
Piet Thomas is, naast en vanuit zijn academische opdracht aan de KU Leuven en aan 
de KULAK, een leven lang op tal van domeinen werkzaam geweest: als hoogleraar 
literatuur, als criticus van zowel proza als poëzie, als vertaler, als bloemlezer, als 
dichter en als inleider op het artistieke werk van anderen. Kan men zoiets in één 
oogopslag, of in dit geval in een afgebakende verzameling, proberen te overzien? Kan 
men een tijdsverloop van decennia laten oplichten aan de hand van slechts enkele 
momentopnames of beperkte coupures daaruit? Tot op zekere hoogte misschien wel, 
maar op voorwaarde dat de lezer zich bestendig realiseert dat hij in de voorgelegde 
keuze het totaalbeeld niet krijgt.

Uit het omvangrijke pakket van Piet Thomas’ kritische opstellen en voordrachten stel-
de Jooris van Hulle in 2009 al een verzamelbundel samen onder de titel Experiment 
en traditie (Kortrijk / Brussel: Groeninghe). Met het nu voorliggende boek reikt Piet 
Thomas ons zoiets als een ‘vervolg’ daarop aan: opnieuw met de titel Experiment en 
traditie, maar nu nummer II. De manier waarop de 26 teksten in rubrieken werden in-
gedeeld, is niet zonder meer identiek aan die in het eerste boek maar toch zeer gelijk-
lopend: een gedeelte over Nederlandstalige poëzie (17 teksten), daarna een afdeling 
over Nederlandstalig proza (3 teksten), ten slotte opstellen die zich ruimer bewegen 
op het domein van de psychoanalyse, de plastische kunsten en de religie (6 teksten). 

Woord vooraf
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Op een aantal punten kunnen we dit tweede boek nu eens als een aanvulling, dan 
weer als een explicitering of afronding van bijdragen uit het eerste beschouwen. De 
figuur van Hubert Van Herreweghen bijvoorbeeld, die we in het eerste boek slechts 
aantroffen als illustrerende vermelding in een overzichtsartikel, is nu prominenter 
aanwezig door de opname van twee kritieken die specifiek aan zijn dichterlijke arbeid 
zijn gewijd. Omgekeerd behandelt een relatief bondige bijdrage in dit tweede boek 
het gedicht ‘reisgeld’ van Miriam Van hee, terwijl zij in het eerste werk tien volle 
pagina’s toegemeten kreeg die in ruimere zin ingingen op haar literair oeuvre. Twee 
teksten over Stijn Streuvels in de vorige opstellenbundel worden hier geconcretiseerd 
door een derde bijdrage, in dit geval een motiefstudie toegespitst op het autobiogra-
fische Heule. De poëzie van Gezelle, die in het eerste boek al ter sprake kwam, krijgt 
in deze tweede collectie meer aandacht: over de vele publicaties die vóór en in de 
loop van 1999 – een herdenkingsjaar – over de dichter tot stand kwamen, wordt er 
ons een uitvoerig overzichtsartikel aangereikt, leerzaam voor wie meer in detail wil 
natrekken hoe de academicus Piet Thomas uiteenlopende studies tegen het licht weet 
te houden; drie tekstcommentaren van zijn eigen hand, uit hetzelfde jaar, vullen dat 
interesseveld aan.

*

Wie bij de bronvermelding in het nu gepresenteerde boek de jaartallen natrekt waar-
in de gebloemleesde teksten voor het eerst verschenen, zal algauw merken dat het 
materiaal voor deze selectie vaak heel wat ouder is dan de bijdragen die werden gese-
lecteerd voor de samenstelling van het eerste deel. Niet minder dan twaalf bijdragen 
op het lijstje dateren uit de periode 1959-1962. De overige veertien bestrijken, sterk 
gespreid, de periode van 1972 tot 2003 – met een concentratie van vier in 1999. 

