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Voorwoord
Een monografie zoals déze, over het maandschrift Forum, is niet uitsluitend het
produkt van de activiteiten van één persoon. In de periode liggend tussen het eerste
idee en de laatste voetnoot zijn er heel wat gedachten gewisseld en discussies gevoerd.
Voor iedereen die op de een of andere wijze aan dit overleg heeft deelgenomen, wil
ik graag mijn waardering uitspreken.
Bovendien wil ik degenen bedanken die mij bij de uiteindelijke realisatie geholpen
hebben. Hierbij wil ik met name noemen: de afdeling fotografie van de A-faculteiten
van de KU Nijmegen en het fotoarchief van het Nederlands Letterkundig Museum
in 's-Gravenhage.
Hengelo, september 1985
Dorine Fleuren-van Hal
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Inleiding
Deze monografie behoort met onder meer de tegelijkertijd verschijnende studies over
Tirade en Barbarber tot een systematisch opgezette reeks monografieën van
Nederlandstalige literaire tijdschriften in de twintigste eeuw.
De studie bestaat uit een overzicht van datgene wat ‘historie’ geworden is rond
het tijdschrift Forum. Bij het schrijven ervan heb ik mij kunnen baseren op een groot
aantal deel-onderzoeken, waarvan de belangrijkste terug te vinden zijn in de
literatuuropgave.
Dit synthetiserende karakter doet deze monografie wat afwijken van het
onderzoeksplan dat in het algemeen aan de deeltjes van deze reeks ten grondslag
ligt. Wél geheel conform dit onderzoeksplan bespreek ik achtereenvolgens de
geschiedenis van Forum en enkele achtergronden van de redactieleden van het eerste
uur, alsmede de opvattingen en de creatieve praktijk zoals die zich in de loop van de
vier jaargangen ontwikkelden. Bij het kritisch proza ligt de nadruk op Du Perron en
Ter Braak; voor wat de poëzie betreft heb ik vooral het werk van Vestdijk bekeken,
terwijl in verband met het verhalend proza Slauerhoff het meest uitgebreid besproken
is. Criterium voor elke keuze was de kwantiteit van bijdragen aan Forum.
De monografie sluit af met een systematisch register op de inhoud van het
tijdschrift.

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

1

1 De geschiedenis

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

2

Brief van Ter Braak aan Du Perron.
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Persoonlijke achtergronden
De eerste brief die Ter Braak aan Du Perron schreef, dateert van 17 november 1930:
Hedenmiddag vond ik je Cahiers voor de deur liggen. Eerste impressie:
g.v.d., nu is de pleizierige onpersoonlijke relatie uitsluitend via Bouws
[de latere redactie-secretaris] en gedrukte stukken voorbij. (...) Ik aanvaard
graag het einde van deze onpersoonlijke vriendschapsperiode. Er zal nu
zoiets moeten gebeuren als een afspraak, waartegen ik overigens werkelijk
niet opzie. Alleen: daarbij zal waarschijnlijk blijken, hoe verschillend onze
antecedenten zijn, die ons tot dezelfde waarheid (of voor mijn part:
onwaarheid) leidden...1.
Hoewel beiden uit een vrome familie met een provinciale achtergrond stamden,
waren de antecedenten van Ter Braak en Du Perron inderdaad heel verschillend. Ter
Braak werd op 26 januari 1902 te Eibergen geboren. Zijn vader was huisarts en zijn
moeder had grote belangstelling voor geloofszaken. In 1921 ging hij geschiedenis
studeren aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1928 cum laude promoveerde.
Zijn dissertatie heeft als titel: Kaiser Otto III, Ideal und Praxis im frühen Mittelalter.
Hij was achtereenvolgens leraar in Amsterdam, Zaltbommel en Rotterdam en werd
eind 1933 redacteur letteren van Het vaderland, wat hij tot zijn dood is gebleven. In
het studententijdschrift Propria cures debuteerde hij op 2 juni 1923 met ‘De
waardering van den vorm’, en van 1924 tot en met 1925 was hij redacteur van dat
blad.
Voordat hij redacteur van Forum werd, werkte hij onder meer mee aan De vrije
bladen, Critisch bulletin, Den gulden winckel en De gemeenschap. Ten tijde van
Forum publiceerde hij ook in onder andere De gids, Groot Nederland en De nieuwe
Rotterdamsche courant. Als polemisch denker is hij vooral beïnvloed door Carry
van Bruggen2., Multatuli3. en Nietzsche4..
Belangrijke boeken van Ter Braak zijn: Hampton Court (1931), het relaas over
de krachtmeting tussen een intelligente, naïeve student en een cynische man van de
wereld; Het carnaval der burgers (1930), waarin de dichterlijke verbeelding tegenover
de burgerlijke verstening komt te staan; Dr. Dumay verliest... (1933), een roman
waarin Ter Braak een scherpe analyse geeft van de hoofdpersoon, die gelijkenis met
hemzelf vertoont; Politicus zonder partij (1934), een gedeeltelijk autobiografisch
werk over de strijd tegen de theologen, kunste-
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naars en wetenschappers die hun specialisme boven aan de hiërarchie zetten; en Van
oude en nieuwe christenen (1937), over het ‘dogmatisch’ contra het ‘instinctief’
christendom.
Du Perron werd op 2 november 1899 op Meester Cornelis (Java) in Nederlands Indië
geboren. Zijn familie behoorde tot de rijke koloniale aristocratie. Na enkele jaren
H.B.S. werd Du Perron in 1919 journalist bij Het nieuws van den dag in Batavia. Hij
werd in 1920 assistent-bibliothecaris bij het Bataviaasch Genootschap. In 1921
vertrok hij naar Europa en woonde in België en Frankrijk. Hij legde contacten met
veel vooraanstaande letterkundigen, zoals Van Ostaijen, Greshoff en Malraux. In
zijn polemische geschriften streed hij tegen alle vormen van middelmatigheid,
aanstellerij, domheid en onoprechtheid; de vrienden die hij om zich heen verzamelde,
waren dezelfde opvattingen over de vrije persoonlijkheid toegedaan.
De bekendste boeken die Du Perron schreef, zijn: Uren met Dirk Coster (1933),
dat zijn bezwaren bevat tegen het ‘etische kwijl’; De smalle mens (1934), een
verzameling beschouwingen, gericht tot de individualisten bij uitstek; en Het land
van herkomst (1935), een roman met vele autobiografische elementen. Ook hij werkte
mee aan een groot aantal tijdschriften, waaronder: De gids, Groot Nederland, De
vrije bladen, Het vaderland, Links richten en enkele Vlaamse bladen.
Niet het verschil, maar de overeenkomst in denkbeelden van Ter Braak en Du
Perron overheerste in hun relatie. Doordat Ter Braak in zijn polemieken wat
gematigder en minder confronterend was, oefende hij een grote aantrekkingskracht
op Du Perron uit. Omgekeerd betekende de ontmoeting tussen beiden voor Ter Braak
een bevrijding, met name van zijn polemische gewoonten.5. Vestdijk constateert dat
de invloed van de giftige Indischman Du Perron op de Hollander Ter Braak sterker
was dan de stroom de andere kant uit.6.
Toen er eenmaal sprake was van de oprichting van een nieuw tijdschrift, deed
Doeke Zijlstra, directeur van uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, het voorstel om Maurice
Roelants als derde redacteur te vragen, wellicht om ook Vlaanderen bij zijn
uitgevershegemonie te betrekken. Du Perron schreef toen aan Ter Braak:7.
Heeft Bouws je gezegd dat Zijlstra met het oog op Vlaanderen Roelants
in de redaktie wil? Ik heb daar niets op tegen: 1o is Roelants een uiterst
geschikte kerel, 2o heeft hij het zeer druk, zoodat hij praktisch niets of
weinig zal uitvoeren, 3o gaan zijn opvattingen met de onze vrijwel samen.
Maurice Roelants werd geboren op 19 december 1895 in Gent, waar hij aan de
normaalschool studeerde. Hij was achtereenvolgens onderwijzer en ambtenaar bij
het ministerie van justitie. In 1922 werd hij journalist, o.a. voor De telegraaf en later
ook voor Elseviers weekblad. Verder was hij conservator van
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Ter Braak, Du Perron, Roelants en Bouws in Brussel.

