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VARIA 

p. C. Boutens en de kosmos 
Op 14 maart 2003 - de zestigste sterfdag van de 
dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943) -
promoveerde Marco Goud aan de Universiteit 
Maastricht op het proefschrift Ziende verbeelding. 
Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtiai 
van P.C. Boutens. Hij verrichtte zijn onderzoek 
aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen, on
der begeleiding van prof.dr. Wiel Kusters en dr. 
Jan Baetens. 

In dit boek ga ik niet alleen in op Boutens' poëzie 
zelf, maar óók op de relatie tussen Boutens' poë
zie, zijn literatuuropvattingen en kosmologie, in 
het bijzonder in hoofdstuk VI over het gedicht 
'Sterren' (1917) en in hoofdstuk VII over de lezing 
'Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst' (1933). 
In het hoofdstuk over 'Sterren' behandel ik onder 
meer verwantschappen met klassieke kosmologi
sche ideeën, zoals verwoord in Plato's dialoog 
Timaios, vertaald door Boutens' leerling en vriend 
Jan Prins. Het kijken naar de sterrenhemel is 
wezenlijk voor de mens om de harmonie van de 
kosmos te kunnen nastreven. Om een idee van 
Boutens' complexe gedicht te geven volgt hier een 
aantal strofen (strofen 6 t/m 8 uit het elf strofen 
tellende gedicht): 

Geheven door den doop van helle duizelingen, 
Welflen onze oogen voor den uiterstverren zoom 

Waar naar Gods klaar geheim de stille sferen zingen 
Aan de overzij van ongemeten aetherstroom. 

Rond spiegeleffen wrong van mclkwegs binnen
zeeën 

Wier scheemrend bodemzand in hellen baaiert 
smelt, 
Uit al de voren van de zongeploegde steeën 

Dringt gouden brand van bloei in daverstil 
geweld... 

Tuinen vergrondeloosd naar labyrinthen gangen-
Een aangelaaide orkaan in harmonie gezwicht-

Een vuren hagelslag in 't storten ondervangen-
Een vlammen ondergang in talmend evenwicht— 

Er zijn tal van parallellen te vinden met het be
roemde gedicht Cheops (1915) van J.H. Leopold, 
waarin zich ook veel sterrenkundige noties bevin
den (zie daarover de studies van J.D.F, van Halse-
ma). 

In 1933 hield Boutens zijn lezing 'Vorm en vor
meloosheid in de dichtkunst' voor de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te 
Gent. Het is een van de zeldzame keren dat 
Boutens zich uitliet óver literatuur en de rol van 
de dichter in de maatschappij. Een intrigerende 
passage is die waarin Boutens de onbegrensdheid 
van de dichterlijke verbeelding tegenover 'de be
grensdheid van het heelal, waarover dezer dagen 
zooveel gerekend en gepraat wordt' stelt. In het 
hoofdstuk over deze lezing ga ik ook in op (popu-
lair-)wetenschappelijke publicaties van Einstein, 
Charles Nordmann, James Jeans, Arthur Edding-
ton en Willem de Sitter over de (on)begrensdheid, 
(on)eindigheid en uitdijing van het heelal. Inder
daad werd daarover in de jaren '20 en '30 veel 
geschreven. Boutens moet daarvan iets hebben 
opgepikt in kranten, een tijdschrift als De Gids of 
aan de borreltafel bij de Haagse sociëteit De Witte. 
Ook ga ik in op Boutens' ideeën over de vorm van 
poëzie, rhythme, het afwijken van het metrum en 
de relaties met ideeën over kosmos en chaos. 

Naar de relatie tussen literatuur en wetenschap, 
en niet alleen bij Boutens, valt nog veel onderzoek 
te doen. Ook binnen de literatuurgeschiedenis 
bestaat daar steeds meer belangstelling voor en ik 
hoop daar in de toekomst verder aan bij te dragen. 

Van het proefschrift is een handelseditie verschenen 
bij uitgeverij Peeters fwww.peeters-leuven.be) te 
Leuven in de Accentreeks (ISBN 90-429-1263-4). 
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