillende 

aspecten van het geheugen samenkomen:  het geheugen als archief van herinneringen, maar 

ook als instrument om in het heden met het verleden om te gaan en als zintuiglijk orgaan dat 

geprikkeld kan worden en in beroering gebracht. 

 

De verruimtelijking van de tijd 

 

Ik heb aangetoond hoe de projectieschermen als kaders in de live performance worden 

geënsceneerd. Zij functioneren als omlijsting van het videobeeld. Alhoewel de 

projectieschermen de begrenzing vormen van een tweedimensionale wereld, zijn de schermen 

zelf tastbare objecten in een driedimensionale ruimte. In deze ruimte functioneren zij niet 

alleen als projectiescherm maar ook als schotten die de theaterruimte indelen in een voor, 

tussen en achter de schermen. Deze ruimtelijke zones krijgen in de context van de 

voorstelling ieder hun eigen temporele lading. Zij functioneren in andere woorden als 

ruimtelijke representaties van de tijd (verruimtelijking van de tijd). 114  

 Wanneer we om te beginnen kijken naar de positionering van de acteur – zijn lichaam 

voor het voorste projectiescherm, zijn hoofd erachter – valt op dat hij gelijktijdig in twee 

ruimtelijke zones aanwezig is. Aangezien de grens die beide zones scheidt flexibel is – het 

scherm bestaat immers uit losse stroken stof – is het voor de acteur mogelijk zich op deze 

grens op te houden. Op het niveau van de fictie, in termen van de tijd, zouden we kunnen 

zeggen dat de ruimte voor het scherm, waar ook het strijkkwartet zich bevindt, het heden is, 

ofwel het nu. In dit nu voltrekt zich het actuele herinneringsproces van Proust. De ruimte 

achter het eerste scherm kan in dit opzicht als het persoonlijke verleden van Proust worden 

beschouwd. Cassiers suggereert een direct relatie tussen Proust die zijn hoofd door het 

scherm heen steekt en de herinneringsbeelden die op het scherm verschijnen. De indruk 

wordt gewekt dat de verteller zijn herinneringen uit de ruimte achter het scherm opdiept.  Het 

‘verleden’ wordt in het ‘heden’ geactualiseerd als een (herinnering)beeld. In het proces van 

herinneren komen twee tijden samen. Door deze tijden ruimtelijk te verbeelden en de acteur 



 176 

tegelijkertijd in beide ruimtes te positioneren maakt Cassiers dit kenmerk van het herinneren 

aanschouwelijk. 

 Waar de ruimte van het heden zichtbaar is, is de ruimte van het verleden echter aan 

het oog ontrokken. Proust’s verleden ligt achter zich, in dit geval vrij letterlijk achter het 

projectiescherm. Het kan slechts zichtbaar worden in het heden in de vorm van een beeld. Het 

beeld (de projectie) bemiddelt tussen verleden en heden. Deze bemiddelende functie wordt in 

ruimtelijk opzicht vervuld door het voorste projectiescherm dat als een bijzonder soort 

interface kan worden begrepen. Het beeld moet als bemiddelaar tussen verleden en heden 

niet opgevat worden als een iconische afbeelding van het verleden, maar als een specifieke 

bewerking van dat verleden in het heden. Het beeld bestaat niet op zichzelf maar wordt 

geproduceerd en kan dus niet los worden gezien van de instantie die voor deze bewerking 

verantwoordelijk is. Het beeld, zo stelt Van Buuren, veronderstelt een bewustzijn dat 

opgeslagen indrukken in een samenhangend geheel organiseert. (2007, 90) De beelden die 

Cassiers toont zijn beelden getoond vanuit een subjectief perspectief. 

 In de openingsscène van De kant van Swann vindt de productie van het beeld plaats 

in de ruimte tussen de twee projectieschermen. Dit is de ruimte waarin de camera’s, 

microfoons en monitoren zijn geplaatst en waar de live (video)beelden door de acteurs tot 

stand worden gebracht. De ruimte achter het voorste projectiescherm kan dus niet enkel 

worden opgevat als het zuivere verleden van Proust, maar ook als het bewustzijn waarin dit 

verleden tot een beeld wordt bewerkt. Als zuiver verleden én bewustzijn manifesteert deze 

tussenruimte zich als geheugen, dat zowel als opslagplaats voor voorbije indrukken kan 

worden begrepen als ook het instrument waarmee deze indrukken aan de totale vergetelheid 

kunnen worden ontrukt, door ze te organiseren in een beeld. (idem, 90) 

 Uit bovenstaande is gebleken hoe Cassiers het verleden, het heden, de herinnering en 

het herinneren en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden in de ruimte zichtbaar 

maakt. Om duidelijk te maken hoe deze verruimtelijking van de tijd zich concreet in de 

voorstelling manifesteert, keer ik terug naar het moment in de openingsscène waar we waren 

gebleven; het moment dat de verteller Proust herinneringen begint op te halen. De monoloog 

van Proust begint met een gedetailleerde beschrijving van de schemertoestand tussen slaap 

en wakker zijn in. Proust omschrijft hoe hij ’s nachts soms droomt dat hij deel is geworden 

van het boek waar hij voor het slapen gaan nog even in had gelezen. De gedachten aan het 

boek waarmee hij in slaap is gevallen, hebben in zijn slaap ‘een vreemde wending genomen’ 

en hijzelf is het onderwerp geworden van dat boek. Bij het ontwaken uit de droom duurt het 

vervolgens even, zo stelt Proust, voordat hij inziet dat het maar een droom was. De 

droomgedachten drukten ‘als schellen op mijn ogen en weerhield ze ervan te zien dat het 

nachtlampje niet brandde’. Maar al snel ‘kreeg ik mijn zicht terug en zag verbaasd dat er om 

mij heen een zachte duisternis heerste, rustig voor mijn ogen, maar misschien nog rustiger 

voor mijn geest’ en ‘het onderwerp van het boek begon zich van mij los te maken.’ 
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Vervolgens beschrijft Proust een andere droom die hij soms heeft en die nog het best 

omschreven kan worden als een natte droom. In deze droom laat een vrouw, soms een die hij 

kent, soms een onbekende, hem genieten. En precies op het moment dat hij zich met haar wil 

verenigen, vertelt hij, wordt hij wakker. Nog tussen slaap en werkelijk wakker zijn in, probeert 

hij het beeld van de vrouw vast te houden, haar terug te vinden. Maar stukje bij beetje 

vervluchtigde dan haar beeld en vergat hij de vrouw van zijn dromen. Ook nu brengt Proust 

het wakker worden in verband met het langzaam weer beter zien. ‘En uit het vage beeld van 

een petroleumlamp en daarnaast een hemd met een losse kraag, herstelden zich langzaam 

maar zeker de vertrouwde contouren van mijn ik’.  

 Zoals Proust beschrijft hoe de contouren van zijn ik zich herstellen, zo ziet de 

toeschouwer tijdens de beschrijving van zijn dromen hoe op het voorste projectiescherm zeer 

langzaam de contouren van het gezicht van Paul Kooij scherper zichtbaar worden. Er glijden 

met tussenpozen flarden blauw licht over zijn gezicht die het voor een moment uit het donker 

doen oplichten. Hierdoor ontstaat een voortdurend spel met schaduw en licht. Ook de 

toeschouwer is in het begin niet in staat om scherp te zien. Hij ziet enkel wazige beelden 

waarvan niet vanaf het begin is vast te stellen wat ze betekenen. Cassiers maakt de ervaring 

van de half ontwaakte, half slapende Proust zichtbaar voor de toeschouwer. Het voorste 

projectiescherm functioneert als de schemerachtige grens tussen waken en slapen en deelt 

hiermee de fysieke ruimte in twee zones die zich ieder op verschillende wijze tot de tijd 

verhouden. Het gezicht dat de toeschouwer uiteindelijk ziet wordt in extreme close-up 

getoond. De toeschouwer ziet de kleinste expressie op het gezicht van de verteller. Met de 

focus juist op zijn gezicht wordt het voor de acteur mogelijk om subtiel maar overtuigend een 

verteller neer te zetten die in gedachten verzonken is. Dit resulteert fysiek gezien in een 

statische gestalte die roerloos op het toneel staat, maar op het beeld wordt in het fronsen van 

een wenkbrauw, het summier veranderen van de kijkrichting een bewustzijn in beweging 

verbeeld. De stem van de verteller, versterkt door een zendmicrofoon, functioneert eveneens 

als close-up en trekt de toeschouwer vervolgens verder het hoofd van de verteller binnen. De 

aftastende, zoekende manier van spreken die door de versterking in al zijn nuances hoorbaar 

is en door het rustige, maar gestage tempo, bijna een hypnotiserende werking heeft, roept 

auditief een beeld op van iemand die door zijn geheugen reist en zijn toehoorders op die tocht 

meeneemt. 

 Met het zichtbaar worden van het gezicht van de verteller, verandert ook de inhoud 

van de tekst. De dromen zijn op de achtergrond verdwenen, Proust ligt wakker in zijn bed en 

de sensatie van zijn lichaam in het bed, zo vertelt hij, doet hem terugdenken aan een 

slaapkamer van lang geleden bij zijn grootouders in Combray waar hij met zijn ouders de 

zomers doorbracht. In die slaapkamer wachtte hij om zeven uur in zijn bed vol verwachting op 

zijn moeder die hem goedenacht zou komen wensen. Toch was het moment waarop hij haar 

de trap op hoorde komen geen vervulling van zijn verlangen, maar eerder een droef ogenblik 

omdat de nachtkus maar zo kort duurde dat haar komst vooral haar al weer naderende 
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vertrek aankondigde. Daarom hoopte hij tegelijkertijd dat het moment dat ze zou komen zo 

lang mogelijk op zich zou laten wachten. 

 Terwijl Proust deze herinneringen ophaalt, doemen op het voorste projectiescherm 

links en rechts van Proust langzaam maar zeker de gezichten van zijn ouders op. De gedachte 

aan Combray kristalliseert in het beeld van zijn ouders die met elkaar praten over de vraag of 

de jonge Marcel nu zo langzamerhand niet te oud is voor het uitgebreide bedritueel. Het is 

Proust die hen zich steeds scherper voor de geest haalt, hij diept hen uit het verleden (tussen 

het voorste en achterste projectiescherm) op en duwt ze tegen de rand van zijn bewustzijn 

(het projectiescherm), waar ze als tweedimensionaal beeld kunnen verschijnen. Wat de 

toeschouwer nog niet ziet, is hoe aan de andere kant van het projectiescherm Joop Keesmaat 

en Jaqueline Blom die de rol van de vader en moeder vertolken, zorgvuldig hun gezichten 

dichter en dichter naar de camera toe brengen en zichzelf langzaam maar zeker scherp 

stellen. Opnieuw speelt Cassiers met de scherpte en onscherpte van het beeld. Ditmaal wordt 

hiermee niet het schemergebied tussen waken en slapen verbeeld, maar het proces van 

herinneren.  

 Proust kijkt links en rechts van hem naar de door hem opgeroepen ouders, maar zij 

zien hem niet. Wanneer het pleit is beslecht en vader heeft besloten dat moeder maar bij 

Marcel op de kamer moet gaan slapen - ‘je ziet toch dat die jongen verdriet heeft, kijk eens 

hoe zielig hij daar staat’ – verdwijnen vader en moeder uit beeld. Terwijl Proust verder vertelt 

over Combray, in het bijzonder hoe zeer hij in de zomers daar, geprikkeld door de boeken die 

hij las in de tuin van zijn grootmoeder, droomde en verlangde naar een meisje, betreedt van 

achter het voorste projectiescherm, door het scherm heen, de jonge Marcel de ruimte. De 

herinnering aan zichzelf als kind die eerst opgesloten lag in de ruimte tussen de schermen is 

nu fysiek geworden. Het publiek maakt een sprong terug in de tijd en belandt in het verleden 

van Proust, om precies te zijn in de wereld van het kind Marcel. De betekenis van de ruimte 

voor het projectiescherm is dus veranderd, of eigenlijk moeten we zeggen verdubbeld. Niet 

alleen is het ‘het nu’ van waaruit de verteller terugkijkt en reflecteert, het is ook ‘het verleden’ 

dat is geactualiseerd; ‘nu’ is geworden in de herinnering. De ruimte verbeeldt tegelijkertijd 

twee punten van het heden (cf. Deleuze):  het heden van het heden en het heden van het 

verleden. De gelijktijdige aanwezigheid van twee temporele perspectieven binnen één kader 

wordt bevestigd door de gelijktijdige aanwezigheid van de verteller en de jonge Marcel.  

 

 

Lagen van het verleden – de jeugd van Marcel 

 

Vanaf het moment dat de jonge Marcel de ruimte voor het projectiescherm betreedt, voltrekt 

zich een verandering in de betekenis van deze ruimte. Deze transformeert van de innerlijke 

wereld van de volwassen Proust in die van de jonge Proust. Stond de innerlijke wereld van de 

volwassen Proust in het teken van reflectie en herinnering, in het geval van de jonge Marcel 
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staat centraal hoe het kind Marcel de wereld om zich heen – die met name door volwassenen 

wordt bevolkt – ervaart. De ruimte verbeeldt de belevingswereld van een kind. De verteller 

Proust trekt zich tijdelijk terug uit het beeld door zijn gezicht van de camera te verwijderen. 

Hij blijft echter wel op het toneel staan. 

 Met de transformatie van de ruimte voor het projectiescherm veranderen ook de 

geprojecteerde beelden. Tijdens de monoloog van Proust manifesteren de close-ups van de 

gezichten van de ouders zich als herinneringsbeelden (cf. Deleuze) die zijn opgeroepen en 

geproduceerd door de verteller Proust. Het is slechts als herinnering dat de ouders in het nu 

aanwezig kunnen zijn, zelf behoren zij echter tot het verleden dat gescheiden is van het nu 

waarin Proust zich bevindt. Vanaf het moment echter dat Marcel de ruimte betreedt en Proust 

uit beeld verdwijnt, maken de ouders en Marcel deel uit van hetzelfde heden:  de jeugd van 

Marcel. Door de ‘ik-figuur’ door twee acteurs gestalte te laten geven, waarbij de een de jonge 

en de ander de oude Proust verbeeldt, wordt het op simpele wijze mogelijk om met het op 

laten komen van de een of het juist af laten gaan van de ander complexe sprongen in de tijd 

te maken. Het gaat theater, in tegenstelling tot film, van nature slecht af om sprongen in de 

tijd op overtuigende wijze te ensceneren. Maar door consequent personages en delen van de 

ruimte waarin die personages zich bevinden van een temporele lading te voorzien, maakt 

Cassiers het mogelijk om op een dynamische wijze tijd te verbeelden. 

 Vanaf de opkomst van Marcel en het verdwijnen van Proust is de gehele ruimtelijke 

constellatie erop gericht om een specifieke laag van het verleden (cf. Deleuze), in dit geval 

‘jeugd’, te verbeelden. Zoals gezegd ontleent Deleuze de term aan Bergson die ermee naar 

een specifieke regio uit het virtuele verleden verwijst. De beelden van de ouders verwijzen 

niet langer naar de herinnering aan Proust’s ouders, maar naar hun feitelijke aanwezigheid in 

Marcel’s leven. In plaats van een close-up van hun gezicht zien we de ouders nu in een 

medium shot. Ook de belichting is van een totaal andere orde. In de herinneringsbeelden 

lichten de gezichten in flarden blauw licht op tegen een donkere achtergrond. De wijze van 

belichten resulteert ook in een sterke schaduwwerking op de gezichten. Als ‘inwoners’ van de 

wereld van Marcel zijn zij daarentegen goed zichtbaar en helder uitgelicht. De flarden blauw 

licht hebben plaatsgemaakt voor een gelig licht dat de associatie oproept van vergeelde foto’s. 

Op de achtergrond zien we een huiselijke setting met onder andere gordijnen en een stoel. 

(zie foto 2) 
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Foto 2. Proust 1: De kant van Swann. Marcel met op de achtergrond een video still die 

verwijst naar het ouderlijk huis van Marcel. © Pan Sok. 

 

In tegenstelling tot de herinneringsbeelden van de verteller Proust, zijn deze beelden nu 

duidelijk ruimtelijk bepaald. Vader en moeder bevinden zich in een woonkamer, houden een 

kopje thee vast, lezen een krant, praten met elkaar. Vader draagt een pak, moeder een jurk. 

Er wordt in beeld een concrete, anekdotische, sociale wereld opgeroepen waarin met name 

mensen, hun handelingen, hun onderlinge verhoudingen en het leven van alledag centraal 

staan. Deze verschilt van de donkere wereld in het hoofd van Proust waarin figuren uit het 

verleden als schimmen opdoemen. Het is inderdaad zoals Bergson het stelt: iedere laag van 

het verleden gekenmerkt wordt door een eigen kleur en toon.  

 Toch moeten we opmerken dat Cassiers in de verbeelding van deze wereld eerder 

speelt met (filmische) realismeconventies dan dat hij erop uit is een illusie van een 

opzichzelfstaande concrete, realistische wereld te bewerkstelligen. De achtergrond waarvoor 

de ouders in het beeld zijn geplaatst is overduidelijk een dia. Een tweedimensionaal, plat beeld 

waaraan elke diepte en daarmee elk ‘leven’ ontbreekt. Een dia bovendien die drie maal naast 

elkaar geprojecteerd is over de gehele lengte van het projectiescherm. Door de kieren van het 

gordijn ziet de toeschouwer af en toe dat deze dia’s op het achterste scherm zijn 

geprojecteerd. Bovendien vermoed je als toeschouwer, omdat je weet dat achter het gordijn 

camera’s staan, dat de acteurs achter het scherm ter plekke het beeld van de ouders creëren. 

De dia achter hen fungeert zoals vroeger het geschilderde achterdoek in theater en film. Ook 
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van de acteurs vang je trouwens heel af en toe glimpen op door de spleten van het gordijn. 

De flexibele lamellen zijn bij Cassiers niet alleen als kieren in iemands bewustzijn of de gaten 

in het verleden waardoor flarden naar buiten kunnen ontsnappen, ze doorbreken ook letterlijk 

de vierde wand van het filmisch doek; het projectiescherm doorbreekt de illusie en laat ons 

glimpen zien van de constructie. Die constructie wordt in een latere scène nog explicieter 

gedemonstreerd, wanneer het voorste projectiescherm een halve meter omhoog getakeld 

wordt en onder het scherm de benen van de acteurs zichtbaar worden, evenals een stukje van 

de camerastatieven. In het deel na de pauze verdwijnt het gordijn zelfs volledig en zijn de 

camera’s volledig zichtbaar. 

 

Spelen met de schaal:  groot en klein 

  

Ondanks de verschillen tussen de herinneringsruimte waarvan sprake is in de openingsscène 

en de ruimte als specifieke laag van het verleden waarvan sprake is in de scènes daarna, is er 

ook een belangrijke overeenkomst. In beide gevallen manifesteert de ruimte zich als een 

innerlijke ruimte die een subjectief perspectief representeert. In dit geval het perspectief van 

een kind op de grote wereld om zich heen. Juist omdat Marcel fysiek aanwezig is op het 

toneel, wordt zijn gestalte de maat waarlangs we de beelden meten en ineens lijkt de acteur 

die Marcel speelt zo klein vergeleken bij die enorme, uitvergrote gestaltes van zijn vader en 

moeder. Dit is hoe de wereld om hem heen op hem overkomt:  groot, indrukwekkend, bijna 

bedreigend. Het is een buitenwereld die letterlijk op afstand blijft, Marcel maakt er niet echt 

onderdeel van uit, hij treedt er niet handelend in op. Hij is alleen op het toneel. Het is niet 

toevallig dat Gilberte, het meisje op wie Marcel hevig verliefd wordt, wel naast hem zal komen 

staan. Zij, zelf ook nog een kind, verlaat de wereld van de projectie en komt hem heel nabij. 

De manier waarop Cassiers speelt met de ruimtelijke oppositie tussen klein en groot brengt de 

temporele oppositie tussen kind en volwassene, tussen verschillende levensfases tot 

uitdrukking. Opnieuw wordt de ruimte temporeel en kunnen we hier spreken van een 

bijzondere vorm van vertijdelijking van de ruimte. 

 Dat Marcel’s ouders niet (zichtbaar) fysiek op het toneel aanwezig zijn, maar slechts 

virtueel als projectie, zegt in dit geval niet iets, zoals in de openingsscène, over het verschil 

tussen de realiteit van het heden en de virtualiteit van het verleden, maar over het verschil 

tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassene. Voor het kind is de wereld van 

de volwassene er één op afstand. Het is weliswaar via de aanwezigheid van het 

projectiescherm, dat zowel drager is van het geprojecteerde beeld als deel uitmaakt van die 

theatrale ruimte, dat Marcel kan communiceren met zijn ouders. Tegelijkertijd is het echter 

het scherm dat deze twee werelden van elkaar scheidt. Marcel en zijn ouders delen niet 

dezelfde ruimte. Het valt overigens op dat het projectiescherm zich opnieuw op de grens van 

twee ‘tijden’ manifesteert. In de openingsscène bemiddelde het tussen heden en verleden, in 

de scènes van Marcel verbindt het de wereld van het kind met die van de volwassene. In beide 
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gevallen functioneert het projectiescherm als interface en wordt het ook zichtbaar als 

interface. Het is precies dit aspect van alle schermen die ons omringen in onze beeldcultuur 

waarvan wij ons vaak niet meer bewust zijn. 

 

Het verzamelen van indrukken 

 

Vanaf de openingsscène tot aan de pauze staan de overige scènes in het teken van de jeugd 

van Marcel die wordt verbeeld aan de hand van een aantal belangrijke momenten uit die 

periode. Die belangrijke momenten zijn, als we de volgorde van de scènes aanhouden 

respectievelijk:  de gesprekken van Marcel’s ouders en dokter Percepied over monsieur 

Swann, Marcel’s eerste ontmoeting met Gilberte, Marcel’s eerste gedicht, Marcel’s eerste 

relatie (met Gilberte), Marcel’s eerste ontmoeting met de ouders van Gilberte, monsieur 

Swann en Odette. Niet voor niets valt het woord ‘eerste’ regelmatig in deze opsomming. 

Marcel is een kind, een groentje, een beginneling. Hij doet al luisterend, kijkend, ruikend en 

voelend zijn eerste ervaringen op met de wereld van de aristocratie (de gesprekken van zijn 

ouders over Swann), de wereld van de liefde (de ontmoeting met Gilberte en Odette) en de 

wereld van de kunst (de voordracht van zijn gedicht door dokter Percepied, de ontmoeting 

met Swann die Marcel vertelt over de sonate van Vinteuil). Eerder hebben we gezien dat de 

roman, als Bildungsroman beschouwd, laat zien hoe Marcel zich gedurende een lange tocht tot 

al deze werelden toegang verschaft. Vaak, zoals in het geval van zijn ervaringen in de liefde 

en het aristocratische leven, leidt dit tot een desillusie. Uiteindelijk echter ontdekt hij zijn 

roeping als schrijver. 

 Deleuze, zo constateerde ik al in de proloog, duidt de ontwikkeling van Marcel als een 

inwijding in de tekenleer. Volgens Deleuze moet Marcel leren de tekens in deze verschillende 

werelden ‘uit te leggen’. De tekens omvatten/omhullen hun betekenis en het leren begrijpen 

komt neer op het onthullen van hun betekenis. De tekens bij Proust geven echter volgens 

Deleuze hun geheimen niet direct prijs; hun waarheid, essentie, moet actief gezocht worden. 

In De kant van Swann heeft Marcel van dit alles nog geen weet. In alle opzichten is dit eerste 

deel zijn eerste kennismaking met de meeste categorieën van tekens, zij het dat hij aan de 

werelden van die tekens zelf veelal nog geen deel heeft en bovendien de betekenissen van de 

tekens nog niet werkelijk doorgrondt en heeft ontcijferd. Hij is in alle opzichten nog kind, 

onervaren en klein tegenover de volwassenen die hem omringen. Marcel luistert vooral en 

kijkt toe. Wel is daar al het verlangen. Zijn verlangen om lief te hebben, sociale status te 

bereiken en kunstenaar te worden, met andere woorden zijn verlangen om ‘groot’ te zijn, 

bepaalt zijn jeugd. De makers benoemen in het eerste werkboek de rol/functie van Marcel in 

De kant van Swann als ‘het verzamelen van indrukken’. Zelf zegt Eelco Smits, die de rol van 

Marcel in alle delen vertolkt, in het tweede werkboek hierover:  
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De opdracht was een ‘onbeschreven blad’ te zijn. Ook het woord ‘geboorte’ is een aantal 

keren gevallen, maar dat is nogal moeilijk spelen zonder tekst. In het begin was het nogal 

akelig om zonder iets op het toneel te staan. Dat minimale heb ik maar als vertrekpunt 

genomen. Met heel basale toneeloefeningen ben ik de ruimte gaan verkennen. Dan komen 

er stemmen bij en later ‘echte’ mensen. Dan ontdekt Marcel de liefde. Zo wordt zijn 

wereld langzaam opgebouwd. Hij beschouwt alles met grote verwonderde ogen (…). In 

Proust 1 staan de doors of perception van Marcel nog wagenwijd open. Nadien komen daar 

allemaal schermen voor te staan. (Jans e.a 2003, 194) 

 

Het is niet alleen in het spel dat Marcel wordt neergezet als een jongeling die zijn entree in de 

wereld nog moet maken. Valentine Kempynck ontwierp voor Marcel een oversized witte coltrui 

en creëerde daarmee een kostuum waarmee ze associaties wilde oproepen met een cocon. 

Marcel heeft zich nog niet ontpopt, hij heeft nog niet werkelijk vorm gekregen, maar gaat 

verscholen onder zijn kostuum. Enrico Bagnoli ontwierp een lichtplan waarin hij met digitaal 

aan te sturen bewegende lampen werkt. Het resultaat is een zeer dynamische belichting 

waarin nooit het gehele speelvlak egaal wordt uitgelicht. Flarden van licht dwalen over het 

toneel. Eelco Smits die de rol van Marcel vertolkt, verhoudt zich op actieve wijze tot dit licht. 

Wanneer hij net door het eerste projectiescherm het toneel voor het scherm heeft betreden, 

tast hij voorzichtig de ruimte af. Hij schermt zijn ogen af wanneer hij in de baan licht van een 

lamp staat. Hij durft zich niet te laten zien. Later, wanneer hij iets zekerder lijkt, zoekt hij 

onhandig en stuntelend het licht op om zichzelf zichtbaar te maken. Dit proces gaat gelijk op 

met het ‘ontpoppen’ van Marcel uit zijn kostuum.  

 

 

Een glimp van de toekomst  

 

Zowel op het niveau van het verhaal als op het niveau van de voorstellingenreeks kunnen we 

concluderen dat in het eerste deel alle ingrediënten van wat nog komen gaat besloten liggen. 

De kant van Swann functioneert eigenlijk hetzelfde als het gordijn waarop geprojecteerd 

wordt. Zoals er spleten in het gordijn zijn gemaakt die zowel de toeschouwer als Marcel 

glimpen hebben getoond van wat zich daarachter bevindt, hoe de constructie in elkaar zit – of 

het nu om zoiets concreets als de constructie van een beeld gaat of om zoiets abstract als de 

constructie van de liefde – zo heeft Cassiers op een vergelijkbare wijze openingen in het 

eerste deel gecreëerd naar de delen die nog komen gaan. Ook nu gaat het echter nog om 

glimpen. Dat wat in de toekomst ligt, heeft zich nog niet uitgekristalliseerd, maar er is wel een 

basis gelegd. De toekomst is als potentie aanwezig. Dat geldt niet alleen voor Marcel en de 

toeschouwer, maar zeker ook voor Cassiers die samen met zijn artistieke team in dit eerste 

deel een aanzet heeft gegeven tot een specifieke vormentaal om de esthetiek van Proust zo 
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goed mogelijk te verbeelden. In de delen die volgden heeft Cassiers deze taal steeds verder 

geperfectioneerd en uitputtend op zijn mogelijkheden onderzocht.  

 De uitdaging aan Marcel én de toeschouwer is om de fragmentarische indrukken 

samen te brengen in een bezield verband. Er is, zoals Van Buuren stelt, eerst het inzicht nodig 

dat de indrukken door een bewustzijn geordend moeten worden, in een specifiek kader 

moeten worden geplaatst en daarmee tot beeld moeten worden gemaakt. (2007, 90) Van 

Buuren gaat ervan uit dat de herinnering wordt gevormd uit ‘rondslingerende en onbewerkte 

geheugensporen’ (2007, 87). Deze geheugensporen zijn zintuiglijk van aard en het is volgens 

Van Buuren dan ook niet toevallig dat in alle ervaringen van de onwillekeurige herinnering 

waarvan in de roman van Proust sprake is, die herinnering wordt gevormd naar aanleiding van 

een zintuiglijke ervaring. Met name de vier, zoals Van Buuren ze noemt, ‘primitieve’ zintuigen 

spelen hierin een cruciale rol:  smaak, tast, geur en gehoor. Het vijfde zintuig, het zicht, is 

veel meer verbonden, aldus Van Buuren, aan het willekeurige geheugen. 

 

Juist omdat de inhoud van de andere vier zintuigen niet of veel moeilijker geordend of 

geïnventariseerd kan worden, ontsnappen deze herinneringen aan de uithoeken van 

onze geest, wachtend op de impuls van een zintuiglijke indruk om de vaten te doen 

openbarsten waarin ze verzegeld liggen. Maar breken de vaten eenmaal open, dan 

probeert het bewustzijn het ‘trigger-zintuig’ voorbij te streven en de rijke inhoud tot 

een beeld te ontwikkelen. (2007, 87) 

 

Het is opvallend dat de belangrijke jeugdervaringen van Marcel, zoals we die in De kant van 

Swann besproken hebben, allen lijken te starten vanuit een zintuiglijke ervaring. Cassiers 

vestigt hier in De kant van Swann, zij het subtiel, ook de nadruk op. Marcel associeert 

monsieur Swann met het geluid van schoenen op kiezelsteentjes op het tuinpad. In de zomers 

in Combray, toen Marcel nog kleiner was, speelde Swann al een belangrijke rol in zijn leven. 

Op de zomeravonden dat zijn ouders bezoek van Swann verwachtten, hoorde hij zijn 

voetstappen over het grindpad aankomen. In de voorstelling zien we niet hoe Swann op 

bezoek komt bij de familie Proust, maar toont Cassiers een tekstprojectie waarop staat:  

[voetstappen op kiezelsteentjes]. Het is dit geluid, dat het publiek zoals bij Cassiers 

gebruikelijk natuurlijk niet hoort, maar alleen leest en zichzelf moet verbeelden, dat genoeg is 

om de gehele figuur van Swann in herinnering te roepen.  

 De eerste toevallige ontmoeting van Marcel met Gilberte vindt plaats tijdens een 

wandeling in Combray op een laantje waarvan de verteller zich herinnert dat het was 

omzoomd met meidoorns en zwanger was van die geur. Marcel ziet Gilberte door een haag 

van meidoorns terwijl zij een onbetamelijk gebaar in haar richting maakt. Fanja Sorel, die de 

rol van Gilberte speelt, steekt haar middelvinger in haar mond en beweegt die provocerend 

langzaam op en neer. Iets later zien we een onscherpe projectie van een mond en een vinger 

die daar opnieuw in op en neer beweegt. Hoewel het een visueel beeld betreft, is de sensatie 
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er toch een die met de tast samenhangt. Net zoals we van de tekstprojectie over de 

kiezelsteentjes moeten vaststellen dat deze op zich visueel is, maar juist omdat we het geluid 

niet horen dit geluid wel in de verbeelding van de toeschouwer oproept.  

 Daar waar Marcel en de toeschouwer zich in een heden bevinden waarin het 

onmogelijk is om al te kunnen reflecteren op de betekenis van de indrukken die zij hebben 

opgedaan, daar is de verteller Proust hiertoe wel in staat. Het deel voor de pauze eindigt met 

een monoloog van Proust waarin hij vertelt over het inzicht dat hij hij heeft ontwikkeld met 

betrekking tot de herinnering:  ‘Wat wij ons het sterkst van iemand herinneren, is precies 

datgene wat we waren vergeten’. (Jans e.a 2003, 107) Het vergeten is belangrijk, aldus 

Proust, omdat alleen het vergeten mogelijk maakt  

 

dat we bij tijd en wijlen het wezen kunnen terugvinden dat we waren, dat we ons 

tegenover de dingen kunnen plaatsen zoals hij deed, dat we opnieuw kunnen lijden, 

omdat wij niet meer wij zijn, maar hij, en omdat hij hield van dingen die ons nu 

onverschillig zijn. (idem) 

 

De verteller Proust is alleen maar tot dit inzicht in staat, omdat hij verder in de tijd is dan 

Marcel. Hij is die Marcel van toen vergeten en alleen daarom heeft hij hem terug kunnen 

vinden.   

 De hoeveelheid aan indrukken die in dit eerste deel op de toeschouwer en Marcel 

afkomen, kan simpelweg niet verwerkt worden. De meeste van deze indrukken moeten 

noodgedwongen wel vergeten worden. Of, zoals de verteller Proust in een van zijn monologen 

over het luisteren naar muziek zegt, in verhouding tot de complexiteit van indrukken waaraan 

wij het hoofd moeten bieden als we naar iets luisteren, is de herinnering futiel. Pas bij vaker 

luisteren herinneren wij ons wat we die eerste keer wel gehoord hebben, maar zijn vergeten. 

Het is pas dan dat wij  een betekenis aan onze indrukken toe kunnen kennen. 

 De indrukken die de toeschouwer en Marcel in het eerste deel opdoen en die zij voor 

het grootste deel weer vergeten, vormen daarmee juist het materiaal voor de potentiële 

herinneringen in de latere delen. Heden, verleden en toekomst zijn op een complexe wijze aan 

elkaar verbonden. De indrukken van en in het heden wijzen vooruit naar een toekomst waarin 

ze door een herinnering kunnen worden losgetrild uit hun vergetelheid. Cassiers stuurt door te 

spelen met de dichtheid van de tekens – een aspect dat volgens Lehmann karakteristiek is 

voor het postdramatische theater (2001, 151-153) - zowel op het vergeten als de herinnering 

aan. Zijn theatertaal waarin hij de zintuigen van het publiek gelijktijdig bombardeert met 

tekst, beeld en geluid en waarbij deze niet met elkaar versmelten maar ieder hun eigen 

verhaal vertellen, maakt het voor de toeschouwer onmogelijk om alle tekens bewust in zich op 

te nemen. Het exces aan tekens maakt dat hij gedoemd is tot vergeten. Tegelijkertijd stuurt 

Cassiers bewust aan op de herinnering. Het vergeten is immers voorwaarde voor de 

herinnering. Door in de latere delen thema’s en teksten uit de vorige delen te spiegelen, te 
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herhalen en te vervormen prikkelt hij het geheugen van de toeschouwer om relaties te zien, 

om overeenkomsten te herkennen, maar tegelijk ook verschillen te zien. De strategie van de 

herhaling en het spel met overeenkomst en verschil past Cassiers overigens niet alleen toe 

tussen de afzonderlijke delen, maar ook binnen de voorstelling zelf. In de volgende paragraaf 

ga ik in op twee voorbeelden van de manier waarop Cassiers in De kant van Swann bewust 

aanstuurt op de activering van de herinnering van de toeschouwer. 

 

 

De herinnering van de toeschouwer  

 

De kus van Gilberte 

 

Tijdens een van de ontmoetingen van Marcel en Gilberte op de Champs-Elysées brengt 

Gilberte een brief met zich mee. Het is de brief die Marcel aan zijn grote voorbeeld monsieur 

Swann, de vader van Gilberte, heeft geschreven en waarvan hij aan Gilberte gevraagd had of 

zij die aan hem wilde geven. Gilberte liegt tegen Marcel. Ze zegt dat haar vader hem niet 

heeft gelezen omdat hij Marcel niet uit kan staan. ‘Ze [mijn ouders, SM] zien onze omgang 

‘met lede ogen aan’ – ze vinden u ‘geen erg deugdzame jongeman’ en ze denken dat u een 

slechte invloed op mij zult hebben.’ Gilberte loopt weg, Marcel haalt haar terug. Ze draaien 

wat om elkaar heen. We lezen de volgende tekstprojecties:  

 

Zij houdt de brief op haar rug.  

Hij legt zijn armen om haar hals.  

Zij duwt hem weg.  

Hij trekt haar naar zich toe.  

Zij houdt de brief op haar rug.  

Hij grijpt naar haar hand.  

Zij duwt hem weg.  

Hij grijpt naar haar benen.  

Ze vallen.  

Hij kruipt op haar.  

Zij slaat haar benen om hem heen.  

Ze rollen over elkaar. 

 

Gilberte gaat voor Marcel staan die bijna geheel aan het zicht wordt onttrokken. Op haar hoofd 

draagt Gilberte een enorme wijduitstaande verentooi. (zie foto 3) Met enkel licht van achter 

afkomstig van het videobeeld op het projectiescherm, zien we nog slechts het silhouet van 

haar gestalte. Dit silhouet van haar verentooi doet niet meer denken aan een meisje in een 

jurk met een verentooi, maar toont een opvallende gelijkenis met een bloem. Gilberte’s hoofd 
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is het hart, haar tooi de bloemblaadjes, haar lichaam de steel. De bloemblaadjes trillen, we 

horen zware ademhaling. De indruk wordt gewekt dat Gilberte Marcel kust. Twee monden die 

aan elkaar gekluisterd zijn, de rest van hun lichaam vol onhandige spanning. Maar zeker 

weten doen we het niet. De verentooi en de duisternis ontnemen ons het zicht. Opnieuw 

speelt Cassiers, net als Proust, een spel met het onvermogen goed te zien. We lezen nog meer 

tekstprojecties:   

  

Haar ogen.  

Zijn ogen.  

Haar mond.  

Zijn mond.  

Haar glimlach. 

 

Gilberte loopt weg. De bloem verandert weer in een meisje. We lezen:  

 

Hij vloeit leeg.  

Schaamrood op zijn wangen 

 

Gilberte lacht ondeugend naar Marcel, daagt hem uit:  ‘als je wil kunnen we nog wel een 

beetje verder spelen, hoor.....’  

 

 

 

Foto 3. Proust 1: De kant van Swann. Marcel en Gilberte met verentooi.  
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Wat is er gebeurd? De tekst lijkt te suggereren dat ze hebben gestoeid, dat Gilberte Marcel 

heeft gezoend en dat hij zo opgewonden is geraakt dat hij voortijdig is klaar gekomen. 

Tegelijkertijd hebben we niets van dat alles gezien. Gilberte en Marcel hebben niet over de 

vloer gerold, hij is niet op haar gekropen en de kus hebben we ook niet gezien. In plaats 

daarvan hebben we de spanning in twee roerloze lichamen gezien en gevoeld. Een bijna 

tastbare fysieke spanning die associaties met intimiteit, seksualiteit en verlangen oproept. 

Maar ook met onzekerheid en onhandigheid.  

 De stoeipartij en de kus van worden niet expliciet visueel verbeeld als handeling. 

Cassiers kiest ervoor de lichamelijke intensiteit van de ervaring ervaarbaar te maken. Met 

deze zintuiglijke trigger probeert Cassiers zowel de verbeelding als de herinnering van de 

toeschouwer in beweging te brengen. Door af te zien van illustratie ontstaat er ruimte voor de 

manier waarop het publiek zich de in de tekst opgeroepen gebeurtenis wil voorstellen. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat het beeld dat de toeschouwer zich van de kus van Gilberte en Marcel 

vormt, mede gevormd wordt door de herinneringen die hij of zij persoonlijk bewaart aan zijn 

of haar eerste kus (of, indien er nooit een eerste kus is geweest, door het verlangen naar zo’n 

kus). De inhoud van die herinnering (of dat verlangen) is subjectief en voor ieder anders. Het 

voorbeeld is exemplarisch voor vele andere momenten waar Cassiers tekstprojecties inzet. De 

strategie van Cassiers – niet illustreren, ofwel het spelen met het verschil – schept ruimte 

voor de persoonlijke herinnering én verbeelding.  

 

De frase van Vintueil 

 

Het tweede voorbeeld van de wijze waarop Cassiers in de voorstelling de herinnering van de 

toeschouwer activeert, heeft alles te maken met de sonate die Marcel voor het eerst hoort als 

hij bij Gilberte op bezoek wil gaan en niet haar maar haar ouders aantreft. Odette speelt de 

sonate op de piano. Dat wil zeggen, dat kunnen we afleiden uit de tekst van Odette en Swann. 

In werkelijkheid zien en horen we Odette helemaal geen piano spelen. Wel zien we een 

tekstprojectie - [pianomuziek] - en horen we het strijkkwartet. Het valt opnieuw op dat 

Cassiers de tekstprojectie gebruikt om een discrepantie te creëren tussen de handeling of 

situatie waarnaar door de tekstprojectie verwezen wordt en naar datgene wat zich concreet op 

het toneel afspeelt. Omdat tekst en in dit geval geluid niet corresponderen wordt de aandacht 

van de toeschouwer gevestigd op de afzonderlijke elementen en de onconventionele wijze 

waarop ze door Cassiers met elkaar in verband worden gebracht. Tegelijkertijd wijst Cassiers 

hiermee subtiel op het feit dat ook het samenvallen van tekst en geluid (of beeld en geluid of 

beeld en tekst), waarvan doorgaans in de media sprake is, een constructie is, zij het één die 

zo alomtegenwoordig is dat deze niet meer als zodanig wordt ervaren. Het verschil tussen 

tekstprojectie en muziek dwingt de toeschouwer alert te zijn, na te denken én zijn eigen 

verbeelding in te zetten om invulling te geven aan de sonate van Vinteuil.  
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Swann vertelt Marcel over de schoonheid van de sonate, in het bijzonder een kleine frase 

eruit. Swann zelf, zo wordt duidelijk uit het deel na de pauze, heeft deze sonate ooit gehoord 

en was erdoor geraakt. Als hij te gast is in de salon van Madame Verdurin hoort hij haar 

opnieuw en legt hij in een monoloog uit dat wanneer wij iets voor een tweede of derde keer 

horen, wij het eigenlijk ook voor een eerste keer horen, omdat wij pas bij vaker luisteren 

beter en meer gaan horen. Wat de eerste keer ontbrak, zo stelt Swann, was waarschijnlijk niet 

het begrip, maar de herinnering. De herinnering laat ons op een nieuwe manier luisteren. Het 

beter horen is een zintuiglijke variatie op het ‘beter zien’ waar Proust vaak over spreekt. 

Daarnaast bezit de frase voor Swann een speciaal soort aantrekkingskracht die hij niet echt 

kan verklaren maar die hij nu weer herkent en waardoor hij opnieuw geraakt wordt. Ditmaal, 

in de salon, valt de aantrekkingskracht van de muziek samen met de aantrekkingskracht van 

Odette. Het is tijdens het horen van deze muziek dat Swann letterlijk oog krijgt voor Odette, 

haar op een speciale manier ziet. Het is de muziek die Odette vanuit een bepaald perspectief 

zichtbaar maakt. Andersom is de muziek nu evenzeer met Odette en Swann verbonden 

geraakt. 

 Swann spreekt vanaf dit moment over ‘onze kleine frase’ en vraagt Odette in een 

andere scène – ze hebben inmiddels een relatie - de frase voor hem op de piano ten gehore te 

brengen. Swann en Odette hebben hun eigen muziekje dat hun liefde voor elkaar markeert en 

bevestigt. Maar de liefde van Swann voor Odette beklijft niet. En terwijl hij meer en meer door 

jaloezie verteerd wordt en steeds meer gedesillusioneerd raakt, verandert ook de betekenis 

van de muziek voor hem. Opnieuw vertelt Swann over de frase. Nog steeds spreekt deze frase 

hem over Odette, zij is in staat om Odette in de muziek tot leven te brengen. Maar die Odette 

is een hele andere Odette dan die hij in zijn relatie met haar heeft gekend. 

 

De kleine frase verwees voor mij naar een begrip van liefde en geluk waarvan ik 

onmiddellijk wist waarin het zich van al het andere onderscheidde. En ineens was het 

alsof ze binnenkwam…. Alle herinneringen aan de tijd waarin Odette verliefd op mij 

was, ontwaakten uit hun slaap. Voor mijn geestesoog verscheen, alsof ik er heel dicht 

bovenop zat, de bleke teint van Odette, haar te magere wangen, haar vermoeide 

ogen, haar vermoeide trekken, de wallen onder haar ogen, alles wat ik in de loop van 

onze liefkozingen vergeten was – want mijn duurzame liefde voor Odette had één 

groot vergeten gemaakt van het eerste beeld dat ik ooit van haar had – en ik 

herbeleefde alles wat ik niet  meer had opgemerkt sinds het begin van onze 

verhouding, toen mijn geheugen, waarschijnlijk terwijl ik sliep, naar haar ware 

gedaante op zoek moet zijn gegaan. (Jans e.a 2003, 201-203) 

 

De tekst vestigt de aandacht op de potentie van muziek (kunst) om ons met nieuwe ogen naar 

de werkelijkheid te laten kijken. Ook wordt uit de tekst duidelijk dat in de Proustiaanse liefde 

vergeten vooral ook als een ‘niet willen zien’ begrepen moet worden. Omgekeerd zouden we 
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kunnen zeggen dat herinneren in dat geval gekoppeld moet worden aan wél zien. Werkelijk 

zien. Herinneren is dus niet iets zien zoals het vroeger was, maar in het nu een nieuw beeld 

van dat verleden creëren. Een werkelijker beeld. Herinnering heeft in de benadering van 

Proust alles te maken met een herwaardering:  met andere ogen kijken naar datgene wat er al 

die tijd al was.  

 In dit stadium, nu Swann de frase dus voor de zoveelste keer hoort, hoort hij datgene 

wat zij hem te zeggen heeft pas werkelijk. Dit is de herwonnen tijd waar Deleuze van spreekt. 

Met dit inzicht vormt de frase in haar schoonheid voor Swann nu ultieme troost:  

 

Als het de kleine frase was die mij over de nietigheid van mijn lijden sprak, dan vond 

ik verzachting in deze wijsheid, dezelfde wijsheid die mij slechts enkele momenten 

eerder nog als ondraaglijk voorkwam. (idem, 199) 

 

De voorstelling eindigt met de verteller Proust die met grotendeels dezelfde tekst als die van 

Swann over de sonate spreekt. De tekst is weliswaar voor delen identiek, maar de context 

waarbinnen deze gezegd wordt, is anders. Swann vertelt over de troost die de sonate hem 

biedt voor zijn hoogstpersoonlijke verdriet om Odette. De verteller Proust kent dezelfde 

troostende werking aan de sonate toe, maar ditmaal in het licht van de oorlog. Kunst kan 

redding brengen niet alleen, zoals Swann stelt, in ‘de ontmoedigende nacht van de ziel’ (idem, 

210), maar ook in, zoals Proust vertelt, ‘de diepte van de nacht (…) waar de vliegeniers zich op 

de verscheurende oproep van de sirenes één voor één in storten.’ (idem, 227) Met de frasen is 

volgens de verteller de dreigende dood minder bitter en minder onzalig. Ook al gaat alles en 

iedereen te gronde, in ieder geval zijn deze frasen er nog.  

  Uit deze korte opsomming blijkt dat het publiek in deze voorstelling verschillende 

malen door verschillende mensen over dezelfde sonate hoort spreken. Sommige delen van de 

tekst zijn in de verschillende monologen identiek, maar steeds ook worden er weer nieuwe 

elementen aan de tekst toegevoegd. Met het regelmatig terugkeren van de (tekst over) de 

sonate, wordt de sonate en waar zij naar verwijst tot een belangrijk thema in de voorstelling. 

De sonate onthult een belangrijk geheim over de herinnering, namelijk dat wanneer de mens 

aan een complex van indrukken het hoofd moet bieden, hij zich slechts van enkele van die 

indrukken bewust is. Het zijn, zo suggereert de verteller, waarschijnlijk de indrukken die het 

meest lijken op dat wat we al kennen. Maar de meeste indrukken verdwijnen als onbewerkte 

geheugensporen (cf. Van Buuren) op de achtergrond omdat ze te nieuw of te verwarrend zijn. 

Pas veel later, onverwacht, herinneren wij ons die indrukken en zien wij wat zij ons te zeggen 

hebben. Door de strategie van de herhaling van de tekst met kleine verschuivingen onthult 

Cassiers niet alleen steeds meer van deze betekenis van de sonate, maar demonstreert deze 

ook. Door het vaker horen van de tekst krijgt het publiek steeds meer vat op de tekst, hoort 

steeds meer details en onthoudt steeds meer.  
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 Niet alleen hoort het publiek in verschillende variaties de monoloog over de sonate van 

Vinteuil, we horen in al deze gevallen ook muziek van het live aanwezige Danel kwartet. 

Vinteuil heeft als componist nooit daadwerkelijk bestaan, alhoewel er verschillende theorieën 

zijn over naar welke werkelijke componist hij zou kunnen verwijzen. Bij de keuze voor de 

muziek hebben Cassiers en het Danel kwartet zich hier echter niet door laten leiden. Ook kozen 

zij niet voor muziek waarvan bekend is dat de schrijver Proust erdoor is beïnvloed of waarnaar 

hij verwijst in de roman. Bovendien is er ook niet gekozen voor een 1: 1 benadering. Steeds 

wanneer er tekst is over de sonate van Vinteuil klinkt er andere muziek, variërend van Kúrtag, 

tot Webern, Stravinski en Sjostakovitsj. Het publiek luistert dus op verschillende manieren naar 

de sonate van Vinteuil. In de vorm van een steeds met kleine variaties terugkerende monoloog 

en in de vorm van vijf verschillende muziekfragmenten uit het werk van vier verschillende 

componisten. Door het terugkeren van de sonate in klank en woord wordt de herinnering van 

het publiek geprikkeld. Deze herinnering aan de sonate blijkt echter niet identiek te zijn aan de 

sonate zelf. Het publiek weet dat het steeds om de sonate van Vinteuil gaat, maar wordt attent 

gemaakt op de verschillen. Iedere keer hoort het publiek letterlijk iets nieuws, precies zoals 

Swann stelt dat een tweede en derde keer dat we iets horen we weer nieuwe dingen horen. 

Cassiers speelt een spel met herhaling en verschil, waarbij de herinnering aan het 

voorafgaande als een schaduw blijft hangen en zijn rol speelt. Deleuze brengt dit spel in 

verband met de tijd als serie, waarin verleden, heden en toekomst op elkaar ingrijpen en de 

tijd ‘in wording is’.  

  Wat de sonate van Vinteuil nu werkelijk is, blijft overigens onduidelijk. Haar betekenis 

bestaat ook enkel en alleen in de persoonlijke ervaring en wordt dus voortdurend vernieuwd. 

Doordat de frase nergens eenduidig concreet wordt, ontstaat er naast de herinnering ook 

ruimte voor de verbeelding van het publiek. Het is deze ruimte die de toeschouwer in kan 

vullen met zijn eigen muziek. 

 

 

Tot slot 

 

Dit hoofdstuk stond in het teken van de vraag hoe Cassiers herinneringen en het proces van 

herinneren verbeeldt. Het is duidelijk geworden dat Cassiers door middel van de positionering 

van meerdere projectieschermen verschillende zones creëert die ieder een andere temporele 

lading krijgen. Op deze wijze is Cassiers in staat om heden en verleden tegelijkertijd in het hier 

en nu van de theatrale situatie aanwezig te stellen. Het projectiescherm functioneert in dit 

verband als interface tussen heden en verleden en maakt zichtbaar hoe dit heden en verleden 

op elkaar betrokken zijn en wederzijds op elkaar inwerken.  

  De doordringing van heden en verleden manifesteert zich vooral in de figuur van 

Proust die herinneringen ophaalt aan zijn jeugd. Cassiers verbeeldt dit proces door de inzet van 

live video. Hij hanteert video als een metafoor voor de actuele, actieve praktijk van herinneren. 
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Herinneren wordt zichtbaar gemaakt als een proces waarbij het verleden in het heden 

geactualiseerd wordt.  De inzet van video en scherm in de theatrale ruimte stelt Cassiers in 

staat om de kristallisering van de tijd (cf. Deleuze) zichtbaar te maken. Juist omdat het theater 

in staat is om andere media, zoals video,  te ensceneren en daarmee ook andere ‘tijden’ te 

ensceneren, wordt het mogelijk om de tijd in de ruimte te laten verschijnen. In hoofdstuk 4 

hebben we gezien dat Bergson zich verzette tegen een ruimtelijke conceptualisering van de tijd 

omdat hiermee geen recht kon worden gedaan aan het in wording zijn van de tijd. Hij spreekt 

in dit verband van een ‘cinematografische illusie’. Cassiers laat zien dat het wel degelijk 

mogelijk is om door middel van ruimtelijke representatie recht te doen aan de wezenlijke aard 

van tijd. 

  Doordat Cassiers zichtbaar maakt hoe de performer zich in het hier en nu ensceneert 

voor de camera vestigt hij eveneens de aandacht op de constructie van het beeld. Een 

herinnering is geen beeld uit het verleden, maar een beeld van het verleden dat in het hier en 

nu wordt gecreëerd.  Dit wijst ons op de artistieke, creatieve dimensie van het proces van 

herinneren. Herinnering en verbeelding kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dit wordt 

ook duidelijk in de wijze waarop Cassiers zijn publiek probeert aan te spreken. Door de 

toeschouwer met verschillende, vaak botsende, zintuiglijke impressies te bestoken, doet hij 

zowel een beroep op diens herinnering als verbeelding. Het is aan de toeschouwer de losse 

indrukken en de persoonlijke ervaringen die deze indrukken oproepen in een verband te 

plaatsen. 

  Door de specifieke inzet van video en projectieschermen transformeert Cassiers de 

theatrale ruimte in De kant van Swann boven alles in de innerlijke wereld van Proust. Een 

wereld vol herinneringen, dromen, verlangens en gedachten waarin verschillende tijden 

samenkomen. In dit verband plaats ik Cassiers nadrukkelijk in een moderne traditie van 

representatie die in het teken staat van de zoektocht naar de verbeelding van de intensiteit van 

de subjectieve ervaring.  
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HOOFDSTUK 6  PROUST 2: DE KANT VAN ALBERTINE 

 

 

Introductie van de temporele thema’s in De kant van Albertine 

 

In Proust 2:  De kant van Albertine staat de complexe en moeizame liefdesgeschiedenis van 

Marcel en Albertine centraal. We zijn getuige van de opspelende hormonen van Marcel, zijn 

onzekerheid en onhandigheid in de relatie met Albertine en zijn enorme jaloezie. De Marcel in 

De kant van Albertine is niet langer het kind uit De kant van Swann, maar een jonge man. In 

termen van Deleuze zouden we kunnen stellen dat de fase uit de levensgeschiedenis van 

Marcel dat het onderwerp is van deze voorstelling tot een specifieke laag van het verleden 

behoort:  de adolescentie. De voorstelling kan in dit opzicht in zijn geheel als een tijdsbeeld 

worden begrepen. Eerder hebben we gezien dat de roman van Proust en de Proustcyclus als 

een zoektocht naar de waarheid van de verloren tijd kan worden begrepen in verschillende 

lagen van het verleden. De waarheid kan zich, zo stelt Deleuze, onmogelijk tegelijkertijd in 

verschillende lagen van het verleden bevinden en iedere laag van het verleden brengt dan ook 

de vraag met zich mee of dit de juiste is voor het vinden van de waarheid. Op die spanning is 

De kant van Albertine gebaseerd.   

 De liefdesgeschiedenis van Marcel en Albertine is niet alleen verankerd in een 

specifieke tijdslaag, maar ook in ruimte. De twee centrale plaatsen waarbinnen deze 

geschiedenis zich voltrekt zijn Balbec en Parijs. De badplaats Balbec is onlosmakelijk 

verbonden met zomer, zon, zee, strand. De lucht is zwanger van het gegiechel van jonge 

meisjes en Marcel wentelt zich in hun aandacht. Zijn keuze valt uiteindelijk op Albertine, al 

vindt hij haar vriendin Andrée ook zeer aantrekkelijk. Hij valt voor haar dartelheid en 

levendigheid. Elke keer als hij haar ontmoet, lijkt ze weer een heel ander meisje te zijn. 

Balbec is niet alleen het decor voor de zorgeloze vakantieliefde van Marcel en Balbec, het is 

ook de plaats die in zijn herinnering onlosmakelijk verbonden is met zijn grootmoeder. Het 

was met haar dat hij als kind regelmatig de zomers doorbracht in het hotel van Balbec, ver 

weg van zijn ouders. De herinnering aan zijn grootmoeder ligt als het ware besloten in de 

plaatsnaam.  

 Tegenover Balbec staat Parijs. In Parijs is de relatie tussen Marcel en Albertine van 

zijn zomerromantiek ontdaan en springen vooral de ergernissen, het onbegrip en de jaloezie in 

het oog. Was Marcel die eerste zomer in Balbec nog verliefd op de dynamiek van Albertine, 

haar gefladder en haar kwikzilverachtigheid, in Parijs ergert het hem in toenemende mate dat 

hij geen vat op haar lijkt te kunnen krijgen. Hij probeert Albertine zowel letterlijk als figuurlijk 

aan zich te binden, door haar zoveel mogelijk in huis te houden, of om, wanneer ze er toch 

opuit trekt, haar gangen na te gaan. Deze spanningsverhouding tussen vluchtigheid en fixatie 

vormt het belangrijkste temporele thema van De kant van Albertine en komt niet alleen tot 

uitdrukking in de tekst, maar zoals we zullen zien, ook in de constructie van de ruimte.  
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De liefdesgeschiedenis van Marcel en Albertine eindigt net als die van Swann en Odette in De 

kant van Swann met de dood. Swann sterft terwijl hij een expositie van Vermeer bezoekt, 

Albertine verongelukt tijdens een tocht met haar paard. De dood is wellicht de meest radicale 

vorm van fixatie. Tegelijkertijd is de geliefde daarmee voor altijd ongrijpbaar gebleven voor 

degene die achterblijft. Het is belangrijk om op te merken dat zowel de relatie van Swann en 

Odette, als die van Marcel en Albertine al ‘dood’ was voordat de dood zelf zijn intrede deed. 

Liefde is volgens Deleuze onlosmakelijk verbonden met de structuur van de tijd die 

voorbijgaat. Het gaat daarbij niet alleen om het feit dat geliefden ouder worden, maar ook om 

het feit dat de liefde zelf altijd al naar zijn eigen verdwijnen vooruit lijkt te wijzen. De tijd die 

voorbij gaat, wordt hiermee vaak ook de tijd die men verliest (1964, 27). Het verlies van 

liefde, het verlies van een geliefde. Ook Marcel heeft Albertine al verloren voordat zij sterft. Hij 

kan niet overweg met het feit dat hij haar nooit werkelijk zal kennen, haar nooit volledig zal 

kunnen bezitten. Het is juist zijn bezitterigheid die haar van hem heeft weggedreven. 

 De relatie van Marcel en Albertine zoals deze door Proust wordt beschreven en in De 

kant van Albertine wordt geënsceneerd, kan om verschillende redenen als tekenend worden 

beschouwd voor het perspectief van moderniteit zoals dat in het eerste hoofdstuk is geschetst. 

In deze relatie zien we, zij het in de specifieke context van de liefde, bijvoorbeeld het 

spanningsveld terug tussen het moderne ideaal van maakbaarheid en de moderne ervaringen 

die aan dit ideaal ontsnappen. Maar de relatie vestigt ook de nadruk op het culturele en 

kunstzinnige moderne dilemma van de representatie:  hoe het voortdurend veranderende te 

verbeelden en bewaren?  

 In navolging van Jervis hebben we in het eerste hoofdstuk moderniteit gepresenteerd 

als een spanningsveld tussen het moderne project en de moderne ervaring. Het moderne 

project is gestoeld op de overtuiging dat de wereld maakbaar en beheersbaar is; het verwijst 

naar een specifieke, optimistische manier van omgaan met de moderne werkelijkheid. De 

moderne ervaring wordt echter juist gekenmerkt door het moderne besef dat het leven en de 

wereld zich niet zo makkelijk laten controleren. Daarvoor is de moderne werkelijkheid te 

dynamisch, te veranderlijk, te gecompliceerd en te gefragmentariseerd. Met andere woorden 

de instrumentele omgang met de werkelijkheid staat in het perspectief van moderniteit 

regelmatig op gespannen voet met de ervaring van die werkelijkheid. Ervaringen die door dat 

project zelf zijn voortgebracht, maar aan de controle lijken te ontsnappen. 

 De houding van Marcel ten opzichte van Albertine lijkt model te staan voor de 

algemene moderne attitude zoals ik die in het eerste hoofdstuk heb beschreven (Jervis 1998, 

9). Een houding die gekenmerkt wordt door zowel aantrekkingskracht als afkeer, nabijheid als 

afstand, door enerzijds een optimistisch vooruitgangsgeloof in rationaliteit, beheersbaarheid 

en maakbaarheid en anderzijds pessimistische ervaringen van nostalgie, vervreemding, 

onthechting. In De kant van Albertine zien en horen we hoe Marcel Albertine tot zijn 

hoogstpersoonlijke moderne project bombardeert. De wijze waarop Marcel omgaat met 

Albertine is ingegeven door een behoefte aan controle en beheersing. Tegelijkertijd ervaart 
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Marcel dat Albertine ondanks zijn pogingen aan zijn controle ontsnapt. Fysiek heeft hij haar 

weliswaar grotendeels in zijn macht, maar haar gedachten, of om met Deleuze te spreken, 

haar ‘essentie’, ontglipt hem. Hoe dichter hij Albertine fysiek bij zich heeft, hoe meer zij hem 

gaat tegenstaan en hij zich van haar vervreemd voelt. Daarnaast neemt zijn jaloezie steeds 

grotere vormen aan. De ervaring van jaloezie maakt het totale gebrek aan grip en beheersing 

zichtbaar en ondermijnt juist door zijn irrationele karakter de illusie van volledige rationele 

beheersing. 

 De moderne representatie wordt net als de moderniteit waar zij deel van uitmaakt 

gekenmerkt door een spanningsverhouding tussen wat Jervis aanduidt als het moderne 

project en de moderne ervaring. Deze spanningsverhouding laat zich meer specifiek begrijpen 

als de gecompliceerde verhouding tussen vorm en inhoud. Hoe een vorm te vinden waarin de 

veranderlijkheid van de moderne werkelijkheid kan worden verbeeld en vastgelegd zonder 

verloren te gaan? De vraag die Marcel zich ten aanzien van Albertine stelt is in een context 

van moderniteit bezien dus een kunstzinnige vraag. De roman en de voorstelling leren ons dat 

de vraag die Marcel zich stelt de goede is, maar dat de liefde niet het domein is waarin die 

vraag beantwoord kan en moet worden. In dit opzicht markeert De kant van Albertine één van 

de belangrijke lessen die Marcel leert in zijn zoektocht naar het kunstenaarschap.  

 Het spanningsveld in de moderne representatie tussen vluchtigheid en fixatie komt 

dus tot uitdrukking in de relatie van Marcel en Albertine en wordt hiermee tot op zekere 

hoogte gethematiseerd. In deze analyse gaat het er echter vooral om inzichtelijk te maken 

wat het antwoord van Cassiers op het moderne dilemma van de representatie is. Hoe 

verbeeldt hij het efemere karakter van Albertine en Marcel’s pogingen om grip op haar te 

krijgen. In het tweede hoofdstuk hebben we, Bal volgend, gezien dat Proust in zijn schrijven 

de strategie van de perspectiefwisseling, de close-up, de zoom en het ‘snapshot’ inzet. In taal 

creëert hij een serie van verschillende momentopnamen van Albertine, steeds vanuit een 

ander perspectief, waardoor de gedaante van Albertine zich als het ware vermenigvuldigt. Bal 

noemt het schrijven van Proust in dit verband fotografisch. In dit hoofdstuk sta ik stil bij de 

strategieën van vermenigvuldiging die Cassiers inzet in De kant van Albertine. We zullen zien 

dat Cassiers in dit deel niet alleen gebruik maakt van de mogelijkheid om met inzet van video 

het fysieke aanwezige lichaam te vermenigvuldigen, maar ook door de rol van Albertine live 

door twee actrices te laten vertolken. De techniek van reproductie die in het perspectief van 

de moderniteit onlosmakelijk met technologische ontwikkelingen als de fotografie en de film 

verbonden is, wordt hiermee door Cassiers als het ware gehumaniseerd. 

 

  

Narratieve tijdsstructuur in De kant van Albertine 

 

In tegenstelling tot Proust 1: De kant van Swann voltrekt het verhaal zich in De kant van 

Albertine ondanks het fragmentarische karakter grotendeels chronologisch. In dit deel staat 



 196 

dan ook niet zozeer het thema van de herinnering en het herinneren centraal – en daarmee 

het verleden – maar ligt de nadruk op het actuele heden van de relatie tussen Marcel en 

Albertine. Ook al richt de voorstelling zich volledig op het private, subjectieve domein van de 

liefde, toch manifesteert de tijd zich hier niet zozeer als een innerlijke tijd die zich ontrekt aan 

principes als lineariteit en causaliteit. Integendeel, de chronologische structuur wijst in deze 

voorstelling op de noodzakelijk lineair voortschrijdende tijd. De tijd wordt zichtbaar als een 

niet tegen te houden kracht die alles en iedereen verandert. De tijd is voortdurend in 

beweging en daarmee ook elk wezen in de tijd. Een centraal thema in de roman van Proust is 

de voortdurende metamorfose van mensen (en dingen) in de tijd. De ik-figuur wordt er 

continu mee geconfronteerd dat mensen en dingen niet (meer) zijn wat hij zich ervan had 

voorgesteld of herinnert. Marcel ervaart die voortdurende transformatie als een bedreiging, 

met name in de mate waarin deze zich manifesteert in de gestalte van Albertine en probeert 

zich er op allerlei manieren tegen te verzetten. De laatste gedaanteverwisseling die Albertine 

ondergaat, is uiteindelijk de meest radicale vorm van transformatie, namelijk die van levende 

naar dode.  