het kasteelmuseum Gaasbeek bij Brussel. In 1921 richtte hij samen met Richard
Minne, Karel Leroux en Raymond Herreman het tijdschrift 't Fonteintje op, dat zich
kenmerkte door stilistische eenvoud en alledaagse thematiek. De bijdragen zijn
beknopt, hebben een rationele inslag en zijn weinig gekunsteld. Het werk is soms
melancholisch, waarbij ontgoocheling schuilgaat achter ironie. Tot Roelants'
belangrijkste boeken behoren Komen en gaan (1927), De jazzspeler (1928) en Het
leven dat wij droomden (1931).

Eindnoten:
1. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 5.
2. J.M.J. Sicking, ‘Menno ter Braak en Carry van Bruggen’, in: S. van Faassen, Menno ter Braak,
een verzameling artikelen, Den Haag 1978, pp. 59-65.
3. E. Francken, ‘Ter Braak over Multatuli’, in: S. van Faassen, Menno ter Braak, een verzameling
artikelen, Den Haag 1978, pp. 162-165.
4. R. Henrard, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche, Hasselt 1963.
5. J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969, p. 379.
6. S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij; persoonlijke herinneringen, Den Haag 1962.
7. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 129.
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De oprichtingsgeschiedenis
De datum van de eerste ontmoeting tussen Ter Braak en Du Perron is onbekend. De
vertrouwelijkheid in de brieven na 22 december 1930 is een aanwijzing dat zij elkaar
tussen 26 november en 22 december verschillende malen hebben ontmoet.8. Uit die
periode ontbreken brieven en briefkaarten. Op 16 oktober van dat jaar schreef Du
Perron aan Constant van Wessem over plannen voor een nieuw algemeen cultureel
tijdschrift, iets tussen De gids en De vrije bladen in. Het geld daarvoor ontbrak
echter.9.
Op 2 juni 1931 berichtte Ter Braak aan Du Perron dat men bezig was De vrije
bladen te reorganiseren.10. Dat was een gunstig moment om een nieuw of vernieuwd
tijdschrift te beginnen. Aanvankelijk dacht men aan een redactie bestaande uit
Marsman, Du Perron, Van Vriesland, Van Wessem en Ter Braak. Vooral Marsman
is produktief geweest met betrekking tot ideeën voor de formule van het nieuwe
tijdschrift. Hij wilde Ter Braak en Du Perron een rubriek ‘Panopticum’ laten schrijven,
met polemische artikelen over Neder-

Ter Braak, Bouws en Du Perron.
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landse verschijnselen.11. Ook de zakelijke basis van het tijdschrift diende te worden
vernieuwd. Op verzoek van Marsman zocht Ter Braak contact met D. Zijlstra in
Rotterdam. E. Bouws, de latere redactie-secretaris, kende Zijlstra goed en nam op
uitnodiging van Ter Braak aan het gesprek deel. Maar de positie van Bouws leverde
toen al de nodige problemen op. Zijlstra meende alleen te kunnen werken met een
‘manager’ zoals Bouws, die tegelijkertijd van de redactiezaken op de hoogte was.
Van Wessem, die redactie-secretaris van De vrije bladen was, werd evenwel door
Zijlstra niet geschikt geacht. Tegen Van Wessem als lid van de redactie had hij
overigens geen bezwaar.12.
Begin augustus bleek de overname van De vrije bladen van de baan. Du Perron
en Ter Braak gaven daarop Bouws ondubbelzinnig te kennen dat in eerste instantie
weliswaar zijn persoonlijke eerzucht, maar in laatste instantie die van
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Van Wessem daarvan de oorzaak was. Vervolgens spoorden zij Bouws aan om dat
in zoverre goed te maken dat hij Zijlstra zou bewegen met hen in zee te gaan.13. Het
lukte Bouws de bezwaren van de commissarissen van Nijgh en Van Ditmar weg te
praten,14. en op 19 augustus 1931 schreef Ter Braak aan Du Perron dat uitgever Zijlstra
had toegehapt en dat Du Perron Marsman moest zien te overtuigen om mee te doen
aan dit nieuwe tijdschrift, omdat met hem de zaak toch eigenlijk pas compleet zou
zijn.15.
Marsman vond echter dat hij aan de nieuwe opzet niet kon meedoen vanwege Van
Wessem en De vrije bladen. Hij zegt ‘meer plichtsgetrouw dan begeesterd nog wat
door te sukkelen met die slome affaire’ [= De vrije bladen].16. In plaats van Marsman
kwam Roelants in de redactie, op verzoek van Zijlstra. Op 24 augustus ontving Du
Perron van Bouws het concept-contract.17.
Het honorarium was gemiddeld 3 gulden per pagina, en de redactie-secretaris,
Bouws, zou 50 gulden per maand verdienen.18. De maand augustus werd verder
besteed aan het bedenken van een naam voor het tijdschrift, en aan het zoeken naar
medewerkers en rubrieken. Marsman gaf Du Perron een aantal aantekeningen met
voorstellen voor verschillende medewerkers en rubrieken.19. In zijn uiteindelijke
verschijningsvorm zou Forum maar één rubriek kennen: ‘Panopticum’. Het contract
werd getekend op 24 september 1931. Op 3 november van dat jaar schreef Ter Braak
aan Du Perron:20.
Je weet toch dat 11 Nov. Forum uitkomt, waarvoor ook Roelants
overkomt?
Op die datum zou Ter Braak een lezing houden in de Bijenkorf van Rotterdam en
dat was een gunstig moment voor de introductie van een nieuw tijdschrift.

