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Samenvattingg Proefschrift 

HetHet contemporaine Spanje in het leven, het werk en d 
ee vriendschap van Jean Cassou 

Hett  leven van Jean Cassou (1897-1986) belichaamt een interessante ontmoeting met Spanje. 
Ookk al was hij  Frans, hij  liet zich altij d voorstaan op zijn Spaanse afkomst. Zij n moeder, 
Milagro ss Ibaftez Pacheco, was afkomstig uit Andalusïe, zijn vader  was de zoon van een 
Fransee vader  en een Mexicaanse vrouw. Dit wil zeggen dat van zijn vier  grootouders er  drie 
Spaanssprekendd waren. Ook bij  toeval was hij  geboren in Spanje. Hij  was geboren tijdens een 
kortt  verblij f in Deusto, Bilbao, dezelfde stad als die van Miguel de Unamuno, een feit dat hij 
altij dd graag herinnerde. 

Dezee omstandigheden deden hem sinds zijn geboorte twee realiteiten accepteren als de zijne. 
Zij nn moeder  Milagros zorgde er  voor  dat hij  en zijn zuster  Louise de culturele basis van een 
Spaanss kind kregen. Hij  leest de Spaanse klassieken, tegelijk met dat hij  zich de Franse 
tekstenn eigen maakt. Er  ontstaat dus een dubbele cultuur  binnen de jongen, die het hem 
mogelijkk  maakt om de wereld op een heel brede manier  te bekijken, op een manier  die 
ontvankelijkk  is voor  andere talen en landen. 

Zij nn directe kennis van de Spaanse cultuur  stelde hem in staat om zich het grote gebrek in 
Frankrij kk  aan culturele kennis over  Spanje te realiseren, evenals de overheersing van 
gemeenplaatsenn in de beperkte kennis van dit naburige land waarover  men beschikte. Deze 
gemeenplaatsenn waren zelfs afkomstig uit de literatuur  van de XVI I  eeuw, zoals de anekdote 
overr  de "Zwart e Legende'*  of de exotische clichés van de romantici van de XI X eeuw. Het 
beeldd van Spanje bestond dus voornamelijk uit imaginaire materialen. Jean Cassou richtte zijn 
levenn naar  het doel dat hij  sinds zijn kindertij d voor  ogen had: het ontsluieren van het 
modernee culturele leven in Spanje. 

Vanaff  zijn eerste jaren, toen hij  als redacteur  van een van de meest gezaghebbende Franse 
culturelee tijdschrifte n Le Mercure de France begon te werken, heeft hij  per  correspondentie 
contactt  opgenomen met de Spaanse intellectuelen die hij  het meest bewonderde. In 1921 bood 
hijj  zich aan de heer  Miguel de Unamuno aan als zijn vertegenwoordiger  in Frankrijk , in 
beheerr  van zijn vertalingen en verantwoordelijk voor  de verspreiding van zijn filosofie, al 
heell  bekend en gewaardeerd in Spanje. Geleidelijk aan kon hij  met zijn maandelijkse kroniek 
overr  "d e Spaanse letteren"  de Spaanse schrijvers introduceren bij  het Franse publiek die 
volgenss hem internationale bekendheid waard waren. Tegelijkertij d kon hij  informeren over 
dee nieuwe ontwikkelingen op het Spaanse culturele terrein, over  de bloeiperiode van de avant-
garde,, over  het ontstaan van tijdschrifte n en uitgeverijen die de middelen waren om dit 
artistiekee ontluiken te verspreiden. Geleidelijk aan -samen met andere Franse intellectuelen 
zoalss Valery Larbaud- kon hij  een rol spelen in het verschijnen binnen het Franse intellectuele 
panoramaa -het centrum van cultuur  van de Westerse wereld op dat moment - van de eerste 
verzenn van Antonio Machado, de eerste teksten van Eugenio d'Ors, Ramón Pérez de Ayala, 
Gabriell  Miró , etc. 

