9 april, 2004

Davidsfonds
Herentals

“ Van Nu en Straks’
en de hedendaagse literatuur
Voordracht door Christoph Moonen en
Wouter Soudan
Vrijdag 23 april 2004 om 20u00
Hotel De Zalm Grote Markt Herentals

In samenwerking met
Campinia Academica

Beste vrienden,
Van Nu en Straks (1893-1894 en 1896-1901) vormde één van de meest toonaangevende tijdschriften
van het Nederlandstalige fin de siècle. Het zorgde voor een ware omwenteling in de Vlaamse cultuur
door de introductie van het symbolisme en de art nouveau, van een meer intellectualistische
kunstopvatting en van het anarchisme als ideologie. Illustere schrijvers als August Vermeylen (een
der oorspronkelijke stichters), Prosper van Langendonck, Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels,
Herman Teirlinck, Cyriel Buysse, Joris Minne,… werkten mee om het tijdschrift een faam te
bezorgen die tot op heden doorklinkt. Zij weekten onze literatuur los uit het provincialisme en
gaven er Europese ruimte aan. Van August Vermeylen zijn de gevleugelde woorden : “Vlaming zijn
om Europeër te worden”.
Ambitie en vermetelheid kan men de twee sprekers niet ontzeggen vermits zij als studenten een
eeuw later, in 1998, de derde reeks van dit beroemde tijdschrift opstartten. Hun doelstelling was
hooggegrepen :
VAN NU & STRAKS is het t ij dschrift dat rat ioneel gelooft in de suprem at ie van de geest . Het belij dt dat
de kunst m oet zij n de belicham ing van de idee, & wel de groot se, schone I dee. I n scheppend verzet
geeft het haar vorm . Dit verzet dat spont aan oprij st uit een nat uurlij ke schoon- & waarheidsliefde,
spuwt vanzelf elk nihilist isch cynism e & concept ueel originalism e uit . Bewust van & dankbaar om de
t radit ie zet deze laat st gekom en beweging overal vit ale ondernem ingen op, hier & elders in Europa.
VAN NU & STRAKS is de openbaring in het Nederlands van een ruimere, Europese beweging

Vijf jaar, en 7 fraai ogende en bibliofiele nummers later, blikken de nu afgestudeerde stichters op
hun initiatief terug en situeren het binnen het hedendaagse literaire landschap.
Een boeiend relaas over een literair avontuur.
Inkom gratis mits betalen van consumptie.
Het Bestuur
Voor de agenda :
Dinsdag 25 mei 2004 : Lakenhal 20u00 : Debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen naar
aanleiding van de verkiezingen ; moderator Guy Tegenbos.
Vrijdag 9 juli 2004 : Cinécafé 18u30 : 11 juli viering. Spreker Frank Judo, lic. Moderne Geschiedenis en
lic. Rechten.
Donderdag 15 juli 2004 : Beiaardconcert in de gezellige binnentuin van oud huis Majoie, Grote Markt.
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