Eindnoten:
8. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 477.
9. Brief nr. 29, Ned. Lett. Museum, 's-Gravenhage; geciteerd in W. Mooijman en L. Mosheuvel,
Forum, brieven, citaten, dokumenten en knipsels, Den Haag 1969, p. 9.
10. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 102.
11. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 108.
12. W. Mooijman en L. Mosheuvel, Forum, brieven, citaten, dokumenten en knipsels, Den Haag
1969, p. 34; M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, pp. 110-120.
13. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 492.
14. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 136 en 139.
15. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 128.
16. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 493; C. van Wessem, Mijn
broeders in Apollo, Den Haag 1941, p. 215.
17. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 130.
18. Contract in de Forum-collectie, Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag;
W. Mooijman en L. Mosheuvel, Forum, brieven, citaten, dokumenten en knipsels, Den Haag
1969, p. 35.
19. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 138.
20. M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p. 145.
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De interne geschiedenis
De eerste twee jaargangen van Forum
Vanaf 11 november 1931 werd de redactie van Forum, maandschrift voor letteren
en kunst, gevormd door M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. E. Bouws werd
de redactie-secretaris met slechts een adviserende stem.
In de eerste jaargang werd zowel Démasqué der schoonheid van Ter Braak als
Uren wet Dirk Coster van Du Perron gepubliceerd. Beide essays waren al in 1931
geschreven.21. De aanval van Du Perron richtte zich tegen de vorm zonder
menselijkheid van de ethicus à la Coster, die tot de humanitaire expressionisten rond
De stem behoorde.22. Na zich tevoren in de ‘Prisma-discussie’ afgezet te hebben tegen
de ‘vormaanbidders’ van De vrije bladen werd het tijd om de verschillen vast te
leggen met het andere uiterste van de niet-confessionele of niet-ideologische
literatuurbenadering. En in Dirk Coster leken de estheet en ethicus verenigd.23.
Ter Braak richtte zich tegen de vorm, die hij als een verraad zag ten opzichte van
het dichterlijke, dat ongrijpbaar is. De in de vorm gefixeerde schoonheid werd door
hem gelijkgesteld met de dood.24. Uit de briefwisseling van 1931 tussen Ter Braak
en Du Perron blijkt dat het standpunt van Du Perron tegen de verkeerde
persoonlijkheid, tegen het humanisme ging overheersen. Ter Braak sluit zich daarbij
aan en verschuift de poëziekwestie naar het tweede plan.25. Maar in de redactionele
inleiding, die grotendeels door Ter Braak geschreven werd, dook toch de
poëziekwestie en dus het standpunt tegen de vorm weer op:
Men versta ons wel: wij stellen ons hier niet voor of tegen de poëzie,
wij kiezen uitsluitend partij tegen de vergoding van den vorm (...).26.
Het tijdschrift wilde volgens het ‘Ter inleiding’ een generatie van schrijvers
groeperen die een persoonlijke vorm gevonden hadden. De poëzie mocht niet langer
losgemaakt zijn van de rest der aardse verschijnselen en men mocht voor de dichter
niet de gehele mens verwaarlozen.
Niet de vorm, zoals bij de ‘poésie pure’, maar de persoonlijkheid is criterium bij
de beoordeling van de kunstenaar. In het tijdschrift wil men trachten te komen tot
een samenwerking van Vlaamse en Noordnederlandse literatuur. Men wil ‘goede
Europeanen’ zijn in de zin van Nietzsche en zich polemisch
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opstellen omdat dat verbonden is met de zelfbegrenzing van de persoonlijkheid. In
de ‘Panopticum’-rubriek aan het einde van elke aflevering reageerden vooral Ter
Braak en Du Perron polemisch op de verschijnselen die samenhingen met literatuur.
Met name de bijdragen van Du Perron stuitten nogal eens op problemen. Een
tegenaanval van hem op Opwaartsche wegen werd bij voorbeeld niet opgenomen.27.
Du Perron had het liefst gewild dat de redacteuren geen veto konden uitspreken over
elkaars ‘Panopticum’-stukjes.28. In
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Polemiek en tijdschriftleiderschap schrijft hij dan ook dat zijn verantwoordelijkheid
als tijdschriftredacteur zwaar drukt op zijn ‘polemische ader’.29.
In de eerste aflevering werd een begin gemaakt met Het verboden rijk van
Slauerhoff en met Démasqué der schoonheid van Ter Braak. Poëzie kwam van
Richard Minne, van Marsman en van Du Perron. A.M. Hammacher, Elisabeth de
Roos en Hendrik Scholte schreven kortere artikelen en de ‘Panopticum’-rubriek werd
gevuld door Ter Braak: ‘Het luchtkasteel van De Ligt uit de lucht bezien’, en door
Du Perron: ‘De dichter en de denker’. Tot de vele belangrijke publikaties uit de eerste
jaargang behoorde ook Richard Minnes Heineke Vos en zijn biograaf. Slauerhoff
publiceerde zijn roman Het verboden rijk, Vestdijk debuteerde als prozaïst met ‘Ars
moriendi’ en Marsman schreef ‘De aesthetiek der reporters’. De tweede jaargang
bracht onder andere Dr. Dumay verliest...en ‘Paapsche sympathieën’ van Ter Braak;
Elsschot publiceerde Kaas, Du Perron onder andere De smalle mens en Vestdijk de
novellen ‘Een, twee, drie, vier, vijf’ en ‘Het veer’. Belangrijke poëziebijdragen
kwamen van Elsschot (‘Verzen van vroeger’), Greshoff (onder andere ‘De
najaars-opruiming’ en ‘Janus Bifrons’), Richard Minne, Jan van Nijlen en Hendrik
de Vries.
De aandacht die vooral het werk van Ter Braak en Du Perron te beurt gevallen is,
heeft Forum wel de naam bezorgd het bolwerk van essayisten te zijn geweest. De
cijfers wijzen echter uit dat in kwantitatief opzicht de verhoudingen anders liggen.
Zelfs in de eerste twee jaargangen, de meest polemische en de meest principiële,
komt het gemiddelde voor essays niet hoger dan 47,6%.30. Verrassend zijn eveneens
de percentages voor roman, novelle en kort verhaal: Forum staat met een gemiddelde
van 48,8% zeer hoog genoteerd.31. Ook het poëzie-gemiddelde van 11,3% valt niet
tegen voor een tijdschrift dat niet voor dichters, maar voor schrijvers bestemd was.32.