Juist omdat nogal wat bijdragen tot stand kwamen binnen het heel specifieke tijdskli-
maat van de late jaren 50 en de vroege jaren 60 – in tien ervan gaat het dan ook nog 
eens om kritische bijdragen of beschouwingen over de toenmalige poëzieproductie 
in Vlaanderen – is de titel Experiment en traditie bij deze tweede bundel misschien 
nog beter van toepassing dan bij de eerste. Van de heersende spanningsvelden in 
de literaire kritiek van die periode dragen de hier opgenomen teksten immers dui-
delijk de sporen: ze illustreren concreet hoe het modernistische en het traditioneel 
georiënteerde poëzieconcept vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden en tevens wat 
in die discussie de inzichten van bijvoorbeeld het tijdschrift Dietsche Warande en 
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Belfort en van zijn medewerker Piet Thomas waren. In het debat stelde hij zich im-
mers niet neutraal op. Hij participeerde aan het heersende dispuut, soms fel, en bleef 
onvermoeibaar actief om zich met zijn poëziekritieken op een eigen positie en met 
afgetekende, persoonlijke inzichten te profileren.

Kenmerkend voor de discussie van die dagen was een vaak hoge graad van verweven-
heid tussen strikt esthetische en meer ethisch georiënteerde criteria. Daarin werk-
ten de eigenschappen van de naoorlogse jaren overigens opvallend sterk door. De 
spanning tussen oud en nieuw in de poëzie – of anders gezegd: tussen behoud en 
verandering, ‘experiment’ en ‘traditie’ dus – ging (formeel) over wat toen een onover-
brugbare kloof leek tussen uitgebalanceerde orde of klassiek evenwicht enerzijds en 
ogenschijnlijke wanorde, ‘grilliger’ vormgeving anderzijds; over wat men later, ook al 
in verband met het voorafgaande decennium, een ‘harmoniemodel’ en een ‘dishar-
moniemodel’ ging noemen. Dat discours over de vormgeving van de gedichten werd 
terzelfder tijd echter (inhoudelijk) bijgekleurd door meningsverschillen van filosofi-
sche en/of ideologische aard – een bijkomend probleem dat de gedachtewisseling ge-
regeld vertroebelde. Op artistiek vlak stonden zo ook confessionelen en vrijzinnigen 
soms lijnrecht tegenover elkaar. Het kan helemaal niet verwonderen dat sommige 
teksten van Piet Thomas uit die tijd daar de sporen van dragen, zeker aangezien ze 
verschenen in een blad zoals Dietsche Warande en Belfort. Laten we die vaststelling 
echter uitdiepen met de vereiste kritische zin en dus vooral de bijdragen zelf grondig 
lezen. Dan blijkt dat er veel meer nuancering nodig is, dat niet alle genoemde oppo-
sities van de toenmalige tijdsgeest zomaar simplistisch als ‘synoniemen’ van elkaar in 
twee kolommen kunnen worden ingeschreven en vooral dat Piet Thomas als kritisch 
auteur niet zonder meer kan worden gesitueerd aan één kant van de discussie.

De allereerste bijdrage, een tekst uit 1959, kan die vaststelling al enigszins illustreren. 
Thomas noemt de ‘navrante bestaansonrust, en vooral de doem der zinnen (…) blij-
vende kenmerken van de moderne lyriek.’ Bij de introverte Hubert Van Herreweghen 
doen zij zich volgens hem in hoge mate gelden, ‘en wel bijzonder pijnlijk, omdat 
de gemoedskwellingen geconfronteerd worden met een onverzoenbaar ethos’. Uiter-
aard parafraseert Thomas hierin, op een abstracte manier, een thematiek die bij de 
schrijver van de verzen uitgesproken aanwezig was – ook waar het gaat om ‘erfzon-
dige verontrusting’ en ‘persoonlijke schuld’. Toch stellen we vast dat hij, mede vanuit 
zijn waardering voor de inhoud, de dichter uiteindelijk prijst omdat hij ‘een complex 
geestelijk leven’ weet te binden ‘aan een persoonlijke verhouding tot het woord’. Tho-
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mas heeft het nergens begrepen op de ‘exhibitionistische openhartigheid die authen-
ticiteit doorkruist’. Inzake het formele aspect van Van Herreweghens poëzie prijst hij 
daarom op de eerste plaats het ‘groot lyrisch concentratievermogen’ en de ‘intuïtieve 
ordeningskracht’: een dichter ‘moet zijn creatieve aanleg kunnen ordenen zonder de 
spontane gemoedsopwellingen te schaden’. Hij neemt het in zijn slotzin op voor de 
‘fundamentele ernst’ en de ‘uitzonderlijke vormkwaliteiten’ die hij in dit werk heeft 
aangetroffen en hij hekelt daarbij in één adem, naar aanleiding van de uitgereikte 
staatsprijs, ‘de clowneske, niet talentloze doch evenmin benijdenswaardige capriolen 
van de heer Burssens.’ 