 Toch is er ook in dit deel sprake van sprongen terug in de tijd. Het zijn de momenten 

waarop de verteller, de oude Proust, terugkijkt op zijn relatie met Albertine. Evenals in De 

kant van Swann vormen de monologen van de verteller het kader rondom het verhaal van de 

relatie van Marcel en Albertine. Hun hele geschiedenis wordt alleen maar zichtbaar omdat de 

verteller deze in zijn herinnering oproept. Maar in De kant van Albertine wordt in de meeste 

monologen van de verteller niet zo zeer het herinneren zelf gethematiseerd, maar staat vooral 

de kritische reflectie van de oude Proust op zijn vroegere relatie met Albertine centraal. Hij 

realiseert zich dat juist zijn pogingen om de veranderlijkheid en levendigheid van Albertine in 

te dammen ertoe leidden dat Albertine in een meisje veranderde dat hem in al haar 

gedweeheid niets meer zei. De verteller is hiermee het toonbeeld van het bewuste, 

zelfreflexieve moderne subject zoals dat door Jervis wordt gekarakteriseerd (hoofdstuk 1). 

 De voorstelling opent met een tekst van de verteller (Paul R.Kooij) waarin hij stelt dat 

beelden van de herinnering en beelden van de verbeelding overeenkomen wat betreft hun 

ongrijpbaarheid. Door met deze tekst te openen, introduceert Cassiers het centrale temporele 

thema van de voorstelling. Vervolgens zien we een aantal tekstprojecties – [een boek] [een 

slaapkamer] [zijn ogen] – die een sprong terug in de tijd markeren. De verteller haalt 

herinneringen op aan een vakantie in zijn jeugd in Balbec waar hij samen met zijn 

grootmoeder in een hotel verbleef. Hij heeft koorts en wil niets liever dan slapen maar hij 

voelt zich niet thuis in zijn nieuwe hotelkamer waar alle voorwerpen – de gordijnen, de 

pendule, het glazen boekenkastje, de spiegel op pootjes – dreigende vormen aannemen en 

geen ruimte voor hem over te lijken laten.  

 Bevindt Marcel zich in De kant van Swann in een toestand tussen waken en slapen in 

waardoor zijn slaapkamer nog niet zijn vaste contouren had gevonden, in De kant van 

Albertine is het zijn koortstoestand die maakt dat zijn omgeving zich verwrongen aan hem 
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voordoet. In beide situaties zijn Marcel’s zintuigen danig verstoord. De prikkeling van de 

zintuigen is een thema waarvan de gehele Proustcyclus doortrokken. In hoofdstuk 3 hebben 

we geconstateerd dat het met andere ogen naar het bekende kijken datgene is waartoe 

Cassiers zijn publiek wil uitnodigen. Bij Marcel leidt deze vertekening in zijn waarneming nu 

echter nog tot een gevoel van paniek en onbehagen. In Balbec is het zijn grootmoeder, die in 

de kamer naast hem slaapt, die hem geruststelt. Deze herinnering komt tot leven wanneer we 

de stemmen horen van de jonge Marcel en zijn grootmoeder. Zij drukt hem op het hart niet te 

aarzelen haar te roepen wanneer hij bang is. Hij hoeft maar op de muur te kloppen en zij zal 

naar hem toe komen. Deze herinnering roept een andere herinnering bij de verteller op, later 

in de tijd, die aan de dood van zijn geliefde grootmoeder.115 Nooit meer zal zij komen als hij 

haar roept. 

 Vervolgens verschuift het perspectief van de oude Proust naar de jonge Marcel die 

over zijn ontmoetingen met de bloeiende meisjes van Balbec vertelt en die al vertellend 

inzoomt op het meisje dat hem in de groep het meest opvalt:  Albertine. Vanaf dit moment 

volgen we de relatie tussen Marcel en Albertine. De rol van Albertine wordt vertolkt door twee 

actrices, Fania Sorel en Marlies Heuer. Over de werking die van deze keuze voor de 

verdubbeling van de rol uitgaat, komen we later nog uitgebreider te spreken. 

 Het begin van de relatie tussen Marcel en Albertine wordt met behulp van een 

tekstprojectie duidelijk in de tijd en ruimte gemarkeerd:  1897, Balbec. Wanneer we de 

tijdslijn die in De kant van Swann uiteen is gezet blijven volgen, moeten we concluderen dat 

Marcel 17 jaar is. Er volgt een aantal scènes in Balbec tussen Marcel en Albertine (en Andrée). 

Het is niet precies duidelijk hoeveel tijd er verstrijkt. De suggestie wordt gewekt dat we 

fragmenten meemaken uit een zomer in Balbec. Wat vooral in het oog springt, is de 

toenemende fysieke aantrekkingskracht tussen Marcel en Albertine. De fysieke grenzen 

worden afgetast. Albertine is enerzijds uitnodigend, uitdagend, tegelijkertijd speelt ze 

verontwaardiging als Marcel op haar avances ingaat. Door dit alles heen zien we hoe Marcel 

ook contact blijft houden met Andrée, de vriendin van Albertine, die hij eveneens “zeer 

bekoorlijk” vindt. 

 Opnieuw een duidelijke sprong in de tijd. Parijs, 1900. Marcel is 20. Hij is ziek en 

Albertine bezoekt hem. Hij haalt herinneringen op aan Balbec waar ze elkaar voor het laatst 

zagen en daagt nu op zijn beurt Albertine uit om bij hem in bed te komen liggen. Wat er 

verder gebeurt, kunnen we alleen maar afleiden uit de tekst van de verteller Proust. Hij vertelt 

terugkijkend op dat moment hoe Albertine bijna gedwee toeliet dat hij de liefde met haar 

bedreef. 

 We blijven in 1900 maar verhuizen van Parijs weer naar Balbec. Marcel en Albertine 

zijn een stel. Ze hebben ruzie. Marcel vindt dat Albertine te weinig aandacht aan hem 

besteedt, ze trekt er teveel op uit. Marcel vertelt Andrée, die ook in Balbec is, dat hij had 

gewild dat hij haar eerder had ontmoet. Hij zou van haar gehouden hebben, zegt hij, maar nu 

is zijn hart al bezet. Hij schrijft een brief aan zijn moeder waarin hij aankondigt met Albertine 
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te willen trouwen. Er volgt een periode in Parijs – in de tekst wordt de suggestie gewekt dat 

Albertine in een kamer in het huis van Marcel woont - waarin het wantrouwen van Marcel ten 

opzichte van Albertine steeds grotere vormen aanneemt. Hij is bang voor wat ze allemaal 

uitvoert wanneer zij niet bij elkaar zijn. Het liefste ziet hij dat ze thuisblijft, bij hem. Zijn 

grootste angst is dat Albertine liefdesrelaties onderhoudt met andere vrouwen. Hij 

confronteert haar ermee wanneer ze liegt over waar ze geweest is of wat ze heeft gedaan. Ze 

maken veel ruzie, dreigen meerdere malen uit elkaar te gaan om vervolgens toch niet de 

woord bij de daad te voegen. 

 De voorstelling eindigt met een briefwisseling. Het is onduidelijk hoeveel tijd er voorbij 

is gegaan sinds de laatste ruzie. De eerste brief is van Albertine waarin ze Marcel vertelt dat 

ze hem verlaat. Over en weer schrijven ze elkaar dat dit inderdaad het beste is en Marcel 

vertelt dat hij Andrée heeft gevraagd om bij hem te komen wonen en met hem te trouwen 

omdat hij niet goed alleen kan zijn. Om direct daarna een telegram aan Albertine te sturen 

waarin hij haar smeekt terug te komen. Dan volgt echter een onheilstijding. Marcel ontvangt 

het bericht van Albertine’s dood. Zij is tijdens een rit met haar paard ten val gekomen en 

verongelukt. Pas na haar dood ontvangt Marcel de twee laatste brieven van Albertine. In de 

eerste feliciteert zij Marcel met haar keuze voor Andrée en wenst hen alle geluk van de 

wereld. In de tweede brief smeekt zij Marcel om bij hem terug te mogen keren. 

 De scènes tussen Marcel en Albertine worden gedurende de voorstelling doorsneden 

met korte reflecties van de verteller op zijn relatie met Albertine. In deze monologen ontleedt 

Proust kritisch het handelen en denken van de jonge Marcel. De verteller heeft het inzicht dat 

Marcel nog volledig ontbeert. De voorstelling eindigt ook met de verteller die nog eenmaal kort 

stil staat bij de dood van Albertine en de impact die haar dood destijds op hem heeft gehad. 

 

 

Plaats van herinnering:  Balbec 

 

In de analyse van het eerste deel van de serie, De kant van Swann, hebben we geconstateerd 

dat de theatrale ruimte bij Cassiers zich manifesteert als een innerlijke, subjectieve ruimte en 

meer in het bijzonder als een herinneringsruimte. In de openingsscène van De kant van 

Albertine is iets vergelijkbaars aan de hand, zij het dat er ook sprake is van een aantal 

cruciale verschillen. 

 Voor Proust/Marcel kent de badplaats Balbec verschillende gezichten. Balbec is de 

nieuwe hotelkamer die zijn grootmoeder tijdens een gezamenlijke vakantie voor hem boekte. 

Geplaagd door koorts wil hij niets liever dan slapen, maar hij voelt zich niet thuis in de 

vreemde kamer waar alle voorwerpen – de gordijnen, de pendule, het glazen boekenkastje, de 

spiegel op pootjes – dreigende vormen aannemen en geen ruimte voor hem over te lijken 

laten. Een gevoel van totale eenzaamheid en ontreddering maakt zich van hem meester. 

Alleen de geruststellende nabijheid van zijn grootmoeder maakt dat hij uiteindelijk kalmeert. 
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Balbec is diezelfde hotelkamer later in de tijd. Marcel is gewend geraakt aan zijn omgeving. In 

al zijn herkenbaarheid zijn het hotel en de kamer hem dierbaar geworden. Wanneer Marcel 

verliefd wordt op Albertine ervaart hij het hotel weer anders. Het is niet zozeer het hotel waar 

hij van houdt, maar van het meisje dat erin verblijft. Het hotel is nu de plaats van hunkering 

en verlangen geworden. Of zoals de verteller Proust opmerkt:  

 

Plots waren de avonden en het hotel niet langer leeg voor mij; ze waren gevuld met 

mijn geluk. De gewoonste dingen, zoals gaan zitten op het bankje in de lift, werden 

mij lief omdat ze in rechtstreekse verbinding stonden met mijn hart. Ik hoefde nog 

maar twee op drie stappen de gang in te doen voordat ik in die kamer zou komen 

waarin de kostbare cellen van dit roze lichaam waren opgeborgen. 

 

Niet alleen het hotel in Balbec doet zich steeds anders aan Marcel voor. Ook de zee waarop hij 

vanuit zijn kamer uitkijkt is aan voortdurende verandering onderhevig. Zeer bekend is de 

passage uit de roman – een passage die terugkomt in de voorstelling – waarin Proust vertelt 

hoe hij elke ochtend weer verwachtingsvol naar buiten keek om te zien wat voor zee het 

ditmaal was die het strand opspoelde. Geen van deze Zeeën, herinnert de verteller zich, bleef 

ooit langer dan één dag. Nooit zag hij dezelfde zee een tweede keer. De veranderlijkheid van 

de zee is een krachtige metafoor voor de veranderlijkheid der dingen waarin het belangrijke 

Proustiaanse thema van de eenmaligheid van de ervaring tot uitdrukking komt. Hoe vaak wij 

ook opnieuw naar iets kijken – of dat nu de zee, een persoon of een bepaalde gebeurtenis is – 

nooit zullen wij hetzelfde zien, maar steeds iets nieuws. In De kant van Swann maakten we al 

kennis met de auditieve variant op de metafoor van de zee, de frase van Vinteuil die bij 

herhaalde beluistering steeds nieuwe inzichten bood. Dit nieuwe inzicht is het positieve effect 

van de voortdurende transformatie van het leven. Negatief beschouwd manifesteert deze zich 

echter als een obstakel:  de onmogelijkheid om de essentie van plaatsen, gebeurtenissen, 

personen te vatten. In De kant van Albertine manifesteert de tijd zich vooral als een obstakel. 

De veranderlijkheid van Balbec zet zich, zoals we later zullen zien, door in de ongrijpbare 

figuur van Albertine. 

 In Balbec komen dus verschillende indrukken samen. Balbec is niet zozeer een plek, 

een geografisch punt op een kaart, maar een plaats die verscheidene impressies, 

gebeurtenissen, personen en tijden in zich verzamelt. De plaatsnaam Balbec roept bij de 

verteller allerlei herinneringen op.116 In dit opzicht functioneert Balbec als herinneringsruimte 

en het is interessant om na te gaan hoe Cassiers geprobeerd heeft de verschillende gezichten 

van Balbec te ensceneren. 
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De ruimte als installatie 

 

Allereerst is het van belang om aan te geven dat De kant van Albertine geproduceerd is voor 

de kleine zaal. Deze keuze past bij het intieme karakter van de voorstelling die zich volledig 

concentreert op de relatie tussen Marcel en Albertine en de herinneringen van de verteller aan 

die relatie. Waar bij de opvoering van De kant van Swann in de grote zalen de toneellijst voor 

een dwingende kadrering zorgt – één die nog eens wordt versterkt door de vermenigvuldiging 

van de lijst door het ensceneren van twee projectieschermen – daar ontbreekt deze in de 

kleine zalen met hun vlakke vloerpodia waar De kant van Albertine is opgevoerd. Dit wil niet 

zeggen dat er in de voorstelling geen sprake is van ruimtelijke kaders, maar deze 

benadrukken, zo valt op, veel meer de driedimensionaliteit van de ruimte dan, zoals in het 

geval van De kant van Swann, de tweedimensionaliteit van het staande, platte vlak. Al moeten 

we hier opnieuw benadrukken dat in De kant van Swann deze tweedimensionaliteit ook weer 

doorbroken werd doordat het projectievlak uit losse stroken bestond die het mogelijk maakten 

om ofwel door het scherm heen tevoorschijn te komen ofwel er door te verdwijnen. 

 In de openingsscène van De kant van Albertine zet Cassiers echter andere strategieën 

in om het vlak te dynamiseren. Een wit scherm van 7x5 meter staat licht gekanteld in de 

verder donkere ruimte. De voorzijde van het vlak rust op de grond, de achterzijde is ongeveer 

een meter omhoog getakeld. In het vlak is een aantal kleinere en grotere gaten zichtbaar. In 

het grootste gat, rechts achter in het vlak, staat gedurende de openingsscène de verteller 

Proust. We zien hem slechts vanaf zijn middel. De rest van zijn lichaam is aan het zicht 

onttrokken. Na de openingsscène wordt het vlak langzaam omhoog getakeld. Op de plek waar 

het gekantelde vlak heeft gestaan, wordt een wit speelvlak van eveneens 7x5 meter zichtbaar 

met daarop liggend de volledig in het wit geklede personages Marcel, Albertine en Andree. De 

ruimte wordt voor de ogen van het publiek opengetrokken. Vormgever Marc Warning spreekt 

in dit verband van het openslaan van een boek. De acteurs op het witte vlak zijn als de 

geschreven personages op een pagina.  

Net als in De kant van Swann heeft de verteller al herinnerend een wereld opgeroepen, die 

zich vervolgens daadwerkelijk in de ruimte manifesteert. Staande in het projectievlak medieert 

hij tussen verleden en heden. Met zijn benen staat hij in het verleden, zijn hoofd bevindt zich 

in het heden. De verteller belichaamt hier de Bergsoniaanse gedachte dat in het lichaam 

verleden en heden samenkomen. Wanneer het Balbec uit de herinnering van Proust zich in de 

ruimte openbaart, verdwijnt niet alleen het projectiescherm, maar ook Proust zelf. Hij trekt 

zich terug in de donkerte achter het witte speelvlak; hij heeft geen plaats in de actualiteit van 

de relatie van Marcel en Albertine. De achterwand van de zaal functioneert tijdens de 

voorstelling zo nu en dan ook als projectievlak. Cassiers gebruikt dit vlak vooral om het 

gezicht van de verteller Proust op te projecteren tijdens zijn monologen. 

 Het opentrekken van de ruimte staat in de openingsscène gelijk aan een opentrekken 

van de tijd. We zijn in één klap aan het strand van Balbec waar de jonge Marcel flirt met de 
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meisjes Andrée en Albertine. De ruimte functioneert hier als herinneringsbeeld. De beweging 

van het projectiescherm staat gelijk aan een beweging in de tijd van het verhaal. Cassiers 

gebruikt ook in dit deel de ruimte om tijd te kunnen verbeelden. (zie foto 4) 

 

 

 

Foto 4. Proust 2: De kant van Albertine. Op het speelvlak en op het plafond een projectie van 

de zee. © Jaap Ruurs. 

 

De getransformeerde ruimte verwijst in het verloop van de voorstelling overigens niet alleen 

naar het strand van Balbec maar ook naar de slaapkamer van Marcel in Parijs (en Balbec). De 

overgangen tussen de locaties worden niet alleen duidelijk door tekst en tekstprojecties, maar 

ook door de vormgeving van het omhoog getakelde projectievlak. Aan de onderzijde van het 

vlak, dat voor het publiek zichtbaar is geworden, zien we een patroon van geometrische 

vormen dat associaties oproept met klassieke stucwerkplafonds met reliëf. In het samenspel 

van vloer en plafond ontstaan de contouren van een driedimensionale gesloten ruimte. 

Alhoewel de vloer en het plafond een ruimte binnen de ruimte markeren en begrenzen, blijft 

die ruimte in visueel opzicht tegelijkertijd open en transparant. Het is precies dit dubbele 

karakter van de ruimte dat maakt dat in de voorstelling het speelvlak moeiteloos van de open 

ruimte van het strand in Balbec verandert in de gesloten ruimte van de kamer van Marcel 

waarin Albertine als gevangene wordt vastgehouden.  
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Het witte speelvlak roept niet alleen associaties op met een strand en een kamer, maar op een 

abstracter niveau eveneens met een wit schilderdoek of een lege pagina. In dit opzicht 

manifesteert het speelvlak zich ook als een kunstzinnige ruimte die nog ingevuld moet 

worden. We zullen hier later uitgebreider bij stil staan wanneer we bespreken hoe Marcel 

Albertine als een kunstwerk benadert. 

 Andere opvallende aspecten in de ruimte zijn twee verticaal gespannen draden die 

dusdanig gemanipuleerd kunnen worden dat zij beginnen te “gloeien” en als twee strakke rode 

lijnen in de donkere ruimte oplichten en een bol die is gemaakt van een aantal gebogen 

spaken en oogt als een globe waarvan alleen de meridianen zichtbaar zijn. (zie foto 5) De bol 

dient in de voorstelling als projectieoppervlak. Wanneer de bol in beweging wordt gezet, is het 

mogelijk om er beelden op te projecteren.117 De open constructie maakt echter dat de beelden 

een sterk transparant en efemeer karakter hebben.  

 

 

 

Foto 5. Proust 2: De kant van Albertine. Marcel en Proust. © Jaap Ruurs. 

 

De vorm van de bol benadrukt eveneens het driedimensionale karakter van de ruimte in De 

kant van Albertine. Behalve als projectievlak dient de bol, evenals de lijnen, ook als lichtbron. 

Het overige licht is afkomstig van 8 reflecterende plaatjes die naast het speelvlak staan 

opgesteld en die ieder door een op de grond staande lamp worden belicht. De constructie van 

het licht is dus volledig zichtbaar voor het publiek. Door deze opstelling ontstaat er een 

diffuus, indirect licht dat alleen het speelvlak belicht. De rest van de ruimte blijft, op de 

oplichtende bol en lijnen na, in duisternis gehuld. 
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De ruimtelijke constructie in De kant van Albertine roept door zijn hybride karakter associaties 

op met een installatie. Verschillende op zichzelf autonome objecten – het vlak, de bol, de lijn, 

de plaatjes – worden in de ruimte nadrukkelijk bij elkaar gebracht en prikkelen de 

toeschouwer hiermee deze elementen met elkaar in verband te brengen. Voor alle objecten 

geldt dat zij zich nadrukkelijk manifesteren in hun zintuiglijke kwaliteit van licht, kleur, vorm 

en substantie. Allemaal intensiveren ze op de een of andere manier de zintuiglijke waarneming 

van de toeschouwer en nodigen de kijker daarmee uit om zijn vertrouwde ervaringsstructuren 

los te laten. Deze prikkeling van de perceptie wordt als kenmerkend beschouwd voor de 

hedendaagse installatiekunst.  

 Het efemere karakter dat aan installaties wordt toegeschreven zien we, zij het op een 

andere manier, in de ruimtelijke constructie van De kant van Albertine duidelijk terug. Binnen 

de installatiekunst wordt met het efemere vooral geduid op het niet blijvende karakter van het 

kunstwerk, een aspect dat op zijn beurt weer onlosmakelijk met het site-specific karakter van 

de installatie samenhangt. In de voorstelling zelf gaat het primair niet zozeer om het tijdelijke, 

vluchtige karakter van de theatervoorstelling als werk, maar wordt het efemere karakter van 

het leven en in het bijzonder de liefde gethematiseerd. De constructie van de ruimte speelt 

hierbij zoals gezegd een cruciale rol. Net als in De kant van Swann valt op dat Cassiers van de 

ruimte gebruik maakt om specifieke temporele ervaringen, in dit geval die van vluchtigheid, 

tot uitdrukking te brengen. Ook in dit deel stuurt Cassiers aan op een vertijdelijking van de 

ruimte. 

 In De kant van Albertine kan het thema van vluchtigheid niet los worden gezien van 

diens tegenhanger fixatie. Het is zoals we reeds aangaven juist dit spanningsveld dat centraal 

staat in deze voorstelling. Dit spanningsveld komt mede tot uitdrukking in het gelijktijdig open 

en begrensde karakter van de ruimte. De ruimte is begrensd in de zin dat het kleine witte 

speelvlak op het podium en het plafond daarboven de ruimte voor Marcel en Albertine 

afbakent. De acteurs komen gedurende de voorstelling niet buiten het speelvlak. Tegelijkertijd 

is de ruimte open omdat het witte speelvlak vrij in de donkere ruimte ligt en de ruimte om het 

vlak heen groot is. Met andere woorden, de beperkte speelruimte wordt ook zichtbaar als een 

zelfverkozen beperking (zowel van de makers als van de personages). Tegenover de 

massieve, fysieke aanwezigheid van het uitgelichte speelvlak en plafond staat de ongrijpbare 

aanwezigheid van de verticaal gespannen transparante lijnen die in het donker ineens rood 

kunnen opgloeien, maar ook zo weer in het niets lijken te verdwijnen (net als de af en toe 

oplaaiende jaloezie van Marcel) en van de bol waarop beelden alleen maar zichtbaar worden 

wanneer deze snel genoeg draait en die desintegreren op het moment dat de snelheid 

afneemt. De verteller Proust bevindt zich eveneens buiten het speelvlak, in de donkerte. Hij 

behoort in dit deel blijkbaar eveneens tot het domein van het vluchtige. 

 Met de positionering van de projectievlakken in de ruimte wordt er niet alleen een 

onderscheid gemaakt tussen fixatie en vluchtigheid, maar ook tussen het herinnerde en de 

herinnering. Marcel en Albertine bevinden zich in een andere tijdslaag dan de verteller Proust. 
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Het is het verleden dat hier helder oplicht op het witte speelvlak en zich als het heden in de 

voorstelling manifesteert. De reflecties van de verteller klinken vanuit het duister. Zijn inzicht 

in het destructieve karakter van de relatie tussen Marcel en Gilberte is voor de toeschouwer 

hoorbaar, maar dringt niet door in de wereld van Marcel en Gilberte. Het is een stem uit de 

toekomst. 

 

 

Balbec als klanklandschap 

 

In De kant van Swann zijn het de langzaam steeds scherper wordende beelden van Marcel’s 

ouders die de overgang markeren van de herinnering naar het herinnerde, in De kant van 

Albertine speelt het geluid een belangrijke rol in het tot leven brengen van de herinnering. 

Samen met geur behoort geluid tot de meest krachtige zintuiglijke prikkel van het geheugen. 

In de openingsscène van De kant van Albertine zet Cassiers geluid in om Balbec allereerst in 

de herinnering van de verteller en vervolgens in de verbeelding van de toeschouwer op te 

roepen.  

 Lehmann verbindt het klanklandschap als esthetisch middel aan het postdramatische 

theater. Het postdramatische klanklandschap bootst, zo stelt Lehmann, geen realiteit na, maar 

creëert een associatieve ruimte in de verbeelding van de toeschouwer (2001, 273). Cassiers 

hanteert het klanklandschap om dat wat voorbij is in de tijd, en dus in zekere zin afwezig, in 

geluid opnieuw aanwezig te stellen. Hij verbindt geluid hiermee nadrukkelijk aan de 

herinnering. Lehmann plaatst de inzet van het klanklandschap, al dan niet geproduceerd met 

behulp van technologie, in het bredere kader van de postdramatische tendens om de 

materialiteit van tekst te benadrukken. Al valt het gebruik van geluid in deze openingsscène in 

het bijzonder op, feit is dat Cassiers in alle delen van de Proustcyclus nadrukkelijk speelt met 

het materiële van de taal en de zintuiglijkheid van de stem. Dit blijkt ook in dit deel onder 

andere weer uit de belangrijke rol die de verteller Proust inneemt. Grote delen van de 

voorstellingen bestaan enkel uit zijn vertelling. Hoe de acteur die de verteller verbeeldt vertelt, 

is minstens even belangrijk als wat hij vertelt. Soms dobber je als toehoorder minutenlang 

rond op de klank van zijn stem. Lehmann spreekt in dit verband van een hernieuwde aandacht 

voor de ‘solo spreekstem’. (idem, 275) Ook speelt bij Cassiers, zoals eerder gezegd, de 

versterkte stem een belangrijke rol. Het feit dat alle acteurs versterkt worden, maakt dat zij 

met veel meer nuances hun stem tot klinken kunnen brengen. Fluisteren, kuchen, ademhalen; 

alles wordt hoorbaar. Ook deze ‘elektronische stem’ beschouwt Lehmann als typerend voor het 

postdramatische theater. (idem, 276) 

 De werking van geluid in de openingsscène van De kant van Albertine is een 

samenspel tussen de hierboven genoemde auditieve middelen. We horen de versterkte stem 

van de verteller Proust, die tot zijn middel in het projectievlak staat waarop zijn gezicht in 

close-up wordt getoond. Net als in De kant van Swann staat hij ‘in’ zijn eigen hoofd en worden 
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we als toeschouwer ook mee dat hoofd ingenomen. De verteller Proust haalt herinneringen op 

aan Balbec en op het projectievlak verschijnt een beeld van eindeloos bewegende golven die 

de verteller omspoelen terwijl dit zeelandschap zich tegelijkertijd in klank ontvouwt. De 

verteller denkt aan zijn eerste vakantie in Balbec met zijn grootmoeder. We horen eveneens 

haar stem en die van de jonge Marcel. Het is voor het publiek onduidelijk waar de bron van 

deze stemmen gezocht moet worden. Het zijn fluisterende stemmen zonder lichaam. De 

verteller denkt aan de groep meisjes op het strand tot wie hij zich onweerstaanbaar 

aangetrokken voelde. We horen hun namen – als laatste die van Albertine - en hun gelach 

weerklinkt in de ruimte. Tegelijkertijd horen we geluiden die we kunnen associëren met de 

zee, maar die tegelijkertijd heel duidelijk door menselijke stemmen worden voortgebracht:  

een impressie van zon, zee, wind en strand. Opvallend tijdens deze scène is dat het publiek 

ziet hoe er met tussenpozen een hand door de verschillende gaten in het gekantelde vlak 

wordt gestoken. Kort daarna volgt er een geluid dat vervolgens met een korte interval continu 

wordt herhaald. Als toeschouwer koppel je hand en geluid aan elkaar. Gevoelsmatig behoort 

het geluid aan de hand toe. Zodra er uit een ander gat een nieuwe hand tevoorschijn komt, 

wordt er een nieuw geluid aan het eerdere geluid toegevoegd, dat op zijn beurt ook eindeloos 

wordt herhaald. Zo dijt het geluid langzaam uit tot een klankdecor dat de ruimte steeds meer 

vult en samen met de projecties van de zee op het gekantelde vlak Balbec op een zintuiglijke, 

niet anekdotische langzaam tot leven brengt.  

 Door de gaten in het projectievlak sijpelt het verleden het heden binnen. Net als in De 

kant van Swann functioneert het projectievlak niet als solide scheidingswand tussen heden en 

verleden, maar eerder als een membraan dat het mogelijk maakt dat heden en verleden 

elkaar in trilling brengen en op elkaar ingrijpen. Tegelijkertijd, en in dit opzicht gaat de 

vergelijking met De kant van Swann ook op, maken de gaten in het vlak dat we glimpen 

opvangen van de constructie die eronder schuil gaat. De handen die door de gaten worden 

gestoken, maken ons attent op de aanwezigheid van de acteurs onder het vlak. Als na de 

openingsscène het vlak omhoog wordt getakeld, wordt de constructie van het geluid volledig 

zichtbaar gemaakt. Op het witte speelvlak dat tevoorschijn komt, liggen drie acteurs, ieder 

met een microfoon. Zij hebben de geluiden live geproduceerd. Deze zijn vervolgens door de 

technici opgenomen en ter plekke gesampled. Cassiers kiest ervoor om ditmaal niet op het 

niveau van het beeld maar op dat van het geluid de technologie zichtbaar te maken, de illusie 

te doorbreken en het theater als medium zichtbaar te maken. De acteurs, zo blijkt, hebben op 

auditieve wijze live Balbec ge(re)construeerd. En zo benadrukt Cassiers niet alleen de realiteit 

van het theater, maar wijst hij er ons opnieuw op dat een herinnering per definitie een 

constructie is en een daad van verbeelding. 

 De strategie van het samplen leidt tot een wereld van geluid waarin het moment wordt 

gevangen, verdubbeld en getransformeerd. We hebben hier te maken met een auditieve 

variant op het Deleuzeaanse kristalbeeld waarin heden en verleden gelijktijdig aanwezig zijn. 

We hebben eerder in hoofdstuk 2 geconstateerd dat video als medium bij uitstek in staat is tot 
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de kristallisering van de tijd. Door de mogelijkheid om gelijktijdig op te nemen en af te spelen 

kunnen verleden en heden in video tegelijkertijd aanwezig worden gesteld. Ditzelfde is aan de 

hand in het klanklandschap in De kant van Albertine. We horen hoe de acteurs live geluiden 

produceren die tegelijkertijd worden opgenomen en weer afgespeeld. In dit afspelen vindt 

bovendien een transformatie plaats. Niet alleen worden de geluiden eindeloos herhaald, maar 

elk nieuw geluid wordt als een nieuwe laag over het al opgenomen geluid gelegd, waardoor 

het geluid als het ware groeit. Dit is la duree waar Bergson van spreekt – een voortdurend in 

wording zijn waarbij het verleden het heden voedt. In de gelijktijdige aanwezigheid van heden 

en verleden ontstaat inderdaad, zoals Deleuze stelt, een nieuwe realiteit. In De kant van 

Albertine draagt het klanklandschap bij aan de kristallisering van de tijd in de ruimte. We 

kunnen in dit verband opnieuw spreken van de verruimtelijking van de tijd. 

 De ruimte functioneert in De kant van Albertine niet alleen als herinneringsruimte, ook 

het centrale temporele thema van het spanningsveld tussen vluchtigheid en fixatie komt, zoals 

we in de vorige paragraaf hebben gezien, tot uitdrukking in de enscenering van de ruimte. Het 

domein waarin dit thema zich in deze voorstelling met name manifesteert is het domein van 

de liefde. Het is goed om daarom uitgebreider stil te staan bij de relatie tussen liefde en de 

tijd en de manier waarop Cassiers deze relatie verbeeldt. 

 

 

De liefde en de tijd:  Albertine 

 

Na zijn eerste jeugdliefde Gilberte, die we tijdens De kant van Swann hebben leren kennen als 

het meisje dat Marcel het schaamrood naar de kaken deed stijgen omdat ze, zoals ze het zelf 

later zal zeggen ‘een onbetamelijk gebaar’ in zijn richting maakte om hem duidelijk te maken 

dat ze hem leuk vond, staat in het tweede deel van de cyclus Albertine centraal. Marcel 

ontmoet Albertine op zijn jaarlijkse vakantie in Balbec. Zij is één van de bloeiende meisjes die 

het rustige Bretonse strand als een golf gratie overspoelen met hun jonge opgeschoten 

lichamen en opgewonden gemoed en van wie hij danig onder de indruk is.  

 Het liefdesverhaal van Marcel en Albertine wordt na de openingsscène waarin Balbec in 

de herinnering wordt opgeroepen in een reeks korte uit dialogen bestaande scènes 

vormgegeven. Het witte speelvlak waarop een golvende zee wordt geprojecteerd, vormt de 

omgeving van zon, zee en strand waar door de meisjes Albertine en Andree wordt gewedijverd 

om de aandacht van Marcel. De hormonen gieren door de lucht, er wordt naar elkaar gelonkt, 

achter elkaars rug om gekonkeld en intens geleefd. Die zinderende en zinnelijke 

beweeglijkheid wordt niet zozeer opgeroepen door het fysieke spel –de acteurs zitten grote 

stukken van de voorstelling opvallend genoeg vrij onbeweeglijk op het witte speelvlak – maar 

vooral door de manier waarop de tekst door de acteurs wordt gebracht; als een levende 

stroom, een oneindige reeks golven, waarin de woorden in elkaar overvloeien. De personages 

luieren schijnbaar loom en lamlendig op het strand, maar de woorden zelf komen in beweging. 
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Voor dit deel heeft Cassiers nadrukkelijk gewerkt aan een specifiek soort tekstbehandeling 

waarbij de woorden over elkaar heen lijken te buitelen. In het contrast tussen fysiek spel en 

tekst komt het spanningsveld tussen fixatie en vluchtigheid opnieuw naar voren. 

 Marcel geniet van de aandacht van Albertine en haar vriendin Andrée die als tot een 

magneet tot hem worden aangetrokken. Tegelijkertijd weet hij zich echter geen raad met het 

feit dat hij een meisje voor het uitkiezen heeft. Hij verstijft, valt stil en laat het maken van de 

keuze aan de meisjes zelf over. Bij Proust komen we dit thema veelvuldig tegen:  de angst 

voor wat komen gaat, het willen uitstellen van de toekomst, het willen rekken van het 

moment dat voorafgaat. Maar in die angst gaat juist een verwrongen genot schuil. Zoals 

Marcel in De kant van Swann verlangend en smachtend wacht op de nachtkus van zijn moeder 

en tegelijkertijd het moment vreest dat de kus komt, omdat dat betekent dat deze ook alweer 

voorbij is, zo is Marcel in De kant van Albertine geobsedeerd door het denken aan Albertine en 

aan ‘de belofte van haar vrucht’. Proust spreekt terugkijkend op zijn liefde voor haar van de 

‘herinnering aan het gevoel van belofte van het smaken van haar lichaam’. Wanneer hij 

teruggaat in de tijd herinnert hij zich blijkbaar vooral de ervaring van de tijd die nog komen 

moet, ‘het moment dat aan het genot voorafging’. 

 

De ongrijpbare Albertine 

 

De aanvankelijk prettige sensatie door gevoelens en verlangens overspoeld te worden – ‘het 

leven was niet buiten mij, het zat in mij’ - , slaat bij Marcel al snel om in een gevoel van 

onbehagen. (Jans e.a., 2003, 61) In de beweeglijkheid en levenslust van Albertine schuilt 

immers ook een gevaar. Wat doet zij, als zij niet bij hem is, wie ontmoet ze, als ze niet met 

hem is?  

 De wereld van de liefde is, volgens Deleuze, een wereld met zijn eigen tekens. In A la 

recherche du temps perdu leert Marcel met vallen en opstaan deze tekens te ontcijferen. Een 

geliefde bewoont en omvat in zekere zin een geheel eigen wereld waar de liefhebbende lang 

niet altijd zicht op heeft. Houden van bij Proust is in de uitleg van Deleuze het ontcijferen en 

interpreteren van die verborgen wereld (1964, 14). Het is precies dat wat de jonge Marcel in 

De kant van Albertine probeert te doen, maar waar hij niet goed toe in staat is. De verteller 

daarentegen realiseert zich volledig dat het werkelijk kunnen begrijpen van een geliefde tot 

mislukken gedoemd is. Hoe zeer een liefhebbende ook probeert toegang te krijgen tot de 

wereld die zijn of haar geliefde omvat, volgens Deleuze blijven delen van die wereld altijd 

onbereikbaar en dat is hoe jaloezie en teleurstelling onherroepelijk hun intrede doen in een 

relatie. De opmerkingen die een geliefde maakt, zullen altijd misleidend zijn, omdat ze een 

wereld tot uitdrukking brengen die de liefhebbende nooit volledig zal kennen. Volgens Deleuze 

staat de interpretatie van amoureuze tekens in de roman van Proust dan ook gelijk aan het 

interpreteren van leugens (idem, 15-16). Een voorproefje van deze door jaloezie en leugens 

beheerste liefde, zagen we al in De kant van Swann in de relatie van Swann met Odette. In De 
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kant van Albertine wordt deze verhouding gespiegeld in de verhouding tussen Marcel en 

Albertine. 

 Marcel realiseert zich hoe slecht hij Albertine eigenlijk feitelijk kent. Het lijkt alsof er 

verschillende Albertine’s bestaan waarvan hij er maar een handjevol kent. 

De opvallende keuze van Cassiers om de rol van Albertine door twee actrices – die hetzelfde 

kostuum en dezelfde pruik dragen - te laten spelen, onderstreept dit. Ze is een en dezelfde, 

maar toch een ander. Cassiers kiest voor de strategie van de fysieke verdubbeling om 

zichtbaar te maken hoe Albertine meerdere Albertines omvat en hoe een geliefde altijd tot op 

zekere hoogte ook de Ander blijft. Omdat Cassiers één van de twee actrices die Albertine 

speelt ook de rol van Andrée laat vertolken, problematiseert hij enerzijds het onderscheid 

tussen de bloeiende meisjes:  ze lijken allemaal op elkaar, zijn allemaal aantrekkelijk en 

aanlokkelijk. Anderzijds wordt zijn keuze betekenisvol in het licht van de vermeende 

homoseksualiteit van Albertine. Marcel verdenkt Albertine ervan dat zij met Andrée en andere 

vrouwen seksueel contact heeft gehad. Het feit dat het onderscheid tussen Albertine en 

Andrée ook in fysiek opzicht niet goed gemaakt kan worden, draagt bij aan de onzekerheid bij 

de toeschouwer. Is er daadwerkelijk iets gaande tussen Albertine en Andrée of bestaat hun 

verhouding alleen in de jaloerse verbeelding van Marcel?   

 De verdubbeling van de rol van Albertine verschilt van die van Proust, omdat, anders 

dan bij de laatste, de splitsing er niet op gericht is om het onderscheid tussen jong (Marcel) en 

oud (de verteller) te markeren – een verschil tussen verleden en heden – maar juist om de 

gelijktijdigheid van verschillende Albertine’s in het heden zichtbaar te maken. Hiermee legt 

Cassiers de focus net iets anders dan Proust die in zijn roman vooral benadrukt hoe Albertine 

door de tijd heen steeds anders aan Marcel’s blik verschijnt (of hoe Marcel’s blik op Albertine 

door de tijd heen verandert), terwijl Cassiers de aandacht vestigt op meervoudigheid van 

Albertine in het nu. De verbeelding van Albertine kunnen we naar mijn mening opvatten als 

een verbeelding van de tijd als serie zoals Deleuze die begrijpt. Beelden in de serie maken 

allen deel uit van dezelfde categorie en herhalen elkaar in dit opzicht, maar tegelijkertijd 

verschillen zij van elkaar en hiermee differentiëren zij tegelijkertijd de categorie waartoe ze 

behoren. De twee Albertines behoren duidelijk tot dezelfde categorie en vormen in hun 

verdubbeling een herhaling van elkaar, maar tegelijkertijd is hier ontegenzeggelijk sprake van 

twee verschillende actrices en twee verschillende Albertines. Hiermee problematiseren zij de 

categorie waartoe ze behoren. Er bestaat niet één ware Albertine. Het is onmogelijk te 

bepalen welke van de twee werkelijker is dan de ander. Volgens Deleuze ontstaat er een 

spanningsveld tussen waarheid en schijn wanneer de tijd zich als serie manifesteert. In de 

verdubbeling van Albertine speelt Cassiers een spel met herhaling en verschil. En het is juist 

de dynamiek van deze specifieke vorm van herhaling, het verschil tussen de beide Albertines, 

die begrepen kan worden als een in wording zijn. Albertine bevindt zich in een voortdurende 

staat van transformatie en juist daarom slaagt de poging van Marcel om haar tot een verstild 

beeld te reduceren niet.  
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In hoofdstuk 3 hebben we in navolging van Bal geconstateerd dat in de roman het volledig 

willen bezitten en begrijpen van een geliefde vaak gestalte krijgt als een behoefte om beter te 

zien. Dit beter willen zien is volgens Bal bij Proust vooral een van dichterbij willen zien. Om 

het kijkend subject in staat te stellen ‘beter te zien’ zet Proust in zijn taal de strategie van de 

zoombeweging in. Deze zoombeweging moet begrepen worden als een voortdurend wisselen 

van gezichtspunt (meerdere Albertine’s) en resulteert uiteindelijk in een close-up beeld. De 

passages uit de roman waarin Proust deze zoomstrategie inzet om Marcel Albertine van 

dichterbij te laten bekijken, vinden we niet in De kant van Albertine terug. Het ligt voor de 

hand om te veronderstellen dat Cassiers gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om niet 

in taal maar in (video)beeld close-ups te creëren en op die manier de poging van Marcel zich 

Albertine eigen te maken te verbeelden. Opvallend genoeg is hiervan op één uitzondering na 

geen sprake in de voorstelling. De close-up beelden die in de voorstelling worden 

geprojecteerd zijn bijna in alle gevallen beelden van de verteller die we volgen in zijn 

herinneringen en op het eind van de voorstelling beelden van Marcel en Albertine om hun 

briefwisseling te ensceneren. In plaats van Albertine te ‘vangen’ in het frame van het 

videobeeld, fixeert Cassiers haar eerder in de grenzen van het fysieke speelvlak. Over de 

mogelijke betekenis van deze keuze komen we later nog uitgebreider te spreken. Voor nu 

merken we op dat deze fysieke restrictie nauw samen hangt met een ander Proustiaans thema 

waar Cassiers de nadruk op vestigt en dat evenzeer verband houdt met het beter willen zien, 

namelijk dat van de slaap (en daaraan verbonden het ontwaken uit de slaap).  

 Marcel houdt ervan om naar Albertine te kijken als ze slaapt. (zie foto 6) Haar roerloze 

gestalte is dan overgeleverd aan zijn blik. De slaap stelt Marcel in staat om Albertine op zijn 

gemak beter te bekijken. Het feit dat zij niet weet dat zij bekeken wordt, verleent zijn kijken 

een sterk voyeuristisch karakter. Het interessante aan het thema van de slaap is dat niet 

alleen het verlangen om beter te willen zien ermee in verband kan worden gebracht, maar dat 

er ook zeer nadrukkelijk allerlei temporele connotaties worden opgeroepen. In zekere zin 

kunnen we de slapende Albertine beschouwen als een voorbode van de dode Albertine. Het is 

interessant om na te gaan hoe Cassiers het thema van de slaap in de voorstelling tot 

uitdrukking brengt. 

 

De slapende Albertine 

 

In de voorstelling wordt op verschillende manieren aan het thema van de slaap gerefereerd. 

Een opvallende verwijzing zien we terug in het kostuum van Albertine. Kempynck heeft de 

actrices die de rol van Albertine spelen, ingesnoerd in een creatie van kussens. (zie foto 6) De 

kostuums fixeren hun lichaam en beperken hen in hun bewegingsvrijheid.118 Toch 

manifesteren de kostuums zich in eerste instantie niet als een vorm van vrijheidsberoving; de 

kostuums ogen heel comfortabel. Ze nodigen de actrices als het ware bijna uit om lekker te 

gaan zitten of liggen. Soms maken ze een kussen uit hun kostuum los om op te zitten of hun 
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hoofd op te leggen.  

 

 

 

 

Foto 6. Proust 2: De kant van Albertine. De slapende Albertine(s). © Jaap Ruurs. 

 

Een terugkerend element in de voorstelling is Marcel die naar het slapende lichaam van 

Albertine kijkt. Zowel in Balbec als in Parijs herhaalt dit ritueel zich veelvuldig. De eerste keer 

in Balbec, als Marcel zich voorover buigt om de slapende Albertine te kussen, wordt Albertine 

wakker en maant ze hem nog daar onmiddellijk mee op te houden, maar bij latere 

gelegenheden waar hij haar vraagt om op zijn bed te komen liggen, zodat hij haar in slaap 

kan zien vallen, werkt zij daar welwillend aan mee. Het is de vertelier Proust die kritisch 

reflecteert op Marcel’s behoefte de slapende Albertine aan zijn zijde te hebben. 

 

Op deze momenten dat ik vlakbij haar was, als ze in haar slaap een plant leek te zijn 

geworden, hervond ik het vermogen om te dromen dat ik anders alleen in haar 

afwezigheid had. Haar slaap maakte zo in zekere zin de liefde mogelijk. Als ik alleen 

was kon ik weliswaar aan haar denken, maar miste ik haar, kon ik haar niet bezitten. 

Als ze aanwezig was kon ik met haar praten, maar raakte te ver van mezelf verwijderd 

om nog te kunnen denken. Als ze sliep hoefde ik niet langer te praten, wist ik dat ik 

niet meer door haar werd bekeken en hoefde ik niet langer aan de oppervlakte van 

mezelf te leven. Als ik haar zo in mijn blik ving, haar onder mijn handen had, dan 

kreeg ik dat idee dat ik nooit had als ze wakker was:  dat ik de hele Albertine kon 

bezitten. (idem, 117) 
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De slaap wast alles weg, zoals ook de zee steeds opnieuw het land verovert en weer 

gladstrijkt. De slaap houdt de belofte van een morgen in zich, de belofte van een tijd die nog 

moet aanbreken. Marcel kijkt graag naar Albertine als ze slaapt. Het zijn de weinige 

momenten dat ze geen strijd leveren, dat ze hem niet tegenspreekt, dat ze hem niet verleidt, 

van zijn werk afleidt. Met haar slapende lichaam vlakbij hoeft hij even niet bang te zijn dat ze 

genot zoekt in de armen van een ander. Evenzeer als hij geniet van haar slaap, koestert hij 

het korte moment waarop zij ontwaakt. 

 

Als zij vanuit de diepte van de slaap de laatste treden beklom van de trap der dromen, 

dan was het mijn kamer waarin ze herboren werd en opnieuw tot leven en tot 

bewustzijn kwam. (idem, 117) 

 

De slapende Albertine is een wezen tussen leven en dood in. Het is in deze hoedanigheid dat 

zij associaties oproept met het genre van het stilleven. Als onbeweeglijk voorwerp is zij 

overgeleverd aan de kunstenaar die zich een beeld van haar probeert te vormen, haar tot 

leven probeert te brengen, haar essentie probeert te vangen. Het begrip stilleven legt de 

nadruk op het spanningsveld tussen het beweeglijke en het bewegingsloze; het Franse begrip 

nature morte maakt duidelijk hoe zeer dit spanningsveld samenhangt met dat van het leven 

en de dood, het bezielde en het onbezielde. Beide begrippen leggen in hun taalkundige 

verschijning precies de vinger op het problematische van de relatie van Marcel met Albertine; 

om haar werkelijk te kunnen bezitten, moet zij van haar beweeglijkheid, waar hij zo van onder 

de indruk is, ontdaan worden. Zij moet sterven (voor de nacht), zodat hij haar in zijn 

verbeelding als een kunstenaar tot leven kan brengen. Zijn voyeurisme krijgt hiermee 

ontegenzeggelijk ook een artistieke dimensie. Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk 

constateerden is de blik van Marcel in essentie een esthetiserende blik. 

 Net zoals Swann in De kant van Swann in Odette meer de Sapphora van Botticelli 

meende te herkennen dan dat hij Odette zelf zag, ontwaart Marcel in de gestalte van de 

slapende Albertine – met name in het silhouet van haar haarlokken op het kussen in het 

halfduister – de ‘bleke rechtopstaande maanbomen in de achtergrond van de Raphaeleske 

schilderijen van Elstir’.(idem, 127)119 Haar lichaam dient zich in de taal van Proust aan als een 

schilderachtig landschap. In de enscenering van Cassiers dringt zich door het volumineuze 

karakter van het kostuum van kussens eerder de associatie met een sculptuur op. In beide 

gevallen manifesteert het lichaam van Albertine zich in ieder geval als een kunstzinnig 

materiaal. Dit wordt nog eens onderstreept tijdens de enige scène waarin Cassiers de camera 

wel inzet om Albertine live van dichtbij in beeld te brengen en de verteller Proust een 

videocamera pakt en hiermee langzaam het roerloze lichaam van Albertine verkent. Zo wordt 

Albertine in deze scène niet alleen door de fysieke ruimte (het witte speelvlak) maar ook door 

de camera (de blik van Marcel) ingekaderd. De camera krijgt hier ook een zintuiglijke 
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dimensie. De camera glijdt over haar lichaam, zoals vingers een lichaam strelen of zoals met 

een kwast de contouren van een lichaam worden geschetst. Het witte speelvlak waarop het 

lichaam van Albertine ligt, laat zich in dit opzicht ook begrijpen als het doek van de schilder - 

of het lege papier van de schrijver, de lege tentoonstellingsruimte in het museum - een 

kunstzinnig kader waarbinnen de artistieke verbeelding vrij spel heeft. 

 De slapende Albertine ‘leeft stil’ en is overgeleverd aan Marcels blik. Hij maakt een 

beeld van haar, zoals hij in De kant van Swann al eerder deed met zijn moeder, Gilberte en 

Odette. Een beeld dat hij kan bewaren, bij zich kan dragen, naar believen op kan roepen. In 

De kant van Albertine is Albertine De Vrouw. Een vrouw die zij enkel kan zijn omdat zij zich er 

niet van bewust is dat ze bekeken wordt. Een lege huls, ontdaan van haar individualiteit, klaar 

om ingekleurd te worden door de schilder, omschreven te worden door de schrijver. 

 

Als ze sliep hoefde ik niet langer te praten, wist ik dat ik niet meer door haar werd 

bekeken en hoefde ik niet langer aan de oppervlakte van mezelf te leven. Als ik haar 

zo in mijn blik ving, haar onder mijn handen had, dan kreeg ik dat idee dat ik nooit 

had als ze wakker was:  dat ik de hele Albertine kon bezitten. (idem, 117) 

 

Marcel kan blijkbaar alleen nog maar door Albertine ‘bewogen’ worden wanneer zij zelf stil ligt. 

Haar onbeweeglijkheid stelt hem in staat de beweging in zijn hoofd te voltrekken. Proust 

romans gaan veelal over de verbeelding, de suggestie, de beweging in het hoofd, waardoor 

het eigenlijke leven niet geleefd voorbij gaat. Dit is, zoals we in het hierna volgende zullen 

zien, in meerdere opzichten het geval in de relatie van Marcel met Albertine. 

 

Een leven buiten de tijd 

 

Eenmaal in Parijs maakt Marcel van Albertine een gevangene. Op zijn uitnodiging trekt zij bij 

hem in en hij probeert haar te bewegen zoveel mogelijk bij hem thuis te blijven. Van een 

werkelijk gelijkwaardig samenleven is echter geen sprake. Marcel houdt haar aanwezigheid 

voor de buitenwereld zo goed mogelijk verborgen. Opvallend is dat het derde deel van de 

cyclus, De kant van Charlus, zich grotendeels in dezelfde historische periode afspeelt als De 

kant van Albertine. We zien hoe Marcel regelmatig verschillende salons frequenteert. Albertine 

komt echter in die gehele voorstelling niet voor en in gesprekken met anderen verwijst Marcel 

maar zeer sporadisch naar haar aanwezigheid in zijn huis. Hij heeft het dan standaard over 

zijn ‘nichtje’. Alleen tegen zijn beste vriend Saint-Loup is hij open en eerlijk over zijn relatie 

met Albertine. In tegenstelling tot de sociale wereld van de beau monde die centraal staat in 

De kant van Charlus, is De kant van Albertine dus volledig gericht op de exclusieve, private en 

geïsoleerde wereld van de liefde. Er is hier met recht sprake van twee hele verschillende 

‘kanten’, al moeten we tegelijkertijd constateren dat de wereld van de aristocratie en de 

wereld van de liefde ook een opvallende overeenkomst vertonen, maar daarover later meer. 
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In Parijs spelen alle scènes tussen Marcel en Albertine zich binnenshuis af, alles binnen de 

grenzen van het witte speelvlak. Hun wereld is als een stolp waaronder het leven tot stilstand 

is gekomen, terwijl daarbuiten het leven en de tijd voort gaat. Het is precies daarom dat 

Marcel het liefst niet wil dat Albertine erop uittrekt. Hij wil niet dat ze verandert. De 

buitenwereld is in de voorstelling weliswaar niet zichtbaar – het witte speelvlak ligt letterlijk in 

een pikzwarte ruimte – maar haar dreiging is des te meer voelbaar. De momenten (die nooit 

getoond worden) dat Albertine er alleen of met vriendinnen op uittrekt, leiden bij haar 

thuiskomst steevast tot een kruisverhoor. Marcel is ervan overtuigd dat Albertine constant 

tegen hem liegt en regelmatig lijkt het er ook op dat Albertine het nodige achterhoudt, al 

wordt het niet duidelijk of haar elkaar tegensprekende verklaringen het gevolg zijn van 

Marcel’s spervuur aan vragen of omdat ze echt iets te verbergen heeft. De scènes eindigen 

allemaal in ruzie.  

 Niet alleen is de wereld van Marcel en Albertine geïsoleerd van het dagelijkse, sociale 

leven, ook de historische tijd is een opvallende afwezige. Weliswaar zijn er tijdens de 

voorstelling spaarzame tijdsaanduidingen door middel van de projecties van jaartallen, maar 

het blijft volstrekt onduidelijk wat zich in deze tijd aan (belangwekkende) historische 

gebeurtenissen voordoet. Dit is heel anders dan in De kant van Swann waar Cassiers 

nadrukkelijk heeft gekozen voor een historische contextualisering door verwijzingen naar 

belangrijke uitvindingen uit het fin de siècle en toespelingen op de Eerste Wereldoorlog. De 

historische tijd lijkt echter geen vat te krijgen op de wereld van de iiefde. Het zijn twee 

verschillende werelden die naast en afzonderlijk van elkaar lijken te bestaan.  

 Deleuze, zoals we eerder hebben gezien in hoofdstuk 4, begrijpt het beeld van een 

wereld die zich buiten de tijd plaatst en waarin de tijd als het ware stil lijkt te staan, als een 

bijzondere vorm van het kristalbeeld, te weten het kristal in ontbinding. Binnen het kristal in 

ontbinding gaat de tijd onherroepelijk verloren en de geschiedenis die men angstvallig buiten 

probeert buiten te houden, snijdt als een laser in het kristal. Ook al brengt Deleuze het kristal 

in ontbinding met name in verband met de aristocratische wereld en zijn hang aan conventies 

en codes, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, de wereld van de liefde zoals die 

door Proust wordt beschreven en door Cassiers wordt geënsceneerd lijkt aan dezelfde 

eigenschappen te voldoen. Ook in de wereld van de liefde is sprake van angst voor 

transformatie en verandering en het verlangen naar het beheersen van de tijd. Ook hier zien 

we dat de tijd van de liefde uiteindelijk onherroepelijk verloren gaat. De tijd die Marcel zo 

angstvallig buiten de deur probeert te houden, dringt uiteindelijk in zijn meest radicale vorm – 

die van de dood - onhoudbaar zijn liefdeswereld binnen. Redding, zo stelt Deleuze, komt in 

het kristal in ontbinding altijd te laat. Ook dat is het geval in De kant van Albertine. Pas na 

haar dood arriveert de laatste brief van Albertine waarin zij Marcel laat weten bij hem terug te 

keren.  

 Ondanks al zijn pogingen om het leven en de liefde te beheersen en om Albertine in 

een slapend beeld te vereeuwigen om haar zo voor altijd bij zich te kunnen houden, blijken 
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zijn bezweringen niet voldoende om de werkelijkheid buiten de deur te houden. Albertine, die 

hij zo bewonderde om haar levendigheid en beweeglijkheid, en die hij probeerde te bezitten 

door haar van haar levendigheid en beweeglijkheid te ontdoen, waardoor zij hem uiteindelijk 

verliet, die Albertine, die hij zo graag weer terug wilde hebben, maar voor wie hij niet durfde 

te kiezen totdat het te laat was, raakt hij voor eeuwig kwijt, wanneer zij, uitbundig als altijd, 

met haar paard uit rijden gaat en dodelijk ten val komt. Na het bericht van haar dood zien we 

een projectie van het verstilde gezicht van Albertine op het speelvlak, de achterwand en de 

bol. Het gezicht transformeert in een dodenmasker en van een dodenmasker weer in andere 

verstilde gezichten. Zelfs nu lukt het blijkbaar niet om vat te krijgen op de gestalte van 

Albertine. (zie foto 7) Zelfs nu zet de voortdurende transformatie door. 

 

 

 

Foto 7. Proust 2: De kant van Albertine. Projectie van het dodenmasker. © Jaap Ruurs 

 

In de voorstelling komen de herinnering van Proust aan de dood van Albertine en het besef 

van Marcel dat hij haar kwijt is samen in het op de bol geprojecteerde gezicht van de verteller 

Proust. De bol begint steeds sneller te draaien. Het lijkt alsof het hoofd van Proust zelf 

letterlijk op hol slaat. Zoals een film 24 beeldjes per seconde toont om in onze ogen een 

natuurlijk beeld te genereren, zo hebben de gedachten van de verteller Proust zich tot dan toe 

in een gelijkmatig ritme ontvouwen. Op dit punt in de voorstelling raakt Proust echter de 

controle kwijt. De stroom aan woorden staakt, hij hapert, verspreekt zich, hort en stoot door 

de tekst en heeft steeds meer moeite om boven de verontrustende, brommende en dissonante 

geluiden van de soundscape uit te komen. Proust beheerst de situatie niet, maar de situatie 

grijpt hem. En juist dat is nu aangrijpend. Het besef dat de herinnering die hij hier ophaalt er 
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één is die hem tot het diepste toe bewogen heeft, nog steeds beweegt en altijd zal blijven 

bewegen. Daarin overstijgt die herinnering het particuliere en zegt iets over elk verlies van 

een geliefde.  

 En zo blijken ook leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wordt niet 

juist door de dood het leven pijnlijk voelbaar in zijn onbeheersbaarheid? Zoekend naar het 

zalige moment dat de belofte inhoudt van dat wat nog komen gaat, wordt Marcel bruut 

geconfronteerd met het moment van de dood die de zekerheid behelst van wat nooit meer 

komt. De tijd is verloren gegaan. Dat wil zeggen, nog voor hij goed en wel gekomen is. Want 

het is uiteindelijk niet de dood die de relatie tussen Marcel en Albertine beëindigt. De dood is 

slechts de definitieve bevestiging van het onheil dat zich al veel eerder aandiende. De poging 

om door de fysieke nabijheid van je geliefde – of dit nu is door haar in haar slaap te 

observeren of door haar in je huis op te sluiten - deze volledig te kunnen bezitten en te 

begrijpen is tot mislukken gedoemd, zoals de verteller Proust constateert. Of zoals Bal stelt:  

wanneer het subject naar het object van zijn verlangen kijkt en er steeds dichter naar toe 

beweegt, eindigt hij onherroepelijk té dichtbij. Het verlangen slaat dan om in een gevoel van 

vervreemding en soms zelfs afkeer en walging. (1997, 204). Marcel maakt bij het 

interpreteren van de raadselachtige tekens van de liefde volgens Deleuze de cruciale, maar 

onontkoombare fout dat hij er ten onrechte van uitgaat dat diegene die de tekens uitzendt ook 

de oplossing van het raadsel bezit. Verlangen veronderstelt dat het object/subject zelf 

begerenswaardig is en het is om deze reden, zo stelt Deleuze, dat minnaars hun geliefden 

proberen te bezitten. (1964, 37-38)  

 In een poging om Albertine te bewaren, zodat zij altijd dat meisje zal blijven waar hij 

voor is gevallen, verandert zij juist in iemand met wie Marcel paradoxaal genoeg niet samen 

wil zijn. Een dood meisje, zonder leven. 

 

Het was een vreemd ding hoe dwars door de muren van haar gevangenschap het lot 

dat de mens verandert, had kunnen toeslaan en het jonge meisje uit Balbec tot in 

haar wezen had kunnen transformeren in een saaie en gedweeë gevangene. Het was 

dezelfde Albertine niet meer. Omdat zij niet langer, zoals in Balbec, onophoudelijk 

wegvloog op de fiets; omdat zij alleen, gedwee en opgesloten bij mij, niet meer dat 

vluchtige, omzichtige en listige wezen was, wiens uitstraling zich uitstrekte over de 

vele ontmoetingen die ze zo handig wist te verbergen. Omdat de zeewind haar kleren 

niet meer opbolde en, vooral, omdat ik haar vleugels had afgesneden, was ze niet 

langer een beeld van de Overwinning, maar een lastige slavin. Ik wilde haar het liefst 

kwijt. (Jans e.a, 2003, 135) 
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De liefde en de kunst 

 

De esthetica van Proust is gebaseerd op de idee dat in de wereld van de liefde (en de 

aristocratie) de tijd onherroepelijk verloren en voorbij gaat, maar dat in de kunst de tijd 

herwonnen kan worden. Teleurstellingen in de wereld van de aristocratie en de wereld van de 

liefde en een werkelijk inzicht in de potentie van de kunst maken dat Marcel in A la recherche 

du temps perdu uiteindelijk zijn roeping als schrijver ontdekt. Zo ver is het in De kant van 

Albertine nog lang niet. Toch speelt het thema van de kunst al wel een rol in de voorstelling.  

 Eén van de redenen waarom Marcel Albertine kwijt wil, is dat hij vindt dat zij hem 

afhoudt van zijn pogingen om over kunst te denken en te schrijven. Hij stoort zich aan haar 

gebrek aan kennis van de kunst en laat niet na haar op haar gebrekkige kennis attent te 

maken. Als zij in zijn buurt is, kan hij niet werken. Als zij niet in zijn buurt is, vraagt hij zich af 

wat ze aan het doen is en komt van werken evenmin iets terecht. Ook zijn ambitie om 

kunstcollectioneur te worden, verdwijnt in het leven met Albertine steeds meer op de 

achtergrond. Zonder haar, zo weet hij zeker, had hij nu in Venetië gezeten om zich in de kunst 

van de oude meesters te verdiepen.  

 

Ik had mezelf beloofd dat ik net zoals Swann verzamelingen zou gaan aanleggen van 

schilderijen, van beelden , en toch ging al mijn geld naar paarden, een atuo en 

garderobes voor Albertine. Maar was er in mijn kamer niet een veel kostbaarder 

kunstwerk dan al die dingen bij elkaar? Het was Albertine zelf. (Jans, e.a, 2003, 159) 

 

Na deze tekst van Marcel volgt een lange monoloog waarin hij gedetailleerd de schoonheid en 

gratie van Albertine beschrijft, terwijl ze achter de pianola zit en speelt. Haar mooie benen, 

haar ogen als opalen, haar handen die hem doen denken aan de Heilige Cecilia. In zijn 

beschrijving maakt het verlangen haar lichaam te voelen en aan te raken zich weer van hem 

meester. Marcel realiseert zich niet dat hij zijn droom om verzamelaar te worden, dichter 

nadert dan hij zelf denkt. Net als Swann benadert hij zijn geliefde als een mooi exemplaar dat 

hij aan zijn kunstverzameling toe wil voegen. De verzamelaar is uit op bezit en behoud. Zowel 

in de liefde, zoals we in dit hoofdstuk hebben gezien, als in de kunst is dat een doodlopende 

weg, al ziet Marcel dat in De kant van Albertine niet. Voor dat inzicht zijn we op de verteller 

aangewezen. De dood van Albertine heeft hem getoond dat wezenlijk inzicht in de liefde niet 

bestaat. Evers suggereert dat zonder haar dood Marcel waarschijnlijk een nieuwe Swann zou 

zijn geworden. (2004, 82). De verteller realiseert zich dat het verlangen om ons in de ander te 

verplaatsen alleen in de kunst gerealiseerd kan worden. 

 

De enige werkelijke reis (...), is niet het reizen naar nieuwe landschappen, maar het 

hebben van andere ogen, het kunnen zien van de wereld door de ogen van een ander, 

van honderd anderen, het kunnen zien van de honderd werelden die elk van hen ziet, 
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die elk van hen is, en dat is precies wat we kunnen met een Elstir, met een Vinteuil; 

met kunstenaars van hun kaliber vliegen we werkelijk van ster naar ster. (Jans e.a. 