De laatste twee jaargangen van Forum
De jaargangen van 1934 en 1935 hebben traditioneel de minste aandacht gekregen.
De derde jaargang begint met een gezamenlijk woord van de twee redacties, waarin
de tweeledige opzet wordt gemotiveerd door het gemeenschappelijke doel:
(...) de persoonlijkheid van den schrijver te laten gelden als criterium, door
haar te beschouwen als onverbrekelijk verbonden met den vorm,
onderscheiden, maar ongescheiden in de vele manifestaties van dien vorm.33.
Dit ‘Ter inleiding bij den nieuwen jaargang’ geeft aan dat het in verband met de
verschillen die op velerlei gebied bestaan, wenselijk is gebleken de demarcatielijn
scherper te trekken, dat wil zeggen scheiding van de bijdragen van
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Nederland en Vlaanderen en twee redacties, bestaande uit Du Perron, Ter Braak,
Vestdijk en Victor E. van Vriesland voor Nederland, en uit Roelants, Herreman,
Walschap en Gijsen voor Vlaanderen, elk slechts verantwoordelijk voor de eigen
afdeling. Men wil niet het regionalisme laten herleven, maar evenmin het contact
tussen Noord en Zuid ongewenst forceren. Men blijft proberen ‘goede Europeanen’
te zijn en wijst alle kunstmatige afsluiting van de Europese cultuur af.

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

13
In Forum van voor de splitsing heeft Ter Braak het grootste aandeel en vervolgens
Du Perron, Slauerhoff, Vestdijk en Elsschot. Na de splitsing komt Vestdijk als eerste
en daarna Slauerhoff, Walschap, Du Perron en Ter Braak. Daarmee hangt een
verschuiving samen van essay naar roman en novelle. In percentages wil dat zeggen:
essay van 47,6% naar 31,5% en romans en novellen van 40,0% naar 57,7%. Het
Nederlandse gedeelte van de laatste twee jaargangen is veel meer een voortzetting
van Forum vóór de splitsing dan het Vlaamse deel, hoewel het Nederlandse gedeelte
minder agressief en principieel is dan Forum jaargang 1 en 2.34.
In het Vlaamse deel is de positie van de literatuur en van de schrijver bijna
voortdurend onderwerp van discussies, die grotendeels plaatsvinden in ‘De keerzijde’,
de Vlaamse tegenhanger van ‘Panopticum’. Centraal staat de vraag naar de verhouding
tussen literatuur en levensbeschouwing. Forum verzet zich tegen de overheersing
van het literaire leven in Vlaanderen door de clerus.35. Zo schrijft Gijsen in de rubriek
‘De keerzijde’:
Maar wanneer de ‘katholieke beschouwer’ losgaat op het onfatsoen van
Claes, op zijn erge onbetamelijkheden, dan komen er kostelijke parels van
onbewusten humor los.36.
Het opkomend nationaal-socialisme leidt tot discussies over het politiek
engagement. Brulez schrijft in ‘Spiegel of bokswant?’37. dat een schrijver de
conjunctuur moet weerspiegelen, maar tot verzet moet komen als de autonomie van
de literatuur bedreigd wordt. In de rubriek ‘De keerzijde’ is de gespannen verhouding
met de Koninklijke Vlaamse Academie eveneens een geliefd thema. Door deze
rubriek wordt het standpunt van de Vlamingen in een aantal zaken wel duidelijk,
maar het beleid voor publikatie van romans, novellen en poëzie in het tijdschrift blijft
zeer ondoorzichtig. Uiteenlopende auteurs, ook kwalitatief, krijgen de gelegenheid
om hun werk te publiceren. Vooral Elsschot, die voordien niet zo'n succes had, is
door zijn publikaties in Forum in de belangstelling gekomen.
In het Noordnederlandse deel wordt het geheel van bijdragen ook verscheidener.
Auteurs als Binnendijk, Bloem en Marsman, de een wat meer, de ander wat minder
afkomstig uit de hoek van literatoren die aan de traditionele vorm vasthielden, krijgen
ook de gelegenheid om te publiceren. Slauerhoff schrijft Het leven op aarde, Du
Perron, die niet meer in de redactie zit, publiceert ‘De jonge Indiesman’ en ‘Bezoek
aan Wijdenes’, en Vestdijk, die tot de redactie is gaan behoren, Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje.
De kwestie van de schoonheid raakt steeds meer op de achtergrond. De helft van
de ‘Panopticums’ van Ter Braak in Forum 3 is gewijd aan het nationaal-socialisme
en aan het fascisme, hoewel politiek contractueel een verboden onderwerp was voor
Forum. Ter Braaks ‘Renaissance van het fatsoen’38. bij voorbeeld is geschreven naar
aanleiding van het culturele programma van de NSB. Over dit artikel schreef hij op
29 januari 1934 aan Du Perron:
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Staand van links naar rechts: Marnix Gijsen, R. Herreman, G. Walschap, Raymond Brulez, F. de
Pillecijn en Karel Jonckheere; zittend van links naar rechts: D. Zijlstra, A. Vermeylen, Maurice
Roelants en F.V Toussaint van Boelaere.