Wanneer hij in een andere tekst Gust Gils portretteert als een ‘verwoed ontmaske-
raar’, lijken de levensbeschouwelijke argumenten zelfs te overwegen, al twijfelt hij 
daarom niet aan de authenticiteit van de gedichten. Nadat hij echter verwezen heeft 
naar de ‘onthulling’ van ‘latente driftmatigheid’ bij de moderne mens en naar de ‘bij-
zonder wrange bijsmaak’ daarvan in het werk van Sartre en Camus, en nadat hij in de 
poëzie van Gils de vinger heeft gelegd op de alomtegenwoordige ‘schaduw van Kafka’, 
werpt hij zijn lezers een resem retorische vragen voor de voeten: ‘Is het rechtvaardig 
dat de natuur ontgelden moet wat een absurde existentiële ervaring aan wanhopig-
heid meebrengt? Is het omdat men krankzinnigheid boven blindheid verkiest, omdat 
men onaangepastheid voor noodzakelijk houdt, dat men de bevrijdende waarde van 
een mildere levensaanvaarding (…) over het hoofd mag zien?’ ‘Nu de experimentele 
beweging een periode van zelfbezinning doormaakt’ rekent hij voor Gust Gils op 
‘de moed (…) om zijn positieve levenswil te doen zegevieren’. Net zo waardeert hij 
in het werk van de jonge Firmin Van der Poorten dat die in een bundel uit 1944, na 
‘het rampzalige tijdsgebeuren’ van de wereldoorlog, de poëzie weet te beleven ‘als een 
middel om schoonheid te garen uit een innerlijk zoeken naar een evenwicht tussen 
pijn en vreugde, angst en verwachting, geestdrift en vervoering.’ Of hij wijst waarde-
rend op ‘de ernst van deze dichtkunst’ en op de ‘expressionistische affiniteiten’ erin 
‘met de broederlijke idealen (…) in het werk van Moens en Marsman’. 

Piet Thomas was niet de enige criticus die tot lang na de oorlog de hoop bleef koes-
teren dat er zich bij de jongere generatie zoiets als een humanitair reveil zou ont-
wikkelen dat, in samenhang met een modernere én toegankelijke vormgeving, aan 
de poëzie in Vlaanderen een vernieuwd elan zou verlenen. Uiteraard hebben deze 
vaststellingen even goed te maken met de manier waarop hij, toen en nu, zijn roeping 
en zijn priesterschap beleeft. Het zou echter van bekrompenheid, zelfs van kwaad-
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willigheid getuigen om ze tot die ene, al te smalle verklaringsgrond terug te voeren. 
Ze waren op het moment van verschijnen, zoals gezegd, ook symptomen van een 
ruim verspreide polariteit in de tijdsgeest. Als dusdanig zijn het vandaag wellicht ook 
standpunten die niemand nog op alle punten even fervent zou bijtreden. Ze illustre-
ren de toenmalige spanningen tussen ‘experiment’ en ‘traditie’ echter voorbeeldig en 
passen daarom perfect in de opzet van deze verzameling. 