2003, 131) 

 

 

Tot slot 

 

Laten we terugkeren naar de vraag die ik mij aan het begin van dit hoofdstuk stelde. Hoe gaat 

Cassiers in De kant van Albertine om met het moderne dilemma van de representeerbaarheid 

van dat wat zich aan fixatie onttrekt? Hoe verbeeldt hij het spanningsveld tussen vluchtigheid 

en fixatie? Ik vroeg mij onder andere af welke rol Cassiers video toe zou bedelen. In de 

technologie van video ligt immers dit spanningsveld al besloten. In de analyse heb ik 

onderzocht hoe Cassiers de relatie tussen Marcel en Albertine ensceneert. Het is namelijk in 

hun relatie dat de dynamische wisselwerking tussen het voorbijgaande en het blijvende zich 

manifesteert. 

 We moeten concluderen dat Cassiers nauwelijks video inzet om de relatie tussen 

Marcel en Albertine te verbeelden. De meeste videobeelden zijn live close-ups van de verteller 

Proust die getoond worden tijdens zijn korte reflexieve monologen. Daarnaast worden beelden 

geprojecteerd die suggesties van ruimte oproepen – eindeloos af een aan rollende golven (zee 

en strand), een vloer en de rand van een gordijn dat door de wind in beroering is gebracht, 

een schommelende lamp (slaapkamer). Het valt op dat in alle beelden beweging een 

belangrijke rol speelt. De zee, het gordijn, de lamp, allen zijn ze in voortdurende beweging. 

De beelden verwijzen op subtiele wijze naar het continue in wording zijn van dingen (en 

mensen) en brengen zo een belangrijk temporeel thema van de voorstelling tot uitdrukking. 

De vraag dringt zich op waarom Cassiers juist in de representatie van Albertine, die dit thema 

bij uitstek belichaamt, niet voor video kiest. In plaats van te kiezen voor de vermenigvuldiging 

van Albertine door middel van video, kiest hij ervoor om de figuur van Albertine niet virtueel, 

maar fysiek te verdubbelen. Hij laat twee actrices in identiek kostuum tegelijkertijd de rol van 

Albertine vertolken. De vraag is wat de verschillen zijn tussen deze twee strategieën van 

verdubbeling en vooral natuurlijk welke verschillende werking er vanuit gaat. 

 Vanuit een mediakritisch perspectief zouden we kunnen zeggen dat Cassiers de 

strategie van de vermenigvuldiging losmaakt uit zijn technologische context en bevrijdt van de 

connotatie van technologische reproductie waar het in het perspectief van de moderniteit zo 

onlosmakelijk mee verbonden is gemaakt. De twee Albertines komen niet van de lopende 

band, ze zijn niet het resultaat van seriële productietechnieken. Ze zijn geen afdrukken die in 

een badje van chemicaliën zijn ontwikkeld. Het zijn geen klonen die in een laboratorium uit 

genetisch materiaal zijn geconstrueerd. Integendeel, ze verwijzen niet naar de mogelijkheid 

om de werkelijkheid met behulp van technologie te reproduceren, maar naar het voortdurende 

in wording zijn van de werkelijkheid en van mensen in die werkelijkheid zelf. Cassiers 
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humaniseert als het ware de techniek van reproductie. Hiermee verlegt hij de aandacht van 

reproductie als een rationele techniek en handeling van beheersing naar vermenigvuldiging als 

een manifestatie van een ervaring van contingentie. Door de concrete fysieke verdubbeling 

van Albertine lijkt Cassiers te suggereren dat de verschillende gedaantes van Albertine 

allemaal even werkelijk en concreet zijn en dat er niet zoiets bestaat als ‘de ware’ Albertine, 

een suggestie die wel zou worden gewekt in het geval van de virtuele verdubbeling van 

Albertine. Het is niet alleen in de verbeelding van Marcel dat Albertine verschillende vormen 

aanneemt, het is Albertine zelf die niet op één verschijning teruggevoerd kan worden. Er is 

niet een meer of minder ware Albertine, een werkelijke of een gedroomde Albertine, een 

fysieke of virtuele Albertine. Albertine belichaamt een complexe, meerduidige realiteit.  

 Door Albertine als een concrete fysieke verschijning in de ruimte te ensceneren, wordt 

het voor Cassiers ook mogelijk om meer de aandacht te vestigen op de problematische rol die 

lichamelijkheid speelt in de relatie van Marcel en Albertine. De enige mogelijkheid die Marcel 

heeft om Albertine aan zich te binden is het beperken van haar fysieke bewegingsvrijheid. We 

hebben gezien hoe deze beperking tot uitdrukking komt in de vormgeving van de ruimte (het 

witte speelvlak) en het kostuum voor Albertine. Het feit dat Albertine als concreet lichaam 

aanwezig is in de door Marcel gecreëerde gevangenis vestigt paradoxaal genoeg vooral de 

aandacht op de mate waarin zij hem desondanks ontsnapt. Haar lichaam, zoals de verteller 

Proust zegt, was weliswaar in de macht van zijn lichaam, maar haar gedachten ontsnapten 

aan de greep van zijn gedachten. (Jans e.a. 2003, 163) De aanwezigheid van het fysieke 

lichaam als buitenkant, als omhulsel verwijst dus voortdurend naar de onmogelijkheid om vat 

te krijgen op wat dat lichaam omhult. Die wereld is aan het zicht onttrokken. We hebben in De 

kant van Swann gezien dat video de mogelijkheid biedt om perspectiefwisselingen te 

ensceneren. In De kant van Albertine is het juist het probleem dat het Marcel niet lukt om het 

gezichtspunt van Albertine in te nemen. Hij kan haar alleen maar van buitenaf, als lichamelijk 

object, benaderen. Het niet gebruiken van video versterkt naar mijn mening dit gevoel. 

 Verder is het met betrekking tot de rol van lichamelijkheid in De kant van Albertine 

opvallend dat er van werkelijk lichamelijk contact tussen Marcel en Albertine weinig sprake is. 

In het begin van hun relatie is er weliswaar nog sprake van een duidelijke fysieke 

aantrekkingskracht – Marcel en Albertine draaien om elkaar heen, frummelen wat aan elkaar – 

maar al snel neemt de afstand tussen hen toe. Marcel spreekt wel steeds over zijn verlangen 

naar haar lichaam, maar raakt Albertine tegelijkertijd niet aan. In plaats daarvan kijkt hij naar 

haar. Het feit dat zij bovendien slaapt als hij naar haar kijkt, versterkt alleen maar het gebrek 

aan fysiek contact tussen beiden. Juist de fysieke aanwezigheid van de acteurs in dat kleine 

speelvlak maakt in het tweede deel van de voorstelling pijnlijk voelbaar hoe groot de afstand 

tussen Marcel en Albertine feitelijk is. Marcel probeert zich de slapende Albertine niet met zijn 

handen maar met zijn blik toe te eigenen. Eigenlijk raakt hij haar met zijn ogen aan. Het is 

precies deze afstandelijke vorm van aanraking die Cassiers tot uitdrukking brengt door de 

verteller Proust de slapende Albertine met de camera te laten filmen. Het beeld van Albertine 
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dat het resultaat is van dit filmen verwijst in dit geval niet zozeer naar het subjectieve beeld 

dat Marcel zich van Albertine vormt, een strategie die Cassiers zoals gezegd veelvuldig in De 

kant van Swann inzet, maar het kijken van Marcel zelf. Een kijken waarbij Marcel Albertine 

dicht nadert, maar nooit werkelijk aanraakt. Tussen de blik van Marcel en het lichaam van 

Albertine staat altijd de lens. 

 We kunnen concluderen dat Cassiers in de verbeelding van de relatie van Marcel met 

Albertine veel meer de nadruk vestigt op de manier waarop Marcel met Albertine omgaat 

(Albertine als project) dan op het innerlijke beeld dat Marcel van Albertine heeft. Met andere 

woorden, in De kant van Albertine staat vooral de concrete interactie tussen twee geliefden 

centraal. Cassiers toont in de enscenering van de relatie van Marcel en Albertine een concrete 

wereld waarin de personages meer handelend, dan reflecterend of ervarend optreden. Het is 

niet voor niets dat in dit deel van de cyclus dialogen zo’n belangrijke rol spelen. Jacques 

Kruithof merkt in een reactie op De kant van Albertine op dat veel van de teksten die bij 

Proust in de indirecte rede zijn geschreven, in de voorstelling tot dialogen zijn omgevormd.  

Bovendien wordt in de roman de liefdesgeschiedenis van Marcel en Albertine ook nog eens 

achteraf verteld, terwijl in de voorstelling de relatie zich in het heden manifesteert. (Jans e.a. 

2004, 88) Dit heeft tot gevolg dat Albertine bij Proust veel nadrukkelijker als zelfstandig figuur 

aanwezig is en niet alleen als herinnering in de gedachtewereld van de verteller, ook al blijft 

het een feit dat de focus meer ligt op de manier waarop Marcel met Albertine omgaat dan 

andersom. Een ander effect is dat de aandacht hierdoor wordt gevestigd op de actualiteit van 

de relatie en de actualiteit van de handelingen van beiden in die relatie.  

 Een groot deel van De kant van Albertine kan dan in zeker opzicht ook als 

relatiedrama worden begrepen, met een klassieke dramatische structuur. De wereld van 

Marcel en Albertine is een opzichzelfstaande autonome wereld, de tijd voltrekt zich lineair, de 

handelingen ontvouwen zich volgens het principe van causaliteit en de nadruk ligt op de 

psychologische drijfveren van het handelen. Het deel vormt hiermee een relatief vreemde 

eend in de bijt van de gehele serie. Zo bekeken is het ook niet verwonderlijk dat Cassiers niet 

of nauwelijks video inzet in het verbeelden van deze wereld. Cassiers staat er immers om 

bekend dat hij video en in het bijzonder live video inzet om een innerlijke wereld van 

gedachten, herinneringen en dromen te creëren. Hij gebruikt video zowel om uitdrukking te 

geven aan de reflexiviteit van het denken als aan de intensiteit van de persoonlijke ervaring 

en wil met video juist de geslotenheid van een dramatische wereld te doorbreken. Dat de 

wereld van Marcel en Albertine in De kant van Albertine door de inzet van video niet werkelijk 

doorbroken of ontmaskerd wordt, heeft naar mijn mening alles te maken met het feit dat in dit 

deel de nadruk wordt gelegd op Marcel’s onwetendheid. Hij doorziet de waarheid van de 

tekens van de liefde niet. Het antwoord op het raadsel van de verloren tijd ligt niet in de laag 

van het verleden die in De kant van Albertine wordt blootgelegd. Hij is verder dan ooit 

verwijderd van zijn roeping om kunstenaar te worden.  

 Het inzicht van de verteller dringt in De kant van Albertine niet door in het leven van 
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Marcel. Proust bevindt zich voortdurend in de donkerte buiten en achter het in het licht 

badende speelvlak waarop de relatie tussen Marcel en Albertine zich ontvouwt en zijn 

monologen worden slechts door het publiek gehoord. Proust zelf zien we in het schemer 

nauwelijks, slechts zijn afspiegeling op het flakkerende beeld van de bol of op de achterwand 

en soms zijn uitgelichte hoofd wanneer hij voor de camera verschijnt. De jonge Marcel en de 

oude Proust zijn in De kant van Albertine in allerlei opzichten lichtjaren van elkaar verwijderd.  

 Marcel’s gebrek aan inzicht maakt het hem onmogelijk om zelf een halt toe te roepen 

aan zijn onmogelijke relatie met Albertine. De schrijver Proust laat er de dood voor opdraven. 

Cassiers blijft trouw aan die keuze. Het is het tragische einde van een tragische liefde. Het is 

pas in het derde deel, De kant van Charlus, dat Cassiers video inzet als een strategie om de 

op illusies gebaseerde wereld van Marcel volledig aan gruzelementen te slaan. Dan pas 

realiseert Marcel zich dat, wil hij aan zijn roeping als kunstenaar gehoor geven, hij zich 

radicaal moet terugtrekken uit de wereld van alledag. In het volgende hoofdstuk zullen we 

uitgebreid stil staan bij de manier waarop Cassiers video gebruikt om de mondaine wereld van 

de salon – een wereld waar Marcel lang van gedroomd heeft toe te behoren – genadeloos te 

ontmaskeren. 



 221 

HOOFDSTUK 7  PROUST 3: DE KANT VAN CHARLUS 

 

 

Introductie van de temporele thema’s in de kant van Charlus 

 

In tegenstelling tot De kant van Albertine waarin Cassiers inzoomt op het liefdesleven van 

Marcel en het merendeel van de gebeurtenissen zich voltrekt in de beslotenheid van het huis, 

onttrokken aan het oog van derden, daar staat in De kant van Charlus het sociale leven van 

Marcel centraal. De voorstelling is opgebouwd rondom twee salons die Marcel regelmatig 

frequenteert, die van Madame de Guermantes en van Madame de Villeparisis. De salon van 

eerstgenoemde geniet veruit het hoogste aanzien in de beau monde van Parijs. Marcel heeft 

er jaren lang van gedroomd om tot de kennissenkring van de familie de Guermantes gerekend 

te kunnen worden en in De kant van Charlus gaat die droom in vervulling. De naam alleen 

heeft altijd al een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem gehad. Deze stond voor hem 

gelijk aan een wereld van beschaving, eloquentie, eruditie en fijnzinnigheid. Marcel is er stellig 

van overtuigd dat iets van de verfijning van de Guermantes op hem af zal stralen wanneer hij 

in hun nabijheid verkeert.  

 De wereld van de salon is, na de jeugd van Marcel en zijn eerste serieuze liefde als 

adolescent de derde laag van het verleden (cf. Deleuze) die in de zoektocht naar de waarheid 

van de verloren en herwonnen tijd centraal staat. De hoge verwachtingen die Marcel heeft van 

zijn toetreding tot de hoogste societykringen lopen echter op een grote teleurstelling uit. Leert 

Marcel in De kant van Albertine met vallen en opstaan de tekens van de liefde te ontcijferen, 

in De kant van Charlus wacht hem dezelfde opdracht met betrekking tot de tekens van de 

beau monde. Achter een façade van beschaving gaat een hoop platvloersheid, domheid en 

hypocrisie schuil. Volgens Deleuze manifesteert de wereld van de aristocratie zich bij Proust 

als een wereld in verval. Dit verval moeten we in temporele zin opvatten als het verloren gaan 

van de tijd en vormt het grote thema van dit derde deel van de cyclus. Dit is, zoals we in het 

eerste hoofdstuk hebben gezien, de ‘knagende tijd’ waar Hauser van spreekt. 

 We hebben in het eerste hoofdstuk gesteld dat de moderniteit zich nestelt in het 

spanningsveld tussen een ongebreideld vooruitgangsgeloof en een diep cultuurpessimisme. 

Het moderne optimisme kan niet los worden gezien van de opeenstapeling van technologische 

uitvindingen aan het eind van de negentiende eeuw die het leven van de moderne mens beter, 

gemakkelijker en sneller beloofden te maken. In De kant van Swann hebben we gezien hoe 

Cassiers de snelheid waarmee steeds weer nieuwe technologieën zich aandienden, verbeeldde 

door een reeks jaartallen met de uitvindingen uit dat jaar in een hoog tempo achter elkaar te 

projecteren. De dynamiek van een wereld in verandering werd er treffend mee tot uitdrukking 

gebracht. De projecties minderden vaart bij het naderen van de Eerste Wereldoorlog en 

stopten uiteindelijk bij het uitbreken ervan. Het is op dit punt dat De kant van Charlus juist 

verder gaat, zij het dat de oorlog eerder de achtergrond is waartegen de wereld van de salon 
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wordt geplaatst, dan het centrale thema van de voorstelling. Hierin blijft Cassiers trouw aan 

de roman van Proust. Juist in het feit dat in de salon de dreiging van de oorlog en, als deze 

eenmaal is uitgebroken, ook de oorlog zelf wordt gebagatelliseerd, ligt het spanningsveld van 

de voorstelling besloten. De salon vertegenwoordigt een wereld die gedoemd is ten onder te 

gaan. Zich vastklampend aan tradities en gewoontes onderkent de salon niet dat zij wordt 

omringd door een wereld in beweging. Terwijl buiten de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid 

losbarst, blijkt men in de salon meer geinteresseerd in de laatste dagelijkse roddels of zingt 

men de lof op de schoonheid van het Duitse soldatenlichaam. De salon is een wereld die zich, 

tevergeefs, aan de geschiedenis probeert te onttrekken. Het is juist deze poging die zo 

ontluisterend is en die Marcel wakker schudt.  

 In deze analyse zullen we onderzoeken hoe Cassiers het spanningsveld verbeeldt 

tussen een wereld op drift en twee salons waarin men de werkelijke betekenis van de 

ingrijpende historische gebeurtenissen volledig ontkent. Aan de hand van Deleuze’s concept 

van het tijdskristal zullen we proberen deze wereld te duiden. We zullen in het bijzonder 

bekijken welke rol video speelt in de verbeelding van de salons als tijdkristallen, maar ook 

kostuum, vormgeving en muziek zullen niet onbesproken blijven.  

 

 

Narratieve tijdsstructuur in De kant van Charlus 

 

De kant van Charlus opent anders dan de eerste twee delen van de cyclus niet met een 

monoloog van de verteller Proust, maar met een dialoog tussen Marcel en de baron de 

Charlus. In de figuur van de baron liggen eigenlijk alle belangrijke thema’s besloten die een rol 

in de voorstelling spelen. De baron, een belangrijke en graag geziene gast in de beau monde 

van Parijs, heeft interesse opgevat voor de jonge Marcel. Zijn contact met de baron is voor 

Marcel de sleutel tot de wereld van de aristocratie die hij zo bewondert en waar hij zo graag 

tot wil behoren. Tegelijkertijd staat de baron symbool voor een schaamteloos en soms pervers 

estheticisme en dilettantisme. Gedurende de voorstelling zullen we de baron leren kennen als 

een wispelturige, met zichzelf ingenomen ijdeltuit die mooie jonge jongens als lekkere hapjes 

beschouwt en zich in ruil voor wat lichamelijke aandacht graag als hun mentor opwerpt. 

Uiteindelijk wordt hij als gevolg van zijn perverse gedrag uit de hoogste kringen verstoten. 

 Na de dialoog tussen de baron en Marcel volgt een monoloog van de verteller. Net als 

in de vorige twee delen is de verteller in een staat van zintuiglijke verwarring. Het is een 

bewuste keuze van Cassiers om de voorstellingen steeds te starten vanuit de zintuiglijkheid. 

Vanuit de prikkeling van de zintuigen komt de herinnering op gang en vanuit de herinnering 

ontvouwt zich het verhaal van de voorstelling. In De kant van Swann bevindt de verteller zich 

in het schemer tussen nog slapen en al wakker zijn, in De kant van Albertine is de verteller 

koortsig en wordt zijn waarneming vervormd, in De kant van Charlus is de verteller dronken. 

Zijn dronkenschap maakt dat zijn herinneringen zich als losse, warrige flarden aan hem 
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voordoen. Deze sensaties doen hem denken aan de beelden van de toverlantaarn die hij als 

kind had. In zijn herinnering versmelten de beelden van deze toverlantaarn met die van 

Madame de Guermantes. 

 Vervolgens wordt in chronologische volgorde een aantal verschillende verhaallijnen 

door elkaar verweven die zich grofweg tussen 1898 en 1919 afspelen. In De kant van Charlus 

probeert Marcel zich nadrukkelijk als schrijver te manifesteren. Hij presenteert zich als zodanig 

aan anderen, maar tegelijkertijd moeten we constateren dat hij meer over schrijven praat, 

dan dat hij daadwerkelijk schrijft. We volgen de ontmoetingen tussen Marcel en zijn vriend 

Robert de Saint-Loup (eveneens een Guermantes). Tijdens deze ontmoetingen houden ze 

elkaar op de hoogte over de vrouwen in hun leven en over hun dagelijkse bezigheden (Marcel 

klaagt dat hij niet aan schrijven toekomt). Zijn contact met Robert verleent Marcel de zo hevig 

gewenste toegang tot de zeer hoog geachte en moeilijk toegankelijke salon van Madame de 

Guermantes. Via de persoon van Robert die kapitein in het leger is, krijgen we, zij het 

mondjesmaat, informatie over de oorlog. Lang gelooft Robert niet werkelijk dat er oorlog zal 

komen. Hij en met hem vele anderen nemen het allemaal niet zo serieus. Wanneer de Eerste 

Wereldoorlog echter uitbreekt en Robert naar het front wordt gestuurd, slaat zijn stemming 

om. Uit de brieven die Robert Marcel stuurt, komt nu een heel ander beeld van de oorlog naar 

voren. Uiteindelijk sneuvelt Robert in een gevecht en verliest Marcel zijn beste vriend. 

 

 

 

Foto 8. Proust 3: De kant van Charlus. Marcel en Charlus. © Pan Sok. 
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Naast de relatie tussen Marcel en Robert staat zoals gezegd ook de relatie tussen Marcel en 

Baron de Charlus centraal. (zie foto 8) Charlus is een flamboyante, ijdele verschijning die 

graag de aandacht op zich gevestigd ziet. De figuur van de baron is in zeker opzicht een 

variatie op die van Swann. Tegen beide mannen heeft Marcel in een bepaalde fase van zijn 

leven enorm opgekeken. Swann heeft Marcel als jongeling in de kunst geïntroduceerd, de 

baron voert Marcel mee in de wereld van de aristocratie. De dandy Charlus ontfermt zich over 

de jonge Marcel en werpt zich als zijn mentor op. In ruil daarvoor eist hij volledige toewijding 

en adoratie. De baron is grillig, jaloers en veeleisend en Marcel weet niet goed hoe hij zich ten 

opzichte van de baron moet gedragen. Wanneer Marcel getuige is van een geheim rendez-

vous tussen Charlus en de vestenmaker Jupien ontdekt hij dat de baron van de herenliefde is 

en dat hij niet in eerste instantie in zijn vriendschap geinteresseerd is. Het openlijke geflirt van 

de baron met de jonge pianist Morel bevestigt dit alleen nog maar eens. 

 In De kant van Charlus frequenteert Marcel twee salons. Die van Madame de 

Villeparisis en van Madame de Guermantes. Beide worden gekenmerkt door quasi erudiete 

gesprekken over kunst en politiek en een hoop geroddel en achterklap. Een terugkerend 

thema is de Dreyfusaffaire120. Er wordt uitvoerig besproken wie een Dreyfusard is en wie niet, 

of met andere woorden wie een jodenliefhebber is en wie niet. Er spelen duidelijk 

antisemitische sentimenten in de salon, zoals ook blijkt wanneer de kunstenaar Bloch uit de 

salon wordt gezet wanneer men ontdekt dat hij joods is. Wat betreft gespreksonderwerpen en 

toon verschillen de beide salons niet veel van elkaar, ook al staat die van Madame de 

Guermantes, zoals eerder gezegd, in een veel hoger aanzien. 

 Wanneer de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid losbreekt, gaan de soirees in de 

salons onveranderd door. Het ‘na ons de zondvloed’ viert hoogtij. Met de dood van Saint-Loup 

is het voor Marcel echter niet langer mogelijk de harde werkelijkheid van buiten de salon te 

ontkennen. Na Albertine verliest hij nu ook zijn beste vriend. De kant van Charlus eindigt 

donker. Marcel is in alle opzichten gedesillusioneerd. Hij is teleurgesteld in de beau monde 

waar hij zo verlangend naar had uitgezien, hij is teleurgesteld in zichzelf als schrijver en in de 

mogelijkheid van literatuur om troost te bieden. Alles is veranderd, constateert hij. Niets en 

niemand bleek te zijn wat hij er zich in zijn verbeelding van had voorgesteld.  

 

 

Proust en Marcel/Marcel en Proust:  Marcel Proust 

 

Ik heb in de analyse van De kant van Swann en De kant van Albertine geconstateerd dat het 

installeren van camera’s, microfoons en projectieschermen in de ruimte een belangrijke rol 

speelt in het creëren van temporele zones in de ruimte. Ik heb dit omschreven als de 

vertijdelijking van de ruimte. De verteller Proust is degene die deze verschillende temporele 

zones met elkaar verbindt. Hij betrekt al herinnerend actief verschillende tijden op elkaar. Het 
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projectiescherm functioneert zoals we gezien hebben vaak als het grensvlak tussen heden, 

verleden en toekomst. De flexibiliteit van het scherm stelt de verteller in staat om in en uit 

tijden te bewegen. Tegelijkertijd biedt het projectiescherm de mogelijkheid om 

herinneringsbeelden te tonen, die in de voorstellingen zowel de vorm aan kunnen nemen van 

een close-up beeld van het personage dat herinneringen ophaalt, als van een beeld van 

datgene wat in herinnering geroepen wordt. In De kant van Swann en De kant van Albertine 

opent de voorstelling met de herinnering van de verteller, met als gevolg dat alles wat zich 

daarna in de voorstelling aandient, binnen de vertelling, en dus de herinnering, gekaderd 

wordt. In De kant van Charlus wordt voor het eerst met die code gebroken. De voorstelling 

opent immers met een dialoog tussen Baron de Charlus en Marcel. Alhoewel direct na deze 

korte scène alsnog een scène volgt waarin, zoals in de vorige delen, een projectiescherm en 

camera in de ruimte worden geplaatst en de verteller ons meevoert in zijn herinneringen, is 

het toch relevant om bij deze kleine variatie stil te staan. Het kan ons namelijk iets zeggen 

over de veranderende relatie tussen de verteller Proust en Marcel. 

 

 

 

Foto 9. Proust 3: De kant van Charlus. Marcel en Proust liggend op de grond. © Pan Sok 

 

De kant van Charlus is net als De kant van Swann geproduceerd voor de grote zaal. Deze zaal 

wordt door Cassiers volledig leeg gelaten. Bij aanvang van de voorstelling liggen Marcel en de 

verteller Proust in de lege ruimte op de grond met de voeten tegen elkaar. Al liggend 

spiegelen zij zo elkanders gestalte. Niet eerder werden zij eerder zo nadrukkelijk zichtbaar als 
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elkanders verdubbeling. Baron de Charlus komt op en spreekt Marcel aan. Hiermee ligt in het 

begin van de voorstelling de nadruk meer op de wereld van Marcel en zijn contact met de 

baron dan op de wereld van herinneringen en reflectie van de verteller, een wereld die zich los 

van de verteller kan manifesteren. Marcel verkrijgt op deze manier meer autonomie dan in de 

vorige delen. Dit heeft naar mijn mening alles te maken met het feit dat in dit deel Marcel 

voor het eerst zelf een kritisch bewustzijn ontwikkelt ten aanzien van de wereld waarin hij zich 

bevindt. Het lijkt erop dat Cassiers deze groei van Marcel zichtbaar maakt door het tot dan toe 

strikte gehanteerde onderscheid tussen de oude verteller Proust en de jonge Marcel 

langzamerhand te laten vervagen. Zagen we in De kant van Albertine nog dat Marcel kennis 

van de tekens van de liefde ontbeerde die de verteller zich inmiddels wel eigen had gemaakt, 

in De kant van Charlus leert Marcel zelf de codes van de aristocratie te ontcijferen. Hij komt 

tot de conclusie dat hij nooit schrijver zal worden wanneer hij kiest voor een leven in de 

wereld van de salon die door hypocrisie en dilettantisme wordt gekenmerkt. Hij zet een 

belangrijke stap richting zijn ontdekking van de waarheid van de verloren tijd die een centrale 

rol zal spelen in het vierde deel, De kant van Marcel.  

 De ontwikkeling van Marcel weerspiegelt zich in De kant van Charlus onder andere in 

de vormgeving van de ruimte en de positionering van Proust en Marcel in die ruimte. Anders 

dan in de eerste twee delen bewegen zij zich nu regelmatig in dezelfde ruimte en verkeren zij 

in elkanders nabijheid in plaats van ieder een eigen plek in de ruimte in te nemen. Richting 

het einde van de voorstelling laat Marcel ook steeds vaker van zich horen in bespiegelende, 

reflexieve monologen die voorheen aan de verteller voorbehouden waren. Het is nu zijn 

gezicht dat in extreme close-up op het scherm verschijnt. En aan het slot van de voorstelling 

worden alle temporele grenzen doorbroken wanneer de verteller Proust na de oorlog Gilberte 

ontmoet, zijn oude jeugdliefde en de weduwe van Robert de Saint Loup. Het is de eerste maal 

dat de verteller zich in het als heden getoonde verleden manifesteert en een directe dialoog 

met een ander aangaat en eigenlijk de rol van Marcel op zich neemt. In de figuur van Gilberte 

ontmoet hij zijn eigen verleden. De splitsing van de tijd in een heden en verleden zoals die 

zich openbaart in de ik-figuur wordt ongedaan gemaakt, hiermee wordt in zekere zin al de 

weg vrij gemaakt voor het laatste deel van de cyclus waarin de schrijver Marcel Proust als 

personage wordt opgevoerd.  

 

 

De mediatisering van de ruimte 

 

Na de openingsscène tussen Marcel en Baron de Charlus worden in de lege ruimte diverse 

media geïnstalleerd. Proust begint te vertellen en vanuit het plafond zakt een camera naar 

beneden die vlak boven zijn gezicht blijft hangen. Zijn gezicht verschijnt in extreme close-up 

op het achterdoek. Tijdens zijn monoloog wordt er een nieuw projectiescherm neergelaten dat 

de liggende gedaantes van de verteller en Marcel aan het zicht onttrekt. Door dit scherm zien 
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we het silhouet van de verteller (die inmiddels is opgestaan) en de camera. Opnieuw komt nu 

zijn gezicht in beeld, zij het dit maal niet op het achterdoek, maar op dit tweede scherm. 

Anders dan in De kant van Swann waar de toeschouwer steeds herinnerd wordt aan de 

actualiteit van het vertellen door de zichtbare fysieke aanwezigheid van de verteller op het 

podium, wordt in De kant van Charlus niet zozeer het proces van herinneren op de voorgrond 

geplaatst en gethematiseerd, maar, zoals we in de vorige paragraaf ook al constateerden, de 

wereld die in die herinnering wordt opgeroepen. Het scherm, dat opvalt door zijn langwerpige 

vorm en ovale rondingen aan beide zijden, bestaat net als het projectiescherm in De kant van 

Swann uit drie projectievlakken. Op het middelste verschijnt het gezicht van Proust, links en 

rechts van hem zien we respectievelijk de beelden van een stuk stof en een sieraad die 

gewichtsloos in de ruimte lijken te zweven. De voorwerpen zijn uit hun dagelijkse context 

gehaald en vallen in het verder zwarte beeld op door hun verfijning en elegantie. Het zijn 

subtiele vooruitwijzingen naar de, in de ogen van Marcel, verfijnde wereld van De Guermantes 

die hij zo bewondert en waar hij naar verlangt.  

 De materialiteit van de objecten wordt bijna tastbaar en verlenen de beelden een 

poëtische schoonheid. De gewichtloosheid van de objecten draagt bij aan het dromerige en 

hiermee ook subjectieve karakter van het beeld. Waar de Franse avant-gardistische 

filmmakers en –critici de potentie om in de close-up alledaagse voorwerpen in poëtische 

objecten te transformeren toeschreven aan de fotogenieke kracht van de camera en de 

schrijver Proust vooral de nadruk legt op de kunstzinnige blik waarmee de schoonheid van het 

alledaagse zichtbaar kan worden gemaakt, daar realiseert Cassiers dit effect door de 

mogelijkheden van digitale beeldmanipulatie.121 Tijdens de projectie van deze beelden horen 

we hoe Proust zich de gedaante van Madame de Guermantes voor de geest haalt, wier 

schoonheid hij vroeger altijd betoverend had gevonden en wier uiterlijk hij vereenzelvigde met 

haar in zijn ogen nobele karakter. Kort daarna schrijdt, als een vleesgeworden droom- of 

herinneringsbeeld, Madame de Guermantes zachtjes over het podium, haar jurk lichtjes met 

haar meedeinend. 

 Net als in De kant van Swann en De kant van Albertine wordt vervolgens het 

zorgvuldig geïnstalleerde mediale kader doorbroken en een nieuw perspectief gecreëerd. Het 

meest opvallend manifesteert dit zich in De kant van Charlus in de enscenering van de salons. 

Het projectiescherm wordt 2,5 meter omhoog getakeld, maar op zo’n manier dat het metalen 

frame van het scherm blijft staan. (zie foto 10) De contouren van het scherm worden 

zichtbaar en het projectiescherm laat letterlijk zijn sporen na in de ruimte. Het scherm en het 

frame zijn gelijktijdig aanwezig en dienen zich aan als elkanders verdubbeling Zo creëert 

Cassiers twee visuele kaders die hij, zoals we zullen zien, dit keer niet inzet om het 

spanningsveld tussen heden en verleden op te roepen, maar tussen werkelijkheid en illusie, 

origineel en reproductie, waarheid en schijn. Het is dit spanningsveld dat zo intens voelbaar 

wordt in de wereld van de salon waar het ophouden van de schone schijn tot kunst is 
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verheven. In de volgende paragraaf ga ik uitgebreid in op de manier waarop Cassiers de 

salons heeft verbeeld. 

 

 

De wereld van de salon:  een kristal in ontbinding122 

 

Marcel frequenteert in De kant van Charlus twee salons:  die van Madame de Villeparisis, die 

tot de gegoede burgerij behoort, en die van Madame de Guermantes, die van adel is. Cassiers 

brengt de salon van Madame de Villeparisis vooral in beeld als een wereld die geregeerd wordt 

door strikte sociale codes waarin voor eigenheid en originaliteit geen ruimte is. De salon van 

Madame de Guermantes wordt zichtbaar als een wereld waarin de tijd tot stilstand is 

gekomen, een wereld waarin niets ondernomen wordt, maar waarin men slechts aanwezig is. 

Video speelt in beide salons een belangrijke rol om het mechanisme achter de salon bloot te 

leggen.  

 

Madame de Villeparisis 

 

De overgang naar de salon van Madame de Villeparisis wordt gemarkeerd door een wisseling 

in projectie. Dit is zoals we inmiddels uit de analyse van De kant van Swann weten een door 

Cassiers veelgebruikte strategie om perspectiefwisselingen in ruimte en tijd te realiseren. Op 

het projectiescherm (dat op dat moment nog op de grond staat) verschijnt een natuurtafereel. 

Links en in het midden zien we geschilderde bomen op de achtergrond en een fysiek 

bloemstuk op de voorgrond, op het rechter projectievlak slechts het bloemstuk in een medium 

shot. Er verschijnt een tekstprojectie in het beeld die naar de locatie – Salon Madame de 

Villeparisis – en de tijd – maart 1899, avond – verwijst. Wanneer het scherm omhoog wordt 

getrokken (zie vorige paragraaf) wordt binnen de contouren van het metalen frame dat blijft 

staan een tableau vivant onthuld. (zie foto 10) Het zijn de salongasten en de gastvrouw 

Madame de Villeparisis. Marcel maakt geen deel uit van het tableau, zoals hij ook nog geen 

deel uitmaakt van deze sociale kring.123 Van voor op het toneel beweegt hij voorzichtig op de 

salongasten af. Tegelijkertijd zien we hoe, tegen de achtergrond van het geschilderde 

natuurtafereel, op het linker projectievlak van het omhoog getakelde scherm, het gezicht van 

Marcel in beeld verschijnt. Een moment later zien we hoe in het rechter projectievlak Madame 

de Villeparisis het beeld in stapt. We zien haar eveneens in het middelste projectievlak, maar 

vanuit een ander perspectief. De geschilderde doeken blijken de wanden van de salon. Terwijl 

Madame de Villeparisis op het scherm in beeld verschijnt, stapt de actrice die de rol van 

Madame de Villeparisis vertolkt uit het tableau en richt zich tot Marcel. Op een vergelijkbare 

manier komen de andere personages tegelijkertijd in beeld en in beweging. 
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Foto 10. Proust 3: De kant van Charlus. De salon van Madame de Villeparisis. © Pan Sok. 

 

De complexe verhouding tussen de beelden op de drie projectievlakken enerzijds en de 

geprojecteerde en fysiek aanwezige personages anderzijds, maakt dat de toeschouwer actief 

vat moet proberen te krijgen op de constructie van de salon. Het beeld is verre van eenduidig 

en dwingt de toeschouwer tot een alertheid die Cassiers in staat stelt om uitspraken te doen 

over de wereld van de salon. Laten we eerst proberen een beter inzicht te krijgen in de 

constructie van de salon van Madame de Villeparisis.  

 De salonscènes die op het projectiescherm worden getoond zijn van tevoren 

opgenomen in een driehoekige studio waar in elke hoek een videocamera en microfoon is 

opgesteld. Samen bestrijken de drie camera’s de gehele ruimte. Verder staat in het midden 

van de studio een groot bloemstuk en aan een van de zijkanten een buffettafel met hapjes en 

drankjes. Zo wordt met minimale middelen verwezen naar de setting van een salon. De 

afspraak met de acteurs is dat zij de camera’s in de studio benaderen als de schilderijen die in 

de salon zijn tentoongesteld. Wanneer een van de personages een schilderij in de salon 

bekijkt, betekent dit concreet dat de acteur onderzoekend in de lens van de camera kijkt. Op 

een intelligente manier bewerkstelligt Cassiers hier met het gebruik van de camera dat het 

tonen van culturele interesse wordt ontmaskerd als een manier om vooral je zelf te tonen. Het 

kijken naar kunst draagt bij aan de status van het personage en aan het beeld dat hij of zij 

van zichzelf wil creëren ten overstaan van de ander. 
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De salonscènes zijn allemaal in één take opgenomen; er wordt niet in de beelden gemonteerd. 

Het zijn de acteurs zelf die door hun positiewisselingen en hun afwisselingen in gesprek de 

montage binnen het beeld ter hand nemen. Het zijn vervolgens de toeschouwers die in het 

actief op elkaar betrekken van de verschillende beelden op het projectiescherm en op het 

toneel tot hun geheel eigen montage komen. Ogenschijnlijk spontaan en ongeorganiseerd 

lopen mensen de salon in en uit en raken her en der in geanimeerde gesprekken verzeild. De 

waarheid is dat er tot op de seconde is uitgezocht wie wanneer binnenkomt, waar gaat staan, 

en wat zegt tegen wie. Deze strikte afspraken op het niveau van de productie verschillen naar 

mijn mening niet zo veel van de niet direct zichtbare, maar daarom niet minder voelbare, 

dwingende codes die de omgang in de beau monde die in de beelden gerepresenteerd wordt, 

reguleren. Een uitgekiende choreografie moet ervoor zorgen dat steeds op het goede moment 

de juiste mensen bij de verschillende camera’s en microfoons staan, dat hun gesprekken zich 

op zo’n manier door elkaar heen vlechten dat het lijkt alsof ze tegelijkertijd worden gevoerd, 

maar dat er wel degelijk zo getimed wordt dat elke zin van elk afzonderlijk gesprek gevolgd en 

verstaan kan worden. Veel van die gesprekken zijn niets meer dan in fraaie zinnen verpakte 

roddels over wie door wie is uitgenodigd en wie het met wie doet. Verder geeft men 

ongegeneerd en vooral ongefundeerd zijn mening over kunst en politiek.  

 De beelden van de door de drie camera’s opgenomen gesprekken worden tijdens de 

voorstelling dus naast elkaar op de drie vlakken van het projectiescherm getoond. Als 

toeschouwer kijk je tegelijkertijd drie maal naar dezelfde salon, maar steeds vanuit een ander 

gezichtspunt. 124Als gevolg hiervan wordt niet alleen de salon vermenigvuldigd, maar ook de 

personages in die salon. Het afspelen van de beelden gebeurt overigens zonder geluid. Tijdens 

de voorstelling zijn het de acteurs die staand onder de projectieschermen live de 

nasynchronisatie van hun eigen rol verzorgen en de videobeelden van geluid voorzien. In 

eerste instantie loopt dit dubben van de acteurs, inclusief krakende chipszakjes en 

klokgeluiden van de slokken champagne, zo goed als synchroon. Maar naarmate de tijd 

vordert wordt het verval steeds duidelijker. De acteurs praten net iets sneller of juist iets 

langzamer dan hun verdriedubbeling op het projectiescherm met de mond beweegt. Het is 

voor hen onmogelijk om de door het beeld opgeroepen illusie van een authentiek en spontaan 

gesprek in stand te houden.  

 Niet alleen de geloofwaardigheid van het videobeeld loopt schade op. Ook de acteurs 

die op het toneel de teksten van de personages vertolken, boeten aan geloofwaardigheid in. 

Want wat staan zij daar nu eigenlijk te doen? Ze praten letterlijk vastgelegde beelden na. In 

dat opzicht verschillen zij in niets van hun afspiegelingen op het doek die afgesproken 

trajecten nalopen. Allen zijn ze letterlijk en figuurlijk gevangen in een frame, een kader van 

culturele codes. Zowel de virtuele als de lijfelijk aanwezige acteurs/salongasten ontmaskeren 

elkaar als ongeloofwaardig en demonstreren gezamenlijk het wezen van de salon:  een 

artificiële wereld waarin iedereen zichzelf en elkaar na-aapt. Met de inzet van filmbeelden 

creëert Cassiers als het ware een spiegelpaleis waarin de salongasten letterlijk meerdere 
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malen verdubbeld en gereflecteerd worden; waarin de mensen in verwrongen, groteske 

figuren transformeren. Het verval dat al in de verhouding tussen de live en geprojecteerde 

salongasten besloten ligt, is een voorbode van het verval dat zich later in de voorstelling nog 

op veel grotere schaal zal manifesteren. Hierover kom ik te spreken wanneer ik stil zal staan 

bij de rol die de oorlog in de voorstelling speelt. 

 Ik heb in de analyse van de eerdere delen laten zien dat Cassiers zich veelvuldig 

bedient van het principe van de verdubbeling. Het is goed om ons te realiseren dat dit principe 

steeds een ander effect sorteert en hiermee ook steeds een andere betekenis communiceert. 

De verdubbeling van Proust in de figuur van de verteller en Marcel duidde, zo stelde ik, vooral 

op een splitsing van de tijd. De oude Proust en de jonge Marcel zijn tegelijkertijd aanwezig. De 

verdubbeling van Albertine, die door twee identiek geklede actrices werd vertolkt, verwees 

vooral naar het veranderlijke wezen van de werkelijkheid, de tijd en wezens in de tijd. De 

verdubbeling van de salongasten vestigt vooral de aandacht op de rol die nabootsing speelt in 

de wereld van de aristocratie. We kunnen nabootsing als een specifieke variant op de strategie 

van de verdubbeling begrijpen. Het meest in het oog springende verschil met de fysiek 

concrete verdubbeling van Proust en Albertine is het feit dat de verdubbeling van de salon het 

resultaat is van technologische, in dit geval filmische, reproductie.  

 Wanneer we het elkaar na-apen in termen van media duiden, zouden we kunnen 

zeggen dat de salon die Cassiers ons toont een toonbeeld van reproductie is en dan met name 

van de negatieve connotaties die hiermee, al vanaf het ontstaan van de technologische 

mogelijkheden van reproductie, gepaard gaan. De salon die Cassiers ons toont is er een 

waaruit alle spontaniteit en originaliteit is verdwenen, of, om met Walter Benjamin te spreken, 

waarvan het ‘aura’ is verloren gegaan. 

 

Walter Benjamin en de salon 

 

Ik veroorloof me een klein uitstapje naar Benjamin’s beroemde essay ‘Het kunstwerk in het 

tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid’ (1936) omdat de salon in De kant van 

Charlus naar mijn mening hier in een aantal opzichten betekenisvol in verband mee kan 

worden gebracht. Volgens Benjamin heeft het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 

reproduceerbaarheid zijn cultuswaarde, ook wel ‘aura’, verloren. Onder verwijzing naar het 

cultische aspect van het kunstwerk, dat hij ontleent aan religie en het ritueel maar er 

vervolgens van losmaakt, vestigt Benjamin de aandacht op twee eigenschappen van het 

kunstwerk, enerzijds diens hier-en-nu karakter, anderzijds diens exclusiviteit. Beide hangen 

nauw samen. Het aantal mensen dat tegelijkertijd in het hier en nu naar een kunstwerk kan 

kijken of luisteren is fysiek beperkt. Het kunstwerk is hiermee relatief gezien voor slechts 

weinigen toegankelijk. Deze beperkte toegankelijkheid is natuurlijk niet alleen fysiek van aard, 

maar heeft evenzeer een sociaal-economisch aspect. De hoeveelheid mensen die toegang 

heeft of krijgt tot een kunstwerk bepaalt volgens Benjamin de tentoonstellingswaarde van dat 
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kunstwerk. Hoe hoger de cultuswaarde van een kunstwerk, hoe lager de 

tentoonstellingswaarde en andersom. Met de komst van moderne reproductiemedia zoals 

fotografie en film is de tentoonstellingswaarde van het werk enorm toegenomen, maar dit is 

ten koste gegaan van de cultuswaarde. Het verdwijnen van de cultuswaarde, zo stelt 

Benjamin, verandert ook de aard van de receptie. Contemplatieve aandacht maakt plaats voor 

verstrooiing. 

 Een aantal meer en minder dwingende parallellen tussen de salon in De kant van 

Charlus en het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid dringt zich 

op. Laten we allereerst stil staan bij de salon zoals deze binnen het narratief op de voorgrond 

treedt, om vervolgens de aandacht te richten op de concrete wijze waarop de salon wort 

geënsceneerd. De salon wordt gekenmerkt door een hoge cultuswaarde. Ten eerste heeft het 

gedrag in de salon een sterk geritualiseerd en gecodificeerd karakter. Ten tweede voltrekt de 

salon als sociale ontmoeting zich in het hier en nu. Tot slot kunnen we concluderen dat de 

salon gekenmerkt wordt door exclusiviteit. Sterker nog, wie wel en juist niet aan de salon deel 

mag nemen is een veel terugkerend gespreksonderwerp. Het is juist dit exclusieve karakter 

dat maakt de salon zo’n onweerstaanbare aantrekkingskracht op Marcel uitoefent. In de Kant 

van Charlus vormt echter het verval van de wereld van de salon het centrale thema.  

  Het verval van de salon kunnen we in verschillende opzichten begrijpen als een verlies 

van cultuswaarde. Zo beklaagt Madame de Guermantes (wiens salon we in de volgende 

paragraaf in meer detail zullen bestuderen) erover dat het in haar salon in toenemende mate 

een zoete inval is van ‘mensen die je je leven lang hebt proberen te ontlopen, aangevuld met 

volk van wie je überhaupt geen idee hebt wie het is’. (Jans e.a., 2004, 191) In termen van 

Benjamin:  de tentoonstellingswaarde van de salon is explosief toegenomen. De verstrooide 

houding van waaruit het kunstwerk volgens Benjamin wordt waargenomen, zien we eveneens 

in de salon terug. Terwijl men de schilderijen in de salon quasi-aandachtig bekijkt, praten de 

gasten intussen over veel minder prozaïsche onderwerpen, met het glas champagne in de ene 

en het hapje in de andere hand. Interesse in kunst is hier niets anders dan decorum, van 

werkelijke aandacht is geen sprake. Het totale dieptepunt wordt in dit verband bereikt 

wanneer we zien hoe Madame de Guermantes een kinderkoor op laat draven om (live) een 

lied ten gehore te brengen, om vervolgens dwars door de muziek heen te praten, kort daarna 

met een bruusk gebaar het gezang abrupt te beëindigen en de kinderen van het podium af te 

jagen. Kunst manifesteert zich hier niet als ervaring maar als bezit. 

 De cruciale vraag is nu natuurlijk of dit verlies van cultuswaarde in de salon nu het 

gevolg is van moderne reproductietechnieken zoals Benjamin met betrekking tot het 

kunstwerk stelt. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we niet alleen kijken 

naar hoe de salon op het niveau van het narratief gekarakteriseerd wordt, maar ook naar de 

manier waarop de salon concreet in de voorstelling wordt geënsceneerd. De reproductie 

waarvan sprake is in de salon is in eerste instantie niet technologisch. Reproductie in relatie 

tot de salon verwijst, zoals ik eerder aantoonde, naar de mate waarin het gedrag van de 
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mensen in de salon wordt bepaald door nabootsing. Deze voortdurende herhaling leidt tot een 

gebrek aan vernieuwing, tot bekrompenheid, navelstaarderij en uiteindelijk volledige stilstand 

en vervreemding ten opzichte van de wereld buiten de salon die volop in beweging is. 

Reproductie in deze context is dus een handeling die in de mens en niet zozeer in de 

technologie gelokaliseerd moet worden. Als zodanig is er ook niet per definitie iets moderns 

aan. Sterker nog, de wereld van de salon zoals die door Proust in zijn roman en door Cassiers 

in de voorstellingen wordt gekenschetst, is een wereld die tot ondergang is gedoemd en die 

juist wordt ingehaald door de moderne tijd.  

 Voor de enscenering van die wereld bedient Cassiers zich echter wel degelijk van 

moderne reproductietechnieken. De salon van madame de Villeparisis die op het 

projectiescherm wordt vertoond, is van tevoren in een studio opgenomen. Cassiers maakt 

geen gebruik van de mogelijkheden van live video, maar zet video op een volledig 

cinematografische wijze in. In plaats van, zoals in De kant van Swann, de constructie van de 

salon zichtbaar te maken door de salongasten live op te nemen en tegelijkertijd te 

projecteren, vestigt Cassiers de nadruk op het aspect van reproductie in de salon, door de 

acteurs live de vooraf opgenomen videofilm te laten reconstrueren. Hiermee koppelt Cassiers 

op opvallende wijze de notie van reproductie primair aan het medium theater in plaats van 

aan het medium film. Juist het hier-en-nu moment van het theater, dat Benjamin in verband 

brengt met de cultuswaarde van het kunstwerk, komt in het teken te staan van de 

reproductie. Het is in dit hier en nu van de live performance, waarin een poging tot exacte 

nabootsing van de film wordt ondernomen, dat het verval zichtbaar wordt. Dit is dan ook het 

punt in deze analyse waar we volgens mij Benjamin moeten verlaten. Het auraloze kunstwerk 

waarvan hij in zijn essay spreekt is het resultaat van het proces van reproductie. Het is de 

foto. Het is de film. Het is de verfilmde salon die op het projectiescherm wordt getoond. Maar 

De kant van Charlus is geen film. Het is een theatervoorstelling. Een live performance die juist 

niet het resultaat is van een proces van productie en juist daarom in staat is om het proces 

van reproductie zichtbaar te maken als een verval. 

 We zouden kunnen zeggen dat Cassiers het medium film, als moderne 

reproductietechnologie, als metafoor hanteert voor de wereld van de salon. Het theater 

functioneert echter vervolgens als kritisch perspectief op het medium film als moderne 

reproductietechnologie. De live reconstructie van de acteurs draagt niet alleen bij aan een 

kritische reflectie op film als medium en als metafoor, maar ook aan de uiteindelijke 

ontmaskering van de wereld van de salon die in de film wordt gerepresenteerd. 125 Het zou 

vervolgens echter te makkelijk zijn om tot de conclusie te komen dat Cassiers een moderne 

cultuurpessimist is die in De kant van Charlus het theater als redder van de kunst opvoert in 

een tijdperk van technologische reproduceerbaarheid. De kant van Charlus biedt immers ook 

een kritisch perspectief op het theater zelf. Het acteren in de salon krijgt immers vorm als het 

live dubben van een film. Hier krijgt theater letterlijk vorm als het klakkeloos opvoeren van 

een verleden, van een tekst. Een dergelijke letterlijke nabootsing botst met connotaties van 
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originaliteit, creatie, eenmaligheid en veranderlijkheid die zo nauw aan het theater verbonden 

zijn. Toch is het laatste woord aan het theater. Juist omdat het theater zich in het hier en nu 

voltrekt, onvoorspelbaar en veranderlijk is, is de poging van de acteurs om hun tekst exact 

synchroon aan hun virtuele dubbelgangers te laten lopen tot mislukken gedoemd. Zij missen 

de technologische perfectie. En dat weet Cassiers ook. Maar het is juist dit gemis dat Cassiers 

productief maakt. Door de manier waarop hij de salon van Madame de Villeparisis heeft 

geënsceneerd, lijkt het wel alsof theater niet anders kan dan ontmaskeren.  

 Uit de analyse van de salon van Madame de Villeparisis is gebleken dat in de 

verdubbeling van de salongasten, net als in de verdubbeling van Proust en Albertine, het 

fysiek aanwezige lichaam het ijkpunt blijft. In de analyse van De kant van Albertine benoemde 

ik Cassiers’ nadruk op de rol van het lichaam in het proces van vermenigvuldiging als de 

humanisering van de technologie van reproductie. Ditzelfde, zo zouden we kunnen stellen, is 

van toepassing op De kant van Charlus, waarbij we moeten opmerken dat in deze 

humanisering een kritisch, mediareflexief aspect besloten ligt. Door het proces van reproductie 

primair in de mens in plaats van in de technologie te lokaliseren wordt het mogelijk om de 

keerzijde van de technologie zichtbaar te maken. De mens is nodig om de beperking van de 

technologie, het verval, het auraverlies aan het licht te brengen. Cassiers opereert hiermee 

nadrukkelijk in het moderne spanningsveld tussen vooruitgangsgeloof en cultuurpessimisme 

en schuift onmiskenbaar de mens en de menselijke maat op de voorgrond. 

  

Het stilleven van Madame de Guermantes 

 

We hebben geconstateerd dat Cassiers de strategie van de verdubbeling in De kant van 

Albertine inzette om de ongrijpbaarheid en de veranderlijkheid van de mens te demonstreren 

en te thematiseren. In De kant van Charlus ligt de nadruk daarentegen juist op de 

onbeweeglijkheid en starheid van mensen in mentaal en moreel opzicht. Dit aspect van de 

onbeweeglijkheid treedt vooral op de voorgrond in verbeelding van de salon van Madame de 

Guermantes. 

 De exclusiviteit van de salon van Madame de Guermantes wordt zichtbaar in het 

geringe aantal gasten dat haar salon bevolkt:  Madame de Guermantes zelf, de prinses van 

Parma en Marcel. Deze salon is slechts voor weinigen weggelegd. Net als in de salon van 

Madame de Villeparisis zijn de salongasten zowel fysiek op het toneel als in de vorm van 

projecties op het scherm aanwezig. Toch is er een aantal opvallende verschillen. De met 

natuur beschilderde wanden uit de salon van Madame de Villeparisis hebben plaatsgemaakt 

voor beelden van echte ‘natuur’. We zien over de gehele lengte van het projectiescherm, 

gefilmd vanuit een lage camerapositie, een leeg grasveld omzoomd door bloemperken. 

Madame de Guermantes, de prinses van Parma en Marcel, van wie we slechts de onderlijven 

zien, wandelen de tuin in en vlijen zich op een deken in het gras neer. De beelden worden 

gekenmerkt door een opvallende verstilling. Naarmate de salon vordert, vertragen de beelden 
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steeds meer. De drie veranderen minutenlang nauwelijks van positie. Ze zitten, ze liggen en 

vallen op een gegeven moment zelfs in slaap. De inertie en verveling druipt van de beelden af. 

Het spannendste wat er in al die tijd dat we de beelden zien gebeurt, is de entree van een 

tuinman die de bloemen water geeft. 

 Het geprojecteerde beeld van de salon van Madame de Guermantes laat zich het beste 

begrijpen als een stilleven. Dit concept hanteerde ik eerder om een licht te werpen op de rol 

van de slapende Albertine en op de tot mislukken gedoemde pogingen van Marcel zich tegen 

de veranderlijkheid van Albertine te verweren. In de salon van Madame de Guermantes keert 

de slaap wederom als motief terug, zij het dat deze ditmaal veel meer verwijst naar een staat 

van verveling en landerigheid, of, zoals de Fransen zo mooi zeggen, ennui. De vergelijking 

met het stilleven dringt zich echter niet alleen op door de aanwezigheid van de zo goed als 

roerloze gestalten van de prinses, Marcel en Madame de Guermantes, maar ook door de wijze 

waarop die gestalten in de ruimte worden geplaatst en in beeld worden gebracht. 

 Het genre van het stilleven behoort tot de meest gespecialiseerde tak van de 

Hollandse schilderkunst. In de zeventiende eeuw kwam in Nederland het schilderen van 

stillevens tot een hoogtepunt. Deze stillevens tonen ons meestal prachtige glazen gevuld met 

wijn, appetijtelijk fruit, vers gevangen vis en andere culinaire overvloedigheden die 

uitnodigend op een sierlijk gedekte tafel zijn uitgestald, meesterlijk weergegeven naar de 

natuur. Deze betekenis van het stilleven komt beter tot uitdrukking in het Franse begrip 

‘nature morte’. Het genre van het stilleven bood kunstenaars veel artistieke vrijheid. Zij 

konden vrijelijk objecten kiezen die ze wilden schilderen en die ze naar eigen goeddunken op 

de tafel konden rangschikken. Onder andere om die reden werden stillevens bij uitstek een 

domein om te experimenteren. Sommige schilders waren geobsedeerd door de wijze waarop 

licht reflecteert in gekleurd glas, anderen waren op zoek naar de perfecte textuur van fruit of 

tafellinnen. Zonder dat ze het in de gaten hadden, toonden deze specialisten dat het 

onderwerp van een schilderij wellicht minder belangrijk was dan men altijd dacht. Net zoals 

triviale woorden samen een prachtig gedicht kunnen vormen, zo kunnen nietszeggende 

objecten samen een prachtig schilderij maken. 

 In de beelden van de salon van Madame de Guermantes is het geen fruit dat 

zorgvuldig op een tafel is uitgestald, maar zijn het de salongasten die nauwkeurig op een 

deken zijn geplaatst. Net als in een stilleven wordt de aandacht gevestigd op de materialiteit 

van het beeld, zoals op de textuur van de weelderige japonnen van de dames en van de hen 

omringende bloemen. Het is duidelijk dit tafereel is bedoeld om gezien en bewonderd te 

worden. Het feit dat de acteurs/personages hun blik regelmatig tot de camera richten en de 

zorgvuldigheid waarmee de dames hun jurken om zich heen draperen, lijkt dit te 

onderstrepen.  

 De notie ‘natuur’ heeft met betrekking tot het stilleven altijd al meer behelst dan de 

feitelijke natuur die schilders in hun werk verbeelden. Natuur duidt ook op de menselijke aard, 

diens voorkeuren, stemmingen en interesses die in het stilleven tot uitdrukking komen. Het is 
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vooral in deze context dat we de natuur in de salon van Madame de Guermantes moeten 

duiden. De ‘werkelijke’ natuur in de projecties – het gras, de bloemen - heeft als gevolg van 

het kleurgebruik een opvallend artificieel karakter. De aanwezigheid van de gasten in de 

natuur en de manier waarop zij zich bewegen heeft al iets even kunstmatigs. We zien hier 

geen beeld van de natuur zelf, maar een zeer specifieke opvatting over natuur en natuurlijk 

gedrag. De projecties kaderen en tonen een zeer lokale biotoop, de natuurlijke leefomgeving 

van de crème de la crème van de beau monde. De regels volgens welke men zich dient te 

gedragen zijn zo vanzelfsprekend voor degenen die tot deze elitaire kring behoren dat men 

zelf al lang niet meer in de gaten heeft dat er van regels sprake is. De codes zijn volledig 

geïnternaliseerd en wat in de salon van Madame de Villeparisis nog zichtbaar wordt als een 

pose is voor de gasten in deze salon een staat van zijn geworden. De vervreemdende en in de 

context van het beeld onnatuurlijke entree van de tuinman in kaplaarzen die 

doodgemoedereerd de plantjes water geeft tussen de salongasten herinnert ons als publiek 

aan iets wat men in de salon zelf helemaal niet inziet:  hoe absurd en lachwekkend zij zelf en 

de wereld waartoe ze behoren eigenlijk zijn. 

 Een volledig ontbrekend zelfbewustzijn maakt dat het gedrag van de fysiek aanwezige 

salongasten opvallend veel informeler is dan in de salon van Madame de Villeparisis, terwijl de 

gesprekken in deze salon van een nog bedenkelijker niveau zijn. Madame de Guermantes 

vindt dat de wijlen vrouw van de baron er goed aan had gedaan een gebit aan te schaffen dat 

bleef plakken, aangezien het hare altijd los kwam aan het eind van de zin, maakt schunnige 

grapjes over generaal Monferseuil en flirt onder verwijzing naar haar plant van een bijzondere 

soort waarbij ‘de dames en de heren niet aan dezelfde steel zitten’ en die dringend 

bevruchting nodig heeft, openlijk met Marcel. Marcel blijft echter betoverd door Madame de 

Guermantes, die hij als het toonbeeld van elegantie, verfijning en beschaving beschouwt. 

Politieke issues worden in deze salon weggewuifd als een volstrekt oninteressant 

gespreksonderwerp.  

 Het aspect van reproductie dat in de salon van Madame de Villeparisis zoals we gezien 

hebben een cruciale rol speelt, is in de salon van Madame de Guermantes volstrekt niet aan 

de orde. Men voelt zich hier zo verheven boven de rest dat alleen al de idee van imitatie 

volslagen onzinnig is. Hier zet men de norm. Er is nu dan ook geen sprake van het live dubben 

van de teksten van de gefilmde salongasten zoals in de salon van Madame de Villeparisis. 

Terwijl de gasten op het projectiescherm doelloos op het gras verpozen, babbelen de fysiek 

aanwezige acteurs er even doelloos op los. Deze combinatie leidt ertoe dat in de salon van 

Madame de Guermantes een gevoel van zinloosheid overheerst. De vertraagde en verstilde 

beelden illustreren een mens die zowel in geestelijk als in moreel opzicht tot stilstand lijkt te 

zijn gekomen. Het is in dit opzicht dat het begrip ‘nature morte’ naar mijn mening heel 

letterlijk mag worden genomen. Cassiers toont hier een natuur, een klasse, een beschaving, 

die langzaam versteent en die uiteindelijk ten dode opgeschreven is. ‘Levende doden’ noemt 

Proust in zijn roman de salongasten. Maskers van beschaving waarachter een diep zwart gat 
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gaapt.  

 Het verval dat zich zowel in de salon van Madame de Villeparisis als in die van 

Madame de Guermantes aandient, begrijpt Deleuze in temporeel opzicht als de tijd die 

onherroepelijk verloren gaat. Onder verwijzing naar de roman van Proust, maar ook de films 

van Visconti zet hij, zoals we eerder zagen, uiteen hoe de wereld van de aristocratie die door 

beiden wordt verbeeld als een bijzonder kristalbeeld kan worden beschouwd, te weten het 

kristal in ontbinding. (1989, 94) In de volgende paragraaf sta ik nogmaals stil bij de salon, 

maar nu vanuit het perspectief van het kristalbeeld, om zodoende de betekenis van de salon 

ook in termen van tijd te kunnen duiden. 

 

Het kristal in ontbinding 

 

Het kristal in ontbinding is een bijzondere vorm van het kristalbeeld dat, zoals eerder duidelijk 

is geworden, gekenmerkt wordt door de splitsing van de tijd in heden en verleden. In het 

beeld zijn het actuele en het virtuele gelijktijdig samen. We kunnen daarom beide salons als 

kristalbeeld begrijpen. Het beeld en de betekenis van de salon ontstaat in de gelijktijdige 

aanwezigheid van de fysieke salongasten en hun virtuele verdubbeling. De salon als kristal 

toont ons, in de interactie tussen de live performance en video, de gelijktijdigheid van het 

heden en het verleden, waarbij actualiteit en virtualiteit niet wezenlijk meer van elkaar 

gescheiden kunnen worden. Het actuele is virtueel geworden en het virtuele actueel. In de 

salon van Madame de Villeparisis manifesteert dit zich in het vervagende onderscheid tussen 

origineel en nabootsing, echt en onecht. In de salon van Madame de Villeparisis zijn het 

natuur en cultuur die inwisselbare begrippen zijn geworden. De salons moeten naar mijn 

mening op grond van een aantal argumenten echter ook vooral als kristallen in ontbinding 

worden beschouwd.  

 Deleuze verwijst in zijn uitwerking van dit concept zoals gezegd naar de films van 

Visconti waarin de wereld van de aristocratie met zijn specifieke codes, rituelen en gestileerd 

gedrag wordt getoond. Deze wereld is onbegrijpelijk voor degene die er zelf geen deel van 

uitmaakt en probeert zich als het ware, uiteindelijk echter zonder succes, buiten de 

geschiedenis te plaatsen. Want achter al het decorum is, zo stelt Deleuze, het rottingsproces, 

de teloorgang van de tijd, reeds in volle gang. De ondergang die de wereld van het kristal in 

ontbinding tegemoet gaat, is in de benadering van Deleuze onherroepelijk en gaat altijd 

gepaard met de idee dat inzicht (verlossing, redding, ontsnapping) te laat komt. Het ‘te laat 

zijn’ ligt in de tijdsstructuur van het kristal in ontbinding besloten. (idem, 94-96) Het is ‘te 

laat’ voor Baron de Charlus die uit de salon van Madame de Villeparisis verstoten wordt, 

wanneer zijn perverse natuur ontmaskerd wordt. Het is ‘te laat’ voor Madame de Guermantes 

die constateert dat haar salon hoe langer hoe meer door mensen bevolkt wordt die ze vroeger 

geen blik waardig zou keuren. Het is ‘te laat’ voor Marcel die, wanneer hij zich realiseert welke 

leegte er achter het leven in de salon schuil gaat, ervan overtuigd is dat alle kansen om 
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schrijver te worden nu verkeken zijn. Niet alleen het aura van deze wereld is verloren gegaan, 

maar, zo zou Deleuze stellen, ook de tijd. Het is, zoals ik eerder stelde, een wereld die tot 

ondergaan gedoemd is.  