In Febr. zul je mijn eerste aanval, die niet de laatste zal zijn, wel lezen.
Zolang hier in Nederland de bevolking met den dag meer roodzwart [de
kleuren van de NSB] gaat dragen, heb ik hier ‘iets te doen’. Hoe het afloopt
mag joost weten, maar alleen het allerscherpste is voor het ogenblik kras
genoeg. Je merkt nu al dat ‘men’ gaat coquetteeren, omdat ‘men’ weet,
dat bij ev. verkiezingen Mussert met een overdonderend aantal zetels gaat
strijken. Aan mij zullen ze, zoolang ik nog vrij schrijven kan, geen plezier
beleven.39.
In maart 1934 stond ‘Das unbewusste Europa’ in Forum:
Het aantal teekenen, die ons doen walgen, neemt met den dag toe. Men
behoeft geen afzonderlijke lijsten meer aan te leggen van ‘gebeurtenissen
van de maand’; het onwelriekend materiaal stroomt u van de objectieve
krantenpagina's regelmatig toe.40.
Vervolgens geeft Ter Braak diverse voorbeelden van de praktijken van de
nationaal-socialisten. In het vierde nummer van dat jaar geeft hij zijn mening
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over de antisemieten ‘die overal het jodencomplot bespeuren, alleen maar, omdat de
wereld hun nog geen gelegenheid heeft gegeven hun eigen complotten vrijuit te
smeden’. Hij denkt dan ook niet dat het fascisme de corruptie zal opruimen, zoals
een fascist hem persoonlijk gezegd had.41. Het juni-nummer besluit met een
‘Panopticum’-stukje van Ter Braak over de NSB-landdag. Ds. Van Duyl had op die
dag een prijzende rede gehouden over Erich Wichmann, die hij de eerste Nederlandse
fascist noemde.42. Ook het fascisme van Mussolini wordt op de korrel genomen. In
september vergelijkt Ter Braak diens politiek met het kinderspelletje ‘in de
gribbele-grabbele’, dat vaak ruw eindigde.43. In Het instinct der intellectuelen schrijft
hij:
(...) geen intellectueel, die over zooiets beschikt als instinct, kan er prijs
op stellen, dat een oorspronkelijke gedachte, in het openbaar geuit, voortaan
met de doodstraf wordt gehonoreerd. Levensvoorwaarde voor het ‘denken’
is de ‘vrijheid’: twee woorden, die twintig jaar geleden als gemeenplaatsen
zouden hebben geklonken, herkrijgen thans een verschrikkelijke actualiteit
(...)44.
En daarmee sluit hij volledig aan bij Brulez en Du Perron in hun
‘Panopticum’-bijdragen.
In het novembernummer van 1935 blijkt dat er besloten is tot de opheffing van

Ter Braak in Brussel.
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Forum. Ter Braak geeft namens de Nederlandse redactie zijn lezing van het
meningsverschil dat tussen beide redacties was ontstaan in de zogenoemde
‘Virginia-affaire’.45. Hetzelfde deed de Vlaamse redactie.46. ‘Virginia’, een verhaal
van Victor Varangot, gaat kortweg gezegd over een maagd die in een stad gaat wonen.
Vanwege haar unieke maagdelijkheid hebben een aantal inwoners zo hun plannen
met haar. Wanneer die plannen ten slotte bijna uitgevoerd zullen worden, ontvlucht
een dichter met haar en ontsnapt zij aan de dood. In feite was de Virginia-affaire
slechts de aanleiding. De oorzaak van de problemen lag in het samenwerkingsverband
van Vlaams katholicisme en collectivisme enerzijds en Noordnederlands
individualisme anderzijds. Op 3 oktober 1935 nam uitgeverij Nijgh en Van Ditmar
de beslissing dat Forum met ingang van 1 januari 1936 niet zou worden voortgezet.47.
Afgezien van de problemen was ook het geringe aantal abonnees de oorzaak van het
opheffingsbesluit van Zijlstra, met wie alle besprekingen gevoerd werden.48. Uit ‘A
Farewell to Arms’ van Ter Braak blijkt de teleurstelling:
[Forum is er niet in geslaagd] de gepostuleerde persoonlijkheidsmaatstaf
ingang te doen vinden en het specialistische jargon van diverse litteraire
en ethische kategorieën uit te roeien.49.
Het weinige dat Forum volgens Ter Braak aan de hedendaagse literatuur
toegevoegd heeft, is wellicht ‘eenig gezond verstand’. In de jaren 1937-1940 nam
Groot Nederland, vooral door toedoen van Greshoff en Vestdijk, de taak van Forum
voor een groot gedeelte over.
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2 Theoretische aspecten
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De poëticale voorgeschiedenis
In het debuut van Ter Braak - ‘De waardering van de vorm’1. - is al te vinden dat hij
zich bezig houdt met de verhouding tussen vorm en gedachte binnen de literatuur.
Hij wijst erop dat kunst die boven de persoonlijke visie wil uitstijgen en
gemeenschappelijk bezit wil worden, zich zal moeten bedienen van een goede vorm,
zoals levende taal:
De gedachte blijft het zeer persoonlijke, het eigene, juist wanneer de vorm
zijn karakter van band tussen enkeling en gemeenschap behoudt.
In zijn latere werk houdt Ter Braak zich minder bezig met vorm-aspecten, maar
meer met de inhoud, de persoonlijke visie. Daarmee past hij dan ook meer in de
opvattingen van Forum.
De ‘ideeënvoorgeschiedenis’ van Forum begint eigenlijk met het ‘Gesprek over
Slauerhoff’, geschreven door Du Perron, dat in december 1930 in De vrije bladen
verscheen. Hierin wordt het nieuwe, de zuivere menselijkheid in het werk van
Slauerhoff verdedigd tegenover de volmaakte verstechniek en grammatica van dichters
zoals Leopold.2. Dit ‘Gesprek over Slauerhoff’ werd voorafgegaan door een bespreking
van Ter Braaks Carnaval der burgers (1930), eveneens door Du Perron:
Hij heeft zijn persoonlijk gevoelen kenbaar gemaakt met een scherpte
die geen illusie overlaat. Zijn levensbeschouwing in gelijkenissen geeft
vat op hem als een akte-van-geloof: wat de triomf en straf is van iedere
persoonlijkheid.3.
Dit citaat van Du Perron geeft aan hoe sterk de nadruk reeds lag op het kenbaar
maken van de persoonlijkheid. Ter Braak zou dit criterium uitwerken in zijn
Démasqué der schoonheid.
De standpunten over menselijkheid en persoonlijkheid werden aangescherpt in een
polemiek die de geschiedenis zou ingaan als de ‘Prisma-discussie’.4. In 1930
publiceerde Binnendijk (evenals Ter Braak redacteur van De vrije bladen) de
bloemlezing Prisma,5. waarin hij stelt dat poëzie scheppend moet zijn:
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Du Perron en Slauerhoff te Gistoux.