We willen de beschouwingen van dit ‘Woord Vooraf ’ nadrukkelijk verbinden met 
een aantal puur poëticale opvattingen aan de basis van Piet Thomas’ levenswerk, en 
vooral dan met die inzichten en criteria die hun oorspronkelijke ontstaanscontext 
ver overschrijden. Wie in zijn inleidingen en kritieken speurt naar wat hij in het werk 
van dichters waardeert of naar de functies die hij, naar aanleiding van zijn lectuur, 
aan de poëzie allemaal toekent, botst op een kleurrijke waaier aan omschrijvingen en 
idealen. Poëzie moet de lezer esthetisch betrekken in een zielsavontuur. Het is geen 
dilettantische bezigheid en geen renaissancistisch spel, het is een poging om aan het 
leed te ontkomen, een afweren van de dood, een strijd met de angst, met het ouder 
worden, met het fysieke verval, een drang naar verlossing, naar gemeenzaamheid, 
naar licht en geestelijke verzadiging. Dichters moeten niet beschrijven; ze moeten 
ontsluieren, openbaren, ontraadselen, ontsluiten. Belangrijk vindt hij: schroomvolle 
eenvoud, ‘wezensherkenning’, broze soberheid, aangrijpende onthullingskracht. Ge-
regeld wendt hij de metafoor van het ‘wonen’ in gedichten aan: verzen zijn een tehuis, 
een omgeving waar het goed is om te leven. Bovendien dicht hij de poëzie een ‘sane-
rende kracht’ toe: ze kan ons van de tijd genezen, ons weghalen uit de verwondingen 
van het ogenblik. Vooral dat laatste vindt hij, inhoudelijk, een belangrijk verschil 
tussen de traditionele dichter en de modernist. De eerste streeft volgens Piet Thomas 
naar transcendentie, naar ontgrenzing, naar een manier om aan tijd en ruimte te 
ontstijgen, terwijl de laatste ‘zich als het ware in de tijd vasthaakt’. Dat neigt op het 
eerste gezicht nogal naar het romantische poëzieconcept, verwant aan wat hij in een 
tekst in de eerste bundel al uitgebreid toelichtte en bewonderde in zijn bespreking 
van Gezelles ‘o Dichtergeest’. Toch valt hij niet op de poëtica van één stijlrichting of 
geestesstroming vast te pinnen. Over de lezer van gedichten zegt hij bijvoorbeeld dat 
die ‘in de beste gevallen herschept (…) door de woorden van de dichter heen, wat 
hem treft. Soms herkent hij de verzen van de andere als woorden die hij vroeger had 
willen schrijven of “in een ander leven” misschien wel geschreven heeft.’ Hier komen 
we ineens in de buurt van een meer modernistische poëtica, bijvoorbeeld bij die van 
Martinus Nijhoff – ik denk dan nog maar aan ‘Het kind en ik’ – waarbij ‘verzon-
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ken woorden’ geactualiseerd moeten worden en in hun oorspronkelijke zintuiglijke 
kracht dienen te worden hersteld. 