 Kenmerkend voor het kristal in ontbinding is, zo stelt Deleuze, dat de geschiedenis die 

men zo krampachtig probeert buiten te houden, uiteindelijk in alle hevigheid het kristal 

binnendringt. Geschiedenis functioneert in dit geval niet als een omgeving of een context, 

maar als een perspectief dat een specifiek licht werpt op de wereld in het kristal, of zoals 

Deleuze stelt:  

 

een soort laser die in het kristal snijdt en de inhoud ervan overhoop haalt, zijn 

ondergang bespoedigt en de verschillende kanten van het kristal uiteendrukt met een 

kracht die juist zo krachtig is, omdat deze van buiten komt. (idem, 95-96)126 

 

Ook in De kant van Charlus baant de geschiedenis zich uiteindelijk een weg in de kristallen 

salon. Cassiers contrasteert de salons van de bourgeoisie met een reeks videoprojecties 

waarop jaartallen uit de Eerste Wereldoorlog worden geprojecteerd, met daarachter 

belangrijke veldslagen uit de oorlog en de aantallen slachtoffers. Tegen de realiteit van de 

harde cijfers – in sommige gevallen sneuvelden binnen enkele dagen meer dan een miljoen 

soldaten in de loopgraven – is de salon uiteindelijk niet bestand. Deze tijdprojecties die 

belangrijke momenten uit de geschiedenis representeren, functioneren in termen van Deleuze 

in deze voorstelling inderdaad als een ‘laser’ die van buitenaf door het kristal snijdt. Langzaam 

valt de wereld van de salon in elkaar. Er is niets wat het nog zal kunnen redden, diens tijd zal 

onherroepelijk verloren gaan.  

 Niet alleen de salongast, maar ook de toeschouwer wordt overigens met de harde 

realiteit van de cijfers geconfronteerd. Met de projecties spreekt Cassiers het publiek aan op 

het collectieve verleden van de Eerste Wereldoorlog, waar men grofweg wel weet van heeft, 

maar waar wij Nederlanders destijds zelf geen deel aan hebben gehad. De aantallen 

slachtoffers waar de projecties van reppen, tarten de verbeelding. Het is simpelweg 

onvoorstelbaar. We zagen eerder in De kant van Swann dat Cassiers tekstprojecties inzet om 

de verbeelding en de herinnering van de toeschouwer te prikkelen. Zoals bijvoorbeeld bij de 

kus die Marcel Albertine geeft. Een kus die we niet zien, maar waar we alleen over lezen. Het 

is aan de toeschouwer zich de kus voor te stellen en de ruimte tussen tekst en beeld in te 

vullen met zijn eigen herinnering aan een kus. Hier echter schiet de herinnering en de 

verbeelding van de toeschouwer te kort. We weten eigenlijk zo weinig van deze oorlog. En niet 

alleen van deze oorlog, maar van zoveel oorlogen.  

 Het merendeel van de hedendaagse oorlogen onttrekt zich aan ons gezichtsveld. Bij 

gebrek aan media-aandacht lijken deze oorlogen in hun geheel niet te bestaan. Sommige 

oorlogen krijgen, wanneer er een sterk beeld voorhanden is, wel een eigen gezicht. Het beeld 

van het instortende World Trade Center is het visuele icoon geworden van 9/11 en de War on 
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Terror. De mens van vandaag heeft behoefte aan beelden om vat te krijgen op wat er in de 

wereld om zich heen gebeurt. Om te geloven dat iets zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. De 

hedendaagse oorlogsverslaggeving wordt dan ook grotendeels bepaald door de zoektocht naar 

het iconische beeld. Het gevaar van dergelijke beelden is dat ze zo zeer op zichzelf komen te 

staan dat het verhaal achter het beeld of de context rond het beeld op de achtergrond 

verdwijnt. Door zijn keuze voor het grafische, cijfermatige beeld in plaats van het 

fotografische of cinematografische beeld verhoudt Cassiers zich op subtiele wijze tot 

hedendaagse oorlogsjournalistiek en roept hij vragen op over de rol die beeld speelt in onze 

kennis van de wereld om ons heen.127 

 Wanneer in de brieven van Robert – de enige die daadwerkelijk zelf in de oorlog 

meevecht - steeds meer verontrustende berichten van het front doorsijpelen en de oorlog 

uiteindelijk ook Parijs bereikt en luchtalarmen de inwoners opschrikken, doen de salongasten 

nog steeds hun uiterste best om de waarheid te ontkennen. Marcel constateert geschokt dat 

de salons gewoon doorgaan:  ‘er wordt gedanst, de mensen gaan uit eten en de vrouwen 

smeren Ambrine op hun huid.’ (Jans e.a. 2004, 273) Madame de Villeparisis vertelt verrukt 

hoe in oorlogstijd de mode zich ontwikkelt:  

 

Een van de meest gelukkige gevolgen van deze trieste oorlog is dat we op het gebied 

van de mode mooie resultaten hebben geboekt:  zonder onbezonnen luxe en slechte 

smaak is er met zeer weinig middelen een elegantie van niemendalletjes gecreëerd. 

(idem, 257) 

 

Baron de Charlus maakt een gedegen studie van de soldatentorso’s van verschillende naties 

om vervolgens tot de conclusie te komen dat je toch het meest hebt aan een Duitse mof. Het 

is niet verwonderlijk dat deze momenten uit de voorstelling afkomstig zijn uit het romandeel 

dat Proust de titel Sodom en Gomorrah meegaf, naar de twee bijbelse steden uit het boek 

Genesis die door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur vanwege de morele 

verdorvenheid van de inwoners. 

 Deze en andere monologen van de salongasten, evenals de tekstprojecties 

veroorzaken de eerste barsten en scheuren in het kristal van de salon. Maar het verval dient 

zich hiernaast nog op andere manieren in de ruimte aan. Vlak voordat de tekstprojecties 

verschijnen, wordt het projectiescherm waarop de beelden van de salon werden vertoond 

omhoog getakeld. De wereld van de salon en de wereld daarbuiten, waar nu een oorlog op 

het punt van uitbreken staat, zijn niet langer van elkaar gescheiden. Een ander opvallend 

element vormen de ‘kroonluchters’ die in de ruimte hangen. Deze kroonluchters bestaan uit 

een buis met daaraan bevestigd draden en grote kralen. Wanneer de buis snel wordt 

rondgedraaid waaieren de kralendraden uit en worden de contouren van een kroonluchter 

zichtbaar. Deze constructie maakt het enerzijds mogelijk om met illusie te spelen. Zodra de 

buis ophoudt met draaien vervalt de vorm van de kroonluchter. Hiermee werpen de 



 240 

kroonluchters een licht op het uiterlijk vertoon in de salon, maar ook op hoe men zich beter, 

rijker, interessanter probeert voor te doen dan men werkelijk is. Anderzijds brengt het 

draaien van de kroonluchters ook een onheilspellend gevoel met zich mee. Zeker als het 

tempo steeds verder wordt opgevoerd en je het geluid van de draaiende kroonluchters steeds 

duidelijker hoort, ontstaat een sfeer van dreigend onheil. De kroonluchters zijn als de 

trillende koffiekopjes op tafel die een voorbode van een aardbeving zijn. Dit gevoel van 

dreiging wordt versterkt door het door lage tonen en brommende en dreunende geluiden 

gedomineerde klankdecor dat Diederik de Cock heeft ontworpen en dat zich in dit deel van de 

voorstelling steeds nadrukkelijker opdringt.  

 Ondanks het feit dat het kristal in ontbinding wordt gekenmerkt door het feit dat 

inzicht te laat komt, is er volgens Deleuze toch een dimensie die de ondergang van de 

aristocratische wereld in de roman van Proust op positieve wijze transformeert:  de kunst. 

(1989, 296) Tegenover de wereld van de salon waarin de tijd verloren gaat, plaatst Proust de 

kunst en de kunstenaar die in staat is om de verloren tijd te herwinnen. In De kant van 

Charlus blijft Marcel nog gedesillusioneerd achter. Met de oorlog nog in volle hevigheid aan de 

gang twijfelt hij zowel aan de mensen om zich heen als aan de kunst als middel om zich aan 

de zinloosheid van het leven te onttrekken. In het laatste deel De kant van Marcel zullen we 

horen hoe hij uiteindelijk toch zijn roeping als kunstenaar ontdekt. Toch lichten er ook in dit 

deel al flarden van hoop op. Er is één element van onschuld en puurheid dat gedurende de 

gehele voorstelling steeds terugkomt:  het jongenskoor. Het is niet toevallig dat opnieuw de 

muziek naar voren wordt geschoven als de kunst van absolute schoonheid en troost. In het 

eerste deel van de voorstelling, zoals we hebben gezien, zijn ze vooral het speeltje van 

Madame de Guermantes. Hun prachtige gezang wordt abrupt verstoord wanneer zij er genoeg 

van heeft. Aan het eind van de voorstelling eisen zij echter de aandacht op met hun ijle, 

engelachtige gezang waarin zowel het verdriet van de dood, maar ook de hoop van een 

toekomst doorklinkt.  

  

 

Tot slot 

 

Het is duidelijk geworden dat Cassiers in De kant van Charlus de aandacht verlegt van een 

innerlijke en private wereld van ervaringen naar een uiterlijke wereld van sociaal gedrag. 

Hiermee onderscheidt het derde deel van de cyclus zich duidelijk van de eerdere twee delen. 

De technologie speelt een belangrijke rol in dit deel in de mate waarin het de hypocrisie in de 

wereld van de salon die centraal staat in dit deel ontmaskert. Tegelijkertijd biedt Cassiers ook 

een kritisch perspectief op die technologie zelf. In hoofdstuk 1 heb ik geconstateerd hoe 

binnen het perspectief van moderniteit technologie enerzijds zichtbaar wordt als een 

instrument dat de mens inzet om de wereld beheersbaar te maken (het moderne project), en 

anderzijds als kunstzinnig materiaal dat op zijn met name visuele en metaforische 
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mogelijkheden onderzocht wordt. Kockelkoren sprak in dit verband van de domesticatie van 

de technologie door de kunstenaar/denker. Met de specifieke wijze waarop Cassiers 

technologie inzet in De kant van Charlus lijkt hij deze beide aspecten van technologie op 

elkaar te betrekken. Niet alleen hanteert hij technologie, in dit geval video, als kunstzinnig 

medium, maar door deze technologie te ensceneren in de live performance wordt de acteur 

gevraagd om zich tot deze technologie te verhouden, ermee om te gaan. Hiermee wordt het 

vervolgens mogelijk om vanuit een esthetisch, in dit geval theatraal, perspectief te reflecteren 

op de vraag hoe de hedendaagse mens met technologie omgaat. Technologie is vanuit het 

perspectief dat Cassiers hanteert niet langer alleen een instrument waarmee de mens in de 

wereld in kan grijpen, maar ook een spiegel waarin we gereflecteerd zien hoe we ons tot de 

wereld verhouden, of zelfs een metafoor voor menselijk handelen dat in zichzelf niet 

technologisch van aard is. De omgang van de performers met de technologie kan vanuit deze 

redenering ook gezien worden als een bijzondere karakteriseringtechniek die bijdraagt aan de 

constructie van personages.  

 Cassiers verschuift dus de aandacht van het medium als op zichzelf staande 

technologie naar de relatie tussen de mens en het medium. Net als in de vorige delen 

onderzoekt Cassiers verschillende media - het theater, de (video)film, het stilleven - op hun 

metaforisch vermogen om de ‘natuur’ van de mens te verbeelden. We kunnen deze 

voorstelling daarmee ook begrijpen als een vorm van mediareflectie, zonder dat dit overigens 

een doel op zich is. Het werk van Cassiers laat zich in dit verband naar mijn mening lezen als 

een voortdurend pleidooi om in de omgang met technologie de mens en de menselijke maat 

als uitgangspunt te blijven hanteren. Ik zie hierin een relatie met de eerder aangehaalde 

uitspraak van Cassiers dat hij in zijn werk media op zo’n manier wil inzetten dat het de 

toeschouwer aanzet tot het zelf ervaren (en nadenken) in plaats van die aspecten van ons ‘in 

de wereld zijn’ aan de technologie uit te besteden. In dit opzicht kan het werk van Cassiers 

heel duidelijk in een modernistisch perspectief worden geplaatst. Cassiers neemt deel aan een 

discours dat stil staat bij de complexe relatie tussen mens en technologie, de consequenties 

van die technologie op de menselijke ervaring en de mate waarin de mens zichzelf 

weerspiegeld ziet in de technologie die het ontwikkelt. Een discours dat zich al vanaf het eind 

van de negentiende eeuw heeft gevormd en dat in de eenentwintigste eeuw nog altijd even 

relevant en actueel is. 
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HOOFDSTUK 8  PROUST 4: DE KANT VAN MARCEL 

 

 

Introductie van de temporele thema’s in De kant van Marcel 

 

Het meest opvallende aan de De kant van Marcel is het gewijzigde vertelperspectief. Proust is 

niet langer de verteller die in zijn vertellen werelden oproept. Deze rol is in deze voorstelling 

toebedeeld aan Célèste Albaret, de huishoudster van de historische figuur Proust, die hem de 

laatste acht jaar van zijn leven bijstond en die, zoals Proust zelf claimde, alles van hem wist. 

Zij was degene aan wie hij delen van zijn roman dicteerde en die in vele opzichten als de 

eerste lezer van zijn roman fungeerde. Het thema van de herinnering dat in de De kant van 

Swann zo’n belangrijke rol speelt, keert in dit laatste deel van de cyclus terug, maar ditmaal 

staan de herinneringen van Célèste centraal. Het is in haar herinneringen dat een beeld 

opdoemt van de schrijver Proust en van zijn moeizame pogingen om zijn roman af te ronden. 

Met de figuur van Célèste breekt Cassiers de wereld van de roman open en vestigt hij de 

aandacht op de ontstaansgeschiedenis van A la recherche du temps perdu. Hiermee doet de 

biografische realiteit van de schrijver Proust zijn intrede. Door deze realiteit echter zo duidelijk 

vanuit het persoonlijke perspectief van de huishoudster te tonen wordt duidelijk dat de Proust 

waarover we Célèste horen spreken vooral de Proust is zoals zij zich die voorstelt. Het is 

Proust zelf die in zijn roman overtuigend heeft aangetoond hoezeer het beeld dat wij ons van 

mensen vormen, gekleurd wordt door verwachtingen en verlangens en zich van de 

werkelijkheid verwijdert. Dat is bij Célèste niet anders. De Proust waar zij over vertelt, is 

vooral ‘haar’ Proust. Er ontstaat hierdoor een interessant spanningsveld tussen objectiviteit en 

subjectiviteit. We zullen zien hoe Cassiers video inzet om dit spanningsveld te verbeelden en 

hoe we het feit dat hij in zijn enscenering op verschillende manieren aan het medium televisie 

refereert hiermee in verband kunnen brengen.  

 De complexe relatie tussen objectiviteit en subjectiviteit manifesteert zich ook in de 

verhouding tussen twee andere personages in de voorstelling:  de schrijver Proust en Marcel, 

de ik-figuur uit de roman. Net als in de vorige delen wordt de wereld die in het herinneren van 

de verteller, in dit geval Célèste, wordt opgeroepen zichtbaar op het toneel. We zien de jonge 

Célèste en Proust en hun dagelijkse beslommeringen. Naast deze historische figuren wordt de 

romanfiguur Marcel uit de vorige drie delen van de cyclus geplaatst. Cassiers brengt in De 

kant van Marcel de historische werkelijkheid en de fictieve realiteit van de roman dus samen 

en roept hiermee interessante vragen op over de relatie tussen feit en fictie. Binnen het 

theatrale frame is de historische figuur Proust immers een even fictief personage als Marcel is 

binnen het kader van de roman. Of, wanneer we het vanuit de andere kant bekijken, beide 

zijn even werkelijk. Tegelijkertijd is het onduidelijk hoe de biografische Proust en de ik-figuur 

uit de roman zich nu precies tot elkaar verhouden. Is Marcel het alter ego van de romancier? 

Of kunnen we dat niet zo makkelijk stellen? Het gaat mij hier in eerste instantie niet om het 
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antwoord op deze vraag, belangrijker is het om op te merken dat Cassiers deze vraag oproept 

en problematiseert door de gelijktijdige enscenering van de ik-figuur uit de roman en de 

schrijver van die roman. In de analyse zal ik onderzoeken hoe Cassiers vormgeeft aan dit 

spanningsveld. 

 In De kant van Marcel staat na de wereld van het kind, de liefde en de aristocratie de 

wereld van de kunst centraal, en dan in het bijzonder de kunst van het schrijven. Het is de 

laatste wereld van tekens die Marcel moet leren ontcijferen. Dit centrale thema wordt vanuit 

verschillende perspectieven belicht. In De kant van Marcel horen we zowel de biograaf 

Célèste, als de schrijver Proust, als het personage Marcel die schrijver wil worden. Over dat 

eerste perspectief heb ik al gezegd dat het met name aan het thema van feit en fictie 

verbonden moet worden. Vanuit het perspectief van de schrijver Proust en de romanfiguur 

Marcel treedt vooral het thema van de herwonnen tijd op de voorgrond. De kant van Marcel 

wordt, zo zouden we kunnen stellen, gekenmerkt door de dood van de ene en de geboorte van 

de andere schrijver. Terwijl de voorstelling eindigt met de dood van de biografische schrijver 

Proust zijn we er tegelijkertijd getuige van hoe de ik-figuur uit zijn roman door een reeks 

onwillekeurige herinneringen het geheim van de verloren tijd ontrafelt en eindelijk het besluit 

neemt zijn roeping als schrijver te volgen. Het sterven van de schrijver Proust waarmee dit 

deel eindigt is daarmee minder definitief dan het sterven van een aantal van zijn personages 

in de eerdere delen.  

 De dood van Swann in De kant van Swann staat symbool voor een leven waarin de tijd 

onbenut voorbij is gegaan. Swann vergat te doen wat hij eigenlijk wilde, zich aan de kunst 

wijden en schrijven. De dood van Albertine in De kant van Albertine markeert in het leven van 

Marcel het moment waarin hij niet langer gelooft in de mogelijkheid van de liefde. De dood 

van Robert in De kant van Charlus verwijst niet alleen naar de miljoenen andere die 

sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog en naar de ten dode opgeschreven wereld van de 

aristocratie, maar ook naar het einde van een vriendschap. Al deze voorbeelden verwijzen 

naar het verwoestende karakter van de Tijd. Niet alleen komt aan alles een einde, maar de 

tijd verandert ook alles voortdurend. Niets blijft hetzelfde, niets is wat het lijkt te zijn. Door 

het sterven van de schrijver Proust in De kant van Marcel zo sterk te verbinden aan het 

ontluikende schrijverschap van Marcel in de roman, krijgt de dood ineens een heel andere 

betekenis. De schrijver bestaat weliswaar niet meer, maar zijn werk blijft voortbestaan. Het 

schrijven is in dit opzicht een gevecht tegen de tijd. In kunst wordt de voorbijgaande tijd 

overwonnen en de verloren gewaande tijd hervonden. 

 Het voortdurende schakelen tussen perspectieven en tijden waardoor de afzonderlijke 

delen op zich en de delen in verhouding tot elkaar worden gekenmerkt, wordt in De kant van 

Marcel tot centraal thema. De verschillende perspectieven worden ook daadwerkelijk als 

perspectief zichtbaar gemaakt. Cassiers biedt een veelvoud van tijden, beelden en frames op 

het toneel aan die door de toeschouwers met elkaar in samenhang gebracht zullen moeten 

worden. Deze activiteit van de toeschouwer wordt gespiegeld in die van Marcel die in dit deel 
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probeert om de verschillende zintuiglijke indrukken die hem overvallen en de herinneringen 

die door deze indrukken opgeroepen worden in een zinvol kader te plaatsen. In deze analyse 

zal ik vooral stil staan bij de manier waarop Cassiers de verschillende perspectieven in de 

ruimte ensceneert en op elkaar betrekt. Ik vraag me af in hoeverre we de verschillende 

perspectieven ook als verschillende tijden kunnen begrijpen. Daarnaast analyseer ik hoe 

Cassiers video inzet om de kunst van het schrijven te verbeelden en het mysterie van de 

verloren en herwonnen tijd tastbaar te maken. Ik zal laten zien dat de wijze waarop Cassiers 

de videobeelden structureert overeenkomsten vertoont met de vensterstructuur die we van de 

computer kennen. Dit roept vragen op over de mate waarin Cassiers gebruik maakt van de 

metaforische potentie van de computer als embleem voor het geheugen en de artistieke 

verbeelding. 

 

 

Narratieve tijdsstructuur in De kant van Marcel 

 

De kant van Marcel bestaat grofweg uit drie verhaallijnen:  Célèste’s herinneringen aan haar 

tijd als huishoudster bij meneer Proust, de relatie tussen de jonge Célèste en de schrijver 

Proust en Marcel’s ontrafeling van het geheim van de verloren en herwonnen tijd. Het script is 

gebaseerd op de memoires van Célèste, het laatste deel van A la recherche du temps perdu 

(De tijd hervonden) en teksten uit de drie voorgaande delen. De drie verhaallijnen kunnen 

ieder op een ander punt in de tijd geplaatst worden. De verteller Célèste is gepositioneerd aan 

het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 1972 verscheen Monsieur Proust, haar 

memoires aan Proust, opgetekend door Georges Belmont. Célèste kijkt terug op haar verleden 

met Proust, voor wie zij van 1913 tot aan zijn dood 1922 werkte. De scènes tussen de jonge 

Célèste en Proust moeten dan ook in deze tijd geplaatst worden. In deze scènes staat de 

omgang tussen Célèste en Proust centraal. De verhaallijn van Marcel centreert zich rond de 

dag dat hij bij de Guermantes op bezoek wil gaan. Tijdens dit bezoek overvalt hem een reeks 

onwillekeurige herinneringen die hem vervullen met een intens gevoel van geluk. Marcel 

probeert de betekenis van deze bijzondere ervaring in De kant van Marcel in een reeks 

reflexieve monologen vervolgens te doorgronden. De dag wordt door Cassiers niet specifiek in 

de tijd gelokaliseerd. Tijd is hier vooral de tijd waarin de flits van inzicht zich uitdijt in het 

denken, zorgvuldig onder woorden wordt gebracht, wordt uitgewerkt en op zijn consequenties 

wordt besproken. Het inzicht ontvouwt zich als het ware in de tijd.  

 De drie verhaallijnen zijn op zo’n manier door elkaar heen verweven dat er 

voortdurend thematische verbanden worden gecreëerd. Wanneer de oude Célèste bijvoorbeeld 

vertelt hoe meneer Proust op een dag, toen hij al erg ziek was, bij hem thuis het Quatuor van 

César Franck liet opvoeren dat hij zo prachtig vond, horen we direct daarna hoe Marcel vertelt 

over de sonate van Vinteuil die hij in de salon van Madame de Guermantes hoort en de 

bijzondere uitwerking die in het bijzonder een kleine frase op hem heeft. Op een vergelijkbare 



 245 

manier wordt de scène waarin de schrijver in de badplaats Cabourg verblijft, doorsneden met 

een monoloog van Marcel over de ervaring van zijn slaapkamer en de zee in Balbec. Wanneer 

Proust op visite gaat bij gravin Chévigny, die hij van vroeger kent en die hij bewonderde om 

haar schoonheid, horen we direct daarna hoe Marcel op weg gaat naar de matinee bij Madame 

de Guermantes. Met dergelijke verbanden laat Cassiers niet alleen verschillende tijden op 

elkaar ingrijpen en in elkaar overlopen, maar roept hij ook op speelse wijze vragen op over de 

manier waarop het privé leven van de schrijver Proust weerspiegeld wordt in zijn werk. 

Volgens sommige literatoren is de sonate van de fictieve Vinteuil in werkelijkheid deze 

bewuste compositie van Franck. Zoals Cabourg model zou hebben gestaan voor het Balbec uit 

de roman. Anderen waarschuwen er juist voor het biografische al te gemakkelijk met het 

fictieve te vereenzelvigen. 

 De kant van Marcel opent met een letterlijke herhaling van tekst uit De kant van 

Charlus. Marcel is gedesillusioneerd in de liefde, in de vriendschap en in de kunst. Hij is ervan 

overtuigd dat hij nergens voor deugt en dat hij zijn aspiraties op het schrijverschap op moet 

geven. De wereld heeft zijn betovering verloren en Marcel is zijn bezieling kwijt geraakt. De 

voorstelling eindigt echter met Marcel’s besluit om zich op het schrijven te storten. Deze 

verandering komt tot stand door een bijzondere ervaring die Marcel opdoet als hij op weg is 

naar een van de salons van Madame de Guermantes die we in het vorige hoofdstuk uitgebreid 

hebben omschreven. Met deze ervaring neemt het leven van Marcel een cruciale wending. 

 

Soms, juist op het moment dat alles verloren lijkt, bereikt ons de tijding die redding 

brengt; nadat we op alle blinde muren hebben geklopt, stuiten we zonder het te weten 

op de enige deur waar we door naar binnen kunnen en waar we honderd jaar vergeefs 

naar hadden kunnen zoeken – en de deur opent zich. (Jans e.a. 2005, 81) 

 

Op het erf van de Guermantes moet Marcel uitwijken voor een automobiel en struikelt bijna 

over een paar slordig neergelegde tegels voor het koetshuis. Balancerend op twee ongelijk 

liggende tegels overvalt hem ineens een intens geluksgevoel. Het is een gevoel dat hij slechts 

een paar keer eerder in zijn leven heeft ervaren, zoals die keer dat hij bij het proeven van een 

madeleine koekje ineens terug in zijn jeugd in Combray was en zich in een tijd terugvond die 

hij verloren had gewaand. Op een vergelijkbare manier, zo realiseert Marcel zich, wordt hem 

nu Venetië teruggegeven, waar hij ooit voor het Baptisterium eveneens op twee ongelijke 

tegels stond. Ineens komen ook alle andere herinneringen aan Venetië terug. Dit Venetië lijkt 

in niets op het Venetië dat hij destijds op foto’s had vastgelegd en had geprobeerd te 

beschrijven in brieven. Dit keer wil Marcel perse begrijpen wat de aard van deze ervaringen is 

die hem zo nu en dan overvallen. Waarom, vraagt Marcel zich af, geven juist deze zich 

onwillekeurig aandienende beelden van Combray en Venetië hem zo veel onweerstaanbare 

vreugde? Met deze vraag gaat hij de residentie van de Guermantes in, waar hij door een 

butler gevraagd wordt een moment in de bibliotheek te wachten. Terwijl hij daar een glaasje 
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sap drinkt dat hem door de butler wordt gebracht en zijn mond afveegt met een servet, 

overvalt hem een nieuwe onwillekeurige herinnering. De stugheid van het servet valt samen 

met die van de badhanddoek in Balbec waarmee hij zich op de dag van zijn aankomst aldaar 

had geprobeerd af te drogen. Na Combray en Venetië keert ook Balbec voor de ogen van 

Marcel terug en hij realiseert zich dat dit Combray, dit Venetië en dit Balbec niets te maken 

hebben met wat we ons bewust proberen te herinneren.  

 Marcel ervaart een aantal keren achter elkaar de sensatie van het splitsen van de tijd 

die Deleuze kenmerkend acht voor het kristalbeeld. De ervaring van de stoeptegels en het 

servet wordt zowel in het heden als in het verleden weerspiegeld en hiermee wordt de afstand 

tussen beide opgeheven. Het gevolg is wat Van Buuren omschrijft als ‘een extatische ervaring 

van tijdloosheid of eeuwigheid’. (2007, 100). Marcel is een wezen buiten de tijd geworden. 

Wanneer Marcel na deze extatische ervaring de salon binnentreedt, komen de gasten, die hij 

allen van vroeger kent, hem ineens voor als ‘tamelijk slechte portretten van een 

kwaadwillende schilder’. Marcel vergelijkt hen met marionetten:  

 

Poppen waren het, die baadden in de immateriële kleuren van vergane jaren, poppen 

die de Tijd verbeeldden, die Tijd die gewoonlijk niet zichtbaar is en die lichamen 

tegenkomt, ze overmeestert om zijn toverlantaarn op hen te projecteren. (Jans e.a. 

2005, 121) 

 

Marcel heeft het gevoel dat hij Madame de Guermantes voor het eerst werkelijk ziet. Ze is zo 

anders dan het beeld dat hij van haar had. Hoe hij haar nu ziet, kan hij niet rijmen met de 

eerdere afbeeldingen van haar die hij in zijn hoofd bewaarde en koesterde. Zij en de andere 

gasten komen hem voor als droomfiguren, wezens die zijn verzonken in vergetelheid, die hun 

dromen, hun verlangens, hun liefdes, zijn vergeten. De tijd is voor hen verloren gegaan. 

Ineens weet Marcel zeker dat hij moet gaan schrijven. Lang heeft hij zich teleurgesteld van de 

werkelijkheid afgekeerd, omdat, zo meende hij, de werkelijkheid de verbeelding in de weg 

staat. Wij kunnen ons alleen verbeelden wat afwezig is. Maar, zo wordt hem in de ervaring 

van de onwillekeurige herinnering ineens duidelijk, deze wetmatigheid kan worden opgeschort. 

De onwillekeurige herinnering maakt hem duidelijk dat het verleden zich in het heden tot 

beeld kan uitkristalliseren. Marcel wil zich niet langer van de werkelijkheid afkeren, maar deze 

juist tot de inzet maken van zijn schrijven. Zijn werkelijkheid wel te verstaan:  

 

Het innerlijke boek, dat van alle boeken het moeilijkst te ontcijferen is, is ook het 

enige dat door de werkelijkheid aan ons gedicteerd is, het enige waarvan de ‘indruk’ in 

ons door de werkelijkheid zelf is gemaakt. (idem, 153) 

 

Bang voor verlies, voor dood, voor de voorbijgaande tijd is hij niet langer. Wanneer wij buiten 

de tijd kunnen zijn, hoeven wij ons immers geen zorgen te maken over de onzekerheid van de 
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toekomst. Het is op dit punt in de voorstelling waar Marcel besluit te gaan schrijven dat de 

schrijver Proust sterft. Zoals gezegd zijn de monologen waarin Marcel zijn inzicht in de Tijd 

onder woorden brengt, gevlochten door de monologen van de oude Célèste en de dialogen 

tussen de jonge Cèlèste en de schrijver Proust. (zie foto 11) 

  

 

 

Foto 11. Proust 4: De kant van Marcel.  De jonge Célèste en de schrijver Proust. © Pan Sok. 

 

De geschiedenis van Célèste en Proust, zoals die door de oude Célèste in haar herinnering 

wordt opgeroepen, ontvouwt zich tot aan het sterven van de schrijver chronologisch. Deze 

start op de dag dat Proust Célèste aanneemt als zijn huishoudster. Wat volgt is een reeks 

korte scènes waarin we zien hoe het dagelijks leven zich tussen deze twee voltrekt, terwijl op 

de achtergrond de Eerste Wereldoorlog woedt. Proust blijkt geen gemakkelijke werkgever. Hij 

is onhebbelijk en soms op het tirannieke af. Célèste ontvangt strikte orders over de manier 

waarop de koffie gezet moet worden, de lakens gesteven, de kamer gelucht of de koffer 

ingepakt wanneer ze voor de zomer naar Cabourg aan de kust vertrekken. Eigen initiatief 

wordt niet op prijs gesteld. Tegelijkertijd zien we hoe zich door de jaren heen een bijzondere 

vorm van vriendschap ontwikkelt.  

 Proust is een eenzame man, bang voor de dood, bang dat hij zijn roman niet af zal 

krijgen. In een gevecht tegen de tijd zondert hij zich steeds meer van de wereld af. De enige 

die hij werkelijk in zijn buurt duldt, is Célèste, aan wie hij, wanneer hij zelf niet meer kan 
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schrijven, zijn roman verder dicteert. Hoe dierbaar Célèste hem is, wordt bijvoorbeeld 

duidelijk in de scène waarin Proust tijdens een bombardement in paniek raakt omdat Célèste 

niet snel genoeg naar zijn zin naar de schuilkelder gaat. Maar ook in de scène waarin Célèste 

bericht krijgt dat haar moeder is overleden en Proust hier samen met haar om huilt. Célèste 

blijft bij hem in zijn laatste uren als hij sterft. De voorstelling eindigt met de oude Célèste die 

vertelt hoe haar leven na de dood van meneer Proust gelopen is. Ze ontkent met klem dat er 

enig verband bestaat tussen haar en het romandeel dat Proust ‘De gevangene’ heeft 

genoemd. Al zou ze dit predikaat, zo stelt ze tot slot, wel degelijk verdiend hebben. 

 Een laatste belangrijk element in de narratieve structuur van De kant van Marcel is de 

tijdsband die gedurende de voorstelling wordt afgespeeld. In een vast ritme verschijnen 

projecties van jaartallen en belangrijke gebeurtenissen. We kennen deze strategie uit De kant 

van Swann en De kant van Charlus. Ditmaal echter loopt de tijd terug. De band start in 2005, 

het jaar waarin de voorstelling wordt gespeeld en loopt terug tot aan de geboorte van Proust. 

Tussen die twee punten in de tijd wordt bij heel verschillende soorten gebeurtenissen stil 

gestaan. Oorlogen worden gememoreerd, maar ook kunstenaars en technologische 

uitvindingen. Cassiers verbindt de actualiteit van het heden met het verleden en daarmee 

onze hedendaagse werkelijkheid met de wereld van Proust. Later in dit hoofdstuk zullen we 

dieper ingaan op de rol die de geprojecteerde tijdslijn in de voorstelling speelt. 

 

 

Verruimtelijking van de tijd:  tijdszones in De kant van Marcel 

 

We hebben opgemerkt dat in De kant van Marcel verschillende temporele perspectieven door 

elkaar heen worden verweven. Net als in de voorgaande delen positioneert Cassiers ieder 

perspectief zorgvuldig in de ruimte, waardoor er verschillende temporele zones ontstaan. In 

de vorige analyses hebben we gezien dat de plaatsing van verschillende projectievlakken in de 

ruimte de meest opvallende strategie is die Cassiers hanteert om deze temporele zones te 

creëren. Om die reden is het van belang om uitgebreider stil te staan bij de vormgeving van 

de ruimte in De kant van Marcel, dat net als De kant van Albertine voor de kleine zaal werd 

geproduceerd.  

 De ruimte wordt bepaald door een groot scherm, met daaromheen een brede rand die 

nog het meest doet denken aan een ouderwetse tv-kast. In de linker onderhoek ontbreekt een 

stuk van het scherm. In plaats daarvan zien we een klein decor dat een keuken voor moet 

stellen. Voor het scherm is de ruimte leeg, op twee ovale stukken tapijt op de vloer na. De 

ene, roodbruin, ligt voor de keuken, de ander, blauw, ligt ter hoogte van het midden van het 

scherm. De personages uit De kant van Marcel hebben ieder hun eigen plek in de ruimte:  

Marcel bevindt zich achter het scherm, de verteller Célèste zit in de keuken en de jonge 

Célèste en de schrijver Proust staan voor op het toneel. (zie foto 12) De drie ruimtelijke zones 

hebben ieder een eigen temporele lading. De ruimte van Marcel staat in het teken van de 
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ervaring van de onwillekeurige herinnering en vooral van de reflectie op die ervaring en dus op 

de tijd. De wereld achter het scherm is een innerlijke wereld van ervaringen en gedachten. De 

ruimte van de oude Célèste staat in het teken van het ophalen en vertellen van herinneringen. 

De ruimte van de jonge Célèste en de schrijver Proust tenslotte, staat in het teken van het 

verleden dat door het proces van herinneren in het heden aanwezig wordt gesteld. Het is de 

ruimte waarin de herinnering zich materialiseert.   

  

 

 

Foto 12. Proust 4: De kant van Marcel. Voor op het toneel de jonge Célèste. Links achterin de 

oude Célèste aan de keukentafel. Daarboven haar projectie. In het midden van het scherm 

een projectie van Marcel, de ik-figuur uit de roman. Rechts de fysieke gestalte van de 

schrijver Proust. Verder diverse projecties van o.a. een meidoorn en een koffiekopje. De foto 

geeft een goed beeld van de ‘vermenigvuldiging van het kader’. © Pan Sok. 

 

Alhoewel de personages zowel in de ruimte als in de tijd van elkaar gescheiden zijn, worden zij 

visueel bij elkaar gebracht en gehouden door de brede rand die het beeldscherm omlijst. 

Bovendien verschijnen alle personages op een of andere wijze ook daadwerkelijk op het 

scherm. Linksboven zien we gedurende de gehele voorstelling een medium close-up van de 

oude Célèste, die in de keuken gefilmd wordt. Op een vergelijkbare manier staat Marcel achter 

het scherm voor een camera. Close-ups van zijn gezicht worden op het scherm geprojecteerd. 
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Daarnaast zien we soms zijn schaduw over het vlak bewegen wanneer hij achter het scherm 

heen en weer loopt. Alhoewel de jonge Célèste en de schrijver Proust niet als projecties op het 

scherm verschijnen, worden zij door het licht zo nu en dan op zo’n manier uitgelicht dat zij als 

plat silhouet in het projectievlak op lijken te gaan. (zie foto 12) 

 Maar niet alleen de personages zelf worden op het scherm bijeen gebracht, ook hun 

werelden manifesteren zich in de vorm van losse beelden op het doek. Waar in de vorige delen 

de projecties altijd schermvullend waren, zien we nu verschillende beelden boven, naast, 

onder en soms ook over elkaar, zoals opgeplakte foto’s in een fotoalbum of om een recentere 

metafoor te gebruiken, als verschillende tegelijk geopende vensters op het beeldscherm van 

een computer. De beelden zijn dus kleiner dan het scherm waarop ze geprojecteerd worden en 

worden daardoor ieder met hun eigen kader zichtbaar binnen het grote kader. Het resultaat is 

een veelvoud aan frames en perspectieven. (zie foto 12) In hoofdstuk 3 heb ik uitgebreid 

stilgestaan bij het perspectivisme als belangrijke karakteristiek zowel van het schrijven van 

Proust als van het werk van Cassiers. Over een mogelijke betekenis van de vermenigvuldiging 

van het perspectief en de zichtbaarheid van het frame als frame in de context van juist deze 

voorstelling kom ik later nog uitgebreid te spreken. Voor nu wil ik echter de aandacht richten 

op de inhoud van de beelden.  

 Wat direct opvalt aan de beelden is dat de meeste afkomstig zijn uit eerdere 

voorstellingen. Zo hebben we veel van de tijdsprojecties voorbij zien komen in De kant van 

Swann en De kant van Charlus. Ook het beeld van het weelderig golvende haar herkennen we 

uit een vorig deel. In De kant van Swann verwees dit beeld naar de schoonheid van Odette 

waar Marcel zo van onder de indruk was. Ditzelfde beeld wordt nu echter geprojecteerd tijdens 

een scène waarin de schrijver Proust herinneringen ophaalt aan zijn moeder. Vanuit zijn 

perspectief hecht het beeld van de haren zich nu aan de moeder. Later keert het beeld 

nogmaals terug wanneer Marcel de salon van Madame de Guermantes binnengaat. Nu klampt 

het beeld zich vast aan de hertogin. Het beeld krijgt zo steeds een nieuwe betekenis, 

afhankelijk vanuit wiens perspectief we ernaar kijken, dat van Swann, Marcel of de schrijver 

Proust. Tegelijkertijd delen al deze invullingen en kleuringen van het beeld dat ze verwijzen 

naar vrouwen die een belangrijke rol spelen in het leven van deze drie mannen. Hun werelden 

kunnen hierdoor op elkaar betrokken worden.  

 Een ander voorbeeld is de projectie van de zee. Tijdens de scène waarin Célèste en 

Proust in Cabourg zijn, zien we een beeld van rollende golven dat eerder te zien was in De 

kant van Albertine. De zee van het werkelijk bestaande Cabourg en de zee van het fictieve 

Balbec lopen op deze wijze in elkaar over. Naast het voorbeeld van het beeld van het 

wuivende haar en van de zee kunnen we nog wijzen op het beeld van het schilderij van 

Vermeer ‘Gezicht op Delft’, dat zowel in De kant van Swann als De kant van Charlus wordt 

ingezet. We zien het beeld terwijl Célèste vertelt dat de zieke Proust perse naar de 

tentoonstelling van de Hollandse Meesters wilde om het werk van Vermeer te bekijken. Toen 

hij uitgeput uit het museum terugkwam, bleef hij de hele avond op om haar het werk van 
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deze meester te beschrijven. In het beeld van het schilderij versmelt de wereld van de 

schrijver Proust en Célèste met die van Swann en Marcel. Allemaal staan ze stil bij het gele 

stukje muur dat met zoveel precisie is geschilderd. (zie foto 13) Ook een aantal van de 

tekstprojecties met daarop belangrijke gebeurtenissen en uitvindingen herkennen we uit 

eerdere delen (De kant van Swann en De kant van Charlus). 

 

 

 

 

Foto 13. Proust 4: De kant van Marcel. De jonge Célèste en de schrijver Proust kijken naar 

‘Gezicht op Delft’ van Vermeer. Op het projectiescherm is ook het gezicht van Marcel 

waarneembaar. © Pan Sok. 

 

Voor al deze beelden geldt dat het sporen zijn, zowel uit het verleden van de cyclus, en 

daarmee uit de wereld van de makers en de toeschouwers, als uit de wereld van Marcel, 

Célèste en de schrijver Proust. Cassiers biedt dus verschillende perspectieven op hetzelfde 

beeld, waardoor het beeld reliëf krijgt. Perspectief en diepte, zoals ik later zal betogen, 

kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als we De kant van Marcel in één zin zouden 
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moeten vatten, dan gaat deze voorstelling over het beeld dat diepte krijgt. Dit thema 

manifesteert zich op alle niveaus van de voorstelling. We zien het in de enscenering waar 

Cassiers naar manieren heeft gezocht om het tweedimensionale vlak te doorbreken en er de 

derde dimensie van de diepte aan toe te voegen. De ruimte waar de oude Célèste zich in 

bevindt, wordt zichtbaar als een uitstulping van het verder platte vlak. We horen het in 

Marcel’s bespiegelingen over de onwillekeurige herinnering waarin de terugkeer van een 

verloren gewaand verleden diepte verleent aan de oppervlakkigheid van het leven. We merken 

het aan ons zelf. Na het zien van de drie vorige voorstellingen en daarmee evenzoveel 

perspectieven op het thema van de tijd – Cassiers heeft de delen niet voor niets in ‘kanten’ 

genoemd – krijgt dit vierde deel meer diepte. Het zijn de herinneringen aan de vorige delen 

die we met ons meenemen. Net zoals de makers dat hebben gedaan. In De kant van Marcel 

wordt ieders geheugen geprikkeld door sporen uit het verleden. Het is aan ons en aan de 

personages om deze sporen te ontcijferen en met elkaar in een zinvol verband te plaatsen. 

 Eén zo’n spoor heb ik tot nu toe niet genoemd. Dit beeld neemt een opvallende plek in 

binnen het geheel aan beelden. Het is een projectie van een kopje op een schoteltje. Het valt 

op temidden van de andere beelden door de scherpte van het beeld en de felheid van het 

licht. Waar de andere beelden een droomachtige kwaliteit hebben, oogt dit beeld heel 

realistisch. Het kopje roept verschillende associaties op. Zoals met de Madeleine, zeker als we 

Marcel tegelijkertijd horen spreken over de allereerste keer dat hij werd overvallen door een 

onwillekeurige herinnering, toen het in de thee dopen van een madeleine hem zijn jeugd in 

Combray teruggaf. Maar het kopje staat ook symbool voor de relatie tussen Proust en Célèste. 

De thee verandert nu in koffie. Proust, zo wordt tijdens de voorstelling duidelijk, stelt zeer 

specifieke en bijna ridicule eisen aan zijn koffie:  het merk, de sterkte, de temperatuur en de 

wijze van opdienen. Célèste probeert keer op keer de perfecte koffie voor hem te zetten. 

Proust is echter niet snel tevreden. Wanneer het haar een keer te veel wordt, valt ze voor het 

eerst uit naar Proust en bitst dat meneer zijn koffie dan zelf maar moet zetten. Dan ineens 

zien we hoe het kopje van het schoteltje wordt opgelicht en uit beeld verdwijnt. Tegelijkertijd 

nipt de oude Célèste in de keuken van haar kopje koffie of thee. Het beeld blijkt een live 

opname vanuit de keuken. Dit beeld brengt samen met de live opnames van de gezichten van 

Célèste en Marcel de actualiteit van het hier en nu binnen op het scherm binnen. De beelden 

zijn dus niet enkel en alleen sporen uit een verleden, maar ook getuigen van een heden. Zij 

herinneren ons er nogmaals aan dat de indrukken die wij in ons herinneren en denken tot 

herinneringsbeelden en denkbeelden omvormen weliswaar in het verleden liggen, maar dat de 

beelden zelf in het hier en nu tot stand worden gebracht. 

 

De onwillekeurige herinnering 

 

Volgens Van Buuren moet de onwillekeurige herinnering zoals deze door Proust in zijn roman 

beschreven wordt, worden begrepen als een beeld dat door ons bewustzijn wordt 
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geconstrueerd uit niet of slechts deels verwerkte zintuiglijke indrukken. Hij noemt deze 

ongearticuleerde indrukken ‘geheugensporen’. In de roman zijn tast, geur, en smaak de 

belangrijke triggers van deze onbewerkte geheugensporen. Denk aan de smaak van de 

Madeleine en de aanraking van het gesteven servet. De herinnering die uit deze geactiveerde 

sporen wordt gecreëerd is geen directe representatie van een ‘kant en klare herinnering’, 

maar een ‘nieuwe’ herinnering. (2007, 87). Deze nieuwe herinnering kan de vorm van een 

beeld aannemen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs. Het beeld, zo stelt Van Buuren, is bij 

Proust echter wel hét embleem voor dit organisatieproces. De onwillekeurige herinnering 

wordt hiermee door Proust, zoals ik in hoofdstuk 2 ook al stelde, nauw verbonden aan de 

artistieke verbeelding. Het is precies dit proces van de creatie van het beeld uit 

geheugensporen dat zichtbaar wordt in de manier waarop Cassiers in De kant van Marcel de 

verschillende beelden heeft gestructureerd, maar met name in de wijze waarop de performer 

die de rol van Marcel vertolkt zich tot deze beelden verhoudt.  

 Om dit te begrijpen is het belangrijk dat we voor een kort moment de aandacht 

richten op de projectie van de beelden.  Achter het grote projectiescherm staat een 

aantal kleinere schermen opgesteld waarop de verschillende beelden worden geprojecteerd. 

De transparantie van het grote scherm maakt dat we de beelden op de kleinere schermen 

door het doek heen zien, zonder ons echter van de schermen zelf bewust te zijn. Door deze 

kleinere schermen dichter naar of juist verder van de projector af te bewegen, kan een beeld 

naar voren worden gehaald of juist op afstand worden geplaatst. Afhankelijk van de manier 

waarop dit gebeurt kunnen de verschillende beelden elkaar ook overlappen. Door de 

transparantie van de beelden zien we de beelden dan door elkaar heen. Cassiers creëert 

hiermee, net als met de vormgeving van de keuken van Célèste, dieptewerking binnen het 

platte vlak van het doek. 

 Het verplaatsen van de schermen en daarmee ook de beelden gebeurt door de 

performer achter het scherm. Als toeschouwer vangen we hier door het gebrekkige licht achter 

het scherm slechts glimpen van op, zoals we in De kant van Swann ook slechts flarden 

opvingen van wat zich achter het scherm afspeelde. We zien hoe de schaduw van de 

performer over het scherm voorbij glijdt en de beelden dichterbij of juist verderaf geraken. De 

manier waarop de performer binnen het grote kader van het scherm de beelden organiseert 

doet denken aan de manier waarop Marcel de reeks van onwillekeurige herinneringen die hem 

overvallen in een samenhangend perspectief probeert te plaatsen. Sterker nog, in de 

structurering van de beelden door de performer lijkt de aard van het onwillekeurig herinneren 

zelf tot uitdrukking te worden gebracht. Marcel manifesteert zich in relatie tot de beelden als 

een bewustzijn dat uit de geheugensporen een nieuw beeld construeert. 

 Volgens Van Buuren moeten we die geheugensporen als niet of slechts deels 

gearticuleerde zintuiglijke indrukken begrijpen. Het betreft indrukken die door het bewustzijn 

nooit tot ervaring zijn gebracht en die daarom een sluimerend bestaan in ons geheugen leiden 

waarvan we ons niet bewust zijn. Sommige beelden in De kant van Marcel zijn in een heel 
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letterlijk opzicht niet eerder gearticuleerde indrukken. Slechts één voorbeeld is het beeld van 

een venster en een wapperend gordijn dat tegelijk met het beeld van de zee wordt 

geprojecteerd. Het beeld werd door de makers in Cabourg opgenomen met als doel om het in 

De kant van Albertine in te zetten, maar uiteindelijk werd het toen niet gebruikt. Hier is dus op 

het niveau van de makers met recht sprake van een onbewerkt geheugenspoor. Zo zijn er 

meer beelden in de voorstelling die al eerder verzameld werden, maar nog niet eerder hun 

plek in een voorstelling vonden. Uit het werkboek blijkt dat het inzetten van deze ongebruikte 

beelden voor Cassiers een bewuste keuze is geweest. De andere beelden zijn, zoals gezegd, 

afkomstig uit de eerdere delen van de cyclus. Het is maar de vraag in hoeverre we ons daar 

als toeschouwer altijd direct van bewust zijn. De beelden roepen wel een gevoel van 

herkenning op, maar dit betekent niet altijd dat we ons precies kunnen herinneren in welke 

context we het beeld moeten plaatsen. Niet in de minste plaats omdat Cassiers in zijn 

voorstellingen zoveel zintuiglijke indrukken tegelijk aanbiedt dat het onmogelijk is om deze 

allemaal bewust in ons op te nemen en te ervaren. In dit opzicht zijn de beelden die Cassiers 

in De kant van Marcel terug laat keren niet volledig gefixeerd, wat bewerking mogelijk maakt.  

 Van Buuren stelt dat geheugensporen geen visuele indrukken zijn, maar tast-, smaak- 

of geursensaties die aan het beeld en daarmee aan het bewustzijn vooraf gaan. Alhoewel de 

geheugensporen in De kant van Marcel zich onmiskenbaar als beelden manifesteren, is de 

aard van de meeste beelden desondanks zodanig dat wij ze eerder als ongearticuleerde 

impressie dan als bewust geconstrueerd beeld ervaren. Het feit dat veel beelden close-ups 

zijn, draagt hier onder andere toe bij. De nabijheid van de close-up kan, zoals we in eerdere 

hoofdstukken hebben gezien, leiden tot een gebrek aan scherpte. Bij sommige beelden in De 

kant van Marcel weten we niet precies wat het is wat we zien. Dit effect ontstaat ook door het 

ontbreken van een duidelijke context waardoor de beelden op zichzelf komen te staan. Dit 

onuitgesproken karakter van de beelden wordt ook benadrukt door de transparantie van de 

beelden, iets wat nog versterkt wordt wanneer de doorschijnende beelden elkaar deels 

overlappen. De beelden krijgen zo een efemere kwaliteit, iets wat ook zichtbaar wordt in de 

manier waarop veel van de afgebeelde voorwerpen in de ruimte lijken te zweven. Voor alle 

beelden geldt bovendien, en ook dat is een werking die we aan de close-up kunnen 

toeschrijven, dat de materialiteit van de afgebeelde objecten op de voorgrond treedt. Het 

visuele staat hiermee volstrekt niet in het teken van het definiëren van het beeld, maar juist in 

het tastbaar maken van het beeld. We voelen de wind die we door het gordijn zien dansen. 

We voelen de haren langs onze huid strijken. We horen het geluid van de golven en we ruiken 

de zee. Het is typerend voor het werk van Cassiers dat het beeld juist wordt onderzocht op 

zijn niet-visuele kwaliteiten.  

 



 255 

 

 

Foto 14. Proust 4: De kant van Marcel. De jonge Célèste met op de achtergrond een veelvoud 

aan elkaar overlappende projecties. © Pan Sok. 

 

De grote ontdekking van Marcel aan het eind van de roman en in De kant van Marcel is dat er 

een parallel bestaat tussen de onwillekeurige herinnering en het schrijverschap. Zowel in de 

onwillekeurige herinnering als in de kunst kunnen onbewerkte geheugensporen tot een 

bewustzijnsbeeld worden getransformeerd. Pas in die transformatie ontwikkelen zintuiglijke 

sensaties zich tot ervaring. Het beeld dat in de onwillekeurige herinnering wordt gecreëerd, zo 

stelt Van Buuren, verschaft ons toegang tot de werkelijkheid die in de onbewerkte materie van 

onze waarneming verborgen ligt. Het proces van bewerking is dus een essentiële voorwaarde 

om tot ervaring te kunnen komen. Deze bewerking begrijpt Proust als een artistiek proces. 

(idem, 85). Het grote verschil tussen beide is dat de onwillekeurige herinnering de mens 

overvalt, terwijl hij het schrijven doelbewust ter hand kan nemen:  

 

De verteller beseft dat het wonder van de onwillekeurige herinnering een constructie is 

van half of niet-bewerkt geheugenmateriaal tot een betekenisvol beeld, en hij ziet 

hierin de oproep om de onwillekeurige ervaring die hem op onverwachte momenten 

als genade wordt geschonken, te transformeren tot een artistieke roeping die hem in 

staat zal stellen niet langer afhankelijk te zijn van de genade van onwillekeurige en 

onberekenbare herinneringen, maar zelf het heft in handen te nemen en de losse 

flarden en snippers van zijn verleden, waarvan hij het toenemende verlies leest als 
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een aankondiging van zijn dood, te transformeren tot een bezield verband in de vorm 

van een roman. (idem, 101) 

   

De Marcel in De kant van Marcel roept die andere Marcel in herinnering, het kind uit De kant 

van Swann. In de analyse van die voorstelling stelden we dat Marcel in alle opzichten nog 

geen toegang had tot de werelden waar hij naar verlangde:  de wereld van de liefde, van de 

aristocratie en van de kunst. Zijn aanwezigheid karakteriseerden we als een eerste 

kennismaking met deze werelden. De makers spraken in dit verband in het tekstboek over 

‘het verzamelen van indrukken’ en Marcel als ‘een onbeschreven blad’. In De kant van Marcel 

realiseert Marcel zich dat het tijd is om iets te gaan doen met de indrukken die hij verzameld 

heeft. Hij moet zijn indrukken transformeren in een kunstzinnige ervaring. De artistieke taak 

waarvan Marcel zegt nu bereid te zijn op zich te nemen, is precies de taak waar de schrijver 

Proust zich in De kant van Marcel daadwerkelijk aan kwijt. Met de dood op zijn hielen probeert 

hij zijn verleden te verwezenlijken in een roman. Net als de verteller in het citaat klaagt hij 

over het gebrek aan tijd. Hij vreest dat hij te laat begonnen is met schrijven; dat het verleden 

hem ontglipt is voordat hij het heeft kunnen vangen. 

 De gelijktijdige aanwezigheid van verschillende beelden binnen het grote kader die tot 

een bezield verband getransformeerd moeten worden, verwijst dus zowel naar de Marcel’s 

ervaring van de onwillekeurige herinnering als naar het schrijven van Proust. De structurering 

van de beelden door de performer achter de schermen duidt zowel op het werkzaam zijn van 

het bewustzijn als het werkzaam zijn van de artistieke verbeelding. En op deze wijze worden 

de wereld van Marcel en de schrijver Proust door Cassiers nauw op elkaar betrokken. Maar de 

oproep tot schrijven is niet alleen aan Marcel en Proust gericht. In De kant van Marcel 

triggeren de efemere beelden het geheugen van de toeschouwer die zich terug vindt in de 

vorige delen van de cyclus. Zoals het kind Marcel in de vorige delen voor het eerst 

kennismaakte met de wereld van de liefde, de aristocratie en de kunst, zo maakte de 

toeschouwer voor het eerst kennis met de wereld van de Proustcyclus. Ook hij werd overvoerd 

met indrukken die hij onmogelijk allemaal in zich op kon nemen, kon verwerken, laat staan 

begrijpen. In De kant van Marcel kunnen we dezelfde parallel trekken tussen Marcel en de 

toeschouwer. De uitdaging aan de toeschouwer is om zijn eigen onbewerkte geheugensporen 

te bewerken tot een bezield verband. 

 

 

Geheugenmetaforen:  van fotografie tot desktop interface 

 

Eerder vergeleek ik de beelden en de manier waarop ze in De kant van Marcel op het scherm 

worden georganiseerd met foto’s die in een fotoalbum bij elkaar worden geplaatst. Ik voegde 

daar direct een andere vergelijking aan toe, die met de computer. De verschillende beelden 
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binnen het projectievlak doen denken aan verschillende, tegelijk geopende vensters op het 

beeldscherm van een computer.  

Zowel de fotografie als de computer, zij het in twee verschillende tijdsperioden, zijn in het 

dagelijks taalgebruik en in de wetenschap regelmatig als metafoor opgevoerd voor het 

menselijk geheugen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën is altijd van invloed geweest 

op de manier waarop wij ons het geheugen en de werking van dit geheugen voorstellen en 

begrijpen. De fotografiemetafoor domineerde het discours over het geheugen in de tweede 

helft van de negentiende eeuw, de computermetafoor deed zijn intrede vanaf de tweede helft 

van de twintigste eeuw. Voor de analyse van De kant van Marcel kunnen beide metaforen als 

perspectief dienen om ons een beeld te vormen van de onwillekeurige herinnering en de 

artistieke verbeelding die in de voorstelling zo’n cruciale rol spelen.  

 

De donkere kamer 

 

Ten tijde van Proust waren fotografiemetaforen nog altijd zeer populair en ook Proust zelf, 

zoals ik uitgebreid heb besproken in hoofdstuk 3, bediende zich van dergelijke metaforen. Een 

veel voorkomende fotografiemetafoor vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is het 

beeld van het geheugen als een gevoelige plaat. Men zag een analogie tussen de manier 

waarop een zintuiglijke indruk een spoor in ons lichaam en licht een spoor op een 

lichtgevoelige plaat achterlaat. In zijn boek De Metaforenmachine staat Douwe Draaisma 

uitgebreid stil bij de overeenkomsten die verschillende wetenschappers tussen de fotografie en 

de werking van het geheugen meenden waar te nemen:   

 

Het opslaan en reproduceren van visuele voorstellingen op een fotografische plaat 

verschafte het bewijs dat optische prikkels in een geschikt medium onherkenbare, 

latente sporen kunnen achterlaten, die door toepassing van de juiste procédés de 

oorspronkelijke voorstelling weer kunnen oproepen. (2003, 161) 

 

Volgens Draaisma leggen fotografiemetaforen vooral de aandacht op het feit dat de foto ‘niets 

was vergeten’. Ze suggereren, zo stelt hij, een geheugen waarin al onze visuele ervaringen 

voorgoed en volmaakt worden geregistreerd. (idem, 157) De metafoor van de gevoelige plaat 

kon verklaren hoe het mogelijk was dat sommige herinneringen voorgoed uit het geheugen 

verdwenen leken te zijn, totdat ze onder bepaalde omstandigheden weer tot leven kwamen. 

Het geheugen is in deze benadering een kolossaal archief van negatieven die in de juiste 

omstandigheden tot foto’s ontwikkeld kunnen worden. De onwillekeurige herinnering waar 

Proust van spreekt, is een voorbeeld van zo’n geschikte omstandigheid. 

 De fotografiemetafoor lijkt op het eerste gezicht dus recht te doen zowel aan het 

conserveren als het reproduceren van indrukken. Er kwam echter ook kritiek. Deze kritiek, zo 

stelt Draaisma, betrof vooral de vermeende analogie tussen het ontwikkelen van foto’s en het 
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ophalen van herinneringen. Een herinnering wordt pas een herinnering als het beeld wordt 

beoordeeld als een beeld dat tot het verleden behoort. Pas dan onderscheidt het zich van 

andere visuele voorstellingen. Anders gezegd ‘sporen veronderstellen een bewustzijn dat de 

sporen interpreteert’. (idem, 162) Het is precies dit bewustzijn dat aan het chemische 

fotografische proces ontbreekt, immers, foto’s kunnen zichzelf niet zien. Om de 

fotografiemetafoor sluitend te krijgen, zo lijkt het, moeten we verder kijken dan de 

technologie alleen. Wellicht is het de fotograaf, in zijn rol van ontwikkelaar, die bij het beeld 

betrokken moet worden. Dat lijkt ook precies te zijn wat Proust doet. In zijn roman betrekt hij 

in zijn metaforen de technologie van de fotografie op het fotograferend subject.  

 Op momenten dat Proust de metafoor van de fotografie inzet, beschrijft hij de ik-

figuur als een fotograaf die door het fotograferen vat probeert te krijgen op de wereld om zich 

heen. Met andere woorden, Proust betrekt de technologie op de mens die deze technologie 

inzet. Wellicht daarom dat hij in de roman ook de metafoor van de ‘donkere kamer’ hanteert, 

een beeld waarin de nadruk wordt gelegd op de ruimte waarin de fotograaf zijn foto’s 

ontwikkelt. Met de metafoor van de donkere kamer vestigt Proust de aandacht op de idee dat 

 

(...) zintuiglijke waarnemingen als onbewerkte materie nutteloos zijn zolang ze niet in 

de innerlijke donkere kamer ‘ontwikkeld’ worden, dat wil zeggen een bewerking en 

vormgeving ondergaan (...). (Van Buuren 2007, 84) 

 

De nadruk op het proces van bewerking en vormgeving stelt Proust volgens Van Buuren ook in 

staat om het werk van het bewustzijn in verband te brengen met het artistieke werk van de 

kunstenaar. De fotograaf is daarmee bij Proust een potentiële kunstenaar. Dat is zeker een 

opvallend standpunt in een tijd waarin het wonder van de fotografie vooral werd verbonden 

aan het feit dat het fotografische proces zich zonder bemiddeling van de fotograaf voltrok. De 

fotograaf werd vooral gezien als degene die het apparaat bediende en het proces in werking 

zette. Proust kent een belangrijkere, artistieke, betekenis toe aan het werk van de fotograaf. 

 De donkere ruimte achter het scherm in De kant van Marcel doet in een bepaald 

opzicht denken aan een donkere kamer waarin de fotograaf zijn foto’s afdrukt. Het is de 

performer die door actief schermen te verplaatsen beelden doet opdoemen of juist vervagen. 

Kijken we hier naar de donkere kamer van Marcel waarin hij zijn indrukken tot beelden 

ontwikkelt? Zo zouden we het kunnen zien. Tegelijkertijd gaat de vergelijking ook mank, niet 

in de laatste plaats omdat de getoonde beelden niet statisch zijn, zoals foto’s, maar bewegen. 

Maar bovenal doet de metafoor van de ‘ontwikkeling van foto’s’ geen recht aan het verband 

waarin Marcel de verschillende beelden probeert te plaatsen, de manier waarop hij 

verschillende indrukken met elkaar in verband probeert te brengen. De bewerking en 

vormgeving waar Van Buuren in relatie tot de onwillekeurige herinnering en artistieke 

verbeelding van spreekt, beperken zich niet tot het individuele beeld, maar betreffen alle 

beelden. In het herinneren en in het schrijven als kunstzinnig proces gaat het juist om de 
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samenhang, het perspectief waarbinnen de verschillende indrukken worden geplaatst. Wat in 

de metafoor ontbreekt, zo zouden we kunnen stellen, is het fotoalbum en iemand die zijn 

verschillende foto’s inplakt, de beelden daarmee in een specifiek verband plaatsend. Hiermee 

raken we echter wel erg ver verwijderd van de oorspronkelijke fotografiemetafoor. De 

computer kan in dit verband in bepaalde opzichten wellicht als een treffender metafoor dienen 

voor dit proces dat in De kant van Marcel wordt verbeeld op en achter het scherm.  

 

Van foto naar venster 

 

De computer kan als metafoor zowel recht doen aan de gelijktijdige aanwezigheid van 

verschillende sporen in het geheugen als aan de mogelijkheid om die verschillende sporen te 

bewerken en ze op elkaar te betrekken. Het gaat mij daarbij niet primair om de analogie 

tussen de manier waarop de computer als technologie informatie verwerkt en het menselijke 

proces van informatieverwerking en de specifieke metaforen die dit heeft opgeleverd. Ik wil de 

aandacht speciaal richten op de computer als representatiepraktijk en nagaan in hoeverre de 

visuele representaties waarmee de computer communiceert met zijn gebruiker als een visuele 

metafoor voor het creatieve proces van herinneren en verbeelden kunnen functioneren. 

 De meest bekende visuele stijl in digitale media in het algemeen en de personal 

computer in het bijzonder, is wat Bolter en Grusin de ‘windowed style’ noemen. Deze stijl zien 

we onder andere terug op webpagina’s, de desktop interface en in videogames. Bolter en 

Grusin karakteriseren de stijl als gefragmentariseerd, heterogeen en onbepaald en stellen dat 

deze de eenheid van het beeld of werk doorbreekt en de aandacht vestigt op het proces:  

 

Unlike a perspective painting or three-dimensional computer graphic, this windowed 

interface does not attempt to unify the space around any one point of view. Instead, 

each text window defines its own verbal, each graphic window its own visual point of 

view. Windows may change scale quickly and radically, expanding to fill the screen or 

shrinking to the size of an icon (...) The multiplicity of windows and the heterogeneity 

of their contents mean that the user is repeatedly brought back into contact with the 

interface (...). She oscillates between manipulating the windows and examining their 

contents (...). (2001, 33)  

 

Het beeld dat Bolter en Grusin van de ‘windowed interface’ schetsen, laat zich moeiteloos 

toepassen op de enscenering van Cassiers. Een veelvoud aan op zichzelf staande vensters die 

binnen één ruimte bijeen worden gebracht, die ieder een eigen perspectief met zich 

meebrengen, en die van grootte kunnen veranderen, we zien het allemaal terug in De kant 

van Marcel. Het is belangrijk om op te merken dat Bolter en Grusin deze visuele stijl 

bespreken in relatie tot de computergebruiker. De vensterstructuur roept een zeer specifieke 

houding bij de gebruiker op, een voortdurend wisselen tussen waarnemen en bewerken. Het is 
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precies deze wisselwerking die zich manifesteert in de onwillekeurige herinnering en in de 

artistieke verbeelding. Zoals Van Buuren zei:  zintuiglijke waarnemingen zijn nutteloos zolang 

ze niet vormgegeven of bewerkt worden.  