Eenn ontmoeting is bepalend geweest voor  zijn roeping als overbrenger  van de Spaanse 
cultuur ::  de dichter  Jorge Guillen gaf Spaanse les en cultuur  aan de Universiteit van de 
Sorbonnee waar  hij  Jean Cassou als student trof. Vanaf dat moment ontstaat er  tussen hen een 
sterkee broederlijk e vriendschap die vijfenzeventig jaar  zou duren. In hun eerste 
bijeenkomsten,, waarin er  geschreven wordt, tijdschrifte n opgericht worden, gediscussieerd 



wordtt  over  literatuur  en kunst, brengt Guillen een door  hemzelf beleefde werkelijkheid op zijn 
metgezellenn over. Hij  brengt het bestaan aan het licht van een generatie schrijvers die als de 
"generatiee van de 27"  bekend zou worden. Pedro Salinas, Gerardo Diego, Lui s Cernuda, 
Rafaell  Alberti , Federico Garcia Lorca, Damaso Alonso, José Bergamin, Manuel Altolaguirre , 
zienn de deuren van Parijs geopend dankzij  de inspanningen van Jean Cassou, de eerste die 
overr  hen schrijft , die hen vertaalt, die hun gedichten bekend maakt. Het was bijna 
vanzelfsprekendd voor  een Spaanse schrijver  van die tij d om eenmaal gearriveerd in Parijs Jean 
Cassouu te gaan bezoeken, de "vrien d van Spanje". Cassou was verantwoordelijk voor  de 
vertalingenn uit het Spaans in de uitgeverij  van Simon Kra. Hij  schreef voor  de tijdschrifte n 
Mercure,Mercure, Nouvelle Revue frangaise, Les Nouvelles littéraires, Hispania, enz. Hij  publiceerde 
essayss en studies over  de Spaanse cultuur , zoals zijn bekende Panorama van de Spaanse 
literatuur.literatuur. Hij  werd de litterair e agent van veel Spaanse schrijvers en het lukte hem hen te 
introducerenn bij  het Franse publiek door  middel van de pers, essays en vertalingen, allemaal 
onderwerpp van dit proefschrift. 

Eveneenss voelt hij  zich geroepen door  de omstandigheden om lid van het verzet te worden 
tijdenss de tweede wereld oorlog. Tegelijkertij d ontdekt hij  zijn eigen poëtische talent en 
schreeff  Trente-trois sonnets composes au secret, met een voorwoord van Louis Aragon. 
Gevangenn genomen dacht men dat hij  al dood was. Zij n leven werd een aaneenschakeling van 
tumultueuzee gebeurtenissen, altij d vechtend voor  wat hij  rechtvaardig vond: tegen het 
Nazisme,, tegen Franco, voor  de Republiek en het socialisme. Zij n geschriften over  Spanje 
nemenn een geëngageerde toon aan sinds de Spaanse burgeroorlog en de dictatuur . Zij n 
politiekee kreet vanuit Frankrij k beoogde de internationale aandacht te trekken om dringend 
hulpp te vinden voor  deze zaak. Samen met de Nobelprij s winnaar  Albert Camus richt  hij  een 
Fransee krant -geschreven in het Spaans- op die La Nueva Repüblica heette. 

Dee Spaanse intellectuele gemeenschap bleef voor  een meerderheid in ballingschap. Hij 
onderhieldd een intense correspondentie met zijn jeugdvriend Jorge Guillen, terwij l hij  als 
directeurr  en oprichter  van het Moderne Kunst Museum van Parijs, kunststukken van Spaanse 
kunstenaarss van de School van Parijs aanschafte voor  het museum. Die brieven, nog nooit 
uitgegevenn en waarvan de inhoud van grote waarde is, laten ons de gelijksoortige ziel 
ontdekkenn van twee kunstenaars, twee dichters die ondanks de door  historische 
omstandighedenn opgelegde afstand, altij d verenigd bleven door  hun ideeën, hun smaak, hun 
poëtischee taal. Deze spirituele nabijheid stelde hen in staat de Variaciones van de sonnetten 
vann Jean Cassou samen te schrijven, later  gepubliceerd in Homenaje van Jorge Guillen, 
bewijss van hun intieme vriendschap. 