Bij dat alles stelt Piet Thomas onwrikbaar het criterium van verstaanbare ‘spreektaal’ 
en van de communicatieve functie voorop. Gerrit Kouwenaar stipte decennia gele-
den al formeel aan dat dit uitgangspunt bij de experimenteel geconcipieerde poëzie 
niet zomaar voor de hand lag. Ik verwijs daarbij naar zijn inleiding op de bekende 
bloemlezing Vijf 5tigers uit 1955, meer bepaald naar de passage waarin hij het ex-
perimentele gedicht omschreef als ‘actieve beelding’ en ‘autonome aanwezigheid’. 
Kenmerkend daarvoor vond hij juist het wegvallen van ‘het gebruikelijke logische 
verband tussen de woorden’ want grammatica is ‘een kunstmatig hek in de taal’. De 
rationele uitvalsbasis is, alleen al vanwege zijn eenduidigheid, praktisch wanneer het 
om ‘einmalige’ mededelende functies gaat, maar voor de poëzie vond Kouwenaar 
die in de meeste gevallen ‘overbodig’, zelfs een element dat ‘de vrije opvlucht van het 
woord in de weg staat’. In dat onderscheid treedt de criticus Piet Thomas hem niet 
bij. Absolute toegankelijkheid van de tekst is een van de primaire eisen die hij in het 
laatste gedeelte van deze bundel ook oplegt aan de poëzie van de kerkliederen. Met 
een bundel van Gust Gils heeft hij het vanuit datzelfde standpunt moeilijk, vooral 
omdat die volgens hem te veel in de chaos gelooft en ‘het minimum van vatbare me-
dedeling’ verwaarloost. Hetzelfde punt van kritiek hanteert hij bij ‘Het masker man’ 
van Hugues Pernath: de dichter hanteert een ‘cryptisch idioom’. Geregeld stipuleert 
Thomas dat de associatieve verbindingen en de autonome beeldspraak van de experi-
mentelen al te gemakkelijk tot hermetisme leiden en dat ze ‘een gesprek met de lezer’ 
in de weg staan. Hij zet zich af tegen de ‘vrije verbindingsroes’ van ‘sommige mo-
dernisten’ en tegen hun poëzie die hij een ‘oppervlakte-ervaring’, zelfs een ‘glansrijk 
oppervlakteverschijnsel’ noemt: verskunst als goocheltruc, te voorschijn gehaald uit 
de ‘hocus-pocushoed’ van ‘nieuwlichters’. Veel van wat de theoretische traktaten over 
de experimentelen voor spontaan geuite ‘experience’ willen laten doorgaan, verdenkt 
hij ervan alleen maar het resultaat te zijn van het ‘bewust wegwerken van tal van lo-
gische en dialogische bestanddelen’. Dat is in feite dus juist de omgekeerde beweging: 
niet die van een ongeremde, intuïtieve opbouw zoals het poëticale discours over het 
algemeen wil laten geloven, maar veeleer een goed overwogen, eigenlijk artificiële 
manier van schrappen om het resultaat tegelijk complexer te maken en spontaner te 
laten ogen. Gelijkaardig is Thomas’ ergernis wanneer lyrische factoren in gedichten 
te veel worden uitgeschakeld terwijl de dichter zich verliest in vrijblijvend taalspel.
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Diverse passages in zijn teksten springen in het oog door hun polemische opstel-
ling. Sommige experimentele passages of gedichten karakteriseert hij als ‘knal- en 
verblindingseffecten’, zelfs als ‘dadaïstische nonsens’. Als criticus is hij immers altijd 
betrokken partij, in het literaire veld aanwezig. Hij verovert er voor zichzelf een plaats 
in vanuit een fel poëtisch engagement. Hij zet zich scherp af tegen de generatie die de 
mening toegedaan is dat de poëzie pas met hen een aanvang neemt, al hebben hun 
verzen vaak geen ‘vast middelpunt’, geen zichtbare samenhang, geen ‘diepere zin’. 

Toch mag de poëzie volgens hem evenmin zomaar ‘mededeling’ zijn: ze moet blijk 
geven van een persoonlijke behandeling van de taal en altijd verder gaan dan de 
weergave van wisselende ervaringsindrukken. Stijl en metaforiek moeten meer kwa-
liteiten hebben dan een louter decoratieve. De vormbeheersing van een goed dichter 
weerspiegelt zijn ‘intuïtieve ordeningskracht’. Immers: de eigen creatieve aanleg or-
denen en toch de spontaniteit van het gevoel bewaren, daarin ligt de uitdaging. Dat 
‘ordenend beginsel’ is in de reflecties van Piet Thomas dus behoorlijk cruciaal en 
steekt, in de een of de andere vorm, in ongeveer elke poëziekritiek van hem de kop 
op: de dichter moet op de eerste plaats beschikken over ‘het  synthetisch vermogen 
om zich ordenend te bevrijden uit de veelheid van gewaarwordingen’. 

De grens tussen waardering en afwijzing valt bij Piet Thomas dus niet zonder meer 
met het onderscheid tussen traditioneel en modernistisch samen. We stellen bijvoor-
beeld vast dat hij zich sterk getroffen weet door het niveau van heel wat gedichten in 
de bundel Hercules van Paul Snoek en dat hij in 1960 diens ‘een zwemmer is een rui-
ter’ al opvallend naar voren schuift. Hij prijst de ‘taalscheppende en psychologische 
beweeglijkheid’ erin ‘die de lezer bij voorbaat gunstig stemt door haar frisse onge-
dwongenheid en haar archetypische eenvoud’. Piet Thomas eist van de dichter dat hij 
ruimte geeft aan het volledige leven in plaats van zijn kunst te laten domineren door 
‘het primair instinctieve en de zuiver fysiologische bezetenheid’. Toch is dat geen 
reden om hem als criticus in een ideologisch kamp te dringen: tegen de katholieke 
recensent die meende dat hij de authentieke verzen van Karel Jonckheeres Ogentroost 
als ordinair mercantilisme van de hand moest doen, gaat hij al even gedreven te keer. 