 Zoals de ‘windowed style’ van de desktop interface de computergebruiker uitnodigt 

zowel waar te nemen als zich actief tot de vensters en hun inhoud te verhouden, zo doet de 

‘windowed style’ van het projectievlak in De kant van Marcel eenzelfde appel op de 

toeschouwer. Deze wordt geprikkeld om niet alleen passief te observeren maar ook te 

participeren door zich actief tot de beelden te verhouden, met andere woorden om zowel 

toeschouwer als performer te zijn. Deze activiteit manifesteert zich in het geval van de 

toeschouwer niet als een concreet manipuleren van de beelden , zoals de computergebruiker 

dat wel doet en de performer achter de schermen dat ook doet, maar het betreft hier een 

mentale activiteit waarbij de heterogene beelden in een persoonlijk logisch verband worden 

samengebracht. Beide kunnen echter in potentie als creatieve handelingen gezien worden.  

 Een ander belangrijk aspect waar de metafoor van de ‘windowed style’ de aandacht op 

vestigt is op de aanwezigheid van het kader. De inhoud van de vensters – tekst, beeld, geluid 

– wordt niet gepresenteerd als een onbemiddelde werkelijkheid, maar wordt zichtbaar als een 

gemedieerde realiteit. Bolter en Grusin spreken in dit verband over de ‘logic of hypermediacy’. 

Onze cultuur is er niet alleen op gericht om sporen van mediatie uit te wissen (logic of 

transparent immediacy), maar juist ook om media als media zichtbaar te maken en te 

vermenigvuldigen. (idem, 5). Wanneer we medium vervangen door waarneming, zien we een 

parallel met Proust die in zijn werk de waarneming voortdurend presenteert als een 

waarneming vanuit een specifiek perspectief. Het is dit perspectief dat bepalend is voor de 

manier waarop de werkelijkheid in een beeld wordt getransformeerd. Dit geldt niet alleen voor 

het proces van waarnemen maar ook voor het proces van herinneren. Van Buuren wijst erop 

dat de ordening van zintuiglijke indrukken in het schrijven van Proust altijd vooraf wordt 

gegaan door het instellen van een perspectief, het kiezen van een kader of een lijst. Hiermee 

associeert Proust geheugenactiviteit met artistieke creativiteit. (2007, 92)  

 

Over het nut van een ‘klein mannetje’ 

 

Waar het instellen van een perspectief zich bij Proust per definitie in de taal voltrekt, al dan 

niet gebruik makend van optische metaforen, daar is dit bij Cassiers een performatieve 

handeling. We hebben gezien hoe in De kant van Swann, De kant van Albertine en De kant 

van Charlus de voorstelling opent met het zichtbaar installeren van dit perspectief in de vorm 

van camera’s, microfoons en projectieschermen. In De kant van Marcel maakt Cassiers het 

perspectief vooral zichtbaar door het te vermenigvuldigen. Hij doet hiermee naar mijn mening 

niet alleen, net als Proust, uitspraken over de mate waarin onze waarneming en herinnering 

bepaald worden door de kaders waarbinnen wij onze indrukken plaatsen, maar, juist door de 

zichtbare inzet van technologie, ook over onze hedendaagse gemediatiseerde cultuur waarin 
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media hun sporen voortdurend uit proberen te wissen. Want ook al stellen Bolter en Grusin 

dat de logic of immediacy en hypermediacy twee kanten van dezelfde medaille zijn, het is 

vooral de eerste logica die dominant is in de hedendaagse cultuur. Dat lijken Bolter en Grusin 

zelf ook te suggereren wanneer ze opmerken dat de vermenigvuldiging van media, die 

kenmerkend is voor de logic of hypermediacy, tegenwoordig zo vanzelfsprekend is geworden, 

dat deze als het ware de nieuwe culturele conditie is geworden en daarmee transparant. 

Cassiers maakt gebruik van het domein van de kunst, in het bijzonder het theater, om media 

(weer) als media zichtbaar te maken.  

 De wijze waarop de beelden in De kant van Marcel actief worden gestructureerd en 

getoond, roept dus zowel associaties op met het ontwikkelen van foto’s in een donkere kamer 

als met het navigeren tussen verschillende vensters op een desktop interface. Zowel de 

donkere kamer als de desktop face kunnen als metafoor worden beschouwd voor het 

geheugen, zoals het ontwikkelen van foto’s en navigeren tussen vensters als metaforen voor 

specifieke geheugenprocessen opgevat kunnen worden. Cassiers speelt op een specifieke 

manier met deze metaforen. Hij ensceneert niet de technologie waaraan de metaforen 

ontleend zijn, maar hij voert de metaforen met de inzet van andere media, in dit geval video, 

op in de live performance. Dit heeft een aantal consequenties. Ten eerste creëert hij hiermee 

de mogelijkheid om de metaforen op hun beeldende kwaliteiten en daarmee esthetische 

potentie te onderzoeken. De metafoor wordt in de context van het theater kunstzinnig. En 

daarmee worden ook zowel de technologie als het geheugen die in deze metafoor aan elkaar 

worden verbonden op hun kunstzinnig potentieel getoetst. 

Het is juist door het verwijzen naar het ene medium in het andere medium dat deze artistieke 

speelruimte ontstaat. Het is een strategie die Cassiers in de andere delen ook veelvuldig inzet, 

het refereren aan media en mediale conventies zonder die media daadwerkelijk te ensceneren. 

In de context van deze paragraaf en dit hoofdstuk voert het te ver, maar later zal ik uitgebreid 

stil staan bij de opvallende rol die video in dit proces speelt. In de manier waarop Cassiers 

video inzet, worden associaties met steeds andere media opgeroepen. Video heeft geen eigen 

identiteit maar neemt voortdurend de gedaante van een ander medium aan. 

 Ten tweede biedt de opvoering van de geheugenmetafoor Cassiers de mogelijkheid om 

net als in de vorige delen van de cyclus de rol van de mens en diens subjectieve perspectief 

op de voorgrond te schuiven. In de theatrale verbeelding van bestaande geheugenmetaforen 

treedt de performer nadrukkelijk op de voorgrond. Een probleem waar elke geheugenmetafoor 

volgens Draaisma vroeg of laat tegenaan loopt, is dat van de homunculus (klein mannetje – 

Lat.). In de psychologie spreekt men van een homunculus wanneer men in een poging om een 

bepaald psychologische proces , zoals herinneren, te verklaren een beroep doet op hetzelfde 

proces dat verklaard moet worden. In de geheugentheorie doet deze cirkelredenering zich 

onder andere voor wanneer men binnen het geheugen de aanwezigheid van een bewustzijn 

veronderstelt dat de binnenkomende indrukken moet interpreteren. Er wordt nu immers een 

geheugen binnen een geheugen gecreëerd. In visuele (populair wetenschappelijke) 
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representaties van het menselijk brein wordt dit bewustzijn vaak verbeeld als een klein 

mannetje dat zintuiglijke indrukken verwerkt. De technieken die het mannetje daarvoor 

hanteert, zijn door de tijd heen veranderd. De populaire geheugenmetaforen van dat moment 

vinden hun weerslag in de afbeelding en bepalen met welke technologie de homunculus word 

omringd.  

 Zodra men zich dus in een metafoor een beeld probeert te vormen van een 

geheugenproces dient zich ongevraagd ook altijd de mens aan. Blijkbaar, zo stelt Draaisma, 

verzet iets zich in de mens tegen de gedachte dat onze hersenen het werk kunnen doen 

zonder tussenkomst van een bewustzijn. (2003, 175-177) De homunculus staat symbool voor 

het mysterie van het bewustzijn. Dat fysische processen in de hersenen tot bewustzijn komen, 

staat vast. Maar hoe dat gebeurt dat weet niemand. Om de simpele reden, zegt Draaisma, dat 

een persoonlijk bewustzijn alleen introspectief toegankelijk is. Herinneringen van anderen zijn 

alleen voor ons toegankelijk voorzover ze tot uiting komen in observeerbaar gedrag. (idem, 

294). Cassiers heeft in De kant van Marcel met de figuur van Marcel zijn eigen homunculus 

gecreëerd. Waar deze in de wetenschap als een dwaalspoor wordt beschouwd, functioneert 

deze in de context van de voorstelling als een betekenisvol element.  

 Het beeld van een man die in het donker schermen met beelden verplaatst, verwijst 

naar een innerlijk proces dat in essentie ontoegankelijk blijft. Het subjectieve mentale 

herinneringsbeeld dat Marcel uit zijn geheugensporen construeert, blijft uiteindelijk voor ons 

onzichtbaar. Wij zien alleen de beelden, de materie, waaruit het beeld door Marcel 

opgetrokken wordt. Het gelukzalige gevoel dat hem bij dat onverwachte herinneringsbeeld 

overvalt, kan alleen hem overvallen omdat het zijn verleden betreft. Cassiers heeft over zijn 

werk wel eens gezegd dat hij geen antwoorden wil geven. Hij wil geen statements maken, 

geen beeld opdringen. Wel wil hij de toeschouwer prikkels aanreiken zodat deze zijn eigen 

beelden kan ontdekken, gevoed door zijn eigen verleden. In welk beeld de verschillende 

geheugensporen die Cassiers in De kant van Marcel aanbiedt zich uiteindelijk zullen 

manifesteren, ervaart iedere toeschouwer alleen zelf. Cassiers probeert het raadsel van de 

subjectieve ervaring niet op te lossen – het zou ook een onmogelijke opgave zijn - hij koestert 

het en deelt het met zijn publiek. 

 Cassiers refereert zoals uit het voorgaande is gebleken in zijn enscenering aan 

verschillende media en mediale praktijken en de daaraan verbonden geheugenmetaforen. 

Daarmee brengt hij niet alleen die praktijken en metaforen bij elkaar, maar ook de 

verschillende tijden waarmee deze in verband kunnen worden gebracht. De ontwikkeling van 

de fotografische techniek kwam in een stroomversnelling in de tweede helft van de 

negentiende eeuw en de fotografiemetafoor werd populair in het fin de siècle, de tijd van 

Proust. Alhoewel de computermetafoor in de huidige wetenschap aan populariteit heeft 

verloren, is zij in het dagelijks taalgebruik nog alomtegenwoordig. We verwijzen naar ons 

geheugen als een harde schijf, en spreken over geheugenprocessen in termen van ‘deleten’, 

‘resetten’ en ‘updaten’. Meer in het algemeen kunnen we zeggen dat de computer steeds meer 
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als model dient voor de wijze waarop wij onze cultuur representeren en begrijpen. Lev 

Manovich omschrijft dit fenomeen als culturele transcodering. (2001, 45-48) In de 

enscenering van De kant van Marcel worden de tijd van Proust en de tijd van Cassiers op 

elkaar betrokken. Zij komen samen in een gedeelde fascinatie voor de werking van het 

geheugen en de subjectiviteit van de ervaring en de herinnering.  

 Bij Proust, zo is al eerder duidelijk geworden, schuilt in het persoonlijke perspectief 

zowel een potentie als een gevaar. Als potentie manifesteert het persoonlijke perspectief zich 

als een kunstzinnig perspectief. De blik van de kunstenaar transformeert de werkelijkheid 

zodat deze op een andere, nieuwe manier zichtbaar wordt. Een gevaar wordt het persoonlijke 

perspectief echter wanneer de blik niet langer op de werkelijkheid is gericht. Wanneer wij niet 

langer openstaan voor wat er te zien is, maar gespitst zijn op wat we willen zien. Dit is waar 

verbeelding overgaat in fantaseren. In de voorgaande paragrafen hebben we vooral gesproken 

over het perspectief in relatie tot de kunstzinnige verbeelding. In de volgende paragraaf 

richten we de aandacht op het perspectief in relatie tot de vertekening, de vervalsing en de 

kleuring van de werkelijkheid. 

 

 

Mijn (heer) Proust 

 

Kunnen wij de ander werkelijk kennen? Uit de roman van Proust klinkt een ontkennend 

antwoord. Alle pogingen van de ik-figuur om zijn geliefde Albertine te kennen, te begrijpen, te 

doorgronden zijn gestrand. Niet alleen in de relatie met Albertine dient dit probleem zich aan, 

de ik-figuur wordt voortdurend geconfronteerd met het feit dat mensen en dingen veranderen. 

Zij verschillen ten opzichte van het beeld dat hij zich van hen heeft gevormd. Bovendien blijkt 

dit beeld gekleurd door hoogst persoonlijke verlangens, dromen en behoeftes. 

 Hoe moeten wij dan het beeld van de schrijver Proust beoordelen dat voor ons wordt 

geschetst in De kant van Swann? Of beter gezegd, de beelden van Proust, want de 

perspectieven van waaruit Proust in de voorstelling wordt beschreven en getoond zijn divers. 

Het meest in het oog springt de oude Célèste die herinneringen ophaalt aan haar mijnheer 

Proust. Maar in het kielzog van Célèste volgt een hele stoet aan literatoren die menen een idee 

te hebben wie Proust was. Célèste duidt ze over het algemeen aan als ‘men’, om er vervolgens 

direct aan toe te voegen dat ‘men’ er niets van heeft begrepen:  

 

Er is later verteld dat meneer Proust de geëvacueerde soldaten ging bezoeken en zelfs 

dat hij zoveel geld uitgaf aan sigaretten en versnaperingen voor die soldaten, dat hij 

zelf niets meer overhield (...). Dat is volledig verzonnen. (Jans e.a 2005, 81)  

 

En tot slot is er natuurlijk Cassiers die met het ro theater de schrijver Proust als personage ten 

tonele voert. Waar de één, zoals Célèste, haar beeld baseert op haar persoonlijke relatie met 
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Proust, daar vertrekt de ander uit dat wat er over Proust gezegd en geschreven is en weer een 

ander neemt het werk van de schrijver als uitgangspunt. Of het nu om een verslag van een 

ooggetuige gaat of om het resultaat van degelijk historisch onderzoek of om een artistieke 

interpretatie, voor al deze drie vormen van (be)schrijven geldt dat er een perspectief in 

besloten ligt dat bepaalt wat wel en wat niet binnen het beeld valt. Met andere woorden, het 

hangt af van degene die kijkt. 

 

Célèste zou het hebben geweten  

 

De oude Célèste klaagt in De kant van Marcel regelmatig dat men gebeurtenissen uit het leven 

van Proust dramatiseert. Zo komt ze bijvoorbeeld in opstand tegen het verhaal dat over zijn 

sterfbed de ronde doet. ‘Hij heeft nooit, in tegenstelling tot wat wordt beweerd – 

waarschijnlijk om het weer mooi literair te maken – ‘mama’ geroepen.’ (Jans e.a 2005, 165). 

En zij kan het weten, want ze was erbij. Het is het ijzersterke argument van de ooggetuige. 

De geloofwaardigheid van haar verhaal berust op haar aanwezigheid in het leven van Proust. 

Zelf voert ze haar status als ooggetuige expliciet aan als een claim om haar en haar verhaal 

serieus te nemen:  

 

Nu we bij dit onderwerp (de vertrouwelijkheid tussen mij en meneer Proust SM) zijn 

aanbeland wil ik nog eens duidelijk zeggen dat ik me heilig heb voorgenomen hier 

alleen te vertellen wat ik weet, wat ik heb gezien, heb gehoord, of in het uiterste 

geval, overduidelijk heb kunnen opmaken uit zijdelingse opmerkingen, die meneer 

Proust zo nadrukkelijk in mijn bijzijn maakte, dat ik er praktisch zeker van ben die 

dingen te hebben begrepen die hij mij te verstaan wilde geven. (idem, 101) 

 

Célèste zet zichzelf neer als een objectief doorgeefluik. Ze suggereert niets, ze interpreteert 

niet, ze doet slechts verslag van wat zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. In weerwil van wat 

ze zelf beweert, schuwt Célèste echter ook uitspraken over gebeurtenissen waar ze geen 

getuige van is geweest niet. Zo doet ze het verhaal dat Proust op de sterfdag van zijn moeder 

zo gek werd van verdriet dat hij visioenen kreeg van een in het zwart geklede vrouw af als 

‘belachelijke praatjes’ op grond van het argument dat hij dat haar zeker verteld zou hebben. 

Met dezelfde woorden ontkent ze dat Proust op de dag dat hij naar de tentoonstelling van 

Vermeer ging kijken flauw zou zijn gevallen. Célèste voert de vertrouwelijkheid tussen haar en 

meneer Proust hier aan als bewijslast. Zij hadden een bijzondere band. Meneer Proust vertelde 

haar alles. Zegt Célèste. Maar hoe kan een mens ooit weten of de ander hem alles vertelt? 

Wanneer Célèste bezweert dat ze alleen vertelt wat ze zelf van Proust heeft gehoord, maakt 

ze de fout te denken dat wat Proust haar vertelde alles was wat er te vertellen was. Célèste 

wil geen rekening houden met het feit dat haar meneer Proust wellicht sommige dingen in zijn 

leven voor haar verborgen hield. Zou ze zich hiervan wel rekenschap geven dan zou dit het 
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beeld dat zij van hem en hun relatie had ernstig kunnen verstoren. Soms lijkt het erop dat 

Célèste bepaalde dingen van Proust niet wil zien omdat het tot barsten zou leiden in het beeld 

dat ze van hem koestert. Het meest duidelijk laat dit zich voelen als het onderwerp van de 

liefde wordt aangeroerd.  

 Alle biografen van Proust zijn het erover eens dat Proust een homoseksueel was. Men 

heeft overtuigende redenen om aan te nemen dat zijn homoseksualiteit al bij zijn leven een 

publiekelijk geheim was. In dit licht is de volgende opmerking van Célèste in de voorstelling 

een opvallende:  

 

Ik geloof dat meneer Proust nooit echt verliefd is geweest. Dat wil niet zeggen dat hij 

er niet toe in staat was. Natuurlijk heeft men niet nagelaten op te merken dat hij in 

zijn jonge jaren tenslotte alleen maar teleurstellingen in de liefde heeft ondervonden 

en dat hij zich daarom van de vrouwen heeft afgekeerd en zijn geluk in andere 

liefderelaties heeft gezocht. Als ik nu zeg dat meneer Proust me nooit iets heeft 

toevertrouwd waaruit zou kunnen blijken dat hij die speciale neigingen had die hem 

zijn toegeschreven, dan wil ik vooral niet dat men gaat denken dat ik me presenteer 

als een verkondiger van de absolute waarheid en nog minder als iemand die 

vastbesloten is van meneer Proust een ideaal en volkomen vlekkeloos beeld te geven. 

Waarom zou ik ook. Hij zou er niet minder innemend door zijn geweest. Nee, ik zou 

graag willen dat men één ding goed begrijpt en dat is dat ik van hem heb gehouden, 

hem heb ondergaan en van hem heb genoten zoals hij was. Ik zie niet in wat hij er bij 

zou kunnen winnen als ik hem nu afschilderde als een heilige. (idem, 101-103) 

 

Opnieuw beroept Célèste zich op het niet-spreken van Proust. Hij heeft tegen haar nooit iets 

gezegd over zijn homoseksualiteit. Alhoewel ze hier ditmaal niet expliciet de conclusie aan 

verbindt dat opmerkingen in die richting nergens op gebaseerd zijn, weten we uit de eerdere 

voorbeelden dat het feit dat Proust hier nooit met haar over gesproken heeft, voor haar reden 

genoeg is om ervan uit te gaan dat Proust dus geen homoseksueel is. Célèste’s stelligheid 

maakt dat we ons vragen gaan stellen over haar betrouwbaarheid als verteller. Waarom 

ontkent zij Proust’s seksuele geaardheid? Is zij jaloers? Schaamt zij zich misschien? De 

voorstelling geeft geen antwoorden maar creëert een spanningsveld tussen geloofwaardigheid 

en ongeloofwaardigheid rondom de figuur van Célèste. Hiermee creëert Cassiers natuurlijk op 

zijn beurt weer een specifiek beeld van Célèste.  

 Het lijkt wel alsof Célèste zichzelf bewust is van het feit dat haar geloofwaardigheid als 

getuige ter discussie wordt gesteld. Ze verdedigt zich in hetzelfde citaat door zelf al alle 

mogelijk kritiek op haar verhaal te benoemen. Ja, ze realiseert zich dat zoiets als de absolute 

waarheid over Proust niet bestaat en nee, ze zou Proust nooit mooier voorstellen dan hij in 

werkelijkheid is. Célèste toont zich hier een bewuste verteller die zich realiseert welke 

valkuilen zich aandienen wanneer men over een ander spreekt. Maar als we goed luisteren, 
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horen we ook dat Célèste meent dat die valkuilen in het geval van Proust’s vermeende 

homoseksualiteit helemaal geen issue zijn. Het schuilt in het woordje ‘zou’, in de zin ‘hij zou er 

niet minder innemend door zijn geweest’. ‘Zou’ duidt op het hypothetische karakter van haar 

redenering. Als Proust homoseksueel zou zijn geweest, dan zou ze dat hebben gezegd en dan 

had ze hem nog net zo bijzonder gevonden. Als. Maar Proust is geen homoseksueel. Hij zou 

het haar immers verteld hebben. Het lijkt erop dat het onvermogen om Proust werkelijk te 

zien zoals hij was zo groot is dat ze zich er zelf niet van bewust is. Het gebrek aan 

zelfbewustzijn manifesteert zich hierdoor juist als een overdreven en daardoor verdacht soort 

zelfverzekerdheid. Als toeschouwer begin je automatisch aan de geloofwaardigheid van de 

verteller te twijfelen. In de roman, zo weten we van Bal, is ‘slecht zien’ vaak het gevolg van té 

dichtbij zijn. In het geval van Célèste wordt duidelijk dat dichtbij iemand zijn het beeld dat wij 

van diegene hebben juist kan vertroebelen. 

 Het spanningsveld rondom de betrouwbaarheid van Célèste als verteller komt niet 

alleen tot uitdrukking in de tekst, maar wordt op subtiele wijze ook gereflecteerd in de 

enscenering. We merkten al eerder op dat Célèste gedurende de hele voorstelling in een 

microfoon spreekt en zich tot een camera richt, die nog net in het kleine decor zichtbaar is. 

Cassiers lijkt hier speels te refereren aan de wijze waarop de memoires van Célèste tot stand 

zijn gekomen. In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw gaf ze een reeks 

interviews aan George Belmont die op basis van deze gesprekken als ghost writer de 

memoires van Célèste schreef. Iets van de ontstaansgeschiedenis van haar boek horen we 

nog terug in de teksten wanneer ze antwoord lijkt te geven op een aan haar gestelde vraag. 

Maar we zien deze ook terug in de manier waarop de ruimte van Célèste is ingericht.  

 Cassiers imiteert de opstelling van een interview, maar vervangt de interviewer door 

een camera waardoor de indruk lijkt te worden gewekt dat Célèste op televisie verschijnt. De 

keuken van Célèste kan in dit opzicht als een soort studio worden beschouwd. De huiselijke 

setting is typerend voor veel televisieprogramma’s waarin gasten worden ontvangen die 

‘gezellig aan tafel aanschuiven’ en onder het genot van een hapje en een drankje over zichzelf 

en hun privé leven komen vertellen. De televisiestudio als zodanig doet zich voor als een 

verlengde van de huiskamer van de televisiekijker. Feitelijk is er natuurlijk slechts sprake van 

een illusie van een huiskamer. In De kant van Marcel is de keuken van Célèste ook geen echte 

keuken, maar slechts een decor. In het geprojecteerde beeld van Célèste lijkt zij voor een 

raam te zitten. In de ‘keuken’ zelf zien we echter duidelijk hoe het raam een print op een 

wandje van bordkarton blijkt te zijn.  

 Ook de live projectie van Célèste roept associaties op met de televisie. In het medium 

close-up shot dat zo kenmerkend is voor televisie is Célèste in de letterlijke zin van het woord 

een ‘talking head’. Verder roep ik het kader in herinnering dat om het projectiescherm en de 

keuken van Célèste is geplaatst en dat door zijn breedte en afgeronde hoeken doet denken 

aan de ouderwetse en logge televisies uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Tot 

slot, kunnen we het ‘televisieoptreden’ van Célèste opvatten als haar ‘fifteen minutes of fame’. 
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We leven in een cultuur waar televisie aan gewone mensen een podium biedt om, al is het 

maar voor even, tot bekende persoonlijkheid uit te groeien en beroemde mensen in de 

gelegenheid stelt om te laten zien dat ze ook maar ‘gewone’ mensen zijn. Célèste, zo lang de 

gedienstige huishoudster, de vrouw achter de schermen, weet in De kant van Marcel de 

camera op zich gericht en grijpt haar kans om haar verhaal te doen.  

 Met de verwijzingen naar televisie wordt het thema van de geloofwaardigheid door 

Cassiers in een zeer specifiek mediaal kader geplaatst. Vanaf zijn ontstaan droeg televisie de 

belofte van liveness in zich. Televisie kon gebeurtenissen die zich buiten het bereik van de 

kijker afspeelden, tonen alsof men er zelf bij aanwezig was. Net als bij Célèste dient het 

predikaat ‘we zijn erbij’ in het geval van televisie als argument voor de geloofwaardigheid en 

authenticiteit van het beeld. We leven tegenwoordig in een geglobaliseerde en 

gemediatiseerde cultuur waarin de werkelijkheid die we aan gebeurtenissen toekennen vaak is 

gebaseerd op het feit dat we de gebeurtenissen op televisie hebben gezien. Hoe gekleurd, 

eenzijdig of misleidend die verslaggeving kan zijn, is iets waarvan veel mensen zich over het 

algemeen niet werkelijk bewust zijn of zich wel van bewust zijn maar niet als problematisch 

ervaren. Of we nu wel of niet zo ver gaan als Baudrillard die stelt dat de beelden in onze 

gemediatiseerde cultuur, waaronder televisiebeelden, niet als een vertekening van de 

werkelijkheid maar, radicaler, als een werkelijkheid op zich, een hyperrealiteit, opgevat 

moeten worden; duidelijk is dat Cassiers door de vertellende Célèste in een televisuele context 

te plaatsen als vanzelf issues over objectiviteit en geloofwaardigheid oproept. Door de actrice 

zichtbaar voor de camera te plaatsen en tegelijkertijd het opgenomen beeld te projecteren, 

brengt Cassiers, zoals in al zijn voorstellingen, beide met elkaar in verband en stuurt de 

toeschouwer ook beide in relatie tot elkaar te zien. Het beeld kan nooit los worden gezien van 

het proces waarin dat beeld wordt geconstrueerd, en daarmee samenhangend, van degene die 

dat beeld construeert.  

 Door Célèste op te voeren als personage in de voorstelling vestigt Cassiers tevens de 

aandacht op zichzelf en het ro theater als makers van deze cyclus. Zoals de Proust die Célèste 

in haar herinnering oproept niet dé Proust is, maar vooral haar Proust, een beeld dat het 

resultaat is van een zeer specifiek perspectief, zo biedt de Proust cyclus zelf natuurlijk een 

even specifiek, artistiek, perspectief op de roman, op Proust en op Célèste. Cassiers geeft zich 

rekenschap van het feit dat hij in dit opzicht in een traditie staat. Hij is in de loop van de 

geschiedenis niet de enige geweest die de roman van Proust als artistiek uitgangspunt heeft 

genomen, denk onder andere aan het filmscript van Harold Pinter, de film van Raul Ruiz, de 

video van Chantal Akerman en het stripboek van Stéphane Huet. In de tijdsband die tijdens de 

voorstelling van 2005 terugloopt tot aan de geboorte van Marcel Proust, laat Cassiers 

temidden van allerlei andere gebeurtenissen ook de jaartallen voorbij komen waarin andere 

kunstenaars met hun eigen bewerking van (delen van) À la recherche du temps perdu 

kwamen. De tijdsband toont zo ook een artistieke geschiedenis waar Cassiers en het ro 
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theater met het opvoeren van de cyclus zelf deel van zijn gaan uitmaken. Slechts een 

perspectief, temidden van vele anderen.  

 

Is Proust Marcel? 

 

Het heeft tot verhitte debatten geleid. Is de roman die Marcel zich voorneemt te gaan 

schrijven aan het einde van de roman, de roman die de lezer in de hand heeft? 

Met andere woorden:  is Marcel de alter ego van Proust? Ontegenzeggelijk zijn er tal van 

autobiografische elementen in de roman van Proust verwerkt. Toch zijn er evenveel aspecten 

die zich niet zo makkelijk met het leven van Proust in verband laten brengen. De argumenten 

voor en tegen zullen we hier niet herhalen, feit is dat Cassiers in De kant van Marcel door de 

montage van teksten en beelden wel op suggestieve wijze de wereld van de schrijver Proust 

en de ik-figuur aan elkaar koppelt en zelfs in elkaar over laat lopen. Ik sprak al eerder over de 

wijze waarop hij Cabourg en Balbec met elkaar verbindt, het Quator van Franck met de sonate 

van Vinteuil. Tegelijkertijd is daar als tegenstem dan altijd weer Célèste die zich verweert 

tegen een al te gemakkelijke vereenzelviging van het leven en de wereld van haar meneer 

Proust met dat van zijn romanfiguur. Maar omdat de betrouwbaarheid van Célèste zelf ook ter 

discussie staat, blijft het onduidelijk wat de ‘waarheid’ nu is. 

 Een opvallend moment in de voorstelling is de scène waarin Célèste vertelt dat 

mijnheer Proust terug komt van een bezoek aan de tentoonstelling van Vermeer. Omdat we 

vervolgens zowel Proust als Marcel horen spreken over een schilderij op deze tentoonstelling, 

wordt hier, net als in de vorige voorbeelden, gesuggereerd dat Proust zijn eigen ervaring heeft 

verwerkt in zijn roman. Vervolgens legt Cassiers echter de oude Célèste letterlijk een tekst uit 

De kant van Swann in de mond, waarin Odette vertelt hoe Swann geraakt werd terwijl hij naar 

het gele stukje muur in het schilderij Gezicht op Delft keek. De fictieve wereld van de roman 

dringt nu door in de realiteit in plaats van andersom. Cassiers maakt zich hiermee expliciet 

zichtbaar als de theatermaker voor wie zowel de fictieve realiteit van de roman als de 

historische realiteit van Célèste een bron voor zijn werk is. Twee realiteiten waartussen in de 

context van het theater in ontologisch opzicht niet langer onderscheid kan worden gemaakt. 

Beide worden ze als fictie opgevoerd in het theater en beide kunnen door Cassiers naar 

believen kunnen worden samengebracht of versmolten binnen zijn interpretatieve kader. De 

vraag voor Cassiers is dan ook niet zo zeer of Proust en Marcel wel of niet een en dezelfde 

zijn, maar of hij wil dat ze wel of niet een en dezelfde zijn. 

 Cassiers creëert op nog een andere manier een schemergebied tussen de schrijver 

Proust en zijn romanfiguur en dat is door de acteur die in de voorgaande drie delen de ‘oude’ 

ik speelde, nu de rol van de schrijver te laten vertolken. Hij suggereert hiermee vrij 

nadrukkelijk een relatie tussen beiden. Daarmee zet Cassiers de strategie van de verdubbeling 

op een weer andere wijze in. De denkende Marcel neemt in De kant van Marcel de rol over die 

eerst aan de verteller Proust was toebedeeld. De schrijver Proust daarentegen treedt zelf als 
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personage op in zijn eigen heden. Zijn scènes bestaan louter nog uit dialogen tussen hem en 

Célèste. De verhouding tussen Proust en Marcel verandert in dit opzicht ingrijpend ten 

opzichte van de eerste drie delen, waarin de ik-figuur zich verdubbelde in een oude en jonge 

kant. Ik begreep deze verdubbeling als een splitsing van de tijd. De oude ‘ik’ nam de rol van 

verteller op zich die terugkijkt op zijn leven, Marcel was de belichaming van de jonge ‘ik’ die in 

de herinnering van de verteller tot leven werd geroepen. In De kant van Charlus, zo 

constateerde ik, werd deze verhouding al enigszins geproblematiseerd. Marcel manifesteerde 

zich naar het einde toe steeds meer als de verteller in het heden, Proust trad op als personage 

in zijn eigen verleden. Ondanks de veranderende verhouding tussen Proust en Marcel gold 

voor al deze delen dat beide figuren behoorden tot de fictieve wereld van de roman van Marcel 

Proust die door Cassiers in het theater werd geënsceneerd.  

 In De kant van Marcel breekt Cassiers zoals gezegd de romanwereld open en toont 

tegelijkertijd de ontstaansgeschiedenis van deze roman. De introductie van de concrete wereld 

van de schrijver Proust op het toneel maakt dat naast de fictieve realiteit van de roman ineens 

ook de biografische realiteit van de historische figuur Proust op de voorgrond treedt. De 

verdubbeling van het personage Proust in de schrijver Proust en de ik-figuur uit de roman laat 

zich in dit opzicht in eerste instantie meer begrijpen als een verdubbeling of splitsing van de 

realiteit in een feitelijke en fictieve werkelijkheid dan, zoals ik met betrekking tot de vorige 

delen beweerde, als een verdubbeling of splitsing van de tijd in een heden en een verleden. Al 

hangen beide, zoals we zullen zien, wel samen. 

 We hebben eerder gezien dat Deleuze de splitsing van de tijd in een gelijktijdig heden 

en verleden ook theoretiseert als een splitsing in het actuele en het virtuele. In de analyse van 

het eerste deel heb ik beargumenteerd dat de inzet van video in de live performance bij 

Cassiers leidt tot kristallisatie van de tijd, waarbij het actuele met het fysiek aanwezige 

lichaam in verband kon worden gebracht en het virtuele met diens opgenomen beeld. In de 

context van De kant van Marcel kunnen we het actuele en het virtuele op nog weer een 

andere wijze duiden, waarbij we het actuele met het feitelijke en het virtuele met het fictieve 

in verband brengen. Volgens Deleuze splitst het kristalbeeld zich niet alleen in een actueel en 

virtueel deel, hij stelt ook dat het actuele virtueel wordt en het virtuele actueel tot op het punt 

dat beide niet meer van elkaar kunnen worden onderscheiden, maar even reëel zijn. Hiervan 

lijkt me op verschillende niveaus sprake in De kant van Marcel.  

 We hebben in het voorgaande besproken dat de historische figuur Proust en de 

romanfiguur Marcel in De kant van Marcel niet altijd goed van elkaar onderscheiden kunnen 

worden. Actualiteit en virtualiteit, in de zin van feitelijk en fictief, lopen hiermee door elkaar. 

Op een ander niveau kunnen we constateren dat zowel de historische Proust als Marcel in de 

voorstelling fictieve personages zijn. De actuele, historische, Proust, wordt hiermee ‘virtueel’, 

ofwel, een personage. Als fictieve personages vormen ze, zoals ik eerder stelde, voor Cassiers 

echter twee gelijkwaardige realiteiten die in de context van de voorstelling even reëel zijn. Nu 

wordt het virtuele actueel. Ook het herinneren van Célèste heeft als effect dat de historische 
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figuur Proust virtueel wordt, in de zin dat Célèste een beeld van hem schetst dat deels meer 

door haar verlangens en gevoelens is ingegeven dan door de werkelijkheid zelf. Tegelijkertijd 

kunnen we in termen van de tijd echter zeggen dat Célèste in haar herinneren de Proust uit 

het verleden in het heden juist tot leven wekt. De virtuele Proust wordt in dit opzicht juist 

actueel. Zoals we tot slot met betrekking tot Cassiers kunnen stellen dat zijn artistieke 

interpretatie van de roman de fictieve wereld van die roman in een theatrale realiteit 

transformeert en actualiseert. Actualisering verwijst in dit verband niet alleen naar het in het 

hier en nu van het theater aanwezig stellen van de wereld van Proust, maar ook naar de 

relatie tussen de wereld van de roman en de actualiteit van de hedendaagse cultuur. Het is 

deze relatie die bij uitstek tot uitdrukking komt in de tijdsband die de tijd van Proust verbindt 

met de tijd van Cassiers. 

 

 

Tot slot 

 

Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik voor een kort moment nog terugkeren naar de 

dieptewerking binnen het grote scherm, een werking die, zo toonde ik eerder aan, enerzijds 

het gevolg is van de driedimensionale ruimte van de keuken en anderzijds van de 

beweeglijkheid van de kleine projectieschermen achter het grote scherm, om me vervolgens 

af te vragen hoe de notie van diepte zich tot het thema van de tijd verhoudt. Beelden bij 

Proust , zo is tot nu toe duidelijk geworden, zijn in staat om de tijd te fixeren. In deze gevallen 

laten die beelden zich begrijpen als foto’s. We hebben in hoofdstuk 3 gezien hoe Bal 

beargumenteert dat de wijze waarop Proust beschrijft hoe de ik-figuur vat probeert te krijgen 

op de veranderlijke Albertine begrepen kan worden als een serie snapshots vanuit een steeds 

wisselend perspectief. In dit fotografische proces wordt Albertine niet alleen gereduceerd tot 

een gefixeerd object, maar tevens tot een plat vlak. Een wezen zonder diepte. Wanneer 

beelden foto’s zijn, zo stelt Van Buuren, ontglipt de veranderlijkheid van de werkelijkheid hen. 

We leggen de tijd vast, maar daarmee verliest de tijd zijn essentie, zijn voortdurende in 

wording zijn. Beelden kunnen echter niet alleen de tijd fixeren, maar deze ook openen, zoals 

het geval is met de beelden die in de onwillekeurige herinnering worden opgeroepen. Beelden 

kunnen een moment in de tijd diepte verlenen, ze kunnen de sleutel zijn waarmee de deur van 

de tijd zich opent naar het verleden of naar de toekomst. Volgens Van Buuren onderscheiden 

de beelden die een extatische sprong in de tijd mogelijk maken zich van beelden met het 

karakter van een foto omdat ze diepte hebben. Ze bieden, zo stelt hij, een perspectief op het 

verleden of de toekomst. (idem, 81).  

 Perspectief moeten we in dit verband als een hoopvolle werking opvatten. Ergens weer 

perspectief in zien, betekent dat we weer mogelijkheden zien die we tot dan toe niet meer 

zagen. Van Buuren ziet de onwillekeurige herinnering als een ‘kortsluiting tussen heden en 

verleden’. Deze heft hiermee niet alleen de vernietigende kracht van de tijd op maar geeft 
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tegelijkertijd ‘de werkelijkheid de bezieling terug die er geleidelijk uit verdwenen was’. (idem, 

100). Dezelfde kracht kent Proust volgens Van Buuren aan het schrijven toe:  

 

En zoals de onwillekeurige herinnering de wereld die na het vertrek van de goden 

onttoverd was geraakt opnieuw bezielt, zo zal ook de roman het vergruisde en 

onttakelde verleden opnieuw bezielen door het in een kunstwerk te herenigen en te 

helen. En zoals de onwillekeurige herinneringen het bezielde verband met de wereld in 

een mystieke ervaring herstelden, zo zal de roman in nog sterkere mate Proust’s 

onttoverde wereld helen en opnieuw bezielen. (idem, 101) 

 

Diepte, perspectief, essentie, bezieling. Zowel bij Proust als bij Cassiers kunnen ze niet los van 

elkaar worden gezien. We hebben het motto van Cassiers al vaker aangehaald. Hij wil de 

toeschouwer met andere ogen laten kijken naar dat wat hij als vanzelfsprekend ervaart. 

Wanneer we met andere ogen kijken, wanneer we ons perspectief wijzigen en de macht der 

gewoonte onderdrukken, wanneer we opnieuw kijken naar de wereld om ons heen, kunnen we 

de schoonheid erin ontdekken. En dat is precies hoe Proust in de roman kunst beschouwt:  als 

werkelijkheid die in al haar schoonheid zichtbaar is geworden.  

 Het spanningsveld dat Cassiers in de ruimte creëert tussen twee- en 

driedimensionaliteit, een spanningsveld dat zich zoals we hebben gezien met name 

manifesteert in de vormgeving van het projectievlak, kunnen we op thematisch niveau 

begrijpen als een specifieke strategie om de tijd zowel te fixeren als te verdiepen en om iets 

voelbaar te maken van zowel het verliezen als het herwinnen van de tijd waar Proust over 

schrijft. De verruimtelijking van de tijd is bij Cassiers, zo zou ik willen stellen, vooral gericht 

op een verdieping van de tijd. Het projectievlak is niet alleen het domein van het 

tweedimensionale, gefixeerde beeld, maar dient zich tevens aan als een deur die opent naar 

het verleden en de toekomst. We kunnen het hiermee opvatten als een potentie, of om een 

begrip van Proust te gebruiken: ‘kiemkracht’. Het tweedimensionale vlak draagt bij Cassiers 

steeds de potentie in zich om uit te groeien tot een driedimensionale ruimte. Of dat nu is 

omdat de scheuren in het vlak het zicht op de wereld daarachter openen (De kant van 

Swann), omdat in het openvouwen van het vlak een nieuwe ruimte ontstaat (De kant van 

Albertine), omdat in de verdubbeling van het vlak een spoor in de tijd wordt getrokken (De 

kant van Charlus) of, zoals in De kant van Marcel, omdat het vlak enerzijds uitstulpt in de 

fysieke ruimte en anderzijds diepte krijgt door de positionering van verschillende beeldkaders 

binnen het vlak. In alle gevallen wordt tijd voor de toeschouwer zichtbaar als iets dat zich 

uitstrekt in de ruimte, een in elkaar grijpen van verleden, heden en toekomst. 

 De diepte die bij Cassiers voortdurend uit het platte vlak groeit, is de driedimensionale 

ruimte van het theater. Een ruimte waarin de tijd voortdurend in wording is. Het is juist in het 

samenspel met het platte vlak dat deze ontologische specificiteit van het theater, die wij allen 

als zo vanzelfsprekend achten, opnieuw op de voorgrond treedt. Met andere woorden de 
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diepte en het vlak kunnen niet zonder elkaar bestaan en de dynamische relatie tussen beide 

kan bij uitstek in het theater worden onderzocht. Cassiers kent een verleden als grafisch 

kunstenaar. Zoals vele avant-garde kunstenaars voor hem, raakte hij geïntrigeerd in de 

mogelijkheden die het theater bood om uit de beperkingen van het platte vlak te treden. Zijn 

werk en zeker ook de Proustcyclus laat zich begrijpen als juist dat onderzoek. 

 Diepte maakt het dus mogelijk om de tijd als een tijd in wording ervaarbaar te maken. 

Tijd als een proces. Eerder merkten we al op dat Cassiers in het theater met inzet van andere 

media vooral processen zichtbaar maakt. Niet de herinnering, maar het herinneren. Niet de 

liefde, maar het beminnen. Niet de aristocratie, maar het aristocratisch zijn. Niet de roman, 

maar het schrijven. Niet het beeld maar het verbeelden. Door de aandacht op het proces te 

vestigen, wordt inzicht mogelijk. Inzicht in hoe iets in zijn werk gaat. Inzicht in de constructie 

die ergens achter schuil gaat. In-zicht kunnen we in dit geval opvatten als een blik in de 

diepte, een verdieping van het beeld.  
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HOOFDSTUK 9  DE TIJD ALS SERIE EN DE SERIE ALS TIJD 

 

 

Introductie 

 

In de analyse van de afzonderlijke delen van de Proustcyclus is duidelijk geworden dat deze 

op verschillende manieren naar elkaar terug en vooruit verwijzen. In dit laatste hoofdstuk sta 

ik stil bij de Proustcyclus als serie en stel de vraag wat een serie in termen van tijd betekent. 

Ik neem hierbij het concept van de tijd als serie, het derde directe tijdsbeeld dat Deleuze 

onderscheidt en waar ik in hoofdstuk 4 kortstondig bij heb stil gestaan, als uitgangspunt. Ik 

zal laten zien dat de temporele structuur van de serie gebaseerd is op herhaling en verschil en 

onderzoek vervolgens aan de hand van Deleuze’s begrip van différance zowel hoe Proust en 

Cassiers de strategie van de herhaling en het verschil inzetten als hoe de toeschouwer in de 

cyclus door deze strategieën wordt aangesproken en zich tot de herhaling en het verschil 

verhoudt.  Het zal duidelijk worden dat het spel met herhaling en verschil in de Proustcyclus 

zich niet alleen manifesteert in de opeenvolging van elementen, waarbij de toeschouwer wordt 

aangesproken op zijn herinnering van datgene wat hij eerder zag of hoorde, maar ook, en 

zelfs vooral, in de gelijktijdigheid van elementen. Ik zal laten zien dat de gelijktijdige 

aanwezigheid van woord, beeld en klank en van het fysieke en het gemediatiseerde en de 

intermediale wisselwerking tussen deze elementen in de Proustcyclus leidt tot een 

herdefiniëring van de media en een hersensibilisering van de zintuigen. 

 Ik zal aantonen dat de structuur van het gelijktijdige niet los kan worden gezien van 

de ervaring van het gelijktijdige. De toeschouwer neemt de verschillende elementen 

gelijktijdig waar en zal deze op een of andere wijze op elkaar betrekken. In de Proustcyclus, 

zo is mijn stelling, wordt de toeschouwer vooral geprikkeld om in de wisselwerking tussen de 

elementen het verschil te ervaren. Dit verschil is niet vooraf gegeven, maar ontstaat in het 

moment in de ervaring van de toeschouwer. Vanuit het perspectief van de gelijktijdigheid 

wordt het verschil zichtbaar als een ontregelende, vernieuwende kracht die wijst op de 

essentie van het zijn als een voortdurend ‘in wording zijn’. Ik zal stellen dat de ontregeling van 

de (zintuigen van) de toeschouwer in de Proustcyclus uiteindelijk niet zozeer gericht is op de 

vernieuwing, als wel op de hernieuwing van de ervaring. Cassiers probeert zijn publiek met 

andere ogen te laten kijken naar datgene wat het al met zich meedraagt.   

 

 

Zaaien en oogsten128 

 

Waarom heeft Cassiers voor de vorm van een serie gekozen? Naast het praktische argument 

dat een roman van deze omvang niet eenvoudig tot een enkele voorstelling wordt 

teruggebracht, speelt ook een andere overweging een rol:  
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Proust is voor mij een manier om terug te kijken op mijn eigen ‘verloren tijd’ als 

kunstenaar. Werken aan Proust geeft me de gelegenheid om opnieuw na te denken en 

te reflecteren over de functie van kunst, mijn eigen werk en de plek die theater in de 

huidige samenleving inneemt. Hiervoor is de romancyclus van Proust uitermate 

geschikt. (Jans e.a. 2003,  14) 

 

Het maken van een serie schept voor Cassiers de tijd om achterom te kijken. De serie 

functioneert in dit opzicht ook als afscheid. Kort na het einde van Proustcyclus is Cassiers uit 

Rotterdam vertrokken en als artistiek leider bij het Toneelhuis in Antwerpen aangesteld. Het 

project laat zich in vele opzichten daarom ook begrijpen als een grand adieu. Twee seizoenen 

om met het gezelschap de vruchten en de grenzen van de samenwerking te onderzoeken en 

om alle facetten van zijn geheel eigen theatertaal, zoals Cassiers die in de jaren daarvoor 

ontwikkelde, bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en te toetsen binnen één inhoudelijk 

kader. In een interview met Geert Sels in De Morgen, ver voordat er sprake was van een 

Proustcyclus, heeft Cassiers naar aanleiding van een slecht ontvangen productie ooit gezegd:   

 

Er wordt erg resultaatgericht gedacht. Een artiest moet alles tijdens één enkele 

voorstelling gezegd zien te krijgen. Dat kan op termijn nadelig blijken, want mogelijk 

gaat men de risico’s uit de weg. Misschien breekt de dynamiek die nu gezaaid is pas 

over twee jaar open. (1996)  

 

In de Proustcyclus probeert Cassiers zeven jaar later dit resultaat gerichte denken te 

doorbreken en het zwaartepunt meer naar het maakproces te verschuiven. De serie als 

vruchtbare ploegakker:  een omgeving waarbinnen gezaaid en geoogst kan worden. Zo is dat 

ook ervaren door de acteurs, de vormgevers en Cassiers zelf. In het laatste van vier 

werkboeken die bij de cyclus  werden uitgegeven, kijken de makers terug op het geheel en 

allemaal constateren ze hoe ‘ruw’ en ‘rudimentair’ De kant van Swann was. (Jans e.a. 2005, 

180,186) De manier waarop de technologie in de voorstelling dramaturgisch wordt ingezet is in 

de loop van de voorstellingen steeds helderder, fijnzinniger en treffender geworden volgens de 

makers. Door velen werd De kant van Charlus als een hoogtepunt ervaren waarin alles op zijn 

plaats viel. De pers was het daar roerend mee eens en schreef het derde deel de hemel in, 

waar over het eerste deel nog flink wat kritische noten werden gekraakt.  

 De kritiek op het eerste deel betrof veelal het te kille, technologische karakter waarin 

de acteur van vlees en bloed het onderspit moest delven. Het was een kritiek die aan het begin 

van het project ook in de groep acteurs gehoord werd. De techniek voelde als een keurslijf, een 

beperking. Hoe zeer dat voor de meeste ingrijpend veranderde, blijkt treffend uit de reactie van 

acteur Paul R.Kooij die eens tijdens een lezing vertelde hoe hij had gevloekt en getierd toen hij 

had gehoord dat hij in De kant van Swann geacht werd bijna twee uur met zijn rug naar het 

publiek te staan, zijn hoofd door een projectiescherm gestoken, met niets meer voor zich dan 
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een camera en een microfoon. In deze setting, dacht hij, zou het onmogelijk zijn om te acteren. 

Hoe zou hij ooit contact kunnen maken met het publiek en zijn medespelers? In de loop van het 

proces, zo zei hij, had hij echter juist binnen dat strikte technologische kader een scala aan 

expressiemogelijkheden ontdekt waarvan hij zich niet eens bewust was. Hoe ingrijpend zijn 

opvattingen over acteren waren veranderd, werd duidelijk bij de voorbereiding voor het laatste 

deel. Hij stelde Cassiers serieus voor of het voor dat deel niet interessant en consequent zou 

zijn als hij helemaal niet fysiek op het podium aanwezig zou zijn, maar alleen in de vorm van 

een projectie. 

 Sara Colson, die in het laatste werkboek onderzoek heeft gedaan naar de receptie van 

de cyclus in de kranten, heeft opgemerkt dat het feit dat het derde deel door de pers zo 

enthousiast ontvangen werd, niet alleen te maken heeft met de verfijning van de theatertaal 

van Cassiers en de perfectionering van de speelstijl door de acteurs, maar evenzeer met de 

‘groei’ die de pers en het publiek heeft doorgemaakt. Men is gewend geraakt aan de specifieke 

stijl van Cassiers en aan de manier van vertellen in de cyclus. (2005, 150) In al deze opzichten 

is de ‘gezaaide dynamiek’ waar Cassiers in het citaat over spreekt inderdaad in de loop van 

twee jaar ‘opengebroken’. In het eerder genoemde citaat wordt echter ook gerept van risico’s. 

Het is niet zonder gevaar je ruim twee jaar lang op één project te storten. Dramaturg Erwin 

Jans benoemt deze risico’s als volgt:  

 

Veel van de vertrouwde paden zullen moeten worden verlaten. Het is een poging om 

de productiemachine van ‘acht weken repeteren, zes weken spelen, voorbij en hop 

naar het volgende stuk’ te doorbreken. De inzet is hoog. Het project vraagt om een 

andere vorm van planning, andere vormen van communicatie met pers en publiek. De 

boog moet meer dan twee seizoenen gespannen blijven. Dat geldt ook voor het 

enthousiasme en de interesse, binnen en buiten het ro theater. (Jans e.a. 2003, 14-

15) 

 

Afgezet tegen de vele jaren die Proust nodig had voor het schrijven van zijn roman en de ik-

figuur voor het vinden van zijn roeping, mogen de twee jaar weinig lijken, maar in de wereld 

van het Nederlandse theater met zijn onaflatende productiedruk is het allesbehalve een 

vanzelfsprekendheid om de tijd te zoeken, te vinden en te nemen. Het maken van een serie is 

in dit opzicht ook een statement.  

De uitdaging om het publiek en de pers meer dan twee seizoenen bij het project 

betrokken te houden en mee te nemen in de serie zijn Cassiers en het ro theater op 

verschillende manieren aangegaan. Zo gaf het ro theater bij ieder deel een werkboek uit 

waarin, naast het script, plaats werd ingeruimd voor verslagen van gesprekken die Cassiers 

tijdens de repetitieperiode voerde met de rest van het artistieke team (vormgever, videograaf, 

kostuumontwerper, lichtontwerper, acteur etc.), maar ook voor bijdragen van onder andere 

schrijvers, filosofen, psychologen en theaterwetenschappers die vanuit hun eigen veld 
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reageerden op de voorstelling. Deze reflecties betroffen steeds het vorige deel van de cyclus. 

Zo kan men in het tweede werkboek bijvoorbeeld lezen hoe de makers toewerken naar het 

tweede deel, De kant van Albertine, en tegelijkertijd horen hoe toeschouwers terug kijken op 

het eerste deel, De kant van Swann. Zo wordt in de werkboeken vanuit verschillende 

perspectieven tegelijkertijd zowel vooruit als teruggekeken waardoor de afzonderlijke 

voorstellingen nooit op zichzelf komen te staan, maar op elkaar ingrijpen. In dit opzicht 

worden de werkboeken, die zelf ook als serie functioneren, zichtbaar als een spel met de tijd. 

Verleden, heden en toekomst worden bijeen gebracht.  

De werkboeken geven niet zozeer een impressie van het kunstwerk als autonoom 

object, maar van het kunstwerk als proces, een werk in wording. Een proces dat niet ophoudt 

bij de opvoering van een voorstelling, maar dat onverminderd doorgaat in de reacties op die 

voorstellingen van pers en publiek. De nadruk ligt op de interactie tussen de makers onderling 

en tussen de makers en het publiek. Ik heb al vele malen geconstateerd dat Cassiers in de 

voorstellingen voortdurend de aandacht vestigt op het proces. De werkboeken passen geheel 

in deze lijn. Zoals Cassiers in De kant van Marcel de aandacht vestigt op de wording van een 

roman, zo getuigen de werkboeken van het in wording zijn van een theatercyclus. Het feit dat 

we steeds vanuit een ander perspectief over die geschiedenis horen spreken, maakt dat 

Cassiers, als regisseur, naar voren komt als slechts één van die perspectieven, ook al is hij 

ontegenzeggelijk degene geweest die uiteindelijk eindverantwoordelijk is geweest voor de 

artistieke keuzes.  

De werkboeken geven bovendien een interessant inzicht in de ideeën die het niet 

gehaald hebben, in de fantasieën die nooit werkelijkheid zijn geworden. In datgene wat in de 

voorstellingen uiteindelijk buiten beeld is gebleven. Het mogelijke en het potentiële spelen in 

dit opzicht een belangrijke rol in de werkboeken. Wanneer we de werkboeken en de 

voorstellingen vervolgens met elkaar vergelijken, worden we aan het denken gezet over het 

artistieke maakproces en de mate waarin we dit proces kunnen begrijpen als het instellen van 

een perspectief. Een proces waarin bepaald wordt wat er in beeld komt en wat er buiten blijft 

en waarbij datgene wat buiten beeld blijft even interessant kan zijn en tevens bestaansrecht 

heeft.  

 Naast de uitgave van de werkboeken heeft het ro theater twee beeldend kunstenaars, 

Yvonne van de Griendt en Olphaert den Otter, gevraagd om bij ieder deel de grote 

Proustiaanse thema’s als uitgangspunt te nemen voor eigen werk dat steeds tijdens de 

voorstellingen in de schouwburg tentoon werd gesteld. Tot slot organiseerde het ro theater in 

de aanloop naar de voorstellingen diverse salons waarin met verschillende gasten van 

gedachten werd gewisseld over de belangrijke thema’s in de voorstelling waaraan men aan het 

werken was. Voor de makers boden de salons de mogelijkheid om hun eigen denken verder 

aan te scherpen. Voor de toeschouwers hielpen de salons om de voorstellingen en het werk 

van Proust in een historische en culturele context te plaatsen. Ook hier kunnen we weer 
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opmerken dat, net als in de werkboeken, de nadruk ligt op de interactie en ontmoeting tussen 

makers en toeschouwers.   

 Natuurlijk is er bij elke theatervoorstelling per definitie sprake van dynamiek tussen 

makers en toeschouwers, daar hoef je geen theaterserie voor te maken. Theater is een live 

opvoeringkunst, we delen voor even het hier en het nu. Maar theater is ook vluchtig van aard. 

Zodra we de zaal verlaten is het contact voorbij. Wanneer maker en toeschouwer elkaar 

kennen, treft men elkaar nog in de bar, er verschijnt nog een aantal recensies in de dagbladen 

en dat was het dan. De serie, en zeker een serie zoals deze die uit meer bestaat dan slechts 

een aantal voorstellingen, biedt de gelegenheid om dat contact én eerder te leggen én als het 

ware langer vast te houden, het biedt een ruimte waarin de door iedereen opgedane 

ervaringen niet alleen nog een tijdje kunnen blijven rondzingen, maar ook kunnen 

weerkaatsen tegen de wanden en zodoende resoneren zowel met ervaringen van anderen als 

met iemands eerdere ervaringen binnen de serie. De serie biedt hierdoor een ruimte waarin de 

ervaring van de toeschouwer voortdurend aan verandering onderhevig is. Volgens Deleuze 

komt in de serie de tijd op een bijzondere wijze naar voren, namelijk als een ‘in wording zijn’. 

In de volgende paragraaf sta ik bij zijn benadering van de serie stil. 

 

 

Herhaling en verschil 

 

De tijd als serie is het derde directe tijdsbeeld dat Deleuze in de moderne film onderscheidt. In 

hoofdstuk 4 heb ik besproken hoe Deleuze de tijd als serie benadert als een op elkaar 

ingrijpen en inwerken van heden, verleden en toekomst. In de tijd als serie staat de ordening 

van beelden niet in het teken van successie, maar van een ‘in wording zijn’. Beelden in een 

serie maken volgens Deleuze deel uit van dezelfde categorie en herhalen elkaar in dit opzicht, 

maar tegelijkertijd verschillen zij van elkaar en hiermee differentiëren zij voortdurend 

tegelijkertijd de categorie waartoe ze behoren. We kunnen stellen dat de structuur van de 

serie is gebaseerd op het principe van herhaling, waarbij in het proces van herhaling 

verschillen worden geproduceerd. Hierdoor kan de betekenis van de serie nooit gefixeerd 

worden en nooit op één enkele betekenis worden teruggevoerd. De essentie van de serie 

bestaat eruit dat deze voortdurend in beweging is. Voordat we stil staan bij de vraag hoe de 

dynamiek tussen herhaling en verschil zich uit in de roman van Proust, maar vooral in de 

cyclus van Cassiers, is het belangrijk om eerst wat uitgebreider in te gaan op de manier 

waarop Deleuze deze twee concepten uitwerkt. 
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De herhaling en het verschil bij Deleuze 

 

Hoewel Deleuze in zijn filmboeken zoals gezegd over de tijd als serie spreekt, is er van een 

gedegen uitwerking van dit tijdsbeeld geen sprake. Een systematisch en uitgebreid vertoog 

over de herhaling en het verschil vinden we echter wel in Différence et Répétition (1968). 

Deleuze grijpt in zijn filmboeken, wanneer hij spreekt over de tijd als serie, op dit denken 

terug. Het doel van Deleuze in Différence et Répétition is om het concept van de herhaling en 

het verschil opnieuw te denken en te bevrijden uit wat hij de wet van het identieke noemt. Ik 

richt mij voor nu uitsluitend op de manier waarop Deleuze verschil en herhaling in relatie tot 

tijd duidt, om vervolgens na te gaan hoe verschil en herhaling tot uitdrukking komen in de 

roman van Proust en in de Proustcyclus. 

  Volgens Deleuze wordt het verschil in de filosofie niet als een verschil in zichzelf 

gedacht, maar veelal als een verschil tussen iets en iets anders. Hiermee wordt geen recht 

gedaan aan het verschil als verschil. Deleuze verzet zich met name tegen de Hegeliaanse 

dialectiek die, zo stelt hij, het verschil vooral als tegenstelling denkt. Als zodanig is het 

verschil negatief bepaald, het is een ‘niet dit’. Maar wat is het verschil dan wel? Hoe kunnen 

we over het verschil zelf spreken? Deleuze beantwoordt deze vraag door te stellen dat het 

verschil niet ‘is’, maar ‘in wording is’. Het verschil verschilt op ieder moment van zichzelf. 

Deze voortdurende transformatie van het verschil, kunnen we volgens Deleuze begrijpen als 

een herhaling. Als een herhaling van het verschil dat in wording is. Om beter te kunnen 

begrijpen wat Deleuze hiermee bedoelt, is het goed om kort stil te staan bij de manier waarop 

hij de herhaling met drie verschillende tijdsmodellen in verband brengt:  de tijd als cirkel, de 

tijd als geheugen en tot slot de tijd als eeuwige terugkeer.  

 Met de tijd als cirkel duidt Deleuze op een cyclische tijd zoals die zich bijvoorbeeld in 

de natuur openbaart in het opvolgen van de seizoenen, of het op- en ondergaan van de zon. 

De tijd wordt geregeerd door een externe macht. De tijd als cirkel, zo stelt Deleuze, is de tijd 

als heden, maar een heden dat noodzakelijkerwijs voorbij gaat (1994, 79). De cyclische tijd 

wordt door Deleuze in verband gebracht met gewoontes. De mens die de tijd ervaart als een 

steeds terugkerend heden ontwikkelt gewoontes in relatie tot die tijd en deze gewoontes 

bepalen in belangrijke mate het subject. Herhaling is in dit geval de herhaling van hetzelfde 

uit gewoonte.  

 Het tweede tijdsmodel dat Deleuze met de herhaling in verband brengt, is het 

geheugen. Het geheugen, zo stelt Deleuze en we horen hierin Bergson terug, is datgene wat 

maakt dat het ene heden voorbij gaat en wordt gevolgd door een ander heden; het maakt het 

‘zijn van het verleden’ uit. Zonder het geheugen zouden we niet in staat zijn om het voorbije 

heden als verleden te ervaren, maar zouden we de tijd als een voortdurend heden ervaren. In 

het geheugen worden heden en verleden samengebracht:  er is sprake van een reproductie 

van een voormalig heden én een reflectie van het huidige heden waarin het voormalig heden 

wordt gereproduceerd. Het geheugen kent in het nu betekenis toe aan datgene wat zich heeft 
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voorgedaan (idem, 80-81). De reproductie van het geheugen is geen letterlijke herhaling, 

zoals het geval is bij de gewoonte. In de herinnering worden voorbije momenten 

samengebracht en bewerkt tot een nieuwe vorm die op zichzelf bestaat en die voor ons nog 

niet bestond voor de daad van herinneren. Het samentrekken van de tijd door het geheugen 

kan zich zowel actief als passief manifesteren. In het eerste geval hebben we te maken met de 

willekeurige herinnering, in het laatste met de onwillekeurige herinnering. Dit is de herwonnen 

tijd waar Proust van spreekt.  

 Het Combray dat opnieuw voor Marcel verschijnt wanneer hij de Madeleine ruikt en 

proeft, is, zo meent Deleuze, niet het Combray zoals het was of zoals het zou kunnen zijn, 

maar het Combray als zuiver verleden dat nog nooit eerder ‘present’ was (idem, 85). Dit 

nieuwe Combray verschilt van het Combray dat Marcel zich bewust herinnert. Sterker nog, het 

oude Combray kan alleen in het nieuwe Combray worden opgeroepen; het bestaat slechts in 

het koekje. Ondanks dit verschil, aldus Deleuze, is er toch ook in dit geval sprake van een 

herhaling die in het teken staat van hetzelfde. Misschien wordt dit duidelijker wanneer we 

terugdenken aan Van Buuren die stelt dat in de onwillekeurige herinnering tot dan toe 

onbewerkte geheugensporen tot een bewust beeld worden bewerkt. De sporen waren er al die 

tijd al, alleen waren wij ons er niet van bewust. Het Combray dat Marcel zich herinnert was al 

die tijd als onbewerkte materie – zuiver verleden – aanwezig. Strikt genomen moeten we dus 

stellen dat er sprake van een herhaling van hetzelfde is, maar dat de mens ditzelfde alleen 

maar kan ervaren als een nieuwe variant. Marcel hervindt Combray alleen maar doordat het 

zich in een vernieuwde vorm aandient, omdat het geheugen het een identiteit verleent. Het 

creëren van dit hernieuwde beeld, dat we in eerste instantie als een verschil zouden kunnen 

opvatten, is geen doel op zich, maar is noodzakelijke voorwaarde voor het proces van 

herinneren. Het is daarom dat Deleuze meent dat de herhaling van het geheugen uiteindelijk 

een herhaling van hetzelfde is. 

 Het enige tijdsmodel waarin volgens Deleuze de herhaling zich niet als herhaling van 

hetzelfde manifesteert, maar als herhaling op zichzelf, is het model van de eeuwige terugkeer. 

