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kritische
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van een echte doorbraak
porai ne Iiterai re situatie

schets

van de contem-
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studie.
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van jaren-

als 't Fonteintje, De TUd-

tot Iiterai re vernieuwi

inneemt. Deze drieledige aanpak maakt Feit
en tussenkomst tot een u itermate interessante

joosten

de literatuuropvattingen

dertigtijdschriften

van de jaren

literai re situatie

Hij inven-

be-

van TUd en Mens alleen,
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voor en tijdens
te beluisteren.

de ontstaansgeschiedenis

het tijdsch rift tevens

tariseert

betreft,
aan de hand van

in
joosten

niettotde

Deze ontwikkeling,

getoond
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voorzichtige
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1996 te Nijmegen

zal dringen.

vooral
fusie met

die de experimentele

die vooral de poëzieopvattingen
wordt doorjoosten

als Hugo Claus

van het tijdsch rift in Nederland.

achtergrond

(gedeelte-

tijdsch rift Podium. Daar-

en Louis Paul Boon gezorgd

tendens,

Walravens

alle aandacht

richt

is logisch.

Wal ravens is bij u itstek de vertegenwoord

i-
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ger van de generatie waarvan het wereldbeeld geschokt is door de oorlog: de trad itionele literatuuropvatting, gericht op het
eeuwige en un iversele, kan voor deze jongeren niet langervoldoen. Joosten laat zien hoe
Walravens zich al kort na de oorlog manifesteert. Hij volgt hem vanafzijn allereerste
(vaak obscure) publicaties, staat uitgebreid
stil bij zijn journalistieke carrière en de
poëzielezi ngen uit 1947, waarmee Wal ravens
zijn naam als frontman van de jongeren
vestigt. Steeds expl icieter pleit Wal ravens, al
vroeg op de hoogte van het werk van Sartre
en de surrealistische theorieën, voor een
meer internationaal georiënteerde Iiteratu u r
waari n het actuele ru ime aandacht krijgt.
Daarbij is het fasci nerend om te zien hoe
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Wal ravens zich op versch iIlende fronten
inzet voor Iiterai re vernieuwi ng zonder daarbij de traditie op te willen geven. In zijn
streven om uit de literaire impasse te geraken kiest h ij nooit voor rad icale vern ieuwi ng,
maar probeert hij in brede kringjongeren te
activeren voor een meer op de actual iteit
gericht eigen geluid. Ook zijn inspanningen
met betrekki ng tot het nooit verschenen
tijdschrift)anus, in eerste opzet een initiatief
van Hugo Claus, maken dat duidelijk: het
tijdsch rift beoogt een brug te werpen tussen
oude en nieuwe opvattingen, tussen vroegere generaties en de jongeren.
Krap tweederde deel van de studie betreft

werd gevormd dooreen uitermate heterogeen gèzelschap van dertien jongeren. In de
praktijk blijktTUd en Mens in het eerste jaar
vooral een tweemansonderneming
van
Walravens en Van de Kerckhove. Claus (die
de naam TUd en Mens achteraf betitelde als
'opgeschroefd en blaaskakerig') en Boon
zij n vooralsnog op de achtergrond actief en
zullen pas latereen intensieve bemoeienis
met het tijdsch rift krijgen. Joosten plaatst de
medewerkingvan zowel Claus als Boon aan
en Mens in het juiste perspectief. Voor
Claus is dat meestal een bemoeien is op
afstand, aangezien hij in de jaren waarin TUd
en Mens verschijnt vooral in het buitenland
(Parijs en later Italië) verblijft. Louis Paul
Boon staat aanvan kelij kam bivalent tegenover het tijdschrift, maar raakt vanaf de

TUd

vierde aflevering als redacteur betrokken. Hij
is het ook die al vroeg goede contacten heeft
met het Nederlandse Podium. De vraag of al
dan n iet samengewerkt moet worden met
het Nederlandse tijdschrift is een van de
twistpunten die medio 1950 leiden tot een
scheid ing der geesten bi n nen TUd en Mens.
Meer en meer is er sprake van een antago.
nlsme
tussen"d e 'groep Aalst' (vooral Boon)
en de

TUd

en Mens-medewerkers uit

Mechelen, Van de Kerckhove voorop, die een
veel stri ktere, neo-expression istisch georiënteerde koers van hettijdsch rift voorstaan.
Hoe het komt tot een heuse breuk in de

de geschiedenis en analyse van TUd en Mens
zelf. Joosten besch rijft de interne ontwi kkelingvan het tijdschrift grotendeels aan de
hand van de opeenvolgende nu m mers: Jan
Wal ravens is hier prom ine nt aanwezig, maar
ook Hugo Claus, van wie belangrijke poëzie
in TUd en Mens verschijnt, Louis Paul Boon en
in iets mindere mate Remyvan de Kerckhove

redactie beschrijftjoosten aan de hand van
en Mens 8: het opent met een merkwaardig manifest, waarin alle nadruk komtte
liggen op de verdiensten van surrealisme en
vooral expressionisme. Verantwoordelijk

komen uitgebreid aan bod. Daarnaast krijgen medewerkers als Ben Cami, Marcel
Wauters, Albert Bontridder en Mau rice

en RudolfMeerbergen).

D'Haese, die minder intensiefbij het blad
betrokken waren, in afzonderlijke beschouwingen nadere aandacht.
TUd en Mens heeft zich pas zeergeleidelijk
ontwikkeld tot het avant-gardistische tijdschrift dat het in de gecanoniseerde opvatting is. Zo was het eerste nummer nog 'eigentijds-traditioneel',
met een duidelijk
multidisciplinaire opzet en een redactie die

TUd

voor de nieuw aangekondigde richti ng zij n
enkele 'Mechelse' medewerkers (Van de
Kerckhove, Herman Van San, Toone Brulin
De andere medewer-

kers, n iet op de hoogte van dit man ifest,
reageren razend op de publicatie. In TUd en
Mens 9/10 wordt het manifest weer herroepen. De vier Mechelse leden verdwijnen uit
de redactie.
Jan Wal ravens bi ijft intussen de drijvende
kracht van het geheel. In TUd en Mens 8, inhoudelijk een van de belangrijkste nummers, verschij nt zij n essay 'Phenomenologie
van de moderne poëzie', waarvoor Joosten
meer dan twintig pagina's inruimt. Claus
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