Naast wat ik Piet Thomas’ bezielde opstelling in het literaire veld noem, vertonen 
zijn bijdragen vaak ook de meer behoedzame opstelling van de academicus: in die 
teksten primeert de kritische distantie en draagt hij vanuit studie en reflectie bij tot 
de discussie of, waar het moet, tot de ontwarring ervan. Wanneer de criticus in hem 
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samen met Buckinx ‘de traditie van onze letterkunde’ verdedigt, gebeurt dat in hoge 
mate vanwege ‘de steeds onduidelijker wordende poëtische stellingen die de oude 
moeten vervangen’: hij wil ‘woordkunst in de edele betekenis van het woord’, niet 
de ‘intelligente oorlogskreten waarmee sommige jongeren thans de aandacht van de 
lezer opeisen’. In veel teksten over de experimentele poëzie heerst er naar zijn aanvoe-
len een ‘Babelse spraakverwarring’. De academicus in hem presenteert als antwoord 
op die situatie een overzichtsartikel dat tot een verhelderende uiteenzetting probeert 
te komen: een kritische synthese van uiteenlopende standpunten en definities in het 
werk van de Vlaamse tenoren De Roover, Walravens, De Vree en Van Ruysbeek. 

Samensteller Jooris van Hulle wees in zijn ‘Woord vooraf ’ bij de eerste verzamel-
bundel op een kenmerk dat Dirk de Geest, in Tekens voor Thomas, vroeger in Piet 
Thomas’ poëziekritiek al uitlichtte: de “traditionele” dichtkunst krijgt een zekere “ex-
perimentele” herinterpretatie, terwijl omgekeerd de modernistische poëtica voor een 
deel wordt geëvalueerd ‘tegen de achtergrond van zijn eigen, in de traditie gewortelde 
poëzieopvatting.’ Piet Thomas verheugt zich inderdaad over de verfrissende moge-
lijkheden die met de moderne poëtica voor de overgeleverde verskunst zijn ontstaan. 
Anderzijds stipt hij ondubbelzinnig aan dat die modernistische poëzie helemaal niet 
beschikt over het alleenrecht op het verweer ‘tegen de ontraadselende rede’ en op de 
aandacht voor het irrationele. 

*

In hetzelfde ‘Woord vooraf ’ van het eerste boek vernamen we ook dat Piet Thomas ‘een 
blijvende herinnering’ overhoudt aan een interview dat hij in 1972 in Kortrijk mocht 
afnemen van de schrijver Louis Paul Boon. In dit tweede werk opent de uitgeschre-
ven tekst van dat gesprek het gedeelte over het Nederlandstalig proza. We kunnen er 
evenveel van Boon als van ‘Boontje’ genieten: naast bijvoorbeeld informatie over de 
complexe uitgeefgeschiedenis van De Kapellekensbaan en diverse gegevens over Boons 
oeuvre en inzichten, herkennen we in het interview ook de traditionele, vaak humo-
ristische no-nonsense uitvallen van de guitige schrijver en kunnen we af en toe zelfs 
gniffelen bij de wisselende kansen in het steekspel tussen de hoogleraar en de creatieve 
kunstenaar. 

De bijdrage ‘Houtekiet: machtswil en onrust’, samengesteld voor het tijdschrift Jeugd en 
cultuur, ging in 1961 opnieuw in op Walschaps roman uit 1939. Na een peripatetische 
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voorstelling van de personages en van de verhaallijn boog Piet Thomas zich over de 
specifieke aard van dit vitalistische kunstwerk, dat in confessionele hoek zoals bekend 
op weinig of geen begrip had kunnen rekenen. Bij het verschijnen van zijn bijdrage 
was dat nog niet zo heel veel veranderd. We moeten ons echter realiseren dat Thomas’ 
tekst kort na de oproep van paus Johannes XXIII uit 1959 verscheen: de periode waarin 
het nakende Vaticaans Concilie van de jaren 1962-1965 overal druk werd besproken 
en voorbereid, een ogenblik waarop tot eenieders opluchting de Kerk zich eindelijk 
zou buigen over het lang verhoopte aggiornamento. Piet Thomas’ appreciatie van Wal-
schaps werk situeert zich op ideologisch vlak aanvankelijk vrij duidelijk in de traditio-
nele katholieke hoek, maar daarna wendt hij zijn kritische zin aan om aan de hand van 
het personage van pastoor Jan Baptist Apostelis enkele indringende beschouwingen ten 
beste te geven over de essentiële kenmerken van wat in zijn ogen een goed apostolaat 
moet zijn, kenmerken die in de roman wel maar in de toenmalige Kerk helaas al te 
zelden gerealiseerd werden. Op het einde van de bijdrage primeert zijn uitgesproken 
esthetische waardering voor Walschaps narratief talent, voor zijn meesterlijke beschrij-
vingstechniek en voor zijn esthetisch scheppingsvermogen. Die waardering gaat dus 
inderdaad gepaard met ondubbelzinnige, ‘katholiek’ geïnspireerde ideologische restric-
ties. Inzake het Kerkbeeld waar hij voor ijvert, gaat de criticus echter even ondubbelzin-
nig op één lijn staan met de verguisde romanschrijver. 