Poëzie is geen ontroerend spreken, maar een van den aanleiding en den
schrijver losgeraakt gewas, een natuurlijk organisme, een bloem.
De vormkracht, de scheppende kracht van een gedicht telde voor Binnendijk als
criterium bij de keuze van zijn gedichten. Van de kant van Ter Braak volgde hierop
een kritiek waarin hij de standpunten van Binnendijk aanviel en er zijn eigen
opvattingen tegenover zette, namelijk ‘Prisma of dogma?’6., dat de goedkeuring van
Du Perron kreeg.7. Ter Braak vergeleek hierin de bloemlezing Prisma met de
bloemlezing Nieuwe Geluiden van Coster. De laatste bloemlezing was veroordeeld
vanwege het humanistische uitgangspunt dat gehanteerd werd bij de keuze van de
gedichten. Maar:
De bloemlezing Prisma (...) is eigenlijk niet anders dan een afgietsel
van Costers Nieuwe Geluiden, wanneer men het woord ‘menselijkheid’
door ‘poëzie’ of ‘creativiteit’ vervangt.8.
Met deze stelling duwde Ter Braak Binnendijk in de hoek van het dogmatisme
van Coster, waarschijnlijk uit vrees dat de verwantschap van hemzelf met Costers
conventionele humanisme te zeer in het oog zou lopen.9.
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Het gewas, het natuurlijk organisme en de bloem [zie het citaat van
Binnendijk] zijn poëtisch, maar waar komen zij vandaan, waar blijven zij
onverbrekelijk aan verbonden, als zij niet willen verdorren? Toch zeker
aan de rottende humus der Menselijkheid van Dirk Coster?10. (..) De
bloemlezing Prisma heeft geen groter gebrek dan dit, dat zij in het geheel
geen onderscheid maakt tussen oorspronkelijkheid en epigonisme.11.
Als voorbeeld van epigonisme werd Binnendijk zelf een navolger van Nijhoff
genoemd. Daartegenover staan dan Slauerhoff en Du Perron:
Is het populair gezegd dan niet voldoende, een ‘vent’ te zijn?
Waarom mag ik Slauerhoff niet typisch modern noemen in den zin van
hedendaagsch (...).12.
Uit een brief van Du Perron aan Ter Braak blijkt dat Du Perron Marsman als de
‘chef’ van Binnendijk beschouwde, hoewel Ter Braak eerder Nijhoff als de inspirator
had aangewezen.13. Du Perron wilde van Marsman te weten komen wat met de term
‘creatief’, die zowel Binnendijk als Marsman hanteerde, bedoeld werd. Hij stuurde
daarom Marsman een opstel waarin hij stelde dat creativiteit voor Ter Braak en voor
hem
1. een vanzelfsprekend vereiste voor iedere dichter is 2.
met het epigonisme onverenigbaar is 3. in de bijzondere betekenis à la
Marsman-Binnendijk misleidend en onjuist is omdat wat in deze betekenis
als technische term wordt gebruikt, in feite niets is dan een pretentieuse
vermomming van de meest willekeurige en persoonlijke ‘eigen smaak’.14.
Marsman antwoordde:
Ik voor mij kan mij niet meer dan zeer in 't voorbijgaan in zulke kwesties
verdiepen. (...) Zou het niet beter zijn het epigonisme te bestrijden door
het schrijven van goede oorspronkelijke gedichten? (...)
In feite steunde Marsman met deze opmerkingen alleen de opvattingen van zijn
tegenpartij: Du Perron. In een tweede brief schreef Marsman dat een dichter de
menselijkheid via de vorm transformeert tot dichtkunst. Du Perron antwoordde
daarop:
U erkent èn vorm èn menselijkheid (...) onze aanval geldt de vorm
zonder menselijkheid [van het epigonisme]; vandaar het noemen van al
die epigonen die toch zulke ‘creatieve gedichten’ moeten hebben gemaakt.
Déze eigenaardige creativiteit loochenen wij: d.w.z. wij vragen vóór alles
‘een vent’, om dan nader uit te maken of hij ook dichter is.15.
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Hieruit blijkt dat de discussie verschoven was van het creativiteitsprincipe naar de
vorm-of-vent-tegenstelling. Hierin werd duidelijk partij gekozen tegen de ethici à la
Coster, die een overgeleverde vorm zouden hanteren, terwijl voor Forum de vent en
de oorspronkelijkheid het wezenlijke van het kunstwerk uitmaken.
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De theoretische thema's
Het overkoepelende idee waarbinnen de overige thema's hun plaats vinden, wordt
bepaald door de opvatting omtrent de persoonlijkheid. Een begrip dat het
hoofdkarakter van het tijdschrift weergeeft, maar tevens een min of meer vage term
is geworden. In het ‘Ter inleiding’ staat:
Wij stellen ons voor, tot dit Forum alle vitale elementen onder de jongere
auteurs (en dit ‘jong’ noch naar beneden noch naar boven dogmatisch
begrensd), voorzover zij een persoonlijken vorm hebben gevonden, toegang
te verleenen.16.
Het woord ‘vent’ is de term die Ter Braak en Du Perron onder elkaar gebruiken
voor de publieke versie ‘persoonlijkheid’. In de briefwisseling van april 1931 tot
half november 1932 wordt het begrip ‘vent’ getest als norm. Zo schrijft Du Perron
op 13 november 1932:17.
Leautaud vertegenwoordigt voor mij het ideaal van een ‘vent’ (...) om
dezelfde reden waarom Huxley het voor mij niet is. Wat Lawrence betreft,
ik vind hem zeker meer ‘vent’ dan Huxley, en hierin ben ik het alleen met
Huxley zelf eens, maar maak je niet ongerust, tot de ‘onzen’, tot òns ‘bon
genre’ reken ik hem zeker niet.
De vraag ligt voor de hand wie wel tot ons ‘bon genre’ behoren en wat dus het
begrip ‘vent’ inhoudt. Volgens Oversteegen18. vervult het begrip ‘vent’ een dubbele
rol. Enerzijds is een ‘vent’ géén epigoon en géén vormaanbidder. Anderzijds is het
een schrijver die voor zijn eigen waarheden instaat en deze in een felle plaatsbepaling
durft te verdedigen. Het eerste gedeelte wijst op zaken waartegen Forum zich afzette
en verwijst dus naar de Prisma-discussie, die zich oorspronkelijk afspeelde tussen
Ter Braak en Binnendijk en waarbij Du Perron Ter Braak bijviel met kritiek op het
epigonisme van met name degenen die overgeleverde literaire vormen bleven
hanteren.
In het tweede deel van zijn omschrijving wijst Oversteegen op het alternatief dat
Forum voorstond. De kunstenaar dient volgens Forum persoonlijk te zijn in de zin
van oorspronkelijk (geen epigoon dus) en niet nabootsend.19. De persoonlijkheid die
oprecht is (geen aansteller) en moedig (zichzelf tracht te zijn) durft in leven en werk
volledig te gehoorzamen aan zijn superego: hij streeft naar wat hij wil zijn, in
tegenstelling tot degene die vormgeeft aan het
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superego dat hij in de realiteit niet kan verwezenlijken.20. De moed en de eerlijkheid
heeft een schrijver nodig om zich niet achter het werk te verschuilen, maar er steeds
volledig voor in te staan.
Hoe dat superego er volgens Forum uit moet zien, wordt ook in het ‘Ter inleiding’
al aangegeven: men wil trachten ‘goede Europeanen’ te zijn in de zin van Nietzsche;
geen gemakzuchtige Nederlandse provincialen dus, maar mensen met