De idee van eeuwige terugkeer lijkt een herhaling van de tijd als cirkel waar we eerder over 

spraken en in tegenspraak met de idee van tijd in wording, maar Deleuze ontleent zijn notie 

van de eeuwige terugkeer aan Nietzsche die deze niet als empirisch gegeven maar vooral als 

hypothese lijkt te hanteren. Stel dat alles zich altijd zal herhalen, zo vraagt Nietzsche zich af, 

hoe moet de mens daar dan mee omgaan. De idee van eeuwige terugkeer functioneert als 

morele toetssteen.129 Nietzsche pleit voor een actieve affirmatie van het bestaan, de 

ondubbelzinnige omarming van het leven zoals het is, inclusief al het lijden, ook als zou blijken 

dat het bestaan zich eeuwig herhaalt. Nietzsche verzet zich tegen een passieve nihilistische 

houding en roept op tot een open houding ten aanzien van het leven. Het is op dit punt dat 

Deleuze en Nietzsche elkaar vinden. Deleuze benadrukt in de eeuwige terugkeer, in de 

onafgebroken herhaling, het verschil. Hij kiest ervoor om de herhaling niet als een gesloten, 
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gedetermineerd systeem te benaderen, maar als een open geheel. De eeuwige terugkeer 

verwijst bij hem naar de herhaling van het verschil in wording:  

 

The subject of eternal return is not the same but the different, not the similar but the 

dissimilar, not the one but the many, not necessity but chance. (idem, 126)  

 

Als het verschil de essentie is van alles wat bestaat en de werkelijkheid en mensen, dingen en 

gebeurtenissen in die werkelijkheid voortdurend in wording zijn en dus altijd niet alleen ten 

opzichte van elkaar maar ook ten opzichte van zichzelf verschillen, dan moet herhaling 

volgens Deleuze noodzakelijkerwijs begrepen worden als de herhaling als iets of iemand 

anders. Alleen dan treedt het verschil op de voorgrond.  

 Waar Deleuze de gewoonte aan het heden verbindt, het geheugen aan het verleden, 

daar brengt hij de eeuwige terugkeer in verband met de toekomst. Hier wordt de tijd zichtbaar 

als een potentiëring, als een voortdurend worden dat een proces van differentie mogelijk 

maakt:  ‘dat iets zich ontwikkelt op onvoorziene, onbepaalde wijze en daarmee iets nieuws 

gecreëerd wordt’ (Raessens 2001, 47). 

 

Herhaling en verschil bij Proust 

 

De herhaling, met de intentie om verschillen te creëren, is een van de belangrijkste 

dramaturgische strategieën van Cassiers in de Proustcyclus. Dit is niet verwonderlijk als we 

bedenken hoe zeer Proust in zijn roman de nadruk legt op herhaling en het verschil dat in de 

herhaling ontstaat. Een aantal voorbeelden hiervan is in de afgelopen hoofdstukken al de 

revue gepasseerd. Ik zal ze hier nogmaals kort bespreken in termen van herhaling en verschil. 

Zo is een opvallende karakteristiek van À la recherche du temps perdu bijvoorbeeld de 

herhaling en spiegelingen van personages, relaties tussen personages en thema’s. Hier 

moeten we de herhaling plaatsen op het niveau van de structurering van het narratief door de 

schrijver. Maar Proust maakt ook gebruik van het concept van de herhaling en het verschil om 

het wezen en de werking van de werelden die hij in zijn roman beschrijft tot uitdrukking te 

brengen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de wereld van de liefde, de wereld van de salon 

en de wereld van de kunst.  

 De eerste vorm van herhaling doet zich bijvoorbeeld voor in de spiegeling van de 

relatie tussen Swann en Odette in de relatie tussen Marcel en Gilberte en Marcel en Albertine 

later in de roman. Al deze relaties worden gekenmerkt door de extreme jaloezie van de man 

en diens angst voor de lesbische neigingen van zijn geliefde. Een andere overeenkomst tussen 

deze relaties is dat zowel Swann als Marcel hun geliefde niet werkelijk zien zoals zij is, maar 

haar idealiseren in een beeld dat niet op de werkelijkheid berust. Swann en Marcel verwarren 

model en werkelijkheid. Zo meent Swann in Odette de trekken van de Zipporah van Botticelli 

te ontwaren en vergelijkt Marcel de weelderige haardos van Albertine met de geschilderde 
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bomen van Elstir. De relaties tussen Swann en Odette en tussen Marcel, Gilberte en Albertine 

spiegelen elkaar weliswaar, maar toch is er ook sprake van een cruciaal verschil. Waar Swann 

in de liefde zijn artistieke roeping uit het oog verliest, hervindt Marcel deze uiteindelijk toch. 

 Ik stelde zojuist dat zowel Swann als Marcel de neiging hebben hun geliefde als de 

reproductie van een ideaalbeeld te zien. Het verschil tussen de werkelijkheid en het beeld dat 

wij ons van die werkelijkheid willen vormen, is een centraal thema bij Proust en is een 

voorbeeld van het tweede niveau van herhaling en verschil dat ik eerder onderscheidde. 

Hierbij gaat het niet om de herhaling van een relatie, maar om de rol die herhaling en verschil 

spelen in een liefdesrelatie. Die rol komt in de roman bijvoorbeeld sterk tot uitdrukking in de 

figuur van Albertine. We hebben in navolging van Bal geconstateerd dat Proust’s 

beschrijvingen van Albertine als een serie elkaar snel opvolgende snapshots kunnen worden 

begrepen. Op deze manier brengt Proust in taal tot uitdrukking hoe de ik-figuur vat probeert 

te krijgen op zijn geliefde. Door steeds opnieuw ‘foto’s’ van zijn geliefde te nemen, probeert 

hij haar vast te leggen en, zoals Van Buuren stelt, te voorkomen dat hij van zijn ‘model’ 

vervreemdt. (2007, 79) Juist in de herhaling dienen de verschillen zich echter aan. Er zijn 

meerdere Albertine’s; zij kan onmogelijk op één beeld worden teruggevoerd. Marcel ervaart de 

voortdurende transformatie van Albertine als een probleem waar hij zich uit alle macht tegen 

verzet. Hij ontbeert in dit opzicht volledig de open, affirmatieve houding waar Deleuze, in 

navolging van Nietzsche, voor pleit. Het Proustiaanse verschil duidt in de context van de liefde 

dan ook vooral op de onmogelijkheid om grip te krijgen op de tijd in wording. 

 Ook de wereld van de salon die Proust in zijn roman zo nauwgezet beschrijft, staat in 

het teken van herhaling en verschil. In de roman maakt de lezer, anders dan in De kant van 

Charlus, kennis met drie verschillende salons:  die van Madame Verdurin, Madame de 

Villeparisis en Madame de Guermantes. De eerste staat het laagst in aanzien en werd bezocht 

door de gegoede burgerij. In deze salon ontmoeten Swann en Odette elkaar. De tweede wordt 

gefrequenteerd door de beau monde van de Faubourg. In deze salon ontmoet Marcel Baron de 

Charlus. Deze laatste, de broer van Madame de Guermantes, verschaft hem toegang tot de 

meest exclusieve aristocratische salon. Het verschil in status tussen de verschillende salons is 

groot, Proust legt echter vilein bloot hoezeer de salons in andere opzichten als elkanders 

spiegeling moeten worden begrepen. Alle salons worden gekenmerkt door een totale 

oppervlakkigheid, gebrek aan originaliteit en imitatiedrang. In dit opzicht worden zij zichtbaar 

als één wereld die door het verschil in status slechts schijnbaar van elkaar gescheiden zijn. In 

de context van de salon is dus sprake van een illusie van verschil. Proust laat de salons 

spiegelen zoals hij ook bepaalde personages en hun relaties spiegelt.  

 Net als met betrekking tot de wereld van de liefde kunnen we met betrekking tot de 

wereld van de salon concluderen dat de herhaling en het verschil zich niet alleen manifesteren 

in de spiegeling van respectievelijk een liefdesrelatie of de salon, maar dat zij ook als principes 

werkzaam zijn in die wereld zelf. Het gedrag in de salon wordt bepaald door een vooral niet 

willen onderdoen voor de ander, wat resulteert in imitatie en na-aperij. Er bestaan complexe 
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en ongeschreven afspraken die bepalen wat het gedrag is wat men geacht wordt te vertonen. 

De salon wordt gekenmerkt door een voortdurende heropvoering van deze afspraken, die 

hiermee steeds opnieuw bekrachtigd worden. In de context van de salon is er dus sprake van 

een continue herhaling en de wereld van de salon dient zich dan ook helemaal niet aan als een 

‘tijd in wording’, maar, juist het tegenovergestelde, als een wereld waarin de tijd tot stilstand 

is gekomen. De herhaling, als klakkeloze nabootsing, blijkt het productieve verschil juist in de 

weg te staan. In de wereld van de salon herkennen we de tijd als cirkel waar Deleuze over 

spreekt, een wereld die door gewoonte is bepaald, al is het in dit geval niet zo zeer de fysieke 

natuur die maakt dat de tijd zich steeds herhaalt, maar de aristocratische natuur die 

functioneert als een externe wet die de gebeurtenissen in de salon bepaalt en reguleert, als 

gevolg waarvan zich een complex systeem van gewoontes heeft ontwikkeld. 

 Hoe anders beschrijft Proust de werking die van het verschil uitgaat met betrekking tot 

de sonate van Vinteuil! Zowel Swann als de ik-figuur zijn geroerd door de bijzondere muzikale 

frase die bij opnieuw luisteren steeds weer nieuwe ervaringen en inzichten creëert. Dat we de 

tweede of de derde keer nieuwe dingen horen, zo zegt Swann, heeft niet zozeer te maken het 

feit dat ons begrip is toegenomen, maar wat de eerste keer miste, was de herinnering. Dit is 

de tijd van het geheugen. En alhoewel Deleuze, zoals we hebben gezien, benadrukt dat het 

verschil dat in de herinnering wordt gecreëerd uiteindelijk toch als een herhaling van hetzelfde 

begrepen moet worden, wil ik de nadruk vooral leggen op het feit dat het subject dat zich 

herinnert dit zelfde echter als iets nieuws ervaart. In dit opzicht is er wat mij betreft wel 

sprake van een productief verschil en van een ervaring van tijd die in het teken staat van in 

wording zijn. De betekenis van de sonate is voor degene die ernaar luistert immers 

voortdurend in wording. In de herhaling ontstaat de ruimte om het bekende met nieuwe oren 

te beluisteren, met nieuwe ogen te bekijken. Het proces van herhaling en verschil in de kunst 

onderscheidt zich hiermee bij Proust duidelijk van dit proces in de liefde en in de sociale 

context van de salon. 

 

Herhaling en verschil bij Cassiers 

 

In de vier voorstellingen staat Cassiers, zoals uit de analyses is gebleken, zowel bij de wereld 

van de liefde (De kant van Swann en De kant van Albertine), de salon (De kant van Swann en 

De kant van Charlus) als de kunst (De kant van Swann en De kant van Marcel) stil. Alleen 

daarom al moet hij zich verhouden en verhoudt hij zich ook tot het Proustiaanse thema van de 

herhaling en het verschil dat in deze werelden zo’n cruciale rol speelt. In de analyses heb ik 

me steeds bezig gehouden met de vraag welke strategieën Cassiers inzet om deze principes 

van herhaling en verschil juist in het theater te verbeelden. Ik sta nu nogmaals kort bij deze 

strategieën stil om deze specifieker te duiden als strategieën van herhaling en verschil. 

 In de analyse van De kant van Albertine heb ik laten zien en uitgebreid besproken hoe 

Cassiers gebruik maakt van de strategie van de fysieke verdubbeling om de ongrijpbaarheid 
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van Albertine tot uitdrukking te brengen en ‘verschillende’ Albertines te creëren. De 

verdubbeling van Cassiers verschilt van de opeenvolging van de ‘snapshots’ in de roman in de 

wijze waarop het zich in de tijd manifesteert. De verdubbeling hangt samen met de ervaring 

van gelijktijdigheid, terwijl de serie snapshots zich bij Proust ontvouwt als een opeenvolging 

van beelden. Het verschil is dat de verdubbeling van Albertine bij Cassiers niet het resultaat is 

van Marcel’s poging om met de veranderlijkheid van Albertine om te gaan, maar een 

uitdrukking van het in wording zijn van Albertine zelf. Juist in het theater als live performance 

die zich in het hier en nu voltrekt is het mogelijk om gelijktijdigheid, anders dan in de 

literatuur of in de film, niet alleen te suggereren, maar ook daadwerkelijk te creëren.  

 Een ander soort verdubbeling, waarvan de werking dus evenzeer gebaseerd is op de 

ervaring van gelijktijdigheid zien we terug in Cassiers’ enscenering van de salon in het derde 

deel waar de fysiek aanwezige en gefilmde salongasten elkaar spiegelen. Hier ontstaat, zoals 

we in de analyse van De kant van Charlus hebben gezien, herhaling én verschil in de 

wisselwerking tussen theater en film. De fysieke acteurs imiteren hun virtuele evenbeelden. 

Dit klakkeloze nabootsen kunnen we, zoals ik al eerder deed, in verband brengen met 

Deleuze’s model van herhaling als een herhaling uit gewoonte. Dit is de ‘natuur’ van de salon. 

Het feit dat het live dubben van de filmbeelden door de fysieke acteurs echter net niet perfect 

synchroon verloopt, maakt dat niet de effecten van de herhaling, maar vooral de herhaling zelf 

zichtbaar wordt gemaakt. Cassiers vestigt de aandacht expliciet op de krampachtige pogingen 

van de salongasten om de ander voortdurend na te bootsen en doorbreekt hiermee nu juist de 

gewoonte van de herhaling. Het verschil vestigt dus de aandacht op een gebrek aan 

originaliteit en ontwikkeling. Een verschil dat juist ontstaat door de gelijktijdige aanwezigheid 

van de fysieke en virtuele salongasten.  

 Nog weer een andere strategie van herhaling wordt zichtbaar in Cassiers’ enscenering 

van de sonate van Vinteuil in De kant van Swann waar Cassiers, zoals ik in hoofdstuk 5 

constateerde, door de monoloog over de sonate met steeds kleine variaties door verschillende 

personages te laten herhalen en tegelijkertijd steeds verschillende muziekcomposities te laten 

horen, demonstreert hoe in één en dezelfde sonate zoveel verschillende betekenissen en 

ervaringen besloten liggen. Zoals Proust Swann en de verteller gedurende de roman meerdere 

malen naar de sonate laat luisteren, zo laat Cassiers de toeschouwer de sonate meerdere 

malen in tekst en muziek ‘horen’. Het is belangrijk om op te merken dat Cassiers het principe 

van herhaling en verschil niet alleen thematiseert, maar met de inzet van tekst en beeld, ook 

demonstreert, waarmee hij inzet op een ervaring van herhaling en verschil bij de toeschouwer. 

De werking die van de fictieve sonate uitgaat, is de werking waar Cassiers in het concrete 

kunstwerk dat de voorstelling is op aanstuurt. De enscenering van de sonate in De kant van 

Swann kunnen we in dit opzicht als exemplarisch beschouwen voor de wijze waarop Cassiers 

de zintuigen en de herinnering van de toeschouwers binnen de vier voorstellingen als serie 

probeert te prikkelen. In de analyse van De kant van Marcel heb ik uitgebreid stil gestaan bij 

de manier waarop de verschillende beelden en teksten binnen de cyclus op elkaar ingrijpen en 
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over en weer naar elkaar verwijzen en hoe De kant van Marcel vooral als de expliciete oproep 

aan de toeschouwer begrepen moet worden om zich, net als Marcel, open te stellen voor die 

verbanden en relaties opdat deze door hem in een voor hem zinvol verband kunnen worden 

gedacht en ervaren. 

 In de bespreking tot nu toe valt een aantal dingen op in de verschillende strategieën 

van herhaling en verschil die Cassiers hanteert. Ten eerste de rol die gelijktijdigheid speelt in 

het proces van herhaling en het verschil. We hebben in het voorbeeld van de salon gezien dat 

gelijktijdigheid het ontstaan van het verschil mogelijk maakt, waardoor de herhaling als 

herhaling wordt ontmaskerd. De ontmaskering markeert een ander belangrijk aspect van de 

strategie van herhaling en verschil. Het wijst op het kritische potentieel dat in deze strategie 

besloten ligt. Tot slot valt het belang op dat Cassiers toekent aan een actieve houding van de 

kant van de toeschouwer en aan de rol die de herinnering van de toeschouwer hierin moet 

spelen. In de volgende paragrafen ga ik dieper op deze drie aspecten in, waarbij ik zal 

constateren dat deze onderling zeer nauw samenhangen. 

 

Gelijktijdigheid en de herdefiniëring van de zintuigen 

 

De gelijktijdige enscenering van verschillende tekens acht Lehmann kenmerkend voor het 

postdramatisch theater. In zijn bespreking van gelijktijdigheid verbindt hij deze onlosmakelijk 

met de notie van parataxis. Parataxis maakt deel uit van wat Lehmann ‘de fenomenologie van 

het postdramatische tekengebruik’ noemt. (2001, 146) Met parataxis duidt Lehmann op de 

non-hiërarchische relatie tussen de theatrale middelen. Anders dan in het dramatische theater 

waarin de tekst en het spreken een dominante positie innemen waaraan andere tekens en 

tekensystemen ondergeschikt zijn gemaakt, is tekst in het postdramatische theater slechts 

één van de theatrale middelen temidden van anderen. Het gevolg van deze non-hiërarchische 

verhouding is dat beeld, geluid, licht, tekst, muziek meer op zichzelf komen te staan en ook de 

aandacht op zichzelf gevestigd weten. De kracht en eigenheid van de afzonderlijke middelen 

treden op de voorgrond. Dit heeft ook consequenties voor het proces van betekenisgeving. De 

verschillende middelen wijzen parallel aan elkaar in verschillende betekenisrichtingen. Dit 

vraagt van de toeschouwer wat Lehmann een ‘gleichschwebender Aufmerksamkeit’ noemt. Hij 

ontleent het begrip aan Freud die ermee duidt op de houding van de psychoanalyticus die 

moet proberen om niet te snel alles te willen begrijpen. Het postdramatische theater vraagt 

om een openheid van de waarneming, waarin ruimte is om verrast te worden door 

onverwachte verbindingen en connecties. Zo wordt de betekenis voortdurend vooruit 

geschoven. (idem, 146-149) 

 De paratactische structuur van het postdramatische theater intensiveert een specifiek 

soort waarneming. Die waarneming staat in het teken van gelijktijdigheid. De gelijktijdige 

enscenering van non-hiërarchische tekens stuurt aan op een ervaring van het gelijktijdige. De 

werking die hiervan uitgaat, omschrijft Lehmann als een ‘double bind’:  
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man soll zugleich auf das Konkrete Einzelne aufmerken und das Ganze wahrnehmen. 

Parataxis und Simultaneität führen dazu, daß das klassische ästhetische Ideal einer 

‘organischen’ Verknüpfung der Elemente im Artefakt ausfällt. (idem, 150) 

 

De ervaring van het uit elkaar vallen van deze organische, vanzelfsprekende relatie tussen de 

afzonderlijke elementen leidt zowel tot een bewustwording van de eigen waarneming als tot 

een bewustwording van de representatie als representatie, dat wil zeggen, als constructie. 

Henk Oosterling brengt vanuit het perspectief van intermedialiteit de gelijktijdige 

aanwezigheid van verschillende media in verband met de ervaring van the in-between. 

Oosterling stelt dat de toeschouwers: 

 

in order to “understand” the meaning of (…) simultaneous layering of two, three or 

more media implicitly anticipate a sense of the in-between, i.e. directing and 

connecting the meaning in the layering of framed images and movements. The totality 

of this is only discontinuously “sensed” and can never be, not even hermeneutically, 

grasped as a whole. (2003,41) 

  

Waar Lehmann parataxis en gelijktijdigheid aan het postdramatische verbindt, daar doet 

Deleuze feitelijk hetzelfde met betrekking tot wat hij de moderne film noemt. De moderne film 

breekt met het klassieke sensomotorische schema en daarmee ook met de dwingende 

opeenvolging van beelden. In de klassieke montage, zo stelt Deleuze, staat de cut in dienst 

van de verbinding tussen twee beelden. Deze vorm van montage noemt hij rationeel. Daar 

tegenover plaatst hij de irrationele montage van de moderne film, waarin idealiter de cut niet 

langer in dienst staat van, maar in zichzelf belangrijk wordt. (1985, 213)  

 

Instead of one image after the other, there is one image plus another, and each shot 

is deframed in relation to the framing of the following shot (…) It is a whole new 

system of rhythm, and a serial or atonal cinema, a new conception of montage. (idem, 

214) 

 

De seriële montage waar Deleuze over spreekt, gaat niet uit van de logische, noodzakelijk 

opeenvolging van beelden in dienst van een totaliteit, maar van alle mogelijke verbintenissen 

tussen verschillende beelden. De film, begrepen als serie beelden, is een open, onbepaald 

geheel waarin alle elementen zonder enige hiërarchie en vanuit verschillende richtingen met 

elkaar in verbinding kunnen komen te staan. Lehmann duidt deze structuur als een 

paratactische, in de terminologie van Deleuze zouden we de moderne film als serie kunnen 

opvatten als een rizomatische structuur, een netwerk van beelden. Deze opvatting van 

montage lijkt de gelijktijdige aanwezigheid van beelden te veronderstellen. De film, enkele 
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uitzonderingen daargelaten, is echter juist niet gebaseerd op de gelijktijdigheid maar op de 

opeenvolging van beelden (de Tulse Luper Cases van Peter Greenaway zijn een beroemd 

voorbeeld van zo’n uitzondering). Gelijktijdigheid in de film is over het algemeen een illusie, 

die bijvoorbeeld door parallelmontage kan worden gecreëerd. Wanneer Deleuze spreekt van 

het beeld plus het beeld, lijkt hij dan ook niet zo zeer op de concrete gelijktijdigheid van 

beelden te wijzen, maar op de gelijktijdige aanwezigheid van alle mogelijke relaties tussen de 

beelden. Met andere woorden, het gaat Deleuze hier met name om de potentiëring van de 

tussenruimte, om montage als een proces van differentiatie. Feit is echter dat het theater als 

live performance die zich in het hier en nu voltrekt bij uitstek wel in staat is om verschillende 

beelden daadwerkelijk tegelijk te tonen. Wanneer we kijken hoe de tijd als serie zich in het 

theater kan manifesteren, wordt deze dus juist zichtbaar als de gelijktijdige aanwezigheid van 

verschillende tekens die niet ondergeschikt zijn gemaakt aan een totaliserend idee. 

 Cassiers zet in de Proustcyclus de mogelijkheden van gelijktijdigheid op verschillende 

manieren in. Eén van die manieren heeft te maken met de wijze waarop Cassiers de zintuigen 

van zijn toeschouwers probeert aan te spreken. Dramaturg Marianne van Kerkhoven heeft het 

theater van Cassiers in een artikel  omschreven als multizintuiglijk.130 Zij kwam met deze 

kwalificatie ter vervanging van het predikaat multidisciplinair dat door veel recensenten 

gehanteerd werd om het werk van Cassiers te karakteriseren en dat zij nietszeggend vond 

omdat theater per definitie interdisciplinair is. Erwin Jans, dramaturg van de Proustcyclus, sluit 

zich bij die constatering aan, maar merkt op dat ook met het woord multizintuiglijk in relatie 

tot Cassiers iets vreemds aan de hand is. In de Proustcyclus wordt net als in de roman van 

Proust weliswaar veel verwezen naar allerlei zintuiglijke indrukken, maar de toeschouwer zelf 

wordt, zoals in de meeste theatervoorstellingen, slechts op zijn zien en horen aangesproken. 

(2004, 20) Toch is de wijze waarop Cassiers zien en horen, of, vanuit de performer bezien, 

tonen en spreken op elkaar betrekt opvallend.  

 Cassiers streeft, zoals ik eerder heb opgemerkt, naar het uit elkaar trekken van de 

zintuigen. Wat de toeschouwer ziet, hoeft hij niet ook nog eens te horen en andersom. Dit uit 

elkaar trekken van de zintuigen is bij Cassiers onlosmakelijk verbonden met een herdefiniëring 

van de zintuigen. Ik roep het voorbeeld van de kiezelsteentjes in herinnering. In De kant van 

Swann verschijnt, zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, een projectie met de tekst:  

voetstappen op kiezelsteentjes. Deze tekst kondigt de komst van Swann aan bij het huis van 

Marcel. De tekst roept zowel het geluid op van voetstappen op kiezelsteentjes, als het gevoel 

van steentjes onder je voeten, als het beeld van Swann die op het huis afloopt. Zowel het 

geluid als het beeld bestaan echter alleen in de verbeelding van de toeschouwer, want op het 

toneel verschijnt geen Swann. De persoon van Swann wordt enkel en alleen opgeroepen in de 

vorm van een geprojecteerde tekst. Door de tekst niet te illustreren met een beeld, ontstaat 

er ruimte voor de zintuiglijke verbeelding van de toeschouwer. Maar dat is niet het hele 

verhaal. Het geluid van voetstappen op kiezelsteentjes wordt opgeroepen door een beeld. Zien 

(lezen) transformeert in horen en voelen. Van de tekstprojectie zelf kunnen we tenslotte 
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zeggen dat het een in beeld getransformeerde tekst is. Met dit kleine voorbeeld wordt duidelijk 

dat het spel van zintuigen ruimte schept voor een hernieuwde interactie tussen de zintuigen 

die een beroep doet op de verbeeldingskracht van de toeschouwer.  

 Soms is er in die interactie sprake van een perceptuele clash. Wanneer de 

toeschouwer in diezelfde voorstelling een tekstprojectie leest waarop staat ‘pianomuziek’ en 

tegelijkertijd begint het strijkkwartet te spelen, komen zien en horen in botsing. Er wordt 

gespeeld met de verwachting van de toeschouwer die gewend is dat wanneer beeld en geluid 

zich tegelijkertijd aandienen deze logisch met elkaar in verband staan. Cassiers breekt met de 

rationele montage van de dramatische kunst. De muziek die in de zojuist geschetste scène 

centraal staat, is de sonate van Vinteuil. Swann vraagt aan Odette of zij die ene bijzondere 

frase voor hem wil spelen. Eerder hebben we gezien dat het onmogelijk is om een eenduidige 

identiteit aan de sonate van Vinteuil toe te kennen. De ‘waarheid’ van de sonate ligt besloten 

in alle mogelijke ervaringen die het teweeg kan brengen en de steeds verschillende sensaties 

en betekenissen die het op kan roepen. De tekstprojectie die getoond wordt en de muziek die 

klinkt zijn in dit opzicht beide even ‘waar’. Het is onzinnig om te zeggen dat ofwel de tekst 

ofwel de muziek ‘niet klopt’. Tekst en beeld manifesteren zich als twee onbeslisbare 

alternatieven. Hiermee wordt ook de ruimte geschapen voor de toeschouwer om zijn eigen 

sonate te creëren. De manier waarop tekst en beeld in dit voorbeeld in samenhang worden 

gebracht, kunnen we als een voorbeeld van irrationele montage begrijpen. Wanneer we 

illustratie als een vorm van herhaling van hetzelfde opvatten, kunnen we stellen dat Cassiers 

juist op zoek is naar het verschil tussen de tekens en de zintuigen. In dit verschil ontstaat een 

opening naar de verbeelding van de toeschouwer; binnen deze open ruimte kunnen zich 

nieuwe, mogelijke vormen van waarnemen en ervaren aandienen. In de botsing van de 

zintuigen wordt de zintuiglijkheid geïntensiveerd, verhevigd en reflexief. Oosterling spreekt in 

dit verband van ‘the sensible as a reflective sensibility’. Hij stelt dat de toeschouwer die zich in 

de waarneming tussen verschillende media in bevindt voortdurend balanceert tussen aan- en 

afwezigheid: 

 

Going back and forth from one medium to the other, it is a movement in which 

positions are articulated in the awareness that they are principally relational and 

provisional. (2003,43) 

 

Volgens Jans moeten we de ontkoppeling van de zintuigen bij Cassiers uiteindelijk vooral als 

een zoektocht naar de grenzen van de zintuigen begrijpen:  

 

het (de verhouding tussen horen en zien, tonen en spreken SM) gaat ook – en 

misschien zelfs meer en meer – over de grenzen van de zintuigen:  over het tonen en 

het niet-toonbare, over het zien en het onzichtbare, over het spreken en het 

onnoembare, over het luisteren en het niet-hoorbare (idem, 20-21) 
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Het is precies op het punt waar het tonen en spreken tekort schiet waar de mens in essentie 

op zichzelf is aangewezen en op zijn eigen innerlijke wereld van herinneringen, dromen, 

fantasieën, sensaties en gedachten. In die wereld ligt het onuitspreekbare verdriet besloten, 

maar ook het onvoorstelbare geluk van de hervonden tijd waar Proust over schrijft. Dit 

spanningsveld tussen taal en dat wat zich niet in taal laat vangen - aan de taal vooraf gaat of 

er juist voorbij is - benoemt Jans als de oerscène van Cassiers’ oeuvre. (idem, 22) 

 

Taal staat in de voorstellingen van Guy Cassiers altijd tegenover iets anders, 

tegenover wat woorden nog niet of niet meer kunnen zeggen:  stilte, duisternis, 

muziek, niet-verbale tekens, videobeelden, woordprojectie.... Taal wordt steeds 

geconfronteerd met iets dat zich aan woorden onttrekt. (ibidem) 

 

In een interview heeft Cassiers ooit gezegd dat hij de roman van Proust het meest extreme 

voorbeeld vindt van het onvermogen van de taal:  duizenden pagina’s om uiteindelijk te 

zeggen dat taal tekort schiet. In de Proustcyclus ervaren we zowel de taal van Proust als dat 

wat zich aan de taal onttrekt. Cassiers heeft de bijzondere taal van Proust onaangetast 

gelaten. Naast die taal heeft hij beeld, muziek en geluid geplaatst. In het duister doemen 

verschillende beelden en klanken op; sporen van het verleden, dromerige tekens van 

verlangens en fantasieën, voorbodes van naderend onheil. Samen geven zij vorm aan de 

innerlijke wereld van de verteller. De technologie speelt, zoals duidelijk is geworden, bij 

Cassiers een cruciale rol in de verbeelding van deze subjectieve wereld. Hiermee komen we op 

nog een andere vorm van gelijktijdigheid in het werk van Cassiers, namelijk de gelijktijdige 

aanwezigheid van de fysieke performer en het virtuele, digitale beeld. Ik richten me voor nu 

specifiek op de verdubbeling van de fysieke performer in een digitaal beeld, omdat 

gelijktijdigheid en herhaling hier hand in hand gaan.  

 

Gelijktijdigheid en de herdefiniëring van de media 

 

In het toneelbeeld van de Proustcyclus eisen de digitale verdubbelingen van de performers in 

visueel opzicht veel aandacht op. Op het doek wordt hun gestalte extreem uitvergroot en 

bovendien over het algemeen ook nog eens in close-up geprojecteerd. Op het verder vaak in 

het donker gehulde toneel vormen de projecties een visuele prikkel waar men onmogelijk 

weerstand aan kan bieden. Daarmee vergeleken vallen de fysiek aanwezige performers in het 

niet. Toch nemen de virtuele personages de bühne nooit werkelijk over. Dit komt omdat 

Cassiers de projecties niet op zichzelf laat staan, maar deze, de ene keer opvallender dan de 

andere keer, steeds weer relateert aan de fysieke gestalte van de acteur. Het is de technologie 

van de camera en de microfoon die beide op elkaar betrekt. Doordat de technologie zichtbaar 

op het toneel wordt geplaatst en de performers zich actief tot die technologie verhouden – 
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door voor de camera te gaan staan of in de microfoon te spreken – wordt duidelijk dat de 

projectie het resultaat is van een live opname- en afspeelproces. De constructie van het beeld, 

een proces dat in andere media juist verscholen ligt achter het beeld, kan in het theater 

zichtbaar worden gemaakt omdat het theater in staat is andere media niet alleen te 

representeren maar ook te ensceneren. Hiermee wordt de toeschouwer via de ervaring van 

gelijktijdigheid uitgenodigd om kritisch te reflecteren op de relatie tussen dat wat fysiek 

aanwezig is en de virtuele verdubbeling op het scherm, maar bovenal op het verschil tussen 

beide.  

 Het gaat in dit proces van verdubbeling niet om een dialectisch op opposities 

gebaseerd verschil tussen werkelijk – onwerkelijk, waar – onwaar. Cassiers claimt niet de 

morele superioriteit van het fysieke lichaam over het digitale lichaam of andersom. De 

verbeelding van de salon van Madame de Villeparisis getuigt hiervan. Het gebrek aan 

originaliteit van de salongast wordt niet, zoals wel voor de hand zou kunnen liggen, in de 

digitale kopie tot uitdrukking gebracht. De neiging tot nabootsing wordt door Cassiers in 

eerste instantie in het fysiek aanwezige lichaam gelokaliseerd. De relatie tussen het fysieke en 

digitale lichaam is dus niet eenduidig en negatief. Wel herinnert de gelijktijdige aanwezigheid 

van het fysieke en digitale lichaam ons eraan dat beide niet identiek zijn. Zij herhalen elkaar 

niet, maar differentiëren elkaar juist. Tussen het fysieke en het digitale beeld is een opening 

die de toeschouwer in staat stelt naar beide te kijken en een zekere afstand tot het beeld te 

bewaren. Een opening die Cassiers, zoals we hebben gezien, vaak daadwerkelijk in de ruimte 

creëert door de eenheid van het projectievlak te doorbreken. De toeschouwer wordt gevraagd 

om de beelden niet zomaar over zich heen te laten komen, er als het ware in te verdwijnen, 

maar om zich bewust te blijven van het feit dat de beelden die hem omringen constructies 

zijn; het resultaat van een ingesteld perspectief dat bepalend is voor wat zichtbaar is en wat 

niet. Het is in dit opzicht dat de Proustcyclus naar mijn mening ook mediakritische aspecten in 

zich draagt, ook al wordt dit door Jans juist ontkend en laat Cassiers zelf geen gelegenheid 

onbenut om te benadrukken dat hij geen politieke uitspraken wil doen en dat hij in zijn werk 

geen stellingen in wil nemen ten aanzien van maatschappelijke culturele thema’s. (Jans e.a. 

2005, 18) Zelf denk ik wel degelijk dat er sprake is van een mediakritiek en dat de 

Proustcyclus een politieke lading kent, maar dat het van belang is deze te begrijpen in de 

context van Cassiers’ zoektocht naar de grenzen van de zintuiglijkheid. De in mijn optiek 

kritische reflectie op en herdefiniëring van de media kan niet los worden gezien van de 

herdefiniëring van de zintuigen van de toeschouwer zoals ik die eerder heb besproken. 

 Ik heb opgemerkt dat Cassiers het spanningsveld opzoekt tussen tonen en dat wat 

niet getoond kan worden, tussen zien en wat onzichtbaar is, tussen spreken en wat onzegbaar 

is. Het is juist dit spanningsveld dat politiek is, ongeacht of dit zich manifesteert in de 

singuliere particuliere ervaring van een individu of in onze cultuur en maatschappij. De Franse 

filosoof Rancière spreekt in dit verband van een politiek van de perceptie. In The politics of 

aesthetics (2004) zet Rancière zijn theorie van de politiek van de perceptie uiteen. Het 
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centrale concept in zijn theorie is de distributie van het zintuiglijke. Rancière onderzoekt de 

strategieën en de machtsrelaties die bepalen wat gezien wordt in de wereld en wat aan het 

zicht onttrokken. Het is deze verdeling die bepaalt wat gezegd, gedaan, gemaakt en gedaan 

kan worden. Kunst heeft volgens Ranciére de potentie om in te grijpen in die verdeling:  

 

Politics revolves around what is seen and what can be said about it, around who has 

the ability to see and the talent to speak, around the properties of spaces and the 

possibilities of time. […]. Artistic practices are ways of doing and making that 

intervene in the general distribution of ways of doing and making as well as in the 

relationships they maintain to modes of being and forms of visibility. (2004, 13) 

 

Het is aan de kunstenaar om het onzichtbare zichtbaar te maken. Cassiers intervenieert naar 

mijn mening op verschillende, maar samenhangende manieren in de distributie van het 

zintuiglijke en bedrijft daarmee ‘politiek’. Op het niveau van de narratie laat Cassiers Proust 

aan het woord in zijn pogingen om in taal beelden te vinden voor wat eigenlijk niet uitgedrukt 

kan worden, de uiterst subjectieve sensatie van het buiten de tijd zijn. Op het niveau van de 

zintuiglijke adressering van de toeschouwer kunnen we concluderen dat Cassiers door beelden 

niet te tonen, geluiden niet te laten horen, de toeschouwer op zijn verbeelding aanspreekt. 

Het is aan de toeschouwer om het niet getoonde, voor zichzelf zichtbaar of hoorbaar te 

maken. De toeschouwer heeft de vrijheid om in de serie zelf zijn beeld te vormen. Wat er 

binnen dat beeld verschijnt of er juist buiten blijft, is aan hem of haar en wordt niet door 

anderen opgelegd. In de context van de subjectieve verbeelding en de persoonlijke ervaring 

duidt het onzichtbare dus niet in negatieve zin op datgene wat buitengesloten of 

gemarginaliseerd wordt, maar dient zich juist positief en creatief aan als het geheel van het 

mogelijke en het denkbare. De toeschouwer neemt in zekere zin de rol van kunstenaar op 

zich. Op het niveau van de theatrale middelen tenslotte, kunnen we stellen dat Cassiers door 

de inzet van technologie het proces van beeldvorming, de constructie van het beeld, zichtbaar 

maakt.  

 Wij zijn zo gewend geraakt aan de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende media 

in onze cultuur dat wij ons, ondanks hun zichtbaarheid, nauwelijks meer bewust zijn van de 

manier waarop deze media samenwerken en onophoudelijk onze zintuigen bestoken. Het feit 

dat onze werkelijkheid voortdurend gemediatiseerd wordt, is onzichtbaar geworden. Processen 

van mediatisering zijn transparant geworden. Bolter en Grusin spreken in dit verband van de 

double logic of remediation: 

 

Our culture wants both to multiply its media and to erase all traces of mediation: 

ideally, it wants to erase its media in the very act of multiplying. (1999,5) 
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Cassiers daarentegen maakt door de inzet van meerdere media het proces van mediatie 

(weer) zichtbaar. Hij zegt daarmee echter niet alleen iets over de manier waarop media de 

werkelijkheid construeren, uiteindelijk wil hij vooral onderzoeken:  ‘hoe je als mens je eigen 

realiteit construeert’. De media functioneren bij Cassiers uiteindelijk vooral als een theatraal 

middel waarmee de aandacht kan worden gevestigd op de waarneming van de mens. Het 

theater hanteert hij als podium waarop hij de ontmoeting tussen de mens en de technologie 

arrangeert. Een ontmoeting waarbij, zoals we eerder constateerden, de performer nooit uit 

beeld verdwijnt, maar juist zichtbaar wordt als degene die met behulp van de technologie zijn 

eigen werkelijkheid creëert.  

 Uiteindelijk is er, denk ik, geen wezenlijk verschil tussen het proces van beeldvorming 

zoals dat zich manifesteert in een medium, een cultuur, of een individu. Allemaal hebben ze 

hun eigen strategieën die bepalen hoe het zintuiglijke wordt gedistribueerd, wat zichtbaar 

wordt gemaakt, wat onzichtbaar blijft. Wat gezegd wordt, wat onuitgesproken blijft. De 

verdeling van het zintuiglijke is echter nooit definitief, maar een dynamisch proces waarin 

ingegrepen kan worden. Juist doordat Cassiers niet enkel de aandacht vestigt op het beeld, op 

dat wat zichtbaar is, maar tegelijkertijd ook op dat wat tot dan toe onzichtbaar was, door met 

andere woorden de aandacht te richten op het proces van distributie, wordt het beeld 

zichtbaar als een realiteit die zich voortdurend differentieert en hiermee voortdurend in 

wording is.  

 Maar niet alleen het blootleggen van processen van mediatie door de inzet van video 

kunnen we als een mediakritisch aspect van de cyclus opvatten. Ook op andere manieren 

verwijst Cassiers met de inzet van video naar onze hedendaagse mediacultuur en diens 

strategieën van reproductie. We hoeven alleen maar naar het toneelbeeld met zijn veelvoud 

en variëteit aan projectievlakken te kijken om te zien hoe de alomtegenwoordigheid van 

schermen in onze Westerse cultuur zich ook in het theater doorzet. Cassiers maakt in de 

cyclus zowel gebruik van de beeldtaal als van de culturele connotaties van diverse media. Dit 

‘gebruiken’ van andere media kunnen we als een vorm van herhaling beschouwen, een vorm 

van remediatie. (Bolter en Grusin 1999). Cassiers imiteert de media waar hij naar verwijst 

echter niet. Integendeel, de herhaling manifesteert zich in de serie als een speelse vorm van 

hercontextualisering en herdefiniëring. Gebruikmakend van de strategieën en de bekende 

beeldtaal van massamedia als film, televisie en computer stuurt hij in het theater juist aan op 

nieuwe betekenissen en associaties. Dit kunnen we begrijpen als een proces van differentiatie.  

 We hebben in hoofdstuk 5 gezien hoe in De kant van Swann in de verbeelding van de 

wereld van de jonge Marcel verwezen wordt naar een vorm van filmisch realisme, terwijl dit 

realisme tegelijkertijd wordt doorbroken en het filmische beeld zichtbaar wordt gemaakt als 

een gefixeerd, twee dimensionaal beeld. In De kant van Charlus worden in de enscenering van 

de salon van Madame de Villeparisis beeld en tekst, die in filmbeelden juist met elkaar 

versmolten worden om een illusie van werkelijkheid op te roepen, uit elkaar getrokken. Door 

het uit elkaar lopen van beeld en tekst wordt niet alleen het illusionaire karakter van de wereld 
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van de salon blootgelegd, maar ook van het filmische beeld. In De kant van Marcel wordt op 

subtiele wijze het werkelijkheidseffect van televisie ter discussie gesteld door Célèste zichtbaar 

voor de camera te posteren. Daarnaast wordt de toeschouwer door gebruik te maken van de 

‘windowed style’ van de computer aangesproken op zijn actieve rol van navigerende, 

explorerende participant. Deze navigatie staat zoals in ons dagelijks computergebruik echter 

niet in het teken van een praktisch, pragmatisch handelen, maar wordt zichtbaar gemaakt als 

een esthetisch proces.  

 Volgens Deleuze is juist in een cultuur die gedomineerd wordt door imitatie en 

reproductie de kunst belangrijk om door middel van herhaling op het verschil attent te maken. 

 

The more our daily life appears standardised, stereotyped and subject to an 

accelerated reproduction of objects of consumption, the more art must be injected into 

it in order to extract from it that little difference which plays simultaneously between 

other levels of repetition, and even in order to make the two extremes resonate –

namely, the habitual series of consumption and the instinctual series of destruction 

and death. (ibidem) 

 

Cassiers’ inzet van en referenties naar media in de Proustcyclus, die we dus kunnen begrijpen 

als een ‘herhaling’ van die media in de context van het theater, is er naar mijn mening vooral 

op gericht, zo blijkt ook uit de bovenstaande voorbeelden, om deze ‘habitual series of 

consumption’ waar Deleuze over spreekt te doorbreken. Onder dit doorbreken kunnen we in 

de Proustcyclus zowel de ontmaskering van het beeld verstaan (het zichtbaar maken van de 

constructie van het beeld) als de doorbreking van perceptuele en van mediale 

verwachtingspatronen (herdefiniëring van de zintuigen én van de media). Deze drie 

strategieën van deconstructie kunnen niet los van elkaar worden gezien. Alledrie vertrekken ze 

vanuit de mogelijkheden die gelijktijdigheid in het theater biedt. De gelijktijdigheid van de 

fysieke performer en zijn digitale dubbel, de gelijktijdigheid van zintuiglijke indrukken, de 

gelijktijdigheid van verschillende media in het theater. Alledrie zetten ze gelijktijdigheid in om 

de idee van totaliteit, organische eenheid en hiërarchie te doorbreken. Dit uiteenvallen dient 

zich voor de toeschouwer wellicht in eerste instantie aan als een schok voor de waarneming, 

uiteindelijk ligt juist in die schok de ruimte voor nieuwe ervaringen en waarnemingen 

besloten.  

 

Entscheidend wird, daß der Ausfall der Totalen nicht als Defizit, sondern als befreiende 

Möglichkeit der Fort-Schreibung, Phantasie und Rekombination zu denken ist, die sich 

der ‘Wut des Vestehens’ (Jochen Hörisch) verweigert. (Lehmann 2001, 151) 

 

In Différence et Répétition stelt Deleuze dat kunst niet imiteert, maar herhaalt. Tussen imitatie 

en herhaling, zo is in mijn analyse van de strategie van herhaling in de wereld van de salon 
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enerzijds en in de sonate van Vinteuil anderzijds duidelijk geworden, bestaat een groot 

verschil. Kunst heeft volgens Deleuze de kritische potentie om de mens van de ‘sad repetitions 

of habit’ naar de ‘profound repetitions of memory’ te leiden en het is precies dat wat Cassiers 

naar mijn mening in de Proustcyclus tracht te doen. (1994, 293) Uiteindelijk zijn alle 

strategieën van herhaling en verschil die Cassiers inzet erop gericht om de toeschouwer tot 

herinneren aan te zetten. Hiermee komen we op het laatste aspect van Cassiers’ strategie van 

herhaling en verschil die ik in dit hoofdstuk wil bespreken:  de rol van de herinnering van de 

toeschouwer. 

 

De herinnering, de waarneming en het denken 

 

Ik heb in dit hoofdstuk opgemerkt dat de Proustcyclus bol staat van de vooruit- en 

terugwijzingen. Teksten, beelden, personages, thema’s worden in de loop van de serie 

herhaald en getransformeerd. En het is precies op dit punt dat het principe van herhaling en 

verschil onlosmakelijk verbonden is met de herinnering. In deze paragraaf sta ik stil bij de 

vraag wat het proces van herinneren precies inhoudt. Waarop wordt de toeschouwer in het 

proces van herhaling eigenlijk aangesproken en hoe gaat hij hiermee om?  

 Volgens Lehmann, zoals ik al kort al in hoofdstuk 4 aanstipte, is één van de 

kenmerken van het postdramatische theater, waartoe ik ook het theater van Cassiers 

rekenen, de esthetiek van de herhaling. Anders dan in het dramatische theater ligt de 

betekenis van de herhaling in het postdramatische theater niet besloten in datgene wat 

herhaald wordt, zo stelt Lehmann, maar in de herhaling en het waarnemen van die herhaling 

zelf. (2001, 337) Hiermee verschuift de aandacht in het postdramatische theater naar de 

toeschouwer en diens perceptie:  

 

Die Zeitästhetik macht die Bühne zum Schauplatz einer Reflexion des Seh-Akts der 

Zuschauer. (Ibidem) 

 

De herinnering van de toeschouwer waar Cassiers in de cyclus op aanstuurt, kunnen we dus 

begrijpen als een herhaalde waarneming én als een waarneming van herhaling. Tussen die 

twee bestaat een belangrijk verschil. Een theatermaker kan de strategie van herhaling wel 

inzetten en zo een herhaalde waarneming bij de toeschouwer afdwingen, maar of deze 

herhaalde waarneming ook als herhaling wordt ervaren, hangt af van de toeschouwer. Herkent 

hij de herhaling als herhaling? Herinnert hij zich dat hij een beeld eerder heeft gezien of een 

tekst eerder heeft gehoord. Het is uiteindelijk zijn ongeduld of opmerkzaamheid, zijn 

bereidheid of onwelwillendheid, zo stelt Lehmann, om de herhaling te ervaren, om met zijn 

eigen waarneming geconfronteerd te worden. Hoewel Lehmann hier vooral doelt op de reactie 

van de toeschouwer op de extreme herhaling zoals die bijvoorbeeld zichtbaar wordt in 

balletten van Forsythe en voorstellingen van Jan Fabre en Robert Wilson, waarin de eindeloze 
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herhaling bij de toeschouwer kan leiden tot een gevoel van uitputting en zinloosheid, gaat 

hetzelfde principe op in het geval van de Proustcyclus. Ook in deze voorstellingen wordt, zij 

het op en een heel andere manier, sterk aangestuurd op een bewustwording van de eigen 

waarneming en zintuiglijkheid.  

 Zoals het volgens Lehmann aan de toeschouwer is om de herhaling als herhaling te 

ervaren, zo is het eveneens aan de toeschouwer om het verschil op te merken dat in het 

proces van herhaling zichtbaar wordt. Sterker nog, het verschil ontstaat pas in de 

gewaarwording van de toeschouwer. Het verschil bestaat niet als vooraf gegeven entiteit, het 

komt in het proces van waarnemen en herinneren tot uitdrukking. Het is Cassiers die in de 

Proustcyclus de herhaling creëert, maar het is de toeschouwer die in de aandachtige en 

bewuste perceptie van die herhaling uiteindelijk het verschil moet produceren. Het is ook pas 

in dit proces dat de herhaling betekenisvol wordt. Aan deze productie van het verschil gaat 

een proces van vergelijken af, een proces waarbij de toeschouwer actief tekens aan elkaar 

verbindt. Slechts in dit proces van vergelijken kan iets als een herhaling worden herkend. In 

het geval van de herhaling van beelden en teksten in de verschillende delen van de cyclus 

vraagt de herhaling de toeschouwer om een vergelijking van verschillende tijden, van het 

heden van de actuele zintuiglijke impressie van het beeld of de tekst en het verleden van de 

voorgaande impressies van datzelfde beeld of diezelfde tekst.  

 We hebben gezien dat de herhaling bij Cassiers vaak vorm krijgt als een 

hercontextualisering. Teksten en beelden worden herhaald, maar in een nieuwe context 

geplaatst. De relatie tussen heden en verleden is in dit opzicht niet eenduidig. Wanneer 

eenduidige relaties tussen tekens ontbreken en makers tekens aanbieden in een non-

hiërarchische structuur, zo stelt Lehmann, gaat de toeschouwer automatisch zelf actief op 

zoek naar verbindingen. Hij richt zich daarbij in eerste instantie vooral op overeenkomsten, 

correspondenties, samenhangen. (idem, 143-44). De toeschouwer zal moeten ontdekken waar 

zijn heden en verleden binnen de serie elkaar raken, op wat voor manier zij aan elkaar 

verbonden zijn. Net zoals Marcel zijn ervaring met het Madeleine koekje, ‘een zintuiglijke 

impressie die zwaar is van de boodschappen van het verleden’, pas betekenis kon geven, toen 

hij zich realiseerde dat de sensatie van het in thee gedoopte koekje met het Combray uit zijn 

jeugd verbonden was. (Van Buuren 2007, 87)  

 De ervaring van overeenkomst is noodzakelijke voorwaarde voor de uiteindelijke 

ervaring van verschil. Het is alleen vanuit de ervaring van overeenkomst die in de vergelijking 

tot stand komt dat het teken betekenisvol kan worden, dat het beeld diepte kan krijgen, dat 

de tijd verdiept kan worden, dat het verschil kan worden gedacht. Dit vraagt inderdaad, zoals 

Lehmann stelt, om een bereidwilligheid van de kant van de toeschouwer. Wellicht kunnen we 

stellen dat om relaties en betrekkingen, zoals herhaling, te ervaren de toeschouwer zelf ook 

‘betrokken’ moet zijn. Betrokkenheid is in dit geval het tegenovergestelde van 

‘onverschilligheid’, wat we zouden kunnen begrijpen als een ongevoeligheid voor het verschil, 

de onwil of het onvermogen om het verschil te ervaren en te produceren.131 Cassiers wil niet 
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dat de ervaring van overeenkomst het eindpunt is van de zoektocht van de toeschouwer. 

Wanneer de toeschouwer enkel de herhaling als herhaling identificeert – ‘dat heb ik eerder 

gezien’ – maar deze ervaring van herhaling niet aanzet tot een ervaring van ‘anders’ zien, 

‘faalt’ Cassiers in zijn streven om de toeschouwer met hernieuwde blik naar de werkelijkheid 

te laten kijken, om hem een ontwikkeling door te laten maken. De herinnering, of beter de 

verbeelding, van de toeschouwer is dan niet in beroering gebracht. 

 ‘Wie geen geheugen heeft, kan niet vergelijken en een mens moet vergelijken om zijn 

gedachten te ontwikkelen.’ Het is een uitspraak van Proust die Célèste zich herinnert in De 

kant van Marcel en waarin door Proust niet alleen treffend de relatie tussen herinneren en 

denken wordt benoemd maar ook de belangrijke rol die de vergelijking daarin speelt. De zin 

raakt de werking die Cassiers met de Proustcyclus beoogt in de kern. Wanneer de herinnering 

van de toeschouwer is geactiveerd en hij zich bewust is van het feit dat wat hij in het nu 

waarneemt een herhaling is van wat hij eerder heeft waargenomen, is het aan hem om het 

verleden en het heden op elkaar te betrekken, in relatie tot elkaar te beschouwen en te 

herdenken. Het is in de vergelijking, die we dus vooral ook als een vergelijking van tijden 

moeten begrijpen, dat de gedachten van de toeschouwer zich idealiter ontwikkelen, dat hij, 

met andere woorden, tot denken komt. We moeten ervoor waken dit denken in de context van 

de Proustcyclus enkel als een cognitief proces te duiden dat het resultaat of de ‘oplossing’ is 

van bepaalde zintuiglijke impressies, herinneringen of fantasieën. Waarnemen, herinneren en 

verbeelden zijn bij Cassiers niet ondergeschikt aan het denken. Ze gaan niet per definitie aan 

de reflectie vooraf, maar kunnen zelf reflexief worden. Cassiers stuurt er in de Proustcyclus op 

aan dat de toeschouwer zich in het waarnemen bewust van zijn waarneming wordt, in het 

herinneren bewust van zijn herinnering, in het verbeelden bewust van zijn verbeelding. De 

intensiteit van de ervaring en de reflexiviteit van het denken liggen bij Cassiers in elkaars 

verlengde. Het ‘denken’ ligt in de beelden zelf besloten die in de waarneming, herinnering en 

verbeelding tot stand worden gebracht.  

 Deleuze pleit in Différence en répétition voor een opvatting van denken waarin de 

verschillende vermogens van de mens niet langer harmonieus samenwerken, maar ieder hun 

eigen autonomie krijgen en niet ondergeschikt zijn aan of slechts in dienst staan van het 

rationele verstandelijke vermogen van de mens. Het roept Cassiers’ streven in herinnering om 

de verschillende zintuigen te ontkoppelen en ieder op hun eigen wijze aan te spreken, zij het 

dat het zintuiglijke vermogen van de mens maar één van de vermogens van het subject is die 

Deleuze onderscheidt, naast anderen als:  herinneren, verbeelden, oordelen, begrijpen enz. In 

het dogmatische, representatieve denken worden volgens Deleuze de verschillende vermogens 

van het subject tot een logocentrische eenheid gesmeed. Zij werken harmonieus samen en 

bevestigen elkaar voortdurend door elk gegeven object waarop zij zich richten als ‘hetzelfde’ 

te identificeren. Een willekeurig object dat we zien, voelen, ons herinneren dan wel ons 

voorstellen, is steeds een andere expressie van de categorie waartoe het behoort. En het 

wordt door de verschillende vermogens steeds herkend als behorend tot die categorie. (1994, 
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133) Denken is volgens Deleuze dogmatisch wanneer het louter gebaseerd is op het model 

van de herkenning, wanneer de vermogens van het subject gericht zijn op herkenning en deze 

herkenning als kennis of begrip wordt ervaren.  

 Cassiers claimt dat in zijn theater geen boodschap zit die begrepen moet worden. Hij 

wil juist het primaat van het logocentrische doorbreken en de zintuiglijke vermogens van het 

subject, maar ook het vermogen van de herinnering en de verbeelding onder de aandacht 

brengen van de toeschouwer. Het prikkelen van de zintuigen, de herinnering en de 

verbeelding van de toeschouwer is bij Cassiers geen effectbejag en geen doel op zich, maar 

staat voortdurend in het teken van de bewustwording van de potentie die in de zintuiglijke 

ervaring, de herinnering en de verbeelding zelf besloten ligt. De mogelijkheid om heden, 

verleden en toekomst op een nieuwe manier te ervaren, met andere ogen te bekijken, anders 

voor te stellen. Deleuze noemt dit denken een ‘denken zonder beeld’ en doelt hiermee op een 

denken dat niet gebaseerd is op het model van herkenning en herhaling, maar op het model 

van de ontmoeting met het onbekende. Een ontmoeting die hij ook duidt als een ontmoeting 

met dat wat onzichtbaar is. (139-140)  

 

De serie en het falen 

 

Het slagen van de serie, opgevat als een spel van herhaling met verschillen, valt of staat met 

de toeschouwer. Zonder een actieve mentale attitude van de toeschouwer blijft de herhaling 

een herhaling van hetzelfde en ontwikkelt zich nooit tot een herhaling van het verschil. Dit 

roept vragen op over de rol van de maker. Je kunt weliswaar aansturen op een ervaring van 

verschil, maar deze niet vanzelfsprekend afdwingen. Cassiers mag dan misschien net als 

Deleuze geloven in de mogelijkheid van de mens om tot nieuwe vormen van ervaren, 

waarnemen of denken te komen, dit is nog geen enkele garantie dat de toeschouwer hier ook 

daadwerkelijk toe komt. Ik moet in dit verband denken aan een gesprek tussen regisseur Alize 

Zandwijk en Guy Cassiers,  dat in de seizoensbrochure 2003-2004 werd afgedrukt en dat in 

2005 in een iets andere versie opnieuw werd gepubliceerd in het werkboek bij De kant van 

Marcel. In dit gesprek ontspint zich een discussie over de vraag of het werk van Cassiers zich 

nu juist wel of niet als totaliserende eenheid presenteert. Cassiers stelt dat hij aanstuurt op 

een discrepantie in de zintuiglijke sensaties van de toeschouwer en dat hij de toeschouwer 

aanspreekt op zijn individuele perceptie en hem de ruimte biedt om zijn eigen beelden te 

maken en zijn eigen traject te bepalen. Daar tegenover staat de ervaring van Zandwijk die 

meerdere malen benadrukt dat het theater van Cassiers op haar in de eerste plaats als een 

samenhangend en kloppend geheel overkomt. Binnen de voorstellingen speelt Cassiers dan 

weliswaar met de verhouding tussen klank, woord en beeld, maar de vorm van de gehele 

voorstelling zelf is zo sterk, vindt Zandwijk, dat alles binnen die vorm juist ‘bij elkaar past’. 

(Jans e.a. 2005, 14-17) Cassiers antwoordt als volgt:  
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Dat is jouw manier van kijken. Ik hoop dat iedereen er op een andere manier naar 

kijkt. (idem, 15) 

 

Natuurlijk is Zandwijk maar één van de vele toeschouwers en haar ervaring hoeft op geen 

enkele wijze exemplarisch te zijn voor het publiek. Toch is het ook iets te makkelijk om, zoals 

Cassiers doet, relativerend te stellen:  ‘dat is nu eenmaal zoals jij het ziet’. Hij wil immers juist 

iedere toeschouwer als individu aanspreken. Bovendien wordt zo het zicht ontnomen op de 

relevante vraag naar de verhouding tussen het streven van Cassiers en de ervaring van de 

individuele toeschouwer. De werking die Cassiers met het prikkelen van de zintuigen, de 

herinnering en de verbeelding van de toeschouwer beoogt, wordt duidelijk niet zo door 

Zandwijk ervaren. 

 In haar analyse van recensies die naar aanleiding van de eerste drie delen van de 

Proustcyclus in Nederland en België zijn verschenen, constateert Colson dat de 

toeschouwer/criticus niet klaar is voor de actieve perceptuele houding die Cassiers van ze 

verlangt. Volgens haar heerst nog een sterk ‘sit back and enjoy’ klimaat. De kritieken van de 

Proustcyclus worden sterk beheerst door wat zij de ‘eenheidsgedachte’ noemt:  ‘er wordt 

verwacht dat de verschillende bouwstenen van een voorstelling zo op elkaar zijn afgestemd 

dat ze een geheel vormen en elkaar aanvullen.’ (idem, 138) Naarmate de voorstelling meer 

een ervaring van harmonie en samenhang oproept, zo valt haar op in de kritieken, wordt deze 

meer geapprecieerd. Met het gebrek aan samenhang, dat met name De kant van Swann wordt 

verweten, blijkt een aantal recensenten vooral te doelen op de overdaad aan middelen, de 

overheersing van de technologie over de fysieke aanwezigheid van de acteur, van de vorm 

over de inhoud, waardoor er geen werkelijke betrokkenheid tot stand kan komen. Het feit dat 

het derde deel, De kant van Charlus, uiteindelijk unaniem wordt bejubeld, verklaart Colson uit 

de ontwikkeling die de toeschouwer heeft doorgemaakt. Aan de theatertaal van Cassiers is 

niet zoveel veranderd, zo stelt zij. Sterker nog, die lijkt alleen maar complexer en minder 

eenduidig geworden; radicaler in zijn streven naar discrepantie. Het is de toeschouwer die zich 

de theatertaal van Cassiers eigen heeft gemaakt. (idem, 150)  

 In de opinie van Colson is Cassiers er in de loop van de serie in geslaagd om de 

toeschouwer zijn geijkte kijkregime te laten doorbreken. Wellicht heeft Colson gelijk en 

kunnen we de ervaring van harmonie en samenhang niet los zien van de behoefte van de 

toeschouwer aan die samenhang. Toch sluit de mogelijkheid dat de toeschouwer er (in eerste 

instantie) een ‘verkeerd’, dogmatisch verwachtingspatroon op nahoudt niet uit dat tevens iets 

in het werk zelf tot dit totaliserende denken aanzet. Ik deel de ervaring van Zandwijk dat 

ondanks de meerduidigheid en complexiteit van de tekens in de voorstelling de voorstelling 

zich in zijn geheel toch vooral als een uitgebalanceerde eenheid manifesteert. Dit geldt wat mij 

betreft niet alleen voor het eerste deel, maar voor alle delen van de serie. Dit heeft voor mijn 

gevoel alles te maken met het esthetiserende karakter van Cassiers’ theatertaal. Zandwijk 

noemt De kant van Swann vooral visueel oogstrelend, maar mager in zijn verhaal. (idem, 17) 
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De Proustcyclus baadt inderdaad in visuele (én talige) schoonheid, maar dit betekent wat mij 

betreft absoluut niet, in tegenstelling tot wat Zandwijk lijkt te suggereren, dat de 

voorstellingen weinig te vertellen hebben. Het betekent wel dat dit vertellen door en door 

esthetiserend is. En dit heeft naar mijn mening consequenties voor de wijze waarop het 

verschil, de breuk of de discrepantie, door de toeschouwer ervaren kan worden.   

 In potentie is het verschil een ontregelende, verontrustende, vernieuwende kracht die 

wijst op de essentie van het zijn als een voortdurend ‘in wording zijn’. Als zodanig wordt het 

door Cassiers, zoals we hebben gezien, ook op verschillende manieren in de serie 

gethematiseerd en, bijvoorbeeld in de discrepantie tussen woord en beeld en in de digitale 

verdubbeling van het fysieke lichaam, ook gedemonstreerd. In de schoonheid van de 

verbeelding van het verschil echter, wordt het verschil tot op zekere hoogte van zijn radicale 

potentie ontdaan. Het is de schoonheid waarvan zowel het beeld, de taal, de muziek als de 

objecten doortrokken zijn die maakt dat de verschillende elementen van de cyclus in de 

perceptie van de toeschouwer juist wel bij elkaar worden gebracht, ook al worden zij in dat 

waar zij naar verwijzen van elkaar losgekoppeld. Van schoonheid gaat een totaliserende 

werking uit. Wanneer wij geraakt worden door de schoonheid van een gebeurtenis dan 

manifesteert die schoonheid zich in alle facetten van die gebeurtenis. De schoonheid herhaalt 

zich in ieder element van het object of gebeurtenis die als ‘schoon’ wordt ervaren. De 

schoonheid van Cassiers’ theatertaal neemt de verschillen die in die taal tot uitdrukking 

worden gebracht als het ware in zich op. 

 Een andere consequentie van de eenheidsstichtende schoonheid is dat het verschil 

zich niet buiten de serie kan manifesteren. Binnen de serie worden de verschillende elementen 

weliswaar uit elkaar getrokken en worden er openingen gecreëerd in de waarneming en in de 

tijd, maar de serie zelf blijft uiteindelijk, mede door de schoonheid van de vorm, een gesloten 

geheel. Het verleden waar in de cyclus op wordt teruggegrepen en de toekomst waarnaar 

vooruit wordt gewezen , zijn het verleden en het heden van de cyclus zelf. Dit betekent ook 

dat de herinnering en de verbeelding waar de toeschouwer op wordt aangesproken, worden 

ingekaderd en bepaald door de cyclus. Binnen de grenzen van de cyclus wordt door de makers 

bewust geanticipeerd op de herinnering en de verbeelding. De toeschouwer wordt doelbewust 

geconfronteerd met zintuiglijke prikkels die de herinnering en de verbeelding kunnen 

stimuleren, bijvoorbeeld door de bewuste herhaling van woord of beeld of de bewuste 

discrepantie tussen woord en beeld.  

 Het sturende aspect in de zintuiglijke adressering van de toeschouwer staat een 

absolute vrijheid en openheid in de herinnering en de verbeelding in de weg. De reikwijdte van 

wat wij ons kunnen voorstellen wordt bepaald door de specificiteit van de theatrale situatie 

waarin op die verbeelding een beroep wordt gedaan. Wanneer wij lezen ‘voetstappen op grind’ 

maar vervolgens niets horen of zien dat als een illustratie van deze tekst kan worden opgevat 

en ons vervolgens zelf het geluid van dergelijke voetstappen voorstellen, dan gaat het om een 

verbeelding behorend bij een dergelijke tekst. In een dergelijke situatie stellen wij ons niet 
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ineens het geluid van fluitende vogels voor. Op een zelfde manier is de speelruimte van de 

herinnering beperkt tot dat wat in het geheugen van de cyclus zelf ligt opgeslagen. Wanneer 

wij voor de tweede keer een projectie van golvende haren zien dan wordt de herinnering 

vooral gericht op de eerste keer dat wij die projectie in de cyclus zagen. De toeschouwer 

wordt dus aangezet tot een willekeurig, actief herinneren van wat het eerder zag en hoorde. 