Het derde en laatste artikel over het proza ten slotte, ‘Kijken en bekeken worden, 
tonen en verbergen in Heule’ (1994), is een detailstudie van een aspect in Streuvels’ 
werk, waarover de tekst ‘De ogen en het raam’ in de vorige bundel al een latere, meer 
extrapolerende beschouwing bracht. Aan de hand van een gedetailleerde analyse van 
het egodocument in kwestie toont Piet Thomas aan dat de figuur van Stijn Streu-
vels vooral een ‘beoefenaar van de observatiekunst’ is, een schrijver die in zijn werk 
visuele indrukken laat domineren en die door middel van ‘prachtige stukjes type-
ringsproza’ een scherpe kijk op de werkelijkheid en veel liefde voor het tekenende 
detail etaleert.

*

De derde afdeling in dit boek behandelt de onderwerpen ‘psychoanalyse, plastische 
kunst, religie’. In feite reveleert dit stuk in zijn geheel iets meer over de achtergronden 
waartegen het literaire, het kritische en het literair-wetenschappelijk werk van Piet 
Thomas zich heeft voltrokken. 
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‘Psychoanalyse’, de eerste tekst in dit gedeelte, was oorspronkelijk een uitgebreid 
lemma in de Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, meer bepaald in deel 7 van 
dit naslagwerk, verschenen in 1972. De inhoud is enerzijds ruimer en anderzijds 
ook specifieker dan de titel van de bijdrage op zich zou laten vermoeden. De auteur 
gaat immers niet zomaar in op de ‘psychoanalyse’ als verschijnsel zonder meer, wel 
op de complexe verhoudingen tussen psychoanalyse, literatuur en literatuurweten-
schap. Daarbij zet hij synthetiserend uiteen hoe Sigmund Freud telkens zelf de weg 
wist te effenen op elk van de betrokken probleemgebieden. Afsluitend besteedt het 
overzichtsartikel aandacht aan andere figuren die de kunst- en literatuurstudie met 
psychoanalytische inzichten hebben verrijkt en geeft het een bondige opsomming 
van literaire auteurs die in de kringen van psychoanalytici een meer dan gewone 
belangstelling hebben genoten. 

Gedeeltelijk in het verlengde van die eerste tekst situeert zich de bijdrage over ‘De 
bruikbaarheid van Die Traumdeutung voor de moderne literatuurbeschouwing’. Na 
een toelichting over de voornaamste accenten in dit werk van Freud, formuleert 
Thomas punten van kritiek en peilt hij naar toepassingsmogelijkheden bij literaire 
werken. Een axioma dat hij daarbij hanteert is: ‘De finale droombeschouwing kent 
geen gestandaardiseerde betekenis toe aan de symbolen’, een uitgangspunt dat hij 
ook bestendig voor ogen houdt in zijn eigen analyses en kritieken, bijvoorbeeld bij 
de al vermelde bespreking van publicaties in het Gezellejaar. In een bijdrage over 
de invloed van Duitstalige auteurs op zijn eigen werk noemt hij de geschriften van 
Freud en de freudiaanse literatuurpsychologie in haar geheel overigens een van de 
voornaamste literair-theoretische invloeden die hij heeft gekend, en dat al van in zijn 
seminarietijd. 