verantwoordelijkheidsbesef.21. De gedachteloos aanvaarde conventies zullen daarvoor
moeten worden afgelegd. Ter Braak richt zich in Het carnaval der burgers (1930)
tegen de burgerlijke dogma's, in Man tegen man (1931) tegen de christelijke dogma's,
in Démasqué der schoonheid (1932) tegen de autonomie van de vorm en in Van oude
en nieuwe Christenen (1937) tegen de abstracte intellectuele begrippen. Al deze
conventievormen acht Ter Braak versteend. Voor hem betekent de individualiteit
van de vent een verzet tegen het klakkeloos aanvaarde, het onpersoonlijke, het
versteende.22. De persoonlijkheid kan zich slechts in vormen uiten, maar begeeft zich
daardoor in het gevaar van de verstening. Blijvende vormen betekenen verstening:
een zich gewonnen geven aan de dood. Leven daarentegen is zich losmaken uit
vormen. De in de vorm gefixeerde schoonheid, met name de poëzie, staat gelijk aan
de dood. Hetzelfde geldt voor de overgeleverde conventies.23.
Ook Du Perron vindt dat poëzie een rechtstreekse uiting van de persoonlijkheid
dient te zijn. Poëzie als (vorm)transformatie, zoals onder anderen Marsman die
voorstaat, ziet hij als een vorm van flatteren en bedrog. Ter Braak beschrijft het in
Démasqué der schoonheid als volgt:24.
De eenige eisch, dien men kan stellen, is: dat de kunstenaar zich niet
achter de kunst verschuile, als hij zich heeft te verantwoorden; dat hij zijn
kunst verdedige als een integreerend onderdeel van zijn chronique
scandaleuse.
Nadat nu omschreven is welke richting de ideeën van Forum uitgingen, wordt de
vraag opgeroepen hoe ze in de literaire praktijk gestalte kregen. Voor de mensen
rond Forum was zonder twijfel de polemiek de belangrijkste vorm, omdat daarin
door zelfbevestiging en zelfbegrenzing de ideeën van een auteur duidelijk gesteld
worden. De polemiek is geen blijvende vorm, maar steeds op drift, evenals de
persoonlijkheid, die gelijk is aan de ware inhoud.
Een van de meest geruchtmakende bijdragen was Uren met Dirk Coster van Du
Perron, waarin Coster en met hem de Nederlandse dikdoenerigheid, de domheid en
het systeem, later aangeduid met Jan Lubbes, aangevallen wordt. Coster was, zoals
eerder gezegd, behalve estheticus ook ethicus en dat betekende dat Forum zich met
deze publikatie tevens afzette tegen de humanisten van De stem. De polemiek is een
vorm van essay waaraan door Forum ook nog het criterium van het gewone woord
is verbonden, dat wil zeggen zo direct en onbeschaamd mogelijk voor de waarheid
uitkomen, zonder cynisme en nuance te ontwijken. In het woordgebruik van de
sierdichters, die de muzi-
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sche aspecten (klank, ritme, beeld) van primair belang achten, ziet Ter Braak een
overgave aan de taal, dus een ondergang van de persoonlijkheid.
Wat Forum zoekt in het literaire werk, is in de eerste plaats het begripsmatige, het
idee, het communicatieve, omdat daarin de persoonlijkheid zich manifesteert. In
december 1934 ontstond daarover de ‘Roes-discussie’ met Marsman, die in zijn
artikel ‘Critiek van de blauwe knoop’25. tegenover de poëzie als maskerade van Ter
Braak juist de poëzie als openbaring stelt. Dat Ter Braak hier de argumenten uit de
‘Prisma’-discussie in extreme vorm herhaalt, blijkt uit de kritiek die hij onder andere
van Du Perron krijgt. Du Perron heeft zich op dat moment gedistantieerd van zijn
kritiek op dichters die aan de traditionele vormen vasthielden.26.,27.
De persoonlijkheid van de dichter is inderdaad vaak moeilijk in taal weer te geven,
doordat woorden verstaan worden op de wijze van de omgangstaal, dat wil zeggen
niet persoonlijk.28.
In dit woord, beweeglijk en speelsch als muziek [poésie pure], staalhard
en koel als het begrip [filosofie], steeds op de grens van rêverie en formule,
vinden wij alle mogelijkheden en alle gevaren van ‘le bon genre’. (...) Rien
ne me semble bête au monde que la gravité...29.
Dat laatste wijst op de humor, een begrip dat alleen door Ter Braak gehanteerd wordt
als eis die men aan de persoonlijkheid stelt. Wie via de humor afstand kan nemen,
wordt door Ter Braak gewaardeerd of hij nu een humoristische burger, een erfgenaam
der cultuur als Van Schendel is dan wel een humoristische non-conformist als
Slauerhoff of Multatuli.30.
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Uitspraken over literaire kritiek
Een paar in het oog springende kenmerken van de kritische beschouwingen zijn: het
overtuigingskarakter, de persoonlijkheid van de essayist, die ervoor zorgt dat hij
minder formeel gebonden is aan zijn stof dan de wetenschapper, de ondogmatische
levensfilosofie31. en het polemische karakter.
De genoemde kenmerken zijn in de afzonderlijke kritieken vaak tegelijk aanwezig
en ook binnen de theoretische opvattingen zijn ze niet gescheiden. Zo staat er in het
‘Ter inleiding’:
Wij zullen polemisch zijn, wanneer polemiek zich als wenschelijk aan
ons voordoet. De polemiek is voor ons onafscheidelijk van de
zelfbegrenzing der persoonlijkheid en in angst voor de polemiek, die zich
tracht te verbergen achter een voorzichtige en decente objectiviteit, zien
wij een bewijs, dat die angstigen de polemiek als levensbevestiging niet
kennen, dat zij de polemiek niet anders kunnen concipieeren dan als twist.
(...) Daarom: geen ‘opbouwende’ critiek, geen referaten over boeken, maar
ontmoetingen met boeken; onder dat motto durven wij een polemische
houding te verantwoorden.32.
Een tekstgerichte literaire kritiek zoals we die vooral uit de jaren '60 en '70 kennen,
gaat met name uit van de formele kanten van een literair werk, de wetenschappelijke,
structurele benadering, maar de kritiek van Ter Braak en Du Perron richt zich op de
ideeën die in een literair werk aan de orde komen. Met hun eigen opvattingen, die
zich bij voorbeeld tegen rigide levensfilosofieën keren, vallen zij dan niet het literaire
werk aan, maar de auteur die dergelijke ideeën heeft;
Hoe objectiever de critiek, hoe impotenter. Hoe verder zij zich verwijdert
van een waarachtige subjectiviteit, van dien grimmigen humor tegenover
eigen definities, hoe meer zij zich zal vastklampen aan de objecten, die
gezamenlijk ‘de kunst’ vormen, hoe ‘ethischer’ haar oordeelvellingen
zullen gaan klinken.33.
Doordat Ter Braak en Du Perron duidelijk niet proberen een objectieve kritiek te
geven, maar strikt hun eigen mening lanceren, kunnen deze kritieken eveneens als
creatief werk gezien worden.34. Vaak wordt in naam van vriendschap een
gemeenschappelijke vijand vermorzeld om zijn principes
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Ter Braak en Du Perron.