Dat kan ook niet anders want de onwillekeurige herinnering, waarin we de duur en het in 

wording zijn van de tijd ervaren, kan ons, zo hebben we gezien, immers alleen als bij 

verrassing overvallen. Het is hiermee niet gezegd dat de toeschouwer van de Proustcyclus per 

definitie niet het ‘geluk’ van de onwillekeurige herinnering zal ervaren, de sensatie van het 

buiten de tijd zijn. Of dat gebeurt ligt echter niet in de handen van Cassiers of de 

toeschouwer. De onwillekeurige herinnering is, om met Deleuze te spreken, een ontmoeting 

met het onbekende. En juist een ontmoeting met het onbekende laat zich niet ensceneren of 

forceren. Paradoxaal genoeg wordt juist in de poging om de toeschouwer als subject aan te 

spreken dat in alle vrijheid nieuwe vormen van ervaren, waarnemen en denken exploreert, de 

sturende en totaliserende werking van de cyclus voelbaar.  

 Zelf stelt Cassiers dat hij die sturing juist zichtbaar wil maken voor de toeschouwer. In 

zijn gesprek met Zandwijk zegt Cassiers dat hij de toeschouwer er voortdurend op wil wijzen 

‘dat ik als theatermaker vanuit een leugen vertrek’. (idem, 19) Jans meent dat Cassiers in veel 

van zijn voorstellingen het theater, in het bijzonder de dramatische theatervorm, ‘doet 

barsten’ (Jans e.a. 2004, 28) Volgens Zandwijk is die ‘leugen’ bij Cassiers echter niet zozeer 

een doorbreking van het theatrale kader zelf, maar altijd een vertaling voor iets anders. Ik 

denk dat Zandwijk dat scherp heeft gezien. Wanneer in De kant van Swann door de glimpen 

van het doek ineens zichtbaar wordt dat de projectiebeelden live worden opgenomen, wanneer 

in De kant van Albertine plotseling duidelijk wordt dat het geluidsdecor ter plekke door de 

performers onder het projectievlak is gecreëerd en in al die andere voorbeelden die in de 

analyses de revue zijn gepasseerd, fungeert de zichtbaar gemaakte relatie tussen de 

performer en de technologie, zoals ik in eerdere hoofdstukken heb geconstateerd, als een 

metafoor en daarmee als esthetische ‘vertaling’ voor de wijze waarop de mens zich tot de 

werkelijkheid verhoudt. De constructie van de werkelijkheid door de mens is één van de 

centrale thema’s van de Proustcyclus. Het zichtbaar maken van de representatie moeten we 

dus in eerste instantie vooral als een theatrale expressie van het thema van de cyclus 

begrijpen. Hiermee wordt de ‘ontmaskering’ van de constructie juist ingebed in het theatrale 

kader in plaats van dat het dit doorbreekt.  

 Er bestaat naar mijn mening overigens een relatie tussen de ‘schoonheid’ van de 

Proustcyclus en diens metaforische kwaliteit. Ik beschouw de metafoor als esthetisch omdat in 

de vergelijking van de metafoor het bekende op een nieuwe manier wordt bekeken. In het 

verschil schuilt de schoonheid van de metafoor. Door met nieuwe ogen naar het bekende te 

kijken, kan het schone in het bekende worden ontdekt. Een schoonheid waar we ons niet altijd 

meer bewust van waren en die de metafoor onder de aandacht brengt. In de Proustcyclus 
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confronteert Cassiers de toeschouwer voortdurend met de schoonheid van de taal en het beeld 

en probeert hij de toeschouwer in een spel van herhaling met verschil aan te sporen zelf de 

kunstenaar te zijn die in zijn kijken het schone blootlegt. Het verschil in de Proustcyclus, zo 

zouden we samenvattend kunnen zeggen, wordt door Cassiers geësthetiseerd. De paradox is 

hier dat Cassiers in zijn pogingen om het esthetische potentieel van het verschil tot 

uitdrukking te brengen, zich van een esthetiserende theatertaal bedient die uiteindelijk de 

ervaring van het verschil in de serie inkapselt. Hiermee verliest het verschil de mogelijkheid 

als een radicale kracht ook echt door de serie zelf heen te breken en zich te manifesteren als 

een potentiëring van de toekomst. Het verschil manifesteert zich in de Proustcyclus uiteindelijk 

niet als het Deleuzeaanse verschil in zichzelf. In plaats daarvan, zoals we eerder hebben 

gezien, wordt de cyclus eerder gekenmerkt door herhaling van het geheugen. Het verleden 

dient zich hierbij echter niet aan als een nostalgisch feit, maar als een vernieuwende kracht. 

 Bij Cassiers ligt de nadruk niet op de mogelijkheid van het nieuwe, maar op de actuele 

hernieuwing van het bekende. ‘Ik geloof niet in nieuwe dingen, wel in het anders bekijken van 

dezelfde dingen, van de informatie die een toeschouwer al heeft’, zei hij in 1996 in een 

gesprek met Max Smith voor het Utrechts Nieuwsblad.132 Dat motto tekent na al die jaren nog 

steeds zijn werk. Cassiers brengt ons het belang en de schoonheid van de individuele 

waarneming, herinnering en de verbeelding in herinnering en probeert deze opnieuw op de 

voorgrond te plaatsen. Als vermogens van de mens die op zichzelf staan en niet ondergeschikt 

moeten worden gemaakt aan het primaat van het logocentrische denken. Hij probeert 

hiermee, zoals Jans stelt, ‘een bepaalde gevoeligheid te redden’ (idem, 38). Het individuele 

ervaren, herinneren en verbeelden waartoe Cassiers zijn toeschouwer probeert aan te zetten, 

zijn in onze hedendaagse cultuur en maatschappij onder druk komen te staan, uit beeld 

geraakt, vergeten. Ze dreigen, aldus Jans, verloren te gaan in het ‘systeem’ dat ons regeert. 

Jans ontleent de notie van het systeem aan Lyotard en sluit zich aan bij diens analyse van de 

dreiging van het ‘onmenselijke’ in het systeem.133 Een dreiging die zichtbaar wordt in de 

toenemende consumptiedrang, een op hol geslagen economie, de samenhang tussen 

technologie en geweld, de kloof tussen arm en rijk, de onleefbaarheid in de grote stad en de 

excessen van mediatisering. (idem, 36). Tegenover het ‘onmenselijke’ in het systeem staat bij 

Lyotard het ‘onafgestemde’, datgene wat nog niet is ‘afgestemd’ op het systeem. Volgens 

Jans, en ik sluit mij hierbij aan, is dit ‘onafgestemde’ tevens de inzet van het werk van 

Cassiers:  

 

Het ‘onafgestemde’ is geen romantische notie van een nostalgisch begrepen verloren 

onschuld. Het is een open ruimte, een nog niet gekoloniseerd gebied van 

mogelijkheden dat we in ons meedragen en waarmee we soms in contact komen. 

 

We komen inderdaad slechts soms met het onbekende in contact. Wanneer en hoe dat 

gebeurt, laat zich niet afdwingen, maar we kunnen in ieder geval proberen een sensibiliteit te 
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ontwikkelen die ons in staat stelt om, wanneer dit moment zich aandient, het ‘andere’ op open 

wijze tegemoet te treden. Cassiers lijkt met de Proustcyclus in de wisselwerking tussen de 

media de toeschouwers in die sensibiliteit te trainen, zoals Benjamin geloofde dat de film de 

kijker kon trainen in het omgaan met de shock, ook al kan de cyclus als bewuste constructie 

de ontmoeting met het onbekende zelf juist niet arrangeren.  

 

 

Tot slot 

 

In de Proustcyclus speelt Cassiers met het spanningsveld tussen herhaling en verschil, tussen 

het zichtbare en het onzichtbare, het afgestemde en het onafgestemde, het talige en het niet-

talige. Cruciaal in dit spel is de zintuiglijke ervaring. Die vormt steeds het startschot voor de 

herinnering of voor de verbeelding of voor de bewustwording van de eigen waarneming. De 

centrale rol die wordt toebedeeld aan de individuele, zintuiglijke ervaring is kenmerkend voor 

het perspectief van moderniteit zoals we dat in het eerste hoofdstuk hebben geschetst. Het 

modernisme wordt gedreven door het verlangen om de rationaliteit te vullen met de intensiteit 

van de ervaring en de kloof tussen ervaring en bewustzijn te overbruggen. Volgens Jervis is 

het vooral de kunst die dit verlangen en daarmee de ervaringsdimensie van de moderniteit 

weerspiegelt.  Dit verlangen klinkt ook luid en duidelijk door in de Proustcyclus van Cassiers. 

Juist in de problematisering van de representatie van de ervaring wordt het mogelijk om het 

bewustzijn van die ervaring te intensiveren.  

 Het is duidelijk geworden dat het spel met herhaling en verschil in de Proustcyclus 

vooral gestalte krijgt in de gelijktijdigheid van tekens en media. In de afzonderlijke delen van 

de cyclus hanteert Cassiers een dramaturgie van het gelijktijdige en stuurt daarmee aan op 

een ervaring van gelijktijdigheid. Het is juist dit concept en deze ervaring die ik, samen met 

(de ervaring van) snelheid, in het eerste hoofdstuk als het meest karakteristieke kenmerk van 

de moderne temporaliteit heb benoemd en dat verschillende (avant-garde) kunstenaars uit de 

vroege twintigste eeuw tot inzet van hun werk hebben gemaakt. In het werk van Cassiers is, 

net als in de simultaanpoëzie van Barzun, Cendrars en Apollinaire en in Epstein’s visioen van 

het filmgedicht, het gelijktijdige een uitdrukking van de veelvoud aan beelden en klanken 

waarmee de mens in het dagelijks leven overstelpt wordt. Maar anders dan deze kunstenaars 

is het er Cassiers uiteindelijk niet om te doen om de snelheid en de drukte, en zoals Barzun 

stelde, de meervoudige stemmen van het moderne leven treffend te verbeelden, maar juist 

om de aandacht te vestigen op de singuliere, eigen ‘stem’. Door de gelijktijdige inzet van 

verschillende media stuurt Cassiers aan op de bewustwording van en reflectie op de ervaring 

waarvoor in de gemediatiseerde werkelijkheid van alledag zo vaak geen tijd en ruimte is.  Of 

zoals Oosterling stelt: 
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intermediality enhances an experience of the in-between and a sensibility for tensional 

differences. (2003, 29) 

 

Juist de instabiele ervaring van het tussen (inter) verschillende media zijn (esse), leidt volgens 

Oosterling tot inter-esse. Het is precies deze actieve betrokkenheid die de Proustcyclus naar 

mijn mening bij de toeschouwer probeert op te roepen. 
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CONCLUSIE 

 

 

Aan de basis van dit onderzoek staat de Proustcyclus van Guy Cassiers: een bijzondere 

theaterserie in vier delen waarin alle aspecten van Cassiers’ markante theatertaal 

samenkomen. De manier waarop Cassiers in een wisselwerking tussen verschillende media het 

talige universum van Proust’s À la recherche du temps perdu  tastbaar heeft gemaakt, heeft in 

binnen- en buitenland bewondering geoogst. Cassiers wordt alom aangemerkt als een 

toonaangevende theatermaker wat betreft de inzet van audiovisuele media in het theater. In 

dit onderzoek heb ik mij in het bijzonder gericht op de vraag hoe tijd wordt verbeeld in de 

Proustcyclus. Ik heb geprobeerd de specifieke tijdsdramaturgie van de cyclus in kaart te 

brengen en te duiden. Tegelijkertijd is dit onderzoek een onderzoek geworden naar een 

geschikte wijze waarop de verbeelding van tijd in de Proustcyclus onderzocht kan worden. 

Vanuit welk historisch en theoretisch perspectief kan de Proustcyclus het beste benaderd 

worden? Welke concepten lenen zich het beste om inzichtelijk te maken hoe in de cyclus in 

een wisselwerking van media tijd wordt verbeeld?   

 In dit afsluitende hoofdstuk zet ik omwille van de helderheid de belangrijkste inzichten 

uit dit onderzoek voor de laatste keer op een rij. Ik zal hierbij allereerst ingaan op de 

specifieke tijdsopvatting die aan de cyclus ten grondslag ligt, de specifieke kenmerken van 

Cassiers’ theatertaal, in het bijzonder de rol van video, en de belangrijkste dramaturgische 

strategieën die Cassiers inzet om tijd te verbeelden in de Proustcyclus. Vervolgens zal ik 

dieper ingaan op mijn keuze om de Proustcyclus te analyseren vanuit een intermediaal 

perspectief en bespreek ik de betekenis en implicaties van die keuze. Verder grijp ik dit korte 

hoofdstuk aan om mijn suggesties voor vervolgonderzoek te presenteren. Het onderzoek heeft 

een aantal interessante vragen opgeroepen die het specifieke onderzoek naar deze cyclus 

overstijgen. Deze verdienen het om nader onderzocht te worden. 

 

Welke tijd? 

 

Over welke tijd hebben we het eigenlijk wanneer we vraag stellen naar de verbeelding van tijd 

in de Proustcyclus? Welke tijdsopvatting ligt ten grondslag aan de cyclus? De tijdsopvatting die 

uit de Proustcyclus spreekt, zo heb ik betoogd, staat nadrukkelijk in een moderne traditie en 

moet in verband gebracht worden met het denken over en verbeelden van tijd zoals dat vorm 

kreeg in de wetenschap en kunst van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Tijd in 

de Proustcyclus is niet de objectieve, meetbare tijd waarin handelen zich lineair voltrekt, maar 

de subjectieve dimensie van tijd waarin de ervaring van tijd tot uitdrukking komt.  Dit is de 

tijd zoals die zich bijvoorbeeld manifesteert in de herinnering. Ik heb aangetoond dat Cassiers 

het proces van herinneren – het in het hier en nu creëren van een beeld van dat wat zich 

eerder heeft voorgedaan – opvoert als een metafoor voor de kunstzinnige verbeelding: 
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opnieuw – ‘met andere ogen’ – kijken naar de werkelijkheid. Maar het is ook de tijd als een 

voortdurend in wording zijn van de werkelijkheid en van subjecten in die werkelijkheid.  Een 

tijd waar de mens zich tegen wil verzetten in een poging om veranderingen tegen te gaan. 

Tegelijkertijd een tijd die, omdat deze zich steeds differentieert, potentie biedt en een 

ontmoeting met het onbekende impliceert. Tot slot is het de tijd waarin verleden 

(herinnering), heden (in wording zijn) en toekomst (potentiëring) gelijktijdig aanwezig zijn, 

voortdurend op elkaar inwerken en niet los van elkaar kunnen worden gezien.  

 Het zijn beschrijvingen en verbeeldingen van deze ‘tijden’ die we terugvinden in het 

filosofische, wetenschappelijke en artistieke onderzoek naar de tijd in de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw. Bergson vestigde de aandacht op de tijd als in een wording zijn 

– la durée – en op de wederzijdse doordringing van verleden, heden en toekomst. De 

psychoanalyse benadrukte de rol van het persoonlijk verleden als bron voor zingeving. De 

historische avant-gardebewegingen onderzochten de mogelijkheden om de tijd in wording, 

gelijktijdigheid en herinneringen te representeren.  Datzelfde geldt voor Cassiers die met inzet 

van verschillende media probeert deze ervaringen van tijd te verbeelden en ervaarbaar te 

maken voor de toeschouwer. Tegelijkertijd zet hij de tekst van Proust in om op de aard van 

deze tijdservaringen te reflecteren.  

 Ik kom hiermee op de andere hoofdvraag uit dit onderzoek: hoe wordt tijd – en dan 

doel ik op de moderne tijdsopvatting zoals ik die hierboven heb omschreven - verbeeld in de 

Proustcyclus? Welke theatrale middelen zet Cassiers in, op wat voor wijze en met welk effect? 

De analyses vormen het antwoord op deze vragen en maken het mogelijk om hier tot een 

meer systematische beschrijving van de tijdsdramaturgie van Cassiers te komen.  

 

De verbeelding van tijd in een wisselwerking tussen media 

 

De theatertaal van Cassiers wordt gekenmerkt door een wisselwerking tussen verschillende 

media – digitale video, live performance, geluidstechnologie - en daarmee samenhangend 

tussen verschillende tekensystemen: woord, beeld, geluid. In dit onderzoek heb ik de 

wisselwerking tussen verschillende media in de Proustcyclus onderzocht vanuit de 

veronderstelling dat in die wisselwerking media niet met elkaar versmelten maar elkaar 

herdefiniëren en dat het perceptuele verwachtingspatroon van de toeschouwer in die 

wisselwerking van media doorbroken wordt, waardoor deze zich bewust wordt van het proces 

van waarnemen. Op grond van deze eigenschappen heb ik het werk van Cassiers als 

intermediaal omschreven. 

 Eén van de manieren waarop deze herdefiniëring zich in de cyclus manifesteert, is in 

de wederzijdse beïnvloeding van tekst, beeld en geluid. De inzet van geluidstechnologie maakt 

dat de stem van de performer vooral in zijn zintuiglijke kwaliteit op de voorgrond treedt. Tekst 

wordt geluid. De soundscape in Proust 2: De kant van Albertine roept een beeld op van het 

strand en de zee van Balbec uit de jeugd van Marcel. Geluid wordt beeld. Door het gebruik 
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van tekstprojecties – een traditie die overigens op de historische avant-garde theaterpraktijk 

teruggevoerd kan worden – wordt tekst beeld. Cassiers zet al deze middelen in om een 

ervaring van tijd tastbaar te maken. De soundscape maakt duidelijk hoezeer geluid als een 

zintuiglijke ‘trigger’ kan dienen voor de herinnering en een verleden op kan roepen. 

Tegelijkertijd maakt Cassiers zichtbaar hoezeer herinneren een actief proces is dat zich in het 

hier en nu voltrekt, door na verloop van tijd aan het publiek te onthullen hoe de soundscape in 

een proces van sampling terplekke wordt gecreëerd in een samenspel tussen performers en 

technici. In het proces van de ontmaskering van de constructie wordt de toeschouwer bewust 

gemaakt van de manier waarop zijn waarneming gestuurd wordt, maar ook van de rol die het 

subject speelt in de constructie van een herinnering. 

 Ook de tekstprojecties – die Cassiers onder andere gebruikt voor tijdsaanduidingen – 

sturen aan op een specifieke ervaring van tijd. Door jaartallen en daarmee verbonden 

gebeurtenissen en uitvindingen uit de geschiedenis van de late negentiende en vroege 

twintigste eeuw in een hoog tempo achter elkaar te tonen wordt de acceleratie van het leven 

in deze periode voelbaar gemaakt. Wanneer Cassiers de jaartallen vervolgens in Proust 4: De 

kant van Marcel van 2005 terug laat lopen in de tijd tot aan de geboorte van Proust, 

doorbreekt hij de lineaire, progressieve tijd van de geschiedenis. Hij gebruikt de projecties om 

een historisch verleden en de actualiteit van het heden met elkaar in verband te brengen en 

wijst hiermee op hun wederzijdse doordringing. 

 Cassiers gebruikt de tekstprojecties eveneens om handelingen van personages aan te 

duiden. De performers zelf treden nauwelijks handelend op en hun handelingen kunnen op 

geen enkele wijze als uitbeelding van de in tekst opgeroepen handelingen worden begrepen.  

Door het bewust aansturen op een verschil tussen tekst en handeling ontstaat er een 

tussenruimte die de toeschouwer in moet vullen met zijn eigen ervaring en zijn eigen 

verbeelding.  

 

(Live) video 

 

Eén van de opvallendste aspecten van Cassiers’ theatertaal is de inzet van (live) video in de 

cyclus. Het vooraf opgenomen videobeeld functioneert vaak als  herinneringsbeeld 

(cf.Deleuze). Beelden die het resultaat zijn van een subjectief perspectief, gekleurd door 

persoonlijke verlangens en die in allerlei opzichten als vertekeningen van de realiteit begrepen 

kunnen worden. Waar de eerder opgenomen videobeelden zich vaak manifesteren als 

herinneringen, daar verwijzen de live videobeelden niet zozeer naar de herinnering, maar naar 

het proces van herinneren. Zichzelf zichtbaar tonend aan de camera creëert de performer 

actief in het nu een beeld van het verleden. Dat wat zich in het hier en nu aan de camera 

voordoet (het heden) wordt opgenomen en bewaard als verleden, maar tegelijkertijd in het 

heden vertoond. De inzet van live video maakt duidelijk dat heden en verleden in het proces 

van herinneren op elkaar inwerken. Cassiers hanteert het medium video als metafoor voor en 
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belichaming van proces van herinneren en bevrijdt video hiermee van het dominante 

postmoderne Jamesoniaanse etiket van ‘medium van het vergeten’. Het medium video wordt 

in de wisselwerking met de live performance geherdefinieerd. 

 Opvallend aan Cassiers’ gebruik van live video, zo is gebleken, is dat het verleden dat 

in het proces van herinneren wordt opgeroepen niet wordt getoond in het videobeeld, maar 

slechts opgeroepen in taal. Het videobeeld daarentegen toont een close-up beeld van het 

personage dat zich herinnert. Enerzijds schept dit ruimte voor de verbeelding van de 

toeschouwer, anderzijds wordt de nadruk hiermee gelegd op de rol van het subject in het 

proces van herinneren en meer in het algemeen in het proces van beeldvorming. Zoals de 

soundscape de constructie van het geluid ontmaskerde, zo wordt in de inzet van live video de 

constructie van het beeld zichtbaar gemaakt en de rol van het subject in die constructie. 

Bezien in de hedendaagse context van de alomvattende mediatisering van deze samenleving 

waarin de processen van mediatie tot op zekere hoogte onzichtbaar zijn geworden, kunnen we 

stellen dat er hier juist sprake is van een herdefiniëring van media, omdat deze media niet 

langer bepaald worden door een streven naar transparantie, maar juist door een streven naar 

zichtbaarheid. Tegelijkertijd wordt ook het theater geherdefinieerd. Het bewustzijn van de 

constructie van het beeld is onlosmakelijk verbonden met het bewustzijn van de toeschouwer 

dat het live videobeeld in het hier en nu tot stand komt. Met andere woorden, de toeschouwer 

realiseert zich door de zichtbare enscenering van live video dat dit ‘live’ is. Juist de inzet van 

technologie herinnert de toeschouwer paradoxaal genoeg aan de eigenheid van het theater als 

een opvoeringskunst die zich in het absolute hier en nu voltrekt; een aspect dat zo 

vanzelfsprekend is geworden dat men zich er vaak niet meer werkelijk van bewust is wat dit 

eigenlijk impliceert. 

 In de Proustcyclus worden media dus zichtbaar geënsceneerd. Microfoons en camera’s 

en projectieschermen zijn nadrukkelijk op het toneel aanwezig. Maar ook het in de ruimte 

plaatsen van die projectieschermen wordt getoond en hiermee onderdeel van de dramatische 

handeling. De aanvankelijk lege ruimte wordt aan het begin van de voorstelling 

gemediatiseerd. Tegelijkertijd hanteert Cassiers de installatie van de projectieschermen als 

een strategie om tijd in de ruimte te brengen. Het is deze ‘verruimtelijking van de tijd’ die – 

samen met de strategie van de verdubbeling  en van het verschil - de belangrijkste 

dramaturgische strategie is in de cyclus. Cassiers brengt door middel van de verruimtelijking 

van de tijd de gelijktijdigheid van heden, verleden en toekomst en hun wederzijdse 

doordringing tot uitdrukking. 

 

Dramaturgische strategieën: de verruimtelijking van de tijd 

 

Cassiers creëert met behulp van schermen verschillende  temporele zones op het toneel. De 

ruimte voor, achter en tussen de verschillende schermen heeft steeds een andere temporele 

lading. Als object vormt het projectiescherm de verbinding tussen tijden; het functioneert als 
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interface. De notie van interface zoals die in het discours van de nieuwe media wordt 

gehanteerd, wordt hiermee in die zin geherdefinieerd dat het begrip interface vaak wordt 

ingezet om te verwijzen naar de bemiddeling tussen virtuele en niet-virtuele ruimtes, terwijl 

het scherm als interface in de Proustcyclus bemiddelt tussen tijden. Bovendien kunnen we 

stellen dat waar de graphical user interface bij de computer gericht is op een ervaring van 

onbemiddelde omgang met de technologie, het scherm als interface in de cyclus juist 

zichtbaar maakt wat achter het scherm schuilgaat. De transparantie van het scherm wordt 

geherdefinieerd. De projectieschermen van Cassiers hebben gaten, spleten en uitsparingen 

waardoor de toeschouwer een glimp kan opvangen van de wereld achter het scherm. De 

toeschouwer ziet hoe achter het scherm het beeld dat op het scherm geprojecteerd wordt tot 

stand komt. Zo ontstaat ook hier een bewustwording van de mediatie van de waarneming. 

Kijken ‘door’ en kijken ‘naar’ zijn in de Proustcyclus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit 

dwingt de toeschouwer voortdurend om tussen deze twee modi van kijken te schakelen. 

Hiermee wordt de toeschouwer zich ook van zijn eigen waarneming  bewust.  

 De toeschouwer die door de gaten van het scherm een glimp opvangt van het proces 

van mediatie dat achter het scherm gestalte krijgt, neemt overigens ook een kijkje in een 

andere tijd. De gaten en spleten en uitsparingen creëren diepte in het tweedimensionale 

scherm. Waar projectieschermen normaal gesproken slechts een illusie van 

driedimensionaliteit creëren, daar is er nu werkelijk sprake van diepte. Deze diepte is niet 

alleen ruimtelijk, maar wordt, zoals eerder gezegd, temporeel geladen. Het heden (de ruimte 

voor het scherm) verdiept zich in het verleden (achter het scherm). Het in elkaar doordringen 

van heden en verleden wordt hier in de ruimte zichtbaar gemaakt. Zo kan er een 

bewustwording van de tijd ontstaan. Door gelijktijdig te kijken naar en door het scherm 

worden de ruimte voor en achter het scherm, heden en verleden,  met elkaar verbonden 

zonder met elkaar te versmelten. Dit wederzijdse doordringen wordt het meest tastbaar door 

de performer die zich door het scherm heen kan bewegen en zich in verschillende tijden kan 

begeven en, zoals blijkt uit Proust 1: De kant van Swann waar de verteller voor het 

projectiescherm staat maar zijn hoofd door het doek heeft heen gestoken, zelfs tegelijkertijd 

in twee tijden zijn.  

 Wat verder opvalt aan de inzet van projectieschermen is dat Cassiers regelmatig 

meerdere schermen in de ruimte positioneert. Tegelijkertijd worden binnen het frame van het 

scherm vaak meerdere beelden getoond. De vermenigvuldiging van het beeld is de tweede 

dominante dramaturgische strategie die Cassiers hanteert om tijd te verbeelden.  

 

Dramaturgische strategieën: vermenigvuldiging 

 

De meest voorkomende vorm van vermenigvuldiging van het beeld is de verdubbeling. Binnen 

de strategie van de verdubbeling kunnen we vervolgens weer onderscheid maken tussen 

vormen van verdubbeling zonder of juist met de tussenkomst van technologie.  
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 De keuze van Cassiers om het personage Proust en het personage Célèste door twee 

performers te laten spelen, is een voorbeeld van fysieke verdubbeling. De splitsing van het 

personage in twee rollen kan worden opgevat als een splitsing van de tijd. De oude Proust en 

Célèste bevinden zich in het heden, terwijl ze herinneringen ophalen aan hun verleden en 

daarmee aan henzelf toen ze jonger waren. De oude en jonge versie van het personage zijn 

steeds gelijktijdig op het toneel en belichamen daarmee hoezeer heden en verleden op elkaar 

betrokken zijn.  Ook het personage Albertine wordt door twee performers opgevoerd. Deze 

splitsing verwijst echter niet naar de wisselwerking tussen oud en jong, heden en verleden, 

maar drukt de tijd uit als een in wording zijn. Het heden differentieert zich voortdurend. 

Mensen veranderen niet alleen in de loop van de tijd, maar zijn veranderlijk in de tijd. Er 

bestaat niet zoiets als een vaststaand subject. Albertine belichaamt bij Cassiers de 

Bergsoniaanse gedachte over de tijd als duur. Albertine is niet te vangen in de tijd, maar zij is 

als de tijd en niet op en singuliere identiteit terug te voeren. Er zijn meerdere Albertines. 

 Naast de fysieke verdubbeling kent de cyclus ook vele voorbeelden van de digitale 

verdubbeling van de performer.  Ik heb in dit onderzoek Bergson’s notie van virtualiteit en 

Deleuze’s concept van het kristalbeeld gebruikt om ook de wisselwerking tussen het fysieke en 

digitale lichaam te kunnen begrijpen als een wisselwerking tussen tijden.  Bergson, zo hebben 

we gezien, beschouwt het verleden als virtueel en het heden als actueel. In het heden wordt 

het verleden geactualiseerd. Deleuze begrijpt deze actualisering van het verleden als een 

kristallisering van de tijd, waarbij het virtuele verleden actueel wordt en het actuele heden 

virtueel. In het kristalbeeld wordt deze wisselwerking tussen heden en verleden direct tot 

uitdrukking gebracht. Ik heb gesteld dat de live verdubbeling van de performer in een digitaal 

beeld een voorbeeld van zo’n kristalbeeld is. De opname van de performer is het heden (het 

fysiek aanwezig lichaam) dat als verleden (projectie) bewaard wordt, maar tegelijkertijd als 

verleden in het heden aanwezig wordt gesteld. (live video). De nadrukkelijke relatie tussen tijd 

en virtualiteit is een belangrijke aanvulling op het discours van virtualiteit zoals dat in de 

nieuwe media wordt gevoerd, waarin virtualiteit met name in verband wordt gebracht met het 

lichaam en de ruimte, maar niet of nauwelijks met de tijd. Een uitzondering in dit verband is 

Friedberg die in haar boek The Virtual Window (2006) Bergson en zijn opvatting over 

virtualiteit als een specifieke ‘lens’ introduceert van waaruit zij virtuele vensters onderzoekt. 

(141-146) 

 De cyclus geeft niet alleen aanleiding om de notie van virtualiteit te problematiseren 

en te herdefiniëren, maar ook de notie van reproductie.  De verdubbeling van de fysiek 

aanwezige performer in een live videobeeld kunnen we opvatten als vorm van reproductie. 

Video manifesteert zich hier als een technologie van reproductie. Met Benjamin’s essay over 

het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid heeft het denken over 

de relatie tussen origineel en reproductie een sterk ideologische lading gekregen.  Door 

processen van reproductie verliest het origineel in termen van Benjamin zijn auratische 

kwaliteit. Cassiers plaatst de idee van reproductie in de cyclus echter in een geheel ander 
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licht. Door acteurs live vooraf opgenomen beelden van henzelf te laten nabootsen - Proust 3: 

De kant van Swann - plaatst hij opmerkelijk genoeg de live performer in de positie van 

‘reproductiemachine’. Hij problematiseert hiermee enerzijds de notie van originaliteit in de live 

performance en bevrijdt anderzijds de idee van reproductie van zijn technologische 

determinatie. Cassiers maakt reproductie zichtbaar als een menselijk proces van nadoen en 

nabootsen. Hij verbeeldt hiermee in de cyclus enerzijds de decadente wereld van de salon 

waarin het gaat om zien en gezien worden, maar herdefinieert tegelijkertijd video door deze 

niet eenzijdig als reproductietechnologie te ensceneren. 

 In de cyclus is overigens niet alleen sprake van de al dan niet digitale 

vermenigvuldiging van de performer. Ook de projectieschermen worden vermenigvuldigd. In 

de cyclus komen ze in vele soorten en maten en gelijktijdig voorbij. Naast de rechtop staande 

of hangende schermen dienen bijvoorbeeld ook de speelvloer, het plafond, de kostuums en 

een draaiende bol als projectieoppervlak. De verschillende projectievlakken creëren in 

combinatie met het soort beelden dat erop wordt vertoond hele verschillende associaties en 

betekenissen. Ze verwijzen daarbij naar zeer uiteenlopende visuele representatiepraktijken en 

functioneren in dit opzicht als intermediale referenties. (cf. Rajewski  2005, 53) In de inzet 

van het ene medium wordt verwezen naar een ander  medium, zonder dat dit medium 

concreet aanwezig is.  

 Zo roept het witte speelvlak waarop in Proust 2 geprojecteerd wordt associaties op 

met een leeg schilderdoek waarop met beeld (projectie) en geluid (soundscape) Balbec 

‘geschilderd’ wordt. Of met een leeg blad van de schrijver waarop de woorden Balbec voor het 

oog van de lezer laten herrijzen. De uit losse spaken bestaande draaiende bol uit Proust 2 

verwijst daarentegen vooral naar het efemere karakter van video en televisiebeelden. De 

beelden, zo wordt duidelijk,  bestaan alleen bij de gratie van een oppervlak waaraan het beeld 

zich vast kan hechten.  Wanneer de bol te zacht draait, vervaagt en verdwijnt het beeld. De 

bol laat zien dat een geprojecteerd beeld niet op zichzelf kan bestaan. Een beeld moet 

zichtbaar worden gemaakt. Ook hier benadrukt Cassiers opnieuw, zij het op een geheel andere 

wijze, het proces van mediatie. Een proces waarvan de toeschouwer zich bewust wordt omdat 

zowel het verschijnen als het verdwijnen van het beeld wordt getoond.  

 In Proust 3 roepen het scherm en het stalen frame om het scherm associaties op met 

een schilderij en met een lijst. Op het scherm en binnen de lijst worden stillevens getoond. In 

dit opzicht functioneren de beelden die getoond worden als schilderijen van tijd. Ze 

symboliseren vooral de wereld van de salon die tot ondergang gedoemd is en al zo goed als 

tot stilstand is gekomen In Proust 4: De kant van Marcel refereren het scherm en diens kader 

door hun vorm aan het medium televisie. Cassiers speelt naar mijn mening met het voor 

televisie kenmerkende aura van objectiviteit en gebruikt dit om Célèste’s getuigenis van haar 

verleden met de schrijver monsieur Proust te problematiseren. De specifieke vorm en inzet 

van het scherm roept een mediaal verwachtingspatroon bij de toeschouwer op dat wordt 

ingezet om een thema op het niveau van de narratie mee vorm te geven.  Opvallend genoeg 
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roept precies datzelfde scherm tegelijkertijd associaties op met een beeldscherm van een 

computer en met diens vensterstructuur. Hiermee kom ik na het aspect van de verdubbeling 

van personages en de vermenigvuldiging van de schermen op de vermenigvuldiging van 

beelden. 

 De vensterstructuur wordt, zoals ook in de analyse is uitgewerkt, gecreëerd doordat 

achter het transparante scherm een aantal kleine panelen staat opgesteld waarop beelden zijn 

geprojecteerd die door het transparante scherm zichtbaar zijn. Samen met beelden die van 

voor op het scherm worden geprojecteerd, ontstaat er een veelvoud aan vensters. Het 

personage Marcel staat achter het scherm en verplaatst de panelen waardoor de vensters op 

het grote scherm in beweging komen. Opnieuw legt Cassiers de nadruk op het subject dat zich 

actief tot de beelden en de vensters verhoudt. In deze duidelijke verwijzing naar de actief 

navigerende computergebruiker herdefinieert Cassiers deze gebruiker tegelijkertijd. Waar het 

navigeren tussen vensters over het algemeen als een praktische en pragmatische handeling 

moet worden beschouwd, daar krijgt deze handeling in deze context een artistieke lading. De 

performer ‘verbeeldt’ en de instelling van waaruit hij handelt is primair een esthetische. In dit 

deel van de cyclus gaat het immers over de onwillekeurige herinneringen die Marcel 

overvallen. Deze geven hem een verleden terug dat hij als verloren had beschouwd en zetten 

hem aan tot het kunstenaarschap. De beelden die getoond worden, verwijzen allemaal naar 

ervaringen uit Marcel’s verleden. Er wordt een Proustiaans beeld van de kunstenaar geschetst  

die sporen uit het verleden opnieuw beziet en in een (artistiek) verband plaatst. Cassiers zet 

tegelijkertijd de toeschouwer aan om ditzelfde te doen. De beelden die de toeschouwer ziet, 

zijn afkomstig uit eerdere delen uit de cyclus. Het zijn dus evenzeer sporen uit zijn 

kijkverleden die hij in het laatste deel van de cyclus met elkaar in verband moet brengen.   

 Meer in het algemeen kunnen we concluderen dat de gehele cyclus erop gericht is om 

de toeschouwer ertoe aan te zetten de verschillende zintuiglijke indrukken die gelijktijdig 

worden aangereikt actief op elkaar te betrekken. Weer op een heel andere manier dan in 

Proust 4 gebeurt dit in Proust 3 waarin op het projectiescherm drie (eerder gemaakte) 

opnames van een bijeenkomst in de salon naast elkaar worden getoond, maar steeds vanuit 

een net ander perspectief. De vermenigvuldiging van beelden krijgt hier vorm als een 

vermenigvuldiging van perspectief. Op bijna Kubistische wijze doorbreekt Cassiers het 

vaststaande perspectief. De toeschouwer wordt aangezet tot een actieve kijkhouding en zijn 

aandacht gaat onvermijdelijk uit naar de overeenkomsten en verschillen tussen de beelden. 

Hiermee kom ik op de derde en tevens laatste dominante strategie uit de tijdsdramaturgie van 

Cassiers. 

 

Dramaturgische strategieën: de productie van het verschil 

 

Uit de analyses is duidelijk geworden dat het verschil bij Cassiers belangrijk is. Het gaat dan 

niet alleen om het verschil tussen drie videobeelden die vanuit een verschillend perspectief 
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zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld ook om het verschil tussen de fysieke performer en zijn 

digitale dubbel. En om het verschil tussen wat getoond en gezegd wordt. Het verschil tussen 

dat wat wel en wat niet getoond wordt. Het verschil tussen de verschillende media. Het 

verschil tussen de verschillende delen van de cyclus. Het zijn deze verschillen die openingen 

creëren voor de verbeelding van de toeschouwer.  Het verschil dient zich aan als een 

oneindige potentie die voortdurend door ieder subject anders gerealiseerd kan worden. Ik heb 

het verschil in dit opzicht opgevat als de differentie waar Deleuze over spreekt, maar heb 

tegelijkertijd aangetoond dat het verschil als potentiëring vooral gethematiseerd en tot 

uitdrukking gebracht wordt binnen het consistente kader van de Proustcyclus en niet als het 

ware als radicale kracht door de cyclus zelf heen breekt. Het is dus ook vooral binnen de 

cyclus dat de toeschouwer in een spel van herhaling en verschil op zijn verbeelding wordt 

aangesproken. 

 Wat vooraf gaat aan de verbeelding van de toeschouwer is de waarneming. In het 

creëren van verschillen doorbreekt Cassiers perceptuele en mediale verwachtingspatronen. Hij 

stuurt aan op kleine botsingen. In die botsingen wordt de toeschouwer zich, zoals ik heb laten 

zien, zowel van zijn waarneming bewust als van de media die deze waarneming sturen. 

Herdefiniëring van media en hersensibilisering van de zintuigen kunnen en moeten daarom 

ook niet los van elkaar worden gezien. Alhoewel ik in dit onderzoek wel voortdurend aandacht 

heb besteed aan de vraag hoe de toeschouwer in de wisselwerking van verschillende media 

wordt aangesproken en op welke temporele ervaringen deze wisselwerking aanstuurt en ik 

geprobeerd heb te benadrukken dat het kijken van de toeschouwer een actief proces is, zou 

het interessant zijn om het kijken van de toeschouwer verder te onderzoeken en te 

theoretiseren.  Ik heb in dit onderzoek vooral de nadruk gelegd op wat Maaike Bleeker het 

subject of vision noemt: de door de theatrale gebeurtenis geïmpliceerde positie voor de 

toeschouwer, of zoals Bleeker deze noemt, ‘kijker’. (2002, 239) Bleeker heeft een model 

ontwikkeld waarmee echter niet alleen het subject of vision, maar ook  de interactie tussen 

dat wat er te zien is op het toneel (het subject van de voorstelling), het subject of vision én 

degene die kijkt (de individuele kijker als subject) in beeld kan worden gebracht. Dit model 

zou een uitstekend uitgangspunt vormen om met betrekking tot intermedialiteit en de darmee 

samenhangende hersensibilisering van de toeschouwer de rol van de kijker /waarnemer 

diepgravender te onderzoeken. 

 

Het ethische en het esthetische 

 

Mijn conclusie in dit onderzoek is dat in het intentioneel aansturen op de bewustwording van 

de eigen waarneming en van de media die ons omringen het ethisch moment van het werk 

van Cassiers besloten ligt. In een tijd waarin de machinaties van media aan het oog zijn 

onttrokken, maakt Cassiers in de Proustcyclus de media weer zichtbaar. In een tijd waarin 

beelden in overvloed aanwezig zijn en met een enorme snelheid op ons afgevuurd worden en 
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beelden ons ervaringen verschaffen, is er nauwelijks tijd meer om bewust zélf te ervaren, om 

zélf beelden te maken. Of, zoals Cassiers stelt, wij zijn onszelf in toenemende mate vergeten. 

Ik lees Cassiers’ cyclus als een oproep aan de toeschouwer om, net als Marcel, de tijd te 

nemen om met andere ogen naar zichzelf en de wereld om hem heen te kijken. Tijd om 

nieuwe ervaringen en nieuwe beelden te creëren. Volgens Cassiers biedt het theater als traag 

medium bij uitstek die tijd. En misschien, misschien herinneren wij ons zelf dan ook weer.  

 Cassiers gebruikt de  enscenering van media in het theater zowel om deze tegen 

zichzelf in te zetten en zo ‘nieuwe’ beelden te creëren als om zichtbaar te maken welke rol de 

mens in het creëren van die beelden speelt. In een wereld gedomineerd door technologie en 

media plaatst Cassiers nadrukkelijk de mens en zijn subjectieve verlangens, dromen, 

fantasieën en ideeën, met andere woorden, zijn verbeelding,  in het centrum van de aandacht. 

De technologie, zo heb ik in dit onderzoek gesteld, wordt in de Proustcyclus door Cassiers 

gehumaniseerd. En dit is waar duidelijk wordt dat het ethische en het esthetische niet los van 

elkaar kunnen worden gezien. Ik sluit me aan bij de filosoof Martin Seel (1985) die in zijn 

theorie van de esthetische rationaliteit stelt dat de kunst de mens de mogelijkheid biedt om, 

zonder de handelingsdruk van het dagelijks leven, op een explorerende wijze de reikwijdte 

van zijn ervaringen te onderzoeken door deze ervaarbaar en waarneembaar te maken voor 

anderen. In deze uitwisseling van ervaringen wordt het voor de mens mogelijk zichzelf een 

plek te geven in de wereld.  

 Het zou de moeite waard zijn om verder te onderzoeken hoe de wisselwerking tussen  

het ethische en het esthetische meer in het algemeen tot uitdrukking komt in intermedialiteit. 

In het discours rondom intermedialiteit ligt de nadruk veelal op de herdefiniëring van media 

en/of op de hersensibilisering van de zintuigen, maar op de ethische implicaties hiervan wordt 

niet ingegaan. Henk Oosterling benadrukt in zijn benadering van intermedialiteit als een van 

de weinigen de (micro)politieke dimensie van intermedialiteit. Hij stelt in navolging van 

Heidegger dat het in-between ‘zijn’ (esse) leidt tot inter-esse. Hij besteedt in zijn betoog 

echter nauwelijks aandacht aan de relatie tussen deze interesse en zintuiglijkheid (aisthesis). 

Ik denk dat het daarom interessant zou zijn om in verder onderzoek de opvattingen van 

Oosterling in verband te brengen met Rancière’s filosofie over de politiek van het zintuiglijke, 

die ik in dit onderzoek uiteindelijk slechts zeer summier heb kunnen bestuderen. Rancière 

verbindt het politieke wel heel nadrukkelijk met het zintuiglijke, maar verhoudt zich op zijn 

beurt niet tot de notie van intermedialiteit. 

 Ik heb in dit onderzoek geprobeerd om Cassiers’ tijdsdramaturgie in kaart te brengen. 

De volgende stap die nu gemaakt zou moeten worden, is om boven het singuliere karakter 

van deze analyse uit te stijgen en meer generaliserend tot een beschrijving van een 

dramaturgie van de tijd als reflectie en ervaring te komen die ook met andere voorstellingen 

in verband kan worden gebracht. De analyse heeft aangetoond dat de door mij gesignaleerde 

dramaturgische principes: verdubbeling, verruimtelijking van de tijd en herhaling en verschil 

tegelijkertijd als concepten gehanteerd kunnen worden waarmee het in een samenspel van 
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media ‘verschijnen’ van de tijd in het theater geanalyseerd kan worden. In een 

vervolgonderzoek zou ik graag willen onderzoeken hoe deze concepten, samen met de 

concepten die ik heb ontleend aan Deleuze’s filmfilosofie en aangevuld met andere concepten 

verder gesystematiseerd en geformaliseerd kunnen worden, zodat er een analytisch 

instrumentarium ontstaat dat als handvat kan dienen voor de analyse van tijd in intermediale 

performances. Het perspectief dat naar mijn mening ten grondslag zou moeten liggen aan een 

systematisch uitgewerkte analysemethode en van waaruit ik in dit onderzoek bij wijze van 

demonstratie de Proustcyclus heb onderzocht, is het perspectief van intermedialiteit. 

Voorstellingen die media inzetten zouden bij uitstek vanuit een intermediaal perspectief 

bestudeerd moeten worden,  waarbij er recht gedaan kan worden aan de interactie tussen de 

live performance en andere media en de manier waarop zij elkaar wederzijds beïnvloeden en 

herdefiniëren. Aan het slot van deze conclusie wil ik stil staan bij de consequenties en 

implicaties van de keuze voor dit perspectief. Ik ga hierbij achtereenvolgens in op de relatie 

tussen intermedialiteit en mediale reflectie en zintuiglijke hersensiblisering,  intermedialiteit en 

interdisciplinariteit en intermedialiteit en de historische avant-garde. 

 

Perspectief van intermedialiteit 

 

Een intermediaal perspectief, zo heb ik met dit onderzoek willen demonstreren, biedt de 

mogelijkheid om de aandacht te vestigen op de mediale reflectie die eigen is aan veel 

hedendaagse theatervoorstellingen die media ensceneren. Bovendien biedt een intermediaal 

perspectief de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op de wisselwerking tussen de inzet 

van media en de waarneming van de toeschouwer omdat het de herdefiniëring van media 

onlosmakelijk verbindt aan de herstructurering van de zintuiglijke ervaring. Het bewuste spel 

met de waarneming van de toeschouwer, met als doel dat ook de toeschouwer zich bewust 

wordt van zijn eigen waarneming, is een ander kenmerkend aspect van de hedendaagse 

postdramatische theaterpraktijk. In de Proustcyclus komt dit aspect tot uitdrukking in de wijze 

waarop Cassiers de ervaring van tijd tastbaar probeert te maken voor de toeschouwer, 

bijvoorbeeld door bewust zijn herinnering te prikkelen. Maar ook door de wijze waarop hij zijn 

toeschouwers een overdaad aan, vaak botsende, zintuiglijke prikkels aanreikt, waardoor de 

toeschouwer deze niet langer onopgemerkt in zich op kan nemen, maar zich er actief tot moet 

verhouden.  

 Een intermediaal perspectief zet bovendien de deur open naar de incorporatie van 

interessante en bruikbare concepten uit andere disciplines en dwingt om over de grenzen van 

het eigen domein heen te kijken. Dit is ook noodzakelijk om recht te doen aan de werking en 

het effect die uitgaan van de inzet van andere media in de live performance.  Zo vormde in dit 

onderzoek de constatering van de belangrijke rol van video in de Proustcyclus de aanleiding 

om de roman van Proust en de cyclus te benaderen vanuit een cinematografisch perspectief. 

Specifieke cinematografische verbeeldingsprincipes zoals de close-up en montage vormden 
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belangrijke en handzame uitgangspunten om de rol van het beeld in de roman en de cyclus te 

onderzoeken. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat deze cinematografische principes door 

hun toepassing in de live performance zelf weer geherdefinieerd werden. Waar montage in de 

film gebaseerd is op het na elkaar plaatsen van beelden en gelijktijdigheid van handelingen 

slechts gesuggereerd kan worden door de code van cross-cutting, daar bleek montage in de 

Proustcyclus vooral een naast elkaar plaatsen van beelden te impliceren waardoor bij de 

toeschouwer niet een illusie van gelijktijdigheid wordt opgeroepen, maar hij gelijktijdigheid  

direct waarneemt en ervaart.  

 De inzet van Deleuze’s cinematografische tijdsbeelden als analytische concepten 

maakte het mogelijk om de verschillende beelden in de cyclus te duiden in termen van tijd.  

Andersom heeft de analyse geleid tot een herdefiniëring van een aantal van Deleuze’s 

concepten.  Duidelijk is geworden dat Deleuze de tijdsbeelden lokaliseert in de filmbeelden en 

dus in de diëgetische wereld van de film. De analyses hebben uitgewezen dat het zinvol is om 

het tijdsbeeld ook te onderzoeken op het niveau van de media zelf, zowel wat betreft hun 

materialiteit en dus hun performatieve dimensie, als wat betreft hun betekenis in de cultuur. 

Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat niet alleen het videobeeld, maar ook het medium 

video als kristalbeeld kan functioneren, omdat deze de bijzondere wisselwerking tussen heden 

en verleden als het ware belichaamt. 

 Een ander belangrijk aspect aan een intermediaal perspectief als uitgangspunt voor 

een voorstellingsanalysemethode is dat het de historische avant-garde in beeld brengt als 

interessant historisch kader voor hedendaags theater. De historische avant-garde bewegingen 

stonden in het teken van een fascinatie voor technologieën van reproductie en hun impact op 

de menselijke waarneming, wisselwerkingen tussen media en de kunsten en reflectie op de 

eigen mediale praktijk. De wijze waarop de historische avant-garde de grenzen tussen 

verschillende kunstzinnige disciplines doorbrak en media in een nieuwe context opvoerde, 

kunnen we als een voorbode beschouwen van de latere  ‘performative turn’ die zo bepalend is 

voor ons hedendaagse kunstlandschap en onze hedendaagse theaterpraktijk.  

 Ik heb betoogd dat er een continuïteit is tussen onze hedendaagse ervaring van tijd en 

ruimte en de moderne ervaring van tijd en ruimte zoals die vanaf de helft van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw onder invloed van allerlei ingrijpende culturele en 

technologische veranderingen vorm heeft gekregen. Het zijn die ervaringen – zoals de 

ervaring van duur, gelijktijdigheid, snelheid, het verleden – die de moderne kunstenaar uit die 

periode probeerde te verbeelden en waar theatermakers zoals Cassiers, maar ook velen 

andere internationale makers als Robert Wilson, Jan Fabre, Robert Lepage en Merce 

Cunningham, zich in de context van onze hedendaagse cultuur nog steeds toe verhouden.  En 

evenzeer verhouden zij zich tot de verbeeldingsprincipes  van de avant-garde waarmee deze 

probeerde die ervaringen te verbeelden. 

 Ik ben van mening dat we er goed aan doen om ons van de relatie met de historische 

avant-garde bewust te zijn en de hedendaagse postdramatische theaterpraktijk nadrukkelijk in 
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deze historische context te plaatsen. Ik heb mij in dit onderzoek beperkt tot een onderzoek 

naar de relatie tussen de Franse film avant-garde en de cyclus vanwege de rol van video in de 

cyclus. Ik heb mij daarbij vooral geconcentreerd op overeenkomsten in verbeeldingsprincipes 

en esthetische interesse. Maar het verdient aanbeveling om de relatie tussen de hedendaagse 

postdramatische theaterpraktijk en de historische avant-garde veel grondiger en uitgebreider 

te onderzoeken. Ik ben van mening dat het zinvoller is om de hedendaagse postdramatische 

theaterpraktijk in een perspectief van moderniteit te plaatsen, dan in een context van 

postmoderniteit en postmodernisme.  

 Het postmodernisme in de kunst, in het bijzonder in de literatuur,  wordt in verband 

gebracht met karakteristieken als fragmentarisering, gelaagdheid van het kunstwerk, 

intertekstualiteit, zelfreflexiviteit en het creatieve appèl dat aan de lezer wordt gedaan. 

Kenmerken die zoals uit de analyses is gebleken allemaal van toepassing zijn op de 

Proustcyclus. De meeste van deze eigenschappen zien we echter evenzeer terug in de roman 

van Proust en in de historische avant-garde in het algemeen. Het grote verschil lijkt vooral 

besloten te liggen in de sceptische en relativistische houding die aan het postmodernisme 

wordt toegeschreven en die we zowel in het werk van Proust als Cassiers niet terug zien. In  À 

la recherche du temps perdu en de Proustcyclus worden de kunst en een esthetische 

levensinstelling naar voren geschoven als bron van zingeving. Ja, de werkelijkheid is 

gefragmentariseerd, maar die fragmenten kunnen in de kunst in een nieuw bezield verband 

worden geplaatst, hoe subjectief en instabiel dat verband ook moge zijn. Ook Proust en 

Cassiers doen een creatief appèl op de lezer en de toeschouwer, maar dit appèl is er vooral op 

gericht om hen ertoe aan te zetten de aangereikte fragmenten in een persoonlijk, zinvol 

verband te plaatsen. Het werk van Cassiers staat hiermee naar mijn mening nadrukkelijk niet 

in een postmoderne, maar in een moderne traditie. En dat geldt, zo is mijn overtuiging, voor 

veel hedendaags theater dat het subject en vragen van zingeving weer nadrukkelijk op de 

kaart heeft gezet.  
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DANKWOORD 

 

 

Guy Cassiers en Marcel Proust, zoveel is uit dit onderzoek duidelijk geworden, interesseren 

zich niet voor de meetbare tijd van minuten, dagen, jaren, maar voor de subjectieve ervaring 

van de tijd. Zij proberen de temporele aard bloot te leggen van het herinneren, het verlangen, 

het fantaseren, het denken. De tijd die Proust en Cassiers verbeelden is niet constant, niet 

lineair, niet beheersbaar. Hij overvalt ons, omringt ons, doordringt ons, vertraagt soms, komt 

tot stilstand, om vervolgens weer enorm te versnellen. Dit onderzoek is enerzijds het resultaat 

van de dwingende confrontatie met de meetbare, beheersbare tijd. Er waren tijdschema’s. Er 

waren deadlines die gehaald moesten worden. Maar bovenal heb ik het doen van dit 

onderzoek ervaren als een onderdompeling in die andere dimensie van tijd. Er waren 

momenten waarop mijn denken stopte, soms zelfs tot stilstand leek te komen en het 

computerscherm er angstwekkend leeg uit bleef zien. Op die momenten leken minuten uren te 

duren. Maar er waren ook momenten waarop mijn denken in een stroomversnelling kwam en 

ik mijn eigen ideeën nauwelijks bij kon benen. Tijdens deze momenten waarop ik het 

genoegen van inzicht en creativiteit smaakte, leek ik als het ware buiten de tijd te zijn en 

constateerde ik tot mijn verbazing dat het ochtend was geworden zonder dat ik het in de 

gaten had gehad. Het zijn zulke momenten waarop een mens voor eeuwig door zou willen 

lezen en schrijven.  

De tijd te mogen nemen om in alle rust na te denken, vragen te stellen en naar 

antwoorden te zoeken is de grote luxe en het bijzondere voorrecht van de onderzoeker. Dat 

die tijd mij is gegund, dank ik in de allereerste plaats aan mijn co-promotor Chiel Kattenbelt 

die meer heeft gedaan dan je redelijkerwijs van iemand mag verwachten om mij in staat te 

stellen dit onderzoek te kunnen doen. Tijd is geld. En zonder zijn bijdrage was het voor mij 

niet mogelijk geweest dit proefschrift af te ronden. Ik ben hem zeer dankbaar voor het in mij 

gestelde vertrouwen en zijn steun aan mij door de jaren heen. Dank ook aan het 

Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur en het bestuur van de vakgroep Theater-, 

film- en televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht die net als Chiel Kattenbelt in mij en 

mijn onderzoek investeerden. 

 Een woord van dank aan mijn promotor William Uricchio. Waar ter wereld hij zich ook 

bevond en hoeveel uur tijdsverschil er ook was, hij reageerde altijd per direct op mijn teksten 

die ik ter beoordeling aan hem voorlegde. Als geen ander verstaat hij de kunst om met 

iemand mee te denken. Aan zijn commentaren heb ik veel gehad. Verder wil ik op deze plaats 

Guy Cassiers en het ro theater bedanken. Niet iedere maker en ieder gezelschap hebben 

graag pottenkijkers achter de schermen. Ik heb hun gastvrijheid en behulpzaamheid als heel 

bijzonder ervaren. Geen deur is voor mij gesloten gebleven en ik koester warme herinneringen 

aan de repetities en artistieke overleggen die ik mocht bijwonen. 
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In het laatste jaar van mijn onderzoek is een aantal mensen bereid geweest om tussen al hun 

drukke werkzaamheden door, de tijd vrij te maken om delen van dit proefschrift van kritisch 

commentaar te voorzien. Manon Berendse, André van der Velden, Rick Dolphijn, mijn dank is 

groot! Een bijzonder woord van dank aan Liesbeth Groot Nibbelink. Zij was de sparringpartner 

die ik hard nodig had. Tot slot: mijn vader en mijn moeder. Zij zijn mijn stabiele basis. Hun 

onvoorwaardelijke liefde voor mij heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik draag dit boek op 

aan Lex, die als geen ander weet wat het is om verloren tijd te herwinnen. Er gaat geen dag 

voorbij dat ik hem niet vertel dat ik van hem houd. Dank aan u, die de tijd heeft willen nemen 

om deze tekst te lezen. Ik hoop van harte dat u er iets in heeft gevonden wat u interesseert. 
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ENGLISH SUMMARY 

 

 

 

Not only does theatre reflect our contemporary mediatized society, but theatre makers 

increasingly employ (digital) media in their performances. Internet, mobile phones, I-pods, 

video cameras, motion tracking sensors and many other technologies have found their way to 

the theatre and have inspired and challenged theatre makers to explore new forms of making, 

showing and telling. As a consequence, new modes of audience address and involvement have 

developed.  

 Internationally acclaimed Flemish theatre director Guy Cassiers is an example of a 

contemporary theatre maker who explores the aesthetic possibilities that these media have to 

offer. This dissertation focuses on the Proustcycle, a series of four performances that Cassiers 

created between 2003 and 2005 with the ro theatre, a Dutch theatre company based in 

Rotterdam. The series is based on Marcel Proust’s stream of consciousness novel, À la 

recherche du temps perdu (1913-1927). Cassiers uses different media – among them video, 

soundscapes and text projections – to express the subjective, inner world of the narrator on 

stage and to make his dreams, memories, desires and ideas perceptible to the audience. Of 

particular importance to these texts and to this dissertation is the concept of time as a special 

and crucial category of human experience. Both Proust and Cassiers reflect upon – and 

develop expressive modalities for -- the nature of time in literature and theatre respectively. 

In both the novel and the theatre series, time is never based on principles of linearity, 

causality and progress. Nor is time a background against which actions take place. Instead, 

time manifests itself as a multifaceted, unreliable, and ever changing reality that confronts the 

subject.  

 The dissertation falls roughly into two parts. The first part creates a historical and 

conceptual framework within which the (re)presentation of time in the cycle --and the role of 

media in it -- can be described and analysed. The second part consists of detailed performance 

analyses of each of the four parts of the cycle. These analyses take the question of how time 

is (re)presented in the Proust cycle as their starting point and focus on the role that 

audiovisual media play in the dramaturgy of time. I will show that the use of media in live 

performance lends itself more to the reflection on and expression of temporal experiences 

than to the construction of a linear story. The research is based on two important basic 

assumptions: 

 

1. To better understand the impact and influence of media technologies on theatre, it is 

necessary to put contemporary theatre practice in the context of the artistic theories 

and practices of the historical avant-garde; 
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2. It is important to analyze the use of media in theatre from media comparative and 

intermedial perspectives, that is, to consider the interaction among media forms, the 

resulting redefinition of the media involved, and the re-sensibilisation of the audience. 

 

In the Proustcycle, both different media – literature, theatre, video - and different times – 

Proust’s late nineteenth and early twentieth century and Cassiers’ early twenty-first century – 

meet. I use a comparative approach to investigate these different media, these different 

historical periods and their temporal perspectives. More specifically I use the Proustcycle to 

trace a specific conception of time that is characterized by simultaneity, contingency, and 

subjectivity rather than linearity, progress, causality, and measurability. 

 In a short prologue I introduce Guy Cassiers, his work and his specific artistic 

signature, and I highlight the parallels between his and Marcel Proust’s aesthetics. In the first 

chapter I focus on new ways of thinking about and experiencing time as they occurred in the 

late nineteenth and early twentieth century under the influence of radical technological and 

cultural developments. I discuss the growing fascination with the personal past, the absolute 

now, time as flow, speed and simultaneity as the main characteristics of modern temporality; 

and I describe how notions and experiences of objective and subjective time, public time and 

private time, created specific fields of tension. Finally I explore if and how modern temporality 

structures our contemporary temporal perception. 

 In the second chapter I introduce the early twentieth century French film debate, 

focusing especially on those participants in the debate who represented the narrative avant-

garde. Three considerations motivate this approach to contextualising the Proustcycle. First of 

all, just as Proust and Cassiers do in their work, the narrative avant-garde explores aesthetic 

ways to represent time as a subjective experience. Secondly the discourse can be 

characterised as media comparative, since it compares film with music, but especially with 

literature. This enables me to foreground what I consider to be the cinematographic character 

of the novel À la recherche du temps perdu. Finally reading Proust’s novel through a 

cinematographic lens offers some clues to help analyse the Proustcycle from a 

cinematographic perspective as well, and that allows me to highlight the role that video plays 

in the representation of time in the performances. At the end of this chapter, crossing the 

boundaries between different media and periods of time, I compare the temporal aesthetic of 

the French film avant-garde with that of contemporary video art. 

 Chapter 3 investigates the cinematographic nature of the work of Proust and Cassiers, 

focusing especially on the function and effect of close-ups and montage in their 

representations of time. In chapter 4, I construct a conceptual framework for analysing time in 

the Proustcycle. Drawing on Gille Deleuze’s categorisation of time-images in film, I explore 

how these concepts can be made productive for analysing time in theatre, especially in 

Cassiers’ Proustcycle. I confront Deleuze’s time-images with postdramatic strategies of 

presenting time as described by Hans-Thies Lehmann in Postdramatisches Theater (1999). 
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Relating concepts of time with specific dramaturgical strategies enables me to investigate the 

cycle’s time dramaturgy in the second part of the research. 

 Chapter 5 offers an analysis of Proust 1: Swann’s side. Each performance analysis 

focuses on a specific temporal field of tension as discussed in chapter 1. In this case, the 

tension is located between remembering and imagination. I discuss theatre as a memory 

machine and analyse how Cassiers employs video in theatre to express the complex 

interaction between remembering and imagining and how he tries to stimulate the audience’s 

imagination by triggering its memory. 

 In chapter 6, I analyse how Cassiers’ expresses the modernist tension between the 

transient and the eternal in Proust 2: Albertine’s side. Remarkably enough, Cassiers doesn’t 

use video as a metaphor for this complex relationship, although one would think that 

especially video, as both a recording and playback medium, embodies this tension. Instead, 

Cassiers articulates this tension in the specific way that he stages the physically present 

performers. I argue that his not using technology as a metaphor must be understood as a way 

of humanising technology. 

 Chapter 7 focuses on Proust 3: Charlus’ side. This performance centres on the tension 

between a hectic and rapidly changing world and people, fearful of that change, trying to deny 

time. I show how Cassiers uses video to represent a world that has come to a stop and is 

bound up in endless repetitions of behaviour and ideas. In a compelling inversion, technology 

is not given the role of a medium of reproduction; instead, the actor ostentatiously performs 

acts of reproduction, whereas video is used to deconstruct these acts. 

 Chapter 8 consists of a performance analysis of Proust 4: Marcel’s side. In this 

analysis, I want to foreground the modernist field of tension between objective and subjective 

perception. At the same time, I will discuss how Cassiers references the visual desktop 

structure and the notion of an interactive desktop user in order to express the Proustian vision 

of artistic calling as regaining time lost. 

 Chapter 9 discusses the Proustcycle as a series of performances. Using Deleuze’s 

concept of the series as a special kind of time-image as a starting point, I analyse how the 

cycle functions as a series. I discuss how Cassiers employs a complex strategy of repetition 

and difference within the series, thereby causing the series to create its own memories.  

 The last chapter, finally, is a conclusion that summarizes the most important insights I 

gathered from this research, maps new questions arisen and suggests ways to carry on this 

research. 
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NOTEN 

 

 

                                                
1 Cassiers ontving in 2003 van de Kring van Nederlandse Theatercritici de Prijs van de kritiek voor de 

eerste twee delen van de cyclus. In 2006 ontving hij voor de gehele Proustcyclus de Amsterdamprijs voor 

de kunsten en de Werkpreis Spielzeiteuropa van de Berliner Festspiele. In 2008 werd hij samen met vier 

anderen uitgeroepen tot winnaar van de Europese Theaterprijzen in de categorie ‘theatervernieuwing’. 
2 Zie onder andere Steve Dixon Digital performance (2007), Susan Broadhurst Digital practices: Aesthetic 

and neuroesthetic approches to performer and technology (2007), Susan Broadhurst en Josephine Machon 

(red.) Performance and technology: Practices of virtual embodiment and interactivity (2007), Matthew 

Causey Theatre and performance in digital culture (2006), Freda Chapple en Chiel Kattenbelt (red.) 