Hoezeer al die verschillende achtergronden bij hem tot handige analyse-instrumen-
ten en tot een aparte eenheid in de benadering kunnen leiden, kunnen we nagaan in 
zijn bijdragen over plastisch werk. Piet Thomas weet de bovengenoemde elementen 
en invalshoeken telkens te combineren. Als voorbeeld kies ik zijn tot op heden onuit-
gegeven beschouwing bij het eigenzinnige en zelfs wat macaber aandoende grafische 
werk van Laurie Lipton, werk dat hij introduceerde op een vernissage in Kortrijk in 
1982. De deformaties in de tekeningen duidt hij vanuit de genreleer via de kenmer-
ken van de groteske. Psychologisch verbindt hij ze met de verborgen driftmatigheden 
die Freud in het ‘Es’ situeert. Stilistisch wijst hij op de techniek van grensdoorbre-
kende en grensoverschrijdende codes, waarna hij zijn tekst laat uitmonden in een 
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esthetische appreciatie voor het ‘groot vakmanschap’ en de ‘onuitputtelijke tekendrift’ 
van de kunstenares. 

De laatste bijdrage uit de bundel, een toespraak over de ‘anagogische schilderkunst’ 
van Ghis Devos, is een illustratie van een soortgelijke kruisbestuiving. Bij deze kun-
stenares, die zich intens met literatuur inlaat, komen twee kunstvormen heel sterk 
in elkaars nabijheid. Uitgaand van het oeuvre en meestal, concreter nog, van de foto 
van een auteur of schilder creëert zij een eigen kunstwerk dat expressiever dan het 
origineel wil zijn en dat tegelijk de ruimte schept voor een nieuwe, eigen interpre-
tatie. Je zou kunnen stellen dat ook in dit geval een stuk geijkte ‘traditie’ in een mo-
dernistisch, meerduidig ‘experiment’ wordt bevraagd. Haar picturaal werk probeert 
het origineel opnieuw te lezen door het een alternatieve vorm te geven en het op die 
manier als het ware een tweede leven te schenken. Het verwondert vanuit die optiek 
niet dat zij kunstwerken samenstelde rond de gedachte, misschien zelfs de verlos-
sende utopie van een gelouterde ‘nieuwe mens’; evenmin dat Piet Thomas hierin een 
aanknopingspunt wist te vinden om zijn appreciatie voor haar intrigerende vormge-
ving conceptueel met de paulinische gedachte te verbinden.

*

‘Experiment’, in diverse gedaantes en in de ruimere zin van het woord, ook met de 
meer algemene betekenis van ‘vernieuwing’, staat in dit tweede boek dus over geheel 
de lijn tegenover het begrip ‘traditie’ opgesteld: nu eens in dialoog, dan in interactie, 
dan weer in een conflictueuze verhouding. De twee polen houden elkaar in de greep 
en laten elkaar beter uit de verf komen. 

We kunnen er echter niet om heen: intussen is de geschiedenis, ook die van de litera-
tuur, meer dan een halve eeuw verder gewenteld. Daarbij valt op dat Piet Thomas, 
in zijn synthetiserende bijdrage uit 1960 over de theoretische grondslagen van de 
Vlaamse experimentelen, nog het vertrouwen uitsprak dat de houding van de jon-
geren in hoge mate het gevolg was van ‘een eerlijke en gedurfde zelfontmaskering 
die de erkenning van religiositeit uiteindelijk impliceert’. De positie van Guillaume 
van der Graft in Nederland leek hem daarvan het hoopgevende signaal, zelfs ‘een 
treffende waarborg’ te zijn. Het is wel even anders gelopen. Noch de criticus, noch 
de academicus beschikt over de glazen bol waarmee hij de lijnen van de evolutie kan 
voorspellen, maar dat deert niet. Piet Thomas heeft er altijd naar gestreefd om jonge 
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auteurs zoveel mogelijk de sporen te geven. Wat hij door zijn teksten en lezingen 
heen telkens probeerde te realiseren wijst op een oprecht, gedreven en nooit aflatend 
engagement voor een andere, altijd betere literatuur. En al bleef een uitgesproken 
hoop hier of daar misschien ijdel, het valt niet te ontkennen dat zijn invloed op tal 
van punten reëel is geweest.  

Johan van Iseghem
6 januari 2014