zoals Coster overkwam. In de briefwisseling van Ter Braak en Du Perron wemelt
het van de krachttermen en aanmoedigingen daartoe.
Ter Braak probeert als criticus tot een identificatie met het perspectief van de
schrijver te komen. Hij is op zoek naar het tweede gezicht van de schrijver, achter
het boek, en wil niet de boeken verklaren omdat de duisterheid van het werk
samenhangt met de duisterheid van de auteur zelf. De totaliteit van de auteur én diens
toon kunnen misschien op een psychologische verklaring wijzen. Waar schrijvers
vormgeven aan een levensbeeld, weet Ter Braak die om te zetten in een
levenshouding, waarmee hij zich vervolgens confronteert. Zijn werkwijze is zeker
niet zonder methodiek. In zijn kritieken poneert hij een antithese die hij deductief
bewijst. De begripstegenstelling staat in een algemene inleiding, vervolgens komt
een bespreking van het verhaal als toelichting en daarna wordt er getoetst.
In de laatste fase van zijn leven begon Ter Braak meer begrip te tonen voor de
vormaspecten in het literaire werk, een ontwikkeling die inzette met de ‘Van
Schendel-kritieken’ van eind 1934.35. Maar ook de ‘Roes-discussie’, waarin de
anti-vormopvattingen in extremo worden doorgevoerd, stamt uit deze tijd. Enerzijds
krijgt Ter Braak belangstelling voor de dichterlijke verbeeldingswereld van Van
Schendel, waarin de hoofdfiguren wel een individualistische rol spelen, anderzijds
klampt hij zich vast aan de kritische nuchterheid.
Ook Du Perron wil de houding van de schrijver in zijn werk uitgedrukt zien. Hij
interesseert zich allereerst voor de schrijver en diens individuele waarhe-
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den. In zijn kritische proza zegt hij wat hij van diens waarheid vindt en geeft hij geen
stilistische analyse. De ‘hogere’ polemiek wordt gebruikt om ideeën aan de man te
brengen, de ‘lagere’polemiek, verwant aan de lyriek, om op grond van deze ideeën
de tegenstander te raken.36. Du Perron had zo'n grote behoefte aan een polemische
situatie, dat hij tegenstanders verzon als die er niet waren, getuige onder andere
‘Gesprek over Slauerhoff’, waarin het werk van Slauerhoff verdedigd wordt tegenover
een tegenstander die meer voor de volmaakte verstechniek voelt. Du Perron destilleert
een soort conclusie uit het werk, de schrijverspersoonlijkheid; op afzonderlijke
uitingen gaat hij niet in. Hij voelt in tegenstelling tot Ter Braak alleen bewondering
voor wat hem als persoon sympathiek is. Hij meet nauwkeurig uit wie wel en wie
niet een vent is en neemt zijn oordeel als uitgangspunt voor zijn kritieken.37.

Eindnoten:
31. A. Borsboom, Menno ter Braak, Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid,
Amsterdam 1962/Utrecht 1980, p. II 66.
32. Forum 1 (1931) 1, p. 3.
33. M. ter Braak, ‘Démasqué der schoonheid’, in: Forum 1 (1932) 2, p. 100.
34. H. Flinterman, ‘Menno ter Braak en de literaire kritiek’, in: S. van Faassen, Menno ter Braak,
een verzameling artikelen, Den Haag 1978, pp. 99-100.
35. J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969, p. 432 e.v.
36. E. du Perron, ‘Polemiek en tijdschriftleiderschap’, in: Forum 1 (1932) 12, pp. 809-811.
37. J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969, p. 398 e.v.
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Uitspