
M A R C E L PROUST 

Gesprek met mama. Het artikel in Le Figaro 

W A C H T E N D OP DE DAG sloot ik mijn ogen. Ik dacht aan het artikel dat 

ik lang geleden al naar Le Figaro had gezonden. Ik had zelfs de druk-

proeven gecorrigeerd. Steeds wanneer ik ' s ochtends de krant open-

vouwde, hoopte ik het aan te treffen. A l dagen had ik de hoop opgegeven 

en ik vroeg me af of ze allemaal op zo'n manier werden geweigerd. 

Even later hoorde ik iedereen opstaan. Mama zou zo meteen mijn ka

mer binnenkomen, want toen al sliep ik slechts overdag en wenste men 

mij goedenavond na de post. Ik deed mijn ogen weer open, de dag was 

aangebroken. Er kwam iemand mijn kamer in . Even later kwam mama 

ook binnen. Aarzelen hoefde je nooit wanneer je wilde begrijpen wat 

zij deed. Daar zij haar hele leven niet een keer aan zichzelf heeft ge

dacht, en zij zowel in haar kleinste als grootste daden enkel ons welzijn 

en, vanaf het moment dat ik ziek werd en mijn welzijn ijdele hoop 

bleek, mijn plezier en mijn troost voor ogen heeft gehad, was het niet 

zo moeilijk om met deze sleutel, die ik vanaf de eerste dag al in mijn 

bezit had, in haar manier van doen haar bedoelingen te raden en in te 

zien dat ze daarmee mij op het oog had. Toen ik, na haar goedemorgen, 

zag dat er een u i tdrukking van verstrooidheid, van onverschilligheid op 

haar gezicht verscheen, terwijl zij achteloos Le Figaro bij mij neerlegde 

- maar zo dichtbij dat ik me niet kon verroeren zonder hem te zien -

toen ik haar, meteen daarna, overhaast de kamer uit zag gaan, als een 

anarchist die een bom heeft geplaatst, en zag dat zij met een ongebrui-

kelijke heftigheid mi jn oude dienstbode de gang weer op duwde, pre

cies op het moment dat die binnenkwam, en die niet begreep wat zich 

voor buitengewoons i n de kamer af ging spelen, waar zij niet bij mocht 

zijn, begreep ik onmiddellijk wat mama voor mij had wil len verbergen, 

namelijk dat het artikel verschenen was, dat zij mij er niets van had 

gezegd, opdat mijn verrassing volkomen zou zijn, en dat zij niet wilde 

dat iemand door zijn aanwezigheid mijn vreugde zou kunnen beder-

ven of alleen maar mij zou kunnen dwingen er niets van te laten bl i j 

ken, uit vrees voor een onheuse reactie. Mama heeft nooit op die ma

nier de post achteloos bij mij neergelegd, als er niet een artikel van mij 

of over mij of over een mij geliefd persoon, dan wel een pagina van 

Jammes o f van Boylesve, voor mij betoverende lectuur, o f een brief in 

een dierbaar handschrift bij was. 


