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Avant-garde! Voorhoede! schetst een panorama van de

Nederlandse en Vlaamse literaire avant-garde in de

eerste helft van de twintigste eeuw. Traditioneel asso-

ciëren we de Nederlandstalige avantgarde met schrij-

vers als Theo van Doesburg (I.K. Bonset) en Paul van

Ostaijen, die literaire experimenten met de verwach-

ting verbonden, door deze experimenten tot een

‘nieuw leven’ te komen. 

De avant-gardisten bewogen zich niet alleen op het ter-

rein van de kunsten, maar ook op het gebied van de

wetenschap en politiek. Avant-garde! Voorhoede! gaat

onder meer in op Theo van Doesburgs bemoeienis met

de wiskunde en op de politieke ambities van de

Vlaamse avant-garde, verzameld rond het tijdschrift

Staatsgevaarlik. 

Vanzelfsprekend besteedt Avant-garde! Voorhoede! even-

eens aandacht aan de stilistische en poëticale eigen-

aardigheden van het avant-gardistische schrijven,

zoals de bijzondere rol van de typografie en de al dan

niet afwezige organische eenheid van het avant-gar-

distisch kunstwerk. Hierbij komen niet alleen de

breuk met het verleden en het najagen van het nieuwe

aan de orde. Er wordt ook aandacht besteed aan de

aansluiting bij literaire en artistieke conventies en de

voortzetting van tradities als die van de groteske. 

Behalve bij de denkbeelden en procédés van de

Nederlandstalige avant-garde staat Avantgarde!
Voorhoede! uitvoerig stil bij de plaats die de historische

avant-garde in Nederland en Vlaanderen in het inter-

bellum in het literaire en artistieke veld heeft ingeno-

men en de rol die Nederlandse en Vlaamse schrijvers

en kunstenaars op hun beurt speelden in het toenter-

tijd toonaangevende Berlijnse avant-gardetijdschrift

Der Sturm.
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