Intermediality in theatre and performance (2006), Havens e.a. (red.) Theater en technologie (2006), 

Balme en Moninger (red.) Crossing Media: Theater – Film – Fotografie – Neue Medien (2004). 
3 Steve Dixon pleit er in zijn boek Digital performance. A history of new media in theater, dance, 

performance art and installation (2007) eveneens nadrukkelijk voor om de hedendaagse theater- en 

danspraktijk in de context van de historische avant-garde te plaatsen. Hij constateert dat in relatie tot 

digitale performance met name de invloed en betekenis van het Futurisme over het hoofd is gezien. 
4 De uitspraak over de roman als ‘archipel’ is afkomstig uit een hoorcollege van Maarten van Buuren over 

A la recherche du temps perdu dat in opdracht van het Studium Generale Universiteit Utrecht in 2005 op 

audio-cd is uitgegeven.  
5 Voorafgaand aan A la recherche du temps perdu maakte Cassiers al voorstellingen gebaseerd op romans 

als Hiroshima Mon Amour (Marguerite Duras), The Wasp Factory (Iain Banks), The Woman Who Walked 

into Doors (Roddy Doyle) en Hersenschimmen (Bernlef). 
6 A la recherche du temps perdu is al door vele kunstenaars als uitgangspunt genomen voor een film of 

theatervoorstelling. Een kort (maar zeker niet volledig) overzicht:  Visconti schreef begin jaren ’70 een 

filmscenario op basis van de roman maar kreeg het niet verfilmd. Dat zelfde lot trof in 1977 het script van 

Harold Pinter. Hij werkte het echter later om tot theatertekst en in 2000 beleefde deze tekst een verlate 

première als Remembrance opgevoerd door het Royal National Theatre in Londen. In 1982 voerde Globe 

Verliefd verleden op als theatervoorstelling. Twee jaar daarna maakte Volker Schlöndorf een film van het 

relatief autonome verhaal Un amour de Swann (1984). In 1991 maakte Bonheur de 

muziektheatervoorstelling De sonate van Vinteuil. Raoul Ruiz concentreerde zich in zijn film juist op het 

laatste deel van de roman Le temps retrouvé (1999). In 2001 speelde Discordia De Madeleine. Niet alleen 

heeft het meesterwerk van Proust zijn weg gevonden naar de film en het theater, de A la recherche 

bestaat tegenwoordig ook als strip, getekend door Stéphane Heuet (1998). 
7 Er is één uitzondering op deze structuur. In deel 3 De kant van Charlus eindigt de voorstelling niet met 

de verteller Proust, maar met een dialoog tussen Marcel en Gilberte. Daarnaast moet worden opgemerkt 

dat in deel 4 De kant van Célèste, dat vooral is gebaseerd op de mémoires van de huishoudster van de 

auteur, de verteller die de voorstelling opent en sluit de gedaante heeft aangenomen van Célèste. 
8 Wat betreft de keuze voor de namen van de personages:  Proust en Marcel. Men moet er zowel voor 

waken om de ‘ik’ verteller gelijk te schakelen met de auteur en hiermee de roman als een verkapte 

autobiografie te benaderen (hoewel de autobiografische aspecten buiten kijf staan), als om de ‘ik’ te 

benaderen als een relatief eenduidig subject dat onderscheiden kan worden naar een jonger en een ouder 

‘ik’. Bal stelt in The mottled screen:  reading Proust visually (1997) dat er teveel tegenstrijdigheden en 
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onmogelijkheden zijn om de ‘ik’ van de Recherche te kunnen karakteriseren als een stabiel subject. 

Hoewel de ‘ik’ een duidelijk subjectief (innerlijk) karakter heeft, is de betekenis van deze ‘ik’, zo stelt Bal, 

niet die van een individu. Juist doordat de ‘ik’ niet gereduceerd kan worden tot één persoon, belichaamt 

de ‘ik’ een (kijk)positie die ook door de lezer ingenomen kan worden (1997, 94).  
9 Alain de Botton beschrijft in het hoofdstuk Hoe je je ogen kunt openen de anekdote van Proust die eens 

een essay had geschreven over de manier waarop grote schilders het alledaagse leven zo kunnen 

verbeelden dat het zichtbaar wordt in al zijn schoonheid. In zijn essay voerde hij een jongeman op die 

verlangde naar de pracht en praal van rijkdom en luxe die hij zelf niet bezat, die droomde van verre 

reizen en die zich verloor in schilderijen van paleizen en verre, exotische oorden. Zijn eigen leven vond hij 

van tergende eenvoud en armoede en daardoor begaf hij zich afgunstig, gefrustreerd en ontevreden door 

het leven. Proust fantaseerde in zijn essay over een kennismaking van deze jongeman met het werk van 

de stillevens van de schilder Chardin die alledaagse taferelen als zijn onderwerp koos. Deze zouden hem 

doen inzien dat hij schoonheid aan zijn eigen eenvoudige keukentafel kon vinden en dat hij niet langer 

jaloers hoefde te zijn. De jongeman zou dan zeker een nieuwe, positievere waarde toekennen aan zijn 

eigen leven. Pogingen van Proust om de uitgever van de Revue hebdomadaire te interesseren voor het 

essay, dat hij zelf omschreef als een ‘korte kunstfilosofische studie, als die term niet te pretentieus is’, 

liepen echter op niets uit (2004, 153-157) 
10 Mieke Bal toont in haar studie The mottled screen:  reading Proust visually overtuigend aan dat het 

detail een van de belangrijkste structureringsprincipes is in de poetica van Proust. Het detail duikt in vele 

gedaanten op in A la recherche du temps perdu en lang niet altijd als een zintuiglijke manifestatie van 

schoonheid in de kunst en de wereld om ons heen. Bal spreekt bijvoorbeeld ook over de rol van het detail 

als wapen in de jaloerse liefde. Belangrijk aan dit voorbeeld is dat Bal duidelijk maakt dat de aandacht 

voor het detail niet altijd, of bij Proust misschien juist wel niet, gepaard gaat met ‘beter zicht’. In de wens 

om dingen beter te zien, zo constateert Bal, proberen personages bij Proust vaak om dichter bij het object 

van waarneming te komen, om vervolgens, wanneer ze heel dichtbij gekomen zijn, te constateren dat het 

beeld nu zozeer vervaagd is en onscherp geworden, dat ze niet meer goed kunnen zien. Als metafoor voor 

dit streven naar een beter zicht, zo toont Bal aan, zet Proust vaak allerlei optische instrumenten in 

waardoor hij zijn personages (metaforisch) laat kijken. Belangrijk vooral in het betoog van Bal is het feit 

dat zij het kijkend subject een beslissende rol geeft in het zicht dat het optische instrument produceert. 

Wie kijkt, is bepalend voor wat er wordt gezien, niet de technologie (1997, 69-97).   
11 Het citaat van De Botton refereert voornamelijk aan de grote figuratieve schilderkunst, de kunst die 

Proust in zijn tijd om zich heen zag en bewonderde. Het moge echter duidelijk zijn dat het vermogen ‘de 

ogen van de kijker te openen’ niet enkel aan deze schilders is voorbehouden. Juist in bijvoorbeeld de 

moderne abstracte kunst vestigen de grote kunstenaars met hun schilderijen de aandacht op de intensiteit 

van kleur en de expressiviteit van lijnen en vormen. Eveneens behoeft het geen betoog dat niet alleen 

ogen, maar bijvoorbeeld ook oren op kunstzinnige wijze geopend kunnen worden, en de neus en de huid; 

ook in andere kunsten dan de beeldende kunsten kunnen makers de zintuigen en daarmee de verbeelding 

van hun publiek op zo’n wijze prikkelen dat een nieuwe ervaring ontstaat.   
12 Dit modernisme van de negentiende en twintigste eeuw moet onderscheiden worden van het 

zogenaamde ‘neuzeitliche’ modernisme dat een aanvang neemt met en tot uitdrukking komt in het denken 

van Descartes en Bacon in de zeventiende eeuw. (Vgl. De Mul 2007, 18) In dit onderzoek sta ik niet stil bij 

dit ‘neuzeitliche’ modernisme. 
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13 In haar boek The emergence of cinematic time (2002) onderzoekt Doane hoe de vroege film zich 

verhoudt tot het moderne spanningsveld tussen gerationaliseerde tijd en de contingentie van het bestaan. 

Gebruik makend van diverse discoursen over temporaliteit uit het veld van onder andere de 

thermodynamica, psychoanalyse, statistiek, evolutietheorie en filosofie beschrijft Doane hoe in film de 

complexe vraag naar de representeerbaarheid van de tijd niet alleen wordt gesteld maar ook tot 

uitdrukking komt. 
14 Zie onder andere Max Nordau Entartung (1892), Brook Adams Law of Civilization and Decay (1895) en 

Oswald Spengler Der Untergang des Abendlandes (1918).  
15 In hun boek Paradoxen van de modernisering (1992) bespreken Van der Loo en Van Reijen de ‘andere 

kant’ van de moderniteitmedaille. De vier subprocessen die zij in het moderniseringsproces onderscheiden 

– rationalisatie, differentiatie, individualisering en domesticatie (van de natuur) – brengen elk effecten 

teweeg die daarmee in tegenspraak zijn. 
16 Zie onder andere George M.Beard American Nervousness (1881), John Girdner Newyorkitis (1901), Willy 

Hellpach Nervosität und Kultur (1902) . 
17 Het is goed om te benadrukken dat de fundamentele scepsis ten aanzien van de objectiviteit van de 

werkelijkheid die over het algemeen als kenmerkend wordt beschouwd voor het postmoderne denken, zijn 

oorsprong juist vindt in de moderniteit zelf. Zij komt niet alleen tot uitdrukking in de relativiteitstheorie 

van Einstein, maar bijvoorbeeld ook in de taalfilosofie van Wittgenstein, de esthetica van Peirce, de 

psychoanalyse van Freud en de fenomenologie van Husserl. Het denken dat zich in het begin van de 

twintigste eeuw op zoveel gebieden zo explosief ontwikkelde, is een grote inspiratiebron geweest voor 

latere, onder andere postmoderne, denkers. De postmoderne kritiek op het moderne project en diens 

gelijktijdige toe-eigening van diverse vroeg twintigste-eeuwse theorieën moeten naar mijn mening dan 

ook beiden onderkend worden. Dit biedt enerzijds een genuanceerder beeld van moderniteit dat soms wat 

al te gemakkelijk vereenzelvigd wordt met de notie van het moderne project en anderzijds van de 

complexe relatie van het postmodernisme tot de moderniteit. 
18 De ontwikkeling van de kwantumtheorie in de jaren ’20 van de twintigste eeuw heeft in het bijzonder 

zijn stempel gedrukt op de vorming in de jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw van wat Cahoone (2003, 

5) scientific postmodernism noemt en waartoe hij bijvoorbeeld ontwikkelingen in de theorie van 

zelfregulerende systemen in de biologie en cybernetica (Maturana) rekent, maar ook ontwikkelingen in de 

chaos theorie (Lorenz en Mandelbroit) en catastrofe theorie (Thom). De relativiteitstheorie als cruciale 

wetenschappelijke ontwikkeling in het perspectief van moderniteit kan dus, zoals in de vorige noot ook is 

benadrukt,  tegelijkertijd niet los worden gezien van het (wetenschappelijk) postmodernisme. Het is met 

name het aspect van het antideterminisme dat beiden aan elkaar verbindt.  
19 De verschuiving van de aandacht voor de werkelijkheid naar de waarneming van die werkelijkheid is één 

van de constitutieve waarden van het modernisme die Vargish en Mook onderscheiden in hun boek:  

Inside Modernism. Relativity Theory, Cubism, Narrative (New Haven en Londen 1999). Andere waarden 

zijn volgens Vargish en Mook:  het epistemologische trauma, het contextuele, reflexiviteit en abstractie.  
20 Bolter en Grusin hanteren in hun boek Remediation (1999) het begrip hypermediacy om te verwijzen 

naar de zichtbaarheid van processen van mediatie. Zij brengen nieuwe media in verband met  the logic of 

hypermediacy: het streven naar de zichtbaarheid van het medium. Als voorbeeld van hypermediacy 

voeren zij de graphic user interface aan aan. Zij benaderen deze als een multimediale ruimte waarbinnen 

verschillende media - tekst, beeld, geluid – ieder ingekaderd in een eigen venster tegelijkertijd en 

onafhankelijk van elkaar aanwezig zijn. De logic of hypermediacy is in de redenering van Bolter en Grusin 
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onlosmakelijk verbonden met the logic of transparent immediacy: het streven naar de onzichtbaarheid 

van het medium. Beiden worden gekenmerkt door een verlangen naar een onbemiddelde ervaring van de 

werkelijkheid. Bolter en Grusin stellen met betrekking tot de nieuwe media dat juist de vermenigvuldiging 

van media en de zichtbaarheid van processen van mediatie de belofte behelsen van een directe toegang 

tot the real. In hun schets van de genealogie van de logica van hypermedialiteit staan ze onder andere stil 

bij de gefragmentariseerde en multimediale stijl van de modernistische representatie. 
21  Volgens Proust leeft het verleden door in gebouwen. In À la recherche du temps perdu beschrijft hij hoe 

de kerk van Combray zich in vier ruimtelijke dimensies manifesteert:  in de hoogte, de breedte, de diepte 

én in de tijd. De gebouwen houden niet slechts grond en stenen vast, maar elk opeenvolgend tijdperk 

waaruit het gebouw zelf triomfantelijk herrijst.  
22 Voor Bergson’s filosofie over de relatie tussen het geheugen en het lichaam zie Matière et Mémoire 

(1896). 
23 Zie voor Dilthey’s opvatting over de autobiografie en over de mens als historisch wezen, Pattern and 

meaning in history (New York 1961), 85 en 67.  
24 Zijn verzet tegen het historicisme van zijn tijd zien we onder andere terug in zijn essay uit 1874 Vom 

Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, het tweede deel uit Unzeitgemäße Betrachtungen. 

Vertaald als On the use and abuse of history (New York 1957), 3-49.  
25 Zie Also sprach Zarathustra (1883-1885) waarin Nietzsche zijn theorie van de ‘ wil aan de macht’ 

uiteenzet. 
26 Zie  Zur Phänomenologie der inneren Zeitbewußtesens (1893-1917). Verschenen in het verzamelwerk 

Husserliana, deel 10,  red. Rudolf Boehm. (Den Haag, 1969)  
27 De dichter Victor Hugo heeft de indrukken van zijn eerste treinreis in een brief aan zijn dochter op 

papier gezet en die leveren een goed beeld van de impact die de ervaring van beweging op de zintuigen 

heeft:  

 

De bloemen aan de wegranden zijn geen bloemen meer, maar kleurvlakken of beter gezegd rode 

of witte strepen, er zijn geen punten meer, alles wordt een streep:  de graanvelden worden lange 

gele strengen:  de klavervelden zijn lange groene staarten. Aan de einder voeren de steden, de 

kerktorens en de bomen een dans uit en lopen op krankzinnige wijze door elkaar. Van tijd tot tijd 

verschijnt en verdwijnt bliksemsnel een schim, een silhouet, een spook achter het raam:  het is 

een conducteur. (Kockelkoren 2003, 17) 
28 In de beginfase van de ontwikkeling van zijn bewegingswetenschap onderzoekt Gilbreth nog aan de 

hand van simpele foto’s het beweegpatroon van metselaars en zoekt naar manieren om hun bewegingen 

functioneler, effectiever en minder vermoeiend te maken. Later echter zet hij steeds geavanceerdere 

technieken in om allerlei vormen van beweging te onderzoeken. Hij zet de seriële fotografie in om stills te 

produceren die een man of vrouw aan het werk tonen, met steeds een seconde verschil, vergelijkbaar met 

de manier waarop Muybridge een paard in beweging fotografeerde in een reeks opeenvolgende beelden. 

Ook produceert hij zogenaamde cyclographs door mensen in een donkere ruimte te fotograferen terwijl zij 

een beweging uitvoeren. Doordat op de bewegende delen van hun lichaam knipperende lichten zijn 

bevestigd en de opname met een extreem lange sluitertijd wordt gemaakt, wordt zo een beeld 

geproduceerd waarop een lichtpad te zien is dat het actuele bewegingspatroon en met name de richting 

van de beweging representeert. Van deze beelden liet hij, zoals Marey dat deed met de beweging van 

vogels, modellen maken. 
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29 Photodynamismo is een fotografische opnametechniek die is gebaseerd op een hoge lichtresolutie en 

lange sluitertijd en die erop gericht is om plotselinge bewegingen in beeld te vangen en weer te geven als 

een ondeelbare realiteit in plaats van als een gefixeerd opnamemoment (fotografie), als een sequens van 

statische poses (seriële fotografie) of als een reeks van gefragmentariseerde bewegingen 

(cinematografie). Met het verlengen van de sluitertijd wordt als het ware de duur van het moment van 

opname verlengd en daarmee beschikbaar gemaakt voor representatie. Zie o.a. Anton Bragaglia, ‘Futurist 

Photodynamism’ (1911) in:  Futurist Manifestos red. Umbro Apollonio (New York 1973). 
30 De voordracht was getiteld Les Réalisations picturales actuelles en werd gegeven op de Académie 

Vassilieff. De lezing werd gepubliceerd in het juni 1914 nummer van Les Soirées de Paris. 
31 De neiging om de vroege film als primitief te duiden, brengen Gaudreault en Simard (1995) in verband 

met een normatieve en essentialistische filmgeschiedschrijving waarin de vroege film als een 

noodzakelijke fase werd gezien voor de film op weg naar de verwezenlijking van zijn werkelijke potentieel. 

Vanuit deze teleologische benadering van de filmgeschiedenis kan de vroege film niet anders dan als 

primitief worden begrepen, zo stellen Gaudreault en Simard (18). 
32 Zie Christopher Baugh, Theatre, performance and technology (New York 2005), 119-120. 
33 Ook Doane staat stil bij de invloed van de telefoon op de ontwikkeling van de parallel montage:  

 

Editing borrowed the authority of the telephone to rationalize the instantaneous movement from site 

to site effected by the cut. (2002, 194) 

 

Zij baseert zich op Gunning die in zijn artikel ‘Heard over the phone:  The Lonely Villa and the deLorde 

tradition of the terrors of technology’ in:  Screen 32.2 (Summer 1991) stelt dat dat de gelijktijdigheid 

waarnaar door parallel montage wordt verwezen en die botst met de idee van continuïteit toch als 

‘natuurlijk’ wordt ervaren door de eerdere ervaringen met de telegraaf, telefoon en trein. In de film die 

centraal staat in het artikel van Gunning, The lonely Villa, en in veel andere vroege films wordt niet alleen 

verwezen naar de ervaring van de telefoon, maar wordt de telefoon (het telefoneren) ook daadwerkelijk 

ingezet om een sequens van parallel montage te initiëren. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van 

deze films Doane (2002, 193-195). 
34 De Futurist Marinetti schrijft in 1913 een manifest over het variété theater dat hij roemt onder andere 

om diens variëteit aan ‘verbluffende’ vormen (acrobatiek, dans, muziek). In 1921 wordt het ‘theater van 

de verrassing’ gesticht, dat door een samenkomen van verschillende media de toeschouwer moet 

ontregelen. In 1933 wordt het ‘theater van de gelijktijdigheid’ uitgeroepen. Zie Futurist Manifestos red. 

Umbro Apollonio (New York 1973). 
35 Zie voor een uitgebreidere bespreking van de Futiristische ‘serata’  Günther Berghaus’  Italian Futurist 

Theatre (1998) en  Avant-garde performance (2005). 
36 De roman Ulysses (1939) van Joyce wordt door velen als het hoogtepunt van de simultane literatuur 

beschouwd. Joyce was, evenals de Futuristen, diep onder de indruk van de film, de cinematografische 

mogelijkheden van de film en in het bijzonder de filmische montage. In Ulysses hanteert hij 

cinematografische technieken om de stad Dublin in al zijn verschijningsvormen voelbaar te maken. 

Ulysses biedt de lezer een caleidoscoop van stedelijke indrukken aan, een spectrum aan ruimtes. Eén 

moment in de tijd van Dublin wordt als een harmonica uit elkaar getrokken en onthult een eindeloze reeks 

aan ruimtes, personen en activiteiten. In dit ene moment wordt de hele geschiedenis van de stad 

belichaamd. Alleen herhaaldelijk lezen stelt de lezer in staat stellen om uit deze brokstukken van de stad, 



 326 

                                                                                                                                            
Dublin te doen herrijzen. Doordat Joyce de stad gefragmentariseerd aanbiedt, wordt de lezer een 

eenduidig perspectief ontzegd. Dit dwingt hem om de delen zelf in een zinvol geheel te plaatsen. 

Betekenis krijgt hierdoor een subjectief karakter. In plaats dat deze van bovenaf wordt opgelegd, ontstaat 

deze pas in de verbeelding van de lezer in het lezen zelf. 
37 Bijvoorbeeld George M.Beard die in American Nervousness (1881) de term neurasthenia in de 

psychiatrie introduceert en daarmee verwijst naar allerlei pathologische kwalen die het gevolg zijn van een 

uitputting van de zenuwen. (Kern, 125)  
38 Bijvoorbeeld Sir James Crichton-Browne die in zijn artikel ‘La Vieillesse’ (1892) vergelijkend statistisch 

onderzoek presenteerde naar sterftecijfers en tot de conclusie kwam dat het sterven door hartfalen ten 

opzichte van twee decennia geleden sterk was toegenomen. Hij weet dit aan de druk van het moderne 

leven. (Kern, 125) 
39 Dit stelt bijvoorbeeld Max Nordau in zijn boek Entartung (1892), door Kern getypeerd als een vorm van 

culturele hypochondrie. (125) 
40 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (1941); Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1931-1933). 
41 Zie voor het volledige manifest:  Marinetti:  Selected Writings, red. R.Flint (New York 1971) 
42 Benjamin’s theorie over de shock is sterk marxistisch georiënteerd. Niet alleen stelt Benjamin dat de 

shocks waaraan de menselijke zintuigen bloot staan het gevolg zijn van processen van industrialisering, 

hij vergelijkt de impulsen waaraan de mens in het openbare leven van de stad wordt blootgesteld met die 

waaraan de arbeider in de fabriek onderhevig is. (2007, 176). 
43 Hoewel de term modernisme over het algemeen wordt gebruikt in het domein van de kunst en cultuur 

om te verwijzen naar ontwikkelingen in de beeldende kunst, literatuur, muziek en architectuur vanaf de 

tweede helft van de negentiende eeuw tot de tweede helft van de twintigste eeuw – een periode die in het 

teken stond van een niet eerder vertoonde artistieke innovatiedrang en experimenteerdrift– wordt de term 

door sommigen ook buiten de kunst gehanteerd en als synoniem gebruikt voor moderniteit of het 

moderne. Ik gebruik de term modernisme om te verwijzen naar een variëteit aan kunstvormen en 

ontwikkelingen in de kunst – van het kubisme van Picasso en Braque, de modernistische architectuur van 

Gropius, van der Rohe en Le Corbusier tot de stream of consciousness romans van Joyce, du Jardin en 

Proust - die niet los kunnen worden gezien van de context van moderniteit, ook al verzetten zij zich vaak 

fel tegen aspecten van die moderniteit, zoals de nadruk op instrumentele rationaliteit en objectieve 

waarheid. 
44 In de verschillende kunstdisciplines waar de term postmodernisme is ingezet en onderwerp van 

discussie is geweest, heeft het modernisme (high modernism) waar het postmodernisme een reactie op 

was steeds iets anders betekend. Als gevolg hiervan verwijst ook het postmodernisme in al deze 

domeinen naar iets verschillends. Postmoderne literatuur, architectuur, dans, theater en film kunnen niet 

zo maar op één lijn worden geplaatst. Bovendien moet de inzet van de term in de afzonderlijke disciplines 

ook historisch gezien in verschillende periodes worden geplaatst. In de literatuur wordt de term 

gehanteerd vanaf de jaren ’60 (bijvoorbeeld door Howe en Hassan), in de architectuur vanaf midden jaren 

’70 (onder ander door Jencks), in de dans en performance vanaf de late jaren ’70 (bijvoorbeeld door 

Banes) en in de film en televisie pas vanaf de jaren ’80 (onder andere door Kaplan). Zie hiervoor:  I.Howe 

Decline of the new (1969), I.Hassan The dismemberment of Orpheus:  toward a postmodern literature 

(1971), C.Jencks The language of post-modern architecture (1977), C.Banes Terpsichore in sneakers:  

post-modern dance (1987), A.Kaplan Rocking around the clock:  music television, postmodernism and 

consumer culture (1987). 
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45 Raessens onderzoekt in Filosofie & Film. Vivre la différence:  Deleuze en de cinematografische 

moderniteit het begrippenpaar modern versus postmodern in respectievelijk de filosofische context 

(modern versus postmodern weten), de sociaal-historische context (moderniteit versus postmoderniteit) 

en de artistiek-culturele context (modernisme versus postmodernisme) vanuit de overtuiging dat een 

analyse van deze begrippen zowel bijdraagt aan een begrip van de hedendaagse tijd als de specifieke rol 

die film daarin speelt. 
46 De term ‘great divide’ is van Huyssen. Zie A.Huyssen After the great divide:  modernism, mass culture 

and postmodernism (Londen 1986). 
47 De eerste aanzet tot deze integratie werd al gegeven door de historische avant-gardebewegingen van de 

vroege twintigste eeuw. Reagerend op de toenemende autonomie van de kunst die tot een hoogtepunt 

kwam in het negentiende-eeuwse Estheticisme probeerden de avant-gardebewegingen kunst en leven 

weer radicaal op elkaar te betrekken. Zoals we in dit hoofdstuk hebben gezien probeerde een beweging 

als het Surrealisme in reactie op de rationalisering van het publieke leven bijvoorbeeld de aandacht te 

vestigen op het contingente, het toevallige, de chaos, het onbewuste en de droom. De historische avant-

gardebewegingen nemen hiermee een complexe positie in binnen het spanningsveld van het modernisme 

en het postmodernisme. Door sommigen (o.a. Huyssen) worden zij als vroege exponenten van het 

postmodernisme gezien, anderen (o.a. Vargish en Mook) benaderen de historische avant-

gardebewegingen als onderdeel van het Modernisme, terwijl weer anderen, zoals Bürger, het modernisme 

en de avant-garde benaderen als twee verschillende, maar zich tegelijkertijd en in relatie tot elkaar 

manifesterende fenomenen. De laatste wordt, in de argumentatie van Bürger, vooral gekenmerkt door 

een aanval tegen de kunst als instituut, de eerste door een aanval tegen de codes van de (kunstzinnige) 

taal. Huyssen maakt het onderscheid op zijn beurt onder verwijzing naar hun respectievelijke houding ten 

opzichte van de massacultuur. Het modernisme pleitte voor een radicale scheiding van de massacultuur 

en definieerde zichzelf daarmee als high culture, terwijl de historische avant-gardebewegingen zich tegen 

dit onderscheid verzetten. In het kader van dit onderzoek vestig ik niet de nadruk op de verschillen tussen 

de hoogmodernistische kunst en de historische avant-gardebewegingen. Ik plaats beiden binnen het 

perspectief van de moderniteit en het modernisme en breng vertegenwoordigers van beiden binnen dit 

perspectief  met elkaar in verband op basis van specifieke temporele ervaringen die een belangrijke plek 

innemen in hun werk. Zo kan in mijn benadering de hoogmodernistische roman van Proust met het 

Surrealisme in verband worden gebracht, ondanks grote onderlinge verschillen, op grond van een 

overeenkomstige interesse in de dimensies van de individuele, subjectieve tijdsbeleving.  
48 Bürger verwijst met deze uitspraak overigens naar de kunst van de historische avant-gardebewegingen 

en niet naar het postmodernisme. De relatie tussen deze bewegingen en het postmodernisme is in de 

vorige noot reeds besproken. 
49 Voor een bespreking van de pastiche als een van de belangrijkste kenmerken van het postmodernisme 

en het verschil tussen parodie, satire en pastiche zie Jameson (1998). 
50 Geciteerd in:  Annemiek Veelenturf, ‘Proust ‘vertaald’ voor theater’, Rotterdams Dagblad oktober 2002, 

13. 
51 Deze uitspraak deed Cassiers in een rondetafelgesprek met Dirk de Wit (film- en videoprogrammeur) en 

Annemie Vanackere (theaterprogrammeur) dat werd opgetekend door Marleen Baeten en in 2002 werd 

gepubliceerd in het Vlaamse tijdschrift Etcetera. Tijdens het gesprek stond de relatie tussen theater en 

nieuwe media centraal.  
52 Geciteerd in Dixon, Digital Performance (2007, 517). 
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53 Jameson hanteert het begrip postmodernisme niet om naar een specifieke stijl te verwijzen, maar als 

een periodiserend concept dat in staat is om relaties zichtbaar te maken en te duiden tussen de opkomst 

van nieuwe formele eigenschappen in een cultuur en de opkomst van een nieuw sociaal en economisch 

systeem. Dit nieuwe sociaal en economische systeem waar Jameson op duidt, is dat wat onder andere 

genoemd wordt ‘de postindustriële samenleving’, ‘de laatkapitalistische samenleving’, ‘de 

consumentenmaatschappij’, ‘de informatiemaatschappij’. Jameson dateert het begin van deze 

samenleving in de late jaren ’40 (in Amerika), in de jaren ’50 (in Frankrijk) en internationaal gezien in de 

jaren ’60. Het postmodernisme brengt volgens Jameson de ‘inner truth’  van de nieuwe sociale orde van 

het laatkapitalisme tot uitdrukking. (1998, 3). 
54 Cassiers geciteerd in:  NRC Handelsblad 28 februari 2003, 18. Auteur onbekend. 
55 Hoewel de zintuiglijke training van het subject voltooid lijkt te zijn, moeten we tegelijkertijd constateren 

dat de ervaring van ‘shock’ in een ander opzicht nog altijd even actueel is. De ervaring in contact te staan 

met de wereld om ons heen heeft ook geleid tot een enorme toename van de angst voor de Ander die 

onder andere door processen van migratie en toenemende media-aandacht steeds dichterbij en daarmee 

bedreigender is geworden. De aanslagen van 9/11 zijn een iconisch voorbeeld van een shockmoment uit 

de 21e eeuw tot nu.  
56 De populariteit van het ervaringstheater blijkt onder andere uit de selectie van de jury voor het 

Theaterfestival (TF1) 2008 waar de voorstellingen die tot de categorie van ervaringstheater gerekend 

kunnen worden ruim vertegenwoordigd waren. Het ervaringstheater kan in de traditie geplaatst worden 

van de live performance art van de historische avant-garde, de Happenings en de body-art uit de jaren 

’70 van de vorige eeuw.   
57 De illusie van bewegingscontinuïteit die film kan oproepen werd al aan het begin van de twintigste eeuw 

treffend besproken door Hugo Münsterberg die in zijn Photoplay (1916) in dit verband spreekt van het 

zogenaamde phi-fenomeen. 
58 Bordwell beschrijft de eigenschappen van de klassieke fictiefilm in:  Narration in the fiction film 

(Wisconsin 1985), 156-166. 
59 Kattenbelt citeert in dit verband Christian Metz die in 1977 in Le signifiant imaginaire:  psychoanalyse et 

cinéma al tot een zelfde conclusie kwam:  

 

sinds haar ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw (...) werd de film als het ware 

opgeslokt door de westerse en aristoteliese traditie van de op fiktie en representatie gebaseerde 

kunstvormen, door de traditie van diëgesis en mimesis, waarop de toeschouwers, niet alleen in 

de geest maar ook driftmatig, door de roman, het toneel en de figuratieve schilderkunst waren 

voorbereid en die dus voor de filmindustrie het meest rendabel was. Ook nu nog worden de 

meeste films in zekere zin volgens deze fiktieformule gemaakt (..).’ (1997, 127) 

 
60 Zie ook C.Kattenbelt, , ‘De autonomie van de zwijgende filmkunst’. Kattenbelt toont aan dat zowel de 

geschriften van de Franse filmcritici als van de Russische Formalisten sterk bepaald worden door het 

concept van de ‘photogénie’ en dat beiden de filmkunst opvatten als de film die zich uit de greep van het 

theater en de verhalende literatuur heeft bevrijd. 
61 Klemens Gruber spreekt in dit verband van ‘the staging of writing’. Zie hiervoor zijn artikel ‘The staging 

of writing:  intermediality and the avant-garde’ (2006), 181-193. 
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62 Henri Diamant-Berger (1895-1972) was van 1914-1919 uitgever van ‘Le Film’ en vanaf 1919 werkzaam 

als filmproducent. Zelf maakte hij in 1921-1922 de film LES TROIS MOUSQETAIRES 
63 André Antoine (1858-1943) was een belangrijke theaterregisseur aan het begin van de twintigste eeuw. 

Zijn opvattingen over theater ontleende hij aan het negentiende eeuwse Realisme en Naturalisme en aan 

het gedachtegoed van de 18e eeuwse theatertheoreticus Denis Diderot. Antoine regisseerde een aantal 

belangrijke realistische films tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog, waaronder Les FRÈRES CORSES 

(1917), LE COUPABLE (1917), LES TRAVAILLEURS DE LA MER (1918) en LA TERRE (1921-1921). 
64 Emile Vuillermoz (1878-1960) was een student van Gabriel Fauré en in de jaren ’10 en ’20 een 

vooraanstaande muziekcriticus. In zijn artikelen over film vergelijkt hij de film systematisch met een 

muzikale compositie. 
65 De traditie van de ciné-club werd geïnitieerd door Delluc in 1920. Zijn intentie was een massale ciné-

club beweging op gang te brengen die de filmindustrie en praktijk kon veranderen. Canudo nam het 

concept voor de club over van Delluc maar richtte zich specifiek op een klein, professioneel, cinefiel 

publiek van schrijvers, critici en makers. Hij stichtte de ‘Club des amis du septième art’ (CASA) 

waarbinnen de film als high-art gepredikt werd. In navolging van CASA werden er nog vele andere, 

minder elitaire, clubs opgericht. 
66 Zie Friedberg, Windowshopping (1993, 164). 
67 Germaine Dulac (1882-1942) schreef voor twee feministische tijdschriften La Française en La Fronde. 

Vanaf 1916 regisseerde ze meerdere films, zoals AMES DE FOUS (1918), LA CIGARETTE (1919), LA FETE 

ESPAGNOLE (1920), LA MORT DU SOLEIL (1922) en LA SOURIANTE MADAME BEUDET (1923). Deze lezing werd 

gegeven in het Musée Galliera. Ten tijde van deze lezing raakte Dulac sterk betrokken bij de ciné-club 

beweging. 
68 Robert Desnos (1900-1945) was een jonge dichter die zich aansloot bij de groep Surrealisten rondom 

André Breton. Van alle Surrealisten was hij wellicht met meest intens geïnteresseerd in de mogelijkheden 

van de film. 
69 Hoe profetisch het idee van Epstein was, bleek wellicht op 2 juni 1979 toen Live van choreograaf Hans 

van Manen in Theater Carré in première ging, waarin een camera live een danseres volgt en daardoor als 

het ware met haar ‘meedanst’. 
70 Marcel Gromaire(1892-1971) was een Franse schilder; een autodidact die na WOI onder de invloed 

kwam van Fernand Léger. Zijn eerste tentoonstelling werd gepresenteerd in de Salon d’Automne in 1921. 

In deze Salon organiseerde Riciotto Canudo regelmatig bijeenkomsten over film en kunst. 
71 De opvattingen van Gromaire vormen de basis voor het concept van een non-narratieve plastische film 

dat in de jaren ’20 steeds meer aanhangers vindt. De natuur van de film is volgens dit concept niet 

dramatisch of psychologisch, niet beschrijvend of documentair, maar plastisch:  dat wil zeggen, de 

representatie van vormen in rust of in beweging. Film als cineplastiek.  Deelnemers aan het debat die 

pleitten voor film als cineplastiek waren o.a. de schilder Fernand Léger (‘La Roue:  Sa valeur plastique’ – 

1922) en arts, historicus, biograaf en criticus Elie Faure (‘De la cinéplastique’ – 1922). 
72 Léon Moussinac (1890-1964) was hoofdredacteur van het tijdschrift Comoedia Illustré en redacteur bij 

twee uitgeverijen, eerst bij Editions Albert-Lévy en vervolgens bij La Lampe merveilleuse. Moussinac was 

hecht bevriend met Delluc die zijn eerste publicatie over film in Le Film mogelijk maakte. Verder was 

Moussinac dramaschrijver en dichter, al werd hij in die functie nooit werkelijk bekend. 
73 Apollinaire had zojuist samen met André Billy een poëtisch filmscript geschreven, La Bréhantine, dat 

werd geweigerd door de filmindustrie.  Hetzelfde overkwam onder andere Philippe Soupault en Marcel 



 330 

                                                                                                                                            
L’Herbier (waarbij van de laatst genoemde het poëtische script Le Torrent (1917) weliswaar niet werd 

geweigerd, maar wel zeer ingrijpend werd veranderd). In reactie op deze ontwikkelingen stelde Delluc, 

pleitbezorger van wat hij zelf noemde de ‘lyrische film’ (waarin de photogénie van het beeld poëtisch 

wordt ingezet), voor om ‘lyrische’ scenario’s te publiceren als bijzondere literaire teksten. Hij voegde de 

daad bij het woord en publiceerde een aantal van dergelijke scripts in Le Film. Dit vond navolging bij de 

schrijvers Blaise Cendrars, Pierre Albert-Birot en Jules Romains die ook allemaal negatieve ervaringen 

hadden met de filmindustrie en die hun eigen scenario’s in diverse tijdschriften begonnen te publiceren. 

Zo ontstond een experimentele vorm waarin dichters/schrijvers probeerden de poëtische, transformerende 

kracht van film in taal te vatten. Zie Abel (1988, 113). Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de ‘dichters’ 

in tegenstelling tot wat Hauser beweert hun weg naar de film wel degelijk weten te vinden, maar dat de 

filmindustrie hen niet welgevallig is. 
74 Philippe Soupault (1897- 1990) maakte deel uit van de groep van Dadaïsten en Surrealisten. Binnen 

deze groep was hij een van de eersten die zich interesseerde voor de film. Hij schreef filmrecensies, maar 

ook filmgedichten en diverse scenario’s. 
75 Blaise Cendrars (1887-1961) was schrijver, samen met Apollinaire een van de invloedrijkste dichters 

van de jaren tien van de vorige eeuw en redacteur. Cendrars werkte nauw samen met de Franse 

filmmaker Abel Gance en assisteerde hem bij het schrijven, regisseren en monteren van J’ACCUSE (1919) 

en LA ROUE (1922-23). Ook in Gance’s werk zien we de fascinatie voor het simultaan aanwezig terug. 

Interessant in relatie tot het werk van Guy Cassiers is Gance’s NAPOLEON (1927) dat vertoond werd met 

zijn Polyvision systeem, bestaande uit drie camera’s, drie projectoren en drie projectieschermen. Dit 

systeem wordt over het algemeen beschouwd als de voorloper op de ‘wide screen’, maar Gance gebruikte 

de drie aaneengesloten schermen niet alleen voor een panorama effect, maar ook om simultaan niet op 

elkaar aansluitende beelden te tonen en zo complexe ruimtelijke en temporele relaties tussen de beelden 

te creëren.  
76 Deze experimenten overschrijden overigens niet alleen de grenzen van de verschillende 

kunstdisciplines, zoals Friedberg in Windowshopping terecht opmerkt, maar ook de grenzen van de 

nationale cinéma, zoals blijkt uit films als SYMPHONIE DIAGONALE (Eggeling en Richter),  LE RETOUR A LA 

RAISON (Man Ray), BALLET MÉCANIQUE (Léger) en natuurlijk UN CHIEN ANDALOU (Dali en Bunuel). 
77 Deze tekst is verschenen in ‘La Poésie d’aujourd’hui :  un nouvel état d’intelligence’ (1921) 
78 Mijn bespreking van de door Epstein gesignaleerde overeenkomsten tussen poëzie en film  is gebaseerd 

op Kattenbelt’s bespreking van Epstein’s tekst in het artikel ‘De autonomie van de (zwijgende) filmkunst. 

Een wankel evenwicht tussen drama, proza en poëzie’. (1997) 
79 Benjamin geeft als voorbeeld het Dadaïsme en de film. Het morele shock effect dat in de Dadaïstische 

kunst besloten ligt, transformeert in film pas in een werkelijk fysieke shockervaring. (2007, 238) 
80 Ik wil hier zeker niet suggereren dat de ideeën van de vroege (Franse) film avant-garde alleen vorm 

hebben gekregen in de videokunst. In de meer experimentele vormen van film heeft men de zoektocht 

naar een niet narratieve esthetica vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw tot aan nu altijd voortgezet (ik 

noem slechts als enkele voorbeelden:  Vertov, Deren, Godard, Snow, Greenaway). De experimentele film 

is echter nooit dominant geworden en, zoals Tom Gunning stelt, noodgedwongen ‘underground’ gegaan. 

Video daarentegen is nooit op een vergelijkbare wijze als film primair in het teken komen te staan van een 

dominante narratieve, naturalistische esthetica. Video kan juist, niet alleen als kunstzinnig medium, maar 

ook als medium in de populaire cultuur, in verband worden gebracht met een niet narratieve esthetica. 
81 Uricchio zegt over zijn keuze voor het concept van het ‘televisuele’:   
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The reason for my shift from the object ‘ television’ to the condition ‘ televisual’ has to do with 

the ideal-typical status of a medium that was fully imagined and partially technologized in the 

last quarter of the nineteenth century, but that failed to prevail as a significant material practice.  

(2002, 104) 

 
82 Zo werd bijvoorbeeld bij aankondigingen voor films nadrukkelijk aangekondigd met welke technologie 

de film vertoond zou worden. Maar ook de live muzikale begeleiding bij de filmpjes kunnen we als een 

voorbeeld beschouwen van de mate waarin het bezoek aan de bioscoop als een live performance werd 

beschouwd. Het is ook om deze reden dat een bioscoop als filmtheater werd aangeduid. 
83 Torcelli spreekt ook nog kort van een derde generatie, maar gaat hier in haar onderzoek verder 

nauwelijks op in. Deze derde generatie brengt Torcelli in verband met de opkomst van digitale technologie 

halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw. (1996: 13-14) 
84 Torcelli geeft onder andere voorbeelden van filmpjes van daklozen, trippende hippies, communes en 

rockfestivals. Torcelli signaleert dat niet alleen de activistische videowerken, maar ook de meer 

kunstzinnige vormen van video van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw mediakritisch van aard 

zijn. Men zet zich met name fel af tegen het medium televisie dat in verband wordt gebracht met 

propaganda en  maatschappelijke controle en dat onder andere aan zou zetten tot consumentisme, 

passiviteit en ervaringsarmoede. Torcelli spreekt in dit verband van het ‘Anti-TV-Effekt’ (2002, 20-22) Aan 

video werd in het verzet tegen televisie een mobiliserende kracht en een politiek potentieel toegekend. De 

‘vroege’ video was in dit opzicht doordrongen van een sterk utopisch denken. (idem, 23-26) 
85 Torcelli geeft zowel voorbeelden van performances waarin de kunstenaar zelf als performer optreedt, als 

voorbeelden van video installaties waarin de toeschouwer/bezoeker de rol van de performer op zich 

neemt. (idem, 38-43) 
86 Zie bijvoorbeeld onderstaande citaat van  Curtis L. Carter uit zijn artikel ‘Video Art and Television’ 

(1979):  

 

(…) the establishment of a fuller understanding of video styles requires a clarification to the 

relationships between the functioning of the human mind and the image-producing capabilities of 

video (geciteerd in Torcelli, 169) 

 
87 Deze esthetiek van de snelheid vinden we tot op de dag van vandaag terug in videoclips op televisie en 

internet, maar bijvoorbeeld ook in de live beeldcollages van de jammende veejay. 
88 Het begrip van theater als een hypermedium ontleen ik aan Kattenbelt die stelt dat het theater in staat 

is om alle kunsten en media in zich op te nemen zonder dat het op een van deze kunsten is aangewezen 

om theater te zijn. (2006, 18) 
89 Evers volgt hier de redenering van F.X.Nicolas die deze specifieke metafoor uitgebreid bespreekt in ‘Du 

côté de la nature au côté de l’homme’ in:  Europe (augustus – september 1970), 74-84. De argumentatie 

van Nicolas verschilt volgens Evers van die van onder andere Genette die in Figures (Parijs 1966) van 

dezelfde metafoor zegt dat de eigenschappen van zee en bergen er slechts in verwisseld worden. De een 

was de ander geworden. 
90 Quesnoy verwijst hier met het begrip durée zo goed als zeker naar het concept van de duur zoals dat 

door Bergson werd geïntroduceerd in het Franse discours en dat met name onder intellectuelen en 
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kunstenaars zeer populair werd. Ten tijde van Proust waren veel critici overtuigd van de verwantschap 

tussen de opvatting over tijd van de filosoof en de schrijver. Zelf heeft Proust zich echter altijd verzet 

tegen de karakterisering van zijn werk als Bergsoniaans. Voor een uitgebreide bespreking van de 

vermeende invloed van Bergson op Proust zie:  Joyce N.Megay. Essaie de mise au point de la question de 

l’influence de Bergson sur Proust (Parijs 1976). 
91 De volgende bespreking van de wisselwerking tussen de verbeeldingsprincipes van film en video en 

theater is grotendeels overgenomen uit mijn artikel ‘Swann’s way:  video and theatre as an intermedial 

stage for the representation of time’ in:  Intermediality in theatre and performance, red. F.Chapple en 

C.Kattenbelt, (2006, 67-80). In dit artikel baseer ik mij op de vergelijking van film en theater door 

Kattenbelt in zijn proefschrift Theater en Film (1991). Kattenbelt vertrekt voor zijn vergelijking vanuit  het 

mediavergelijkende discours van de Russische Formalisten en theoretici als Lukás en Balázs. Groot 

Nibbelink hanteert de vergelijking tussen theater en film van Kattenbelt op haar beurt om in haar 

elektronische artikel ‘Verhevigde werkelijkheid’ de invloed van video op de verbeeldingsprincipes van 

theater te onderzoeken. In:  E-view 99 (2000) 1. Http: //comcom.kub.nl/e-view/99-1/groot.htm. Laatst 

geraadpleegd 1-5-2009. 
92 In het laatste werkboek van de Proustcyclus  - Op zoek naar de verloren tijd. Proust 4:  De kant van 

Marcel - blikt Paul Kooij terug op de cyclus en staat hij onder andere stil bij de manier waarop zijn acteren 

zich in de loop van de cyclus heeft ontwikkeld. (2005, 179-181)  
93 Bertolt Brecht zet zijn opvatting over de radicale scheiding der elementen uiteen in zijn Anmerkungen 

zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny’ (1930). Ik baseer mij op de tekst zoals deze is 

opgenomen in Michael Schwaiger (red.), Bertolt Brecht und Erwin Piscator:  Experimentelles Theater im 

Berlin der Zwanzigerjahre (2004). 
94 In de roman is het niet Swann maar de schilder Bergotte die na een bezoek aan de tentoonstelling van 

Vermeer sterft. Bergotte komt echter niet in de Proustcyclus voor. Een aantal van zijn teksten en aan hem 

verbonden thema’s is door de makers aan de figuur van Swann gekoppeld. 
95 Mijn bespreking van de filmfilosofie baseer ik behalve op het werk van Deleuze zelf vooral op twee 

publicaties waarin de filmfilosofie van Deleuze zeer gedetailleerd wordt besproken en uitgewerkt. In beide 

publicaties wordt ook veel aandacht besteed aan de relatie tussen de filmfilosofie van Deleuze en de 

filosofie van Bergson en aan de wijze waarop Deleuze film als het ware door de filosofie van Bergson leest. 

In Filosofie & Film. Vivre la différence:  Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001) komt Joost 

Raessens enerzijds tot een kritische reconstructie van Deleuzes argumentatie over de verschillen tussen 

het bewegingsbeeld (de klassieke film) en het tijdsbeeld (moderne film), anderzijds vormt dit proefschrift 

een constructie van een Deleuzeaanse lezing van cinematografische moderniteit. In Deleuze on cinema 

(2003) heeft Ronald Bogue zich ten doel gesteld om de complexe argumentatie en de vele impliciete 

referenties naar andere filosofen en debatten in de filmfilosofie van Deleuze inzichtelijk te maken en zo de 

aandacht te vestigen op de op voorhand wellicht niet duidelijke coherentie van zijn denken over film. 
96 Zie voor de argumentatie van Deleuze Cinema 2:  the time-image (1989,  25-30). Hij neemt hier vooral 

stelling tegenover de linguïstisch bepaalde semiotiek van Christian Metz. 
97 Deleuze zoekt hier aansluiting bij de semiotiek van Peirce. Zie Cinema 2:  the time-image (1989, 30-

34). 
98 Bogue stelt dat Bergson vertrekt vanuit een benadering van de wereld als een geheel aan beelden. 

Zowel subject als object worden door hem als beeld begrepen (2003, 4). 
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99 Deleuze wijst als voorbeeld van een vroege tendens van de doorbreking van de eenheid van de 

handeling bijvoorbeeld naar Delluc, die in zijn functie als scriptschrijver, zo zegt Deleuze, ‘wanted to 

plunge the drama into a multiplicity of facts’.  
100 Raessens benadrukt in zijn lezing van Deleuze’s filmfilosofie overigens dat het bewegingsbeeld niet per 

definitie ‘klassiek’ is en het tijdsbeeld niet per definitie ‘modern’, maar dat zowel in het bewegingsbeeld als 

in het tijdsbeeld klassieke en moderne varianten onderscheiden kunnen worden. Raessens spreekt in dit 

verband van cinematografische moderniteit (2001, 21) die zich dus zowel in het bewegingsbeeld als in het 

tijdsbeeld kan manifesteren.  
101 Zie voor Lehmann’s argumentatie onder andere pagina 47-48 (Brecht) en 56-58 (Artaud). 
102 Ik baseer mij op de Engelse vertaling van Arthur Mitchell, Creative Evolution (New York 1913). 
103 Ik baseer mij op de Engelse vertaling van Nancy Margaret Paul en W.Scott Palmer, Matter and Memory 

(New York 1911). 
104 Als pionier en zelfs uitvinder van het ‘theater van de traagheid’ noemt Lehmann Robert Wilson. 
105 Deleuze onderscheidt  met betrekking tot het bewegingsbeeld vier tendensen van montage:  

organische montage (Griffith), dialectische montage (Eisenstein, Pudovkin en Vertov) intensieve montage 

(Murnau, Lang, Wiene) en kwantitatieve montage. Deze laatste tendens brengt hij in verband met  de 

montagestijl van de vroege Franse film uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, in het bijzonder 

die van filmmakers als Epstein, Gance, L’Herbier, Renoir, Dulac en Delluc. De Franse montage drukt zich 

uit in wat Deleuze noemt een mechanische compositie van bewegingsbeelden. De subjecten en objecten in 

het beeld functioneren vooral als dynamische onderdelen van een bewegingsmachine en dragen zo bij aan 

geometrische configuraties. Volgens Deleuze vloeit de Franse stijl van montage voort uit de fascinatie van 

de makers voor photogénie en het feit dat zij dit vooral opvatten als een functie van mobiliteit. Beweging 

wordt door deze makers als de belangrijkste esthetische kwaliteit van geprojecteerde beelden gezien en 

zij proberen dan ook, aldus Deleuze, om in elk beeld een maximum aan beweging naar boven te halen. 

Het uiteindelijke ideaal dat de Franse vroege film volgens Deleuze nastreeft in deze maximalisering van de 

mobiliteit, en waarin het volgens hem overeenkomt met de Franse schilderkunst, muziek en literatuur van 

die tijd, is dat van gelijktijdigheid, de opeenstapeling van op zich opeenvolgende temporele bewegingen 

die tegelijk worden getoond maar die voor de toeschouwer bijna onmogelijk allemaal waar te nemen zijn. 

Op deze wijze brengt dit beeld volgens Deleuze de beweging van het geheel dat voortdurend aan 

verandering onderhevig is tot uitdrukking. Zie verder Cinema 1:  the movement image (47-81) en Bogue’s  

Deleuze on cinema (48-64). 
106 Voor een uitgebreide bespreking van de optische en auditieve tekens zie paragraaf 1, hoofdstuk 1 in 

Cinema 2:  the time image (1989, 1-13) 
107 Lehmann stelt dat het geen toeval is dat veel kunstenaars van het postdramatische theater 

oorspronkelijk uit de beeldende kunst komen. Ditzelfde geldt voor Cassiers die een achtergrond heeft als 

grafisch kunstenaar en die op de kunstacademie begon te experimenteren met de mogelijkheden van 

theater. 
108 Hoewel volgens Deleuze in sommige herinneringsbeelden principes van causaliteit en lineariteit 

stelselmatig doorbroken worden en doorbroken blijven, stelt Deleuze dat zowel de conventionele flashback 

als de meer onconventionele herinneringsbeelden uiteindelijk beiden ontoereikend zijn om de virtualiteit 

van het verleden te verbeelden, omdat zij per definitie altijd een actualisering van dat verleden in het 

heden behelzen. Deleuze concludeert hieruit dat het herinneringsbeeld niet in staat is om de tijd direct te 

verbeelden, het representeert slechts een voormalig heden. (1989, 54) Ik volg in dit verband Raessens in 
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wiens benadering ook het herinneringsbeeld een uitingsvorm kan zijn van de moderniteit van het 

tijdsbeeld, ‘tenminste daar waar het breekt met de klassieke, clichématige verbinding van waarneming en 

handeling en een dieper inzicht in de werkelijkheid combineert met een affirmatieve levenshouding.’ 

(2001, 178-179) 
109 Ik heb deze stelling gepresenteerd tijdens een paperpresentatie op 25 mei 2007 in Montréal, Canada 

tijdens het congres Théatre, l’intermédialité et les nouveaux médias, georganiseerd door het CRI (Centre 

Recherche Intermédialité) van de universiteit Lantiss en uitgewerkt  in het artikel ‘Theater, video en  

kristallisering van de tijd’ dat in 2009 is gepubliceerd in de bundel Theater Topics: Concepten en objecten. 

Amsterdam: AUP, 2009. Red. Maaike Bleeker e.a. Delen van deze paperpresentatie  en van dit artikel heb 

ik in de volgende paragrafen verwerkt. 
110 Zie voor Auslander’s kritische bespreking van de vermeende ontologische verschillen tussen live 

performance en gemediatiseerde performances hoofdstuk 2 Live performance in a mediatized culture. 

(1999: 10-60) 
111 Deleuze noemt twee filmmakers waarvan de films gekenmerkt worden door deze gelijktijdigheid van de 

lagen van het verleden:  Welles en Resnais. In Citizen Kane worden verschillende lagen van het verleden 

tevergeefs doorzocht op de betekenis van rosebud. De waarheid van Rosebud wordt nimmer achterhaald. 

In L’année dernière a Marienbad beweert een man dat hij een affaire heeft gehad met een getrouwde 

vrouw die zich daar echter niets van kan herinneren. Het is onduidelijk wat de status is van de 

verschillende lagen van het verleden die de man en de vrouw omschrijven. Ofwel de vrouw herinnert zich 

niets omdat de man liegt ofwel zij liegt zelf. 
112 Volgens Deleuze wordt dit tijdsbeeld het meest duidelijk zichtbaar in de films (en scripts) van Robbe-

Grillet. Zie The time-image, 1989, 103-105. 
113 Op de werking en betekenis van de jaartalprojecties zal ik in deze analyse verder niet ingaan. Ook in 

deel drie en vier maakt Proust van dit principe gebruik en dit opzicht wijzen de verschillende delen naar 

elkaar vooruit en terug. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op de manier waarop de Proustcyclus als 

serie functioneert. Het is dan ook in het hoofdstuk over de cyclus als serie dat ik nader op deze projecties 

in zal gaan. 
114 Na de pauze is het voorste projectiescherm verdwenen en is alleen het achterste projectiescherm nog 

aanwezig met daarvoor de camera’s. De ruimte is veel groter en kent niet langer een “tussenruimte”. Er 

kan niet langer een spel met ervoor, erachter en ertussen gespeeld worden. Alles is voorkant geworden, 

zichtbaar, en dit past bij het gedeelte na de pauze dat in het teken staat van het openbare leven, de 

salon, de wereld waar het draait om zien en gezien worden. Aan het eind van voorstelling, als de salon is 

afgelopen en één van de belangrijkste gasten van de salon, Swann, dood is gegaan, keert het voorste 

projectiescherm weer terug en hiermee ook het perspectief van de verteller en de herinnering en de 

reflectie. 
115 In de voorstelling wordt niet aan een concreet jaartal gerefereerd. De grootmoeder van de historische 

figuur Proust echter overleed in 1895.  
116 In Plaatsnamen:  de naam het derde deel van het romandeel De kant van Swann (1913) beschrijft 

Proust de sensatie die namen van personen en plaatsen bij ons kunnen oproepen. Namen belichamen 

verlangens, fantasieën en dromen. Namen manifesteren zich als een aura in wiens stralen wij ons willen 

koesteren. Daarom willen wij zo dicht mogelijk in de buurt komen van de personen en plaatsen die de 

dragers van deze namen zijn. Zo is Proust/Marcel bijvoorbeeld obsessief geinteresseerd in de familie van 
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de Guermantes en droomt hij van steden als Florence en Venetië. Tegelijkertijd laat de schrijver ons de 

ontluistering zien wanneer het gedroomde ideaal en de werkelijkheid niet overeen blijken te komen. 
117 De bol is geinspireerd op de installatie Globe-Jungle (2001) van de Japanse kunstenaar Yasuhiro 

Suzuki. Globe-Jungle bestaat uit een draaiend klimrek van anderhalve meter doorsnede, waar kinderen 

overdag in kunnen spelen. Een videocamera maakt daarvan opnames, terwijl een andere camera hun 

directe omgeving opneemt, vanuit het binnenste van de "globe". Deze verschillende perspectieven op de 

globe vormen samen het beeldarchief van de dag. Na zonsondergang wordt dit van twee kanten 

geprojecteerd op de spijlen van de globe. Door aan het rek te draaien, vormen de spijlen een oppervlak 

waardoor de projecties zichtbaar worden. 
118 Noem het toeval, maar de actrice Marlies Heuer, die de rol van Albertine en Andrée vertolkte, zat 

tijdens de repetities en een deel van de voorstellingen met haar voet in het gips. Alhoewel de artistieke 

keuze om Albertine en Marcel niet buiten het speelvlak te laten treden al was genomen, droeg de beperkte 

bewegingsvrijheid van Marlies Heuer ertoe bij dat de actrices zich in hun spel vaak beperkten tot liggen en 

zitten. 
119 Meindert Evers stelt dat het grote verschil tussen Swann en Proust (de narrateur) is dat Swann 

vrouwen volledig vereenzelvigt met het kunstwerk waar hij hen op vindt lijken, terwijl bij Proust de 

vergelijkende metafoor vooral dient ‘om het geziene te verhogen, te verhelderen, te illumineren’. In de 

redenering van Evers voert de schrijver Proust de figuur Swann (en later Charlus) op als toonbeeld van de 

estheet die zich schuldig maakt aan estheticisme en dilettantisme. Een neiging die hij zelf soms ook heeft 

en waar hij zich op deze manier van zuivert (2004, 73-74). In de theaterserie is de ik-figuur echter veel 

nadrukkelijker dan in de roman gesplitst in de rol van Marcel en de oude Proust. De jonge Marcel bij 

Cassiers is in alle opzichten evenzeer een estheet als Swann. Slechts bij de oude Proust vinden we het 

inzicht in de verraderlijke eigenschap om een kunstwerk te substitueren voor de werkelijkheid. 
120 De affaire Dreyfus betreft de veroordeling van de Franse kapitein Dreyfus in 1894 voor spionage voor 

de Duitsers. Naar aanleiding van het proces laait er een golf van antisemitisme op in Frankrijk:  Dreyfus is 

van joodse komaf. Na de veroordeling van Dreyfus blijkt dat het proces niet eerlijk is verlopen.  Racisme 

heeft de uitslag beïnvloed. Nog later blijkt dat niet Dreyfus maar een andere kapitein, Esterhazy, heeft 

gespioneerd. Het hoofd van de inlichtingendienst dat de onschuld van Dreyfus aan het licht brengt, wordt 

per direct overgeplaatst naar Tunesië.  
121 De videobeelden in De kant van Charlus zijn gecreëerd door het Kantoor voor Bewegend Beeld. Het 

videoconcept hebben zij in samenwerking met Marc Warning ontwikkeld, die ook verantwoordelijk was 

voor het gehele toneelbeeld. 
122 Delen van deze analyse zijn overgenomen uit mijn artikel ‘De kristallisering van tijd’  dat is verschenen 

in Theater Topics: Concepten en objecten. Amsterdam: AUP, 2009. Red. Maaike Bleeker e.a.  
123 Het feit dat Marcel nog niet in de wereld van de salon is opgenomen wordt onder andere zichtbaar in 

het kostuum van Marcel. De mannen in de salon dragen allemaal hetzelfde basiskostuum; een witte broek 

en een wit overhemd, met een grote uitsparing ter hoogte van de borstpartij. De blote borst van de 

mannen kan in verband worden gebracht met ‘het jezelf op de borst kloppen’, ‘met de borst naar voren 

lopen’. Ieder kostuum heeft een extra accent meegekregen dat de aandacht op het personage vestigt. De 

broek van Baron de Charlus heeft enorme splitten aan de zijkant die zijn benen tonen, om zijn nek draagt 

hij een extravagante zijden strik. De uitsparing in het overhemd van de schilder Bloch is afgezet met een 

overdaad aan veren. Het kostuum nodigt in alle opzichten uit tot pronk-, balts- en haantjesgedrag. Het 

kostuum van Marcel ontbeert zo’n extravagant detail. De blote bast van Marcel is die van een groentje; 
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slechts een kippenborst. In het verloop van de voorstelling als Marcel een gewaardeerd lid van de beau 

monde wordt, verandert het kostuum van Marcel. Ook hij heeft nu een strik om zijn nek. Opvallend is dat 

hij in zijn poging om erbij te horen de stijl van de baron imiteert. 
124 De wijze waarop in De kant van Charlus de subjecten tegelijkertijd vanuit verschillende standpunten 

worden vertoond op meerdere projectievlakken doet onder andere denken aan een aantal projecten van 

Andy Warhol, waaronder Outer and Inner Space (1965) en Chelsea Girls (1966). Zie voor een bespreking 

van deze projecten Anne Friedberg The Virtual Window (2006, 207-210).   
125 In zijn artikel ‘Theater en de ontmaskering van de werkelijkheid als enscenering’ (2006) stelt 

Kattenbelt dat het theater als live performance bij uitstek in staat is om de volledige enscenering van de 

werkelijkheid die kenmerkend is voor onze hedendaagse gemediatiseerde werkelijkheid bloot te leggen en 

weer zichtbaar te maken. (41) 
126 ‘a kind of laser which comes and cuts into the crystal, disorganizes its substance, hastens its darkening 

and disperses its sides, under a pressure that is all the more powerful for being external.’ (vert. S.M) 
127 De mate waarin we inzicht hebben in actuele oorlogen wordt niet alleen bepaald door de mate van 

media-aandacht die er voor het betreffende conflict bestaat, maar evenzeer door de mate waarin we erin 

geinteresseerd zijn. Deze twee aspecten hangen overigens natuurlijk zeer nauw met elkaar samen en 

bepalen elkaar over en weer. Feit is dat voor veel Europeanen die nog nooit direct met oorlog zijn 

geconfronteerd oorlog toch een ver-van-mijn-bed-show blijft, hoe zeer de toenemende globalisering de 

oorlog en de dreiging van terreur ook dichterbij heeft gebracht. In dit opzicht verschilt de attitude van de 

salongasten wellicht dan ook minder van de wijze waarop wij met oorlog en de grote wereldproblematiek 

omgaan dan we op het eerste gezicht geneigd zijn te denken. 
128 De tekst in deze paragraaf is met wat kleine wijzigingen overgenomen uit een eerder gepubliceerd 

artikel van mijn hand:  ‘Een esthetica van het verschil’. Het artikel werd in 2005 gepubliceerd in het 

tijdschrift  Rekto Verso. 
129 De hypothese van de eeuwige terugkeer keert in veel verschillende werken van Nietzsche terug. O.a. in 

Unzeitgemäße Betrachtungen (1873-1876), Fröhliche Wissenschaft (1882) en Also sprach Zarathustra 

(1883).  
130  Zie het artikel ‘De multizintuiglijke theatertaal van Guy Cassiers’ in de ro theaterkrant (2005). 
131 Zie hiervoor ook het artikel van Henk Oosterling ‘Sens(a)ble intermediality and interesse. Towards an 

ontology of the inbetween’. In dit artikel brengt Oosterling het inbetween zijn in verband met inter-esse 

en differentie. Hij stelt dat interesse onverschilligheid uitsluit. (2003, 45) 
132 De uitspraak van Cassiers verscheen in de recensie ‘HMA:  theatrale zoektocht’ in het Utrechts 

Nieuwsblad van 29 mei 1996. 
133 Lyotard zet zijn filosofie over het onmenselijke uiteen in  L’ inhumain. Causeries sur le temps (Parijs:  

Galilée 1988). 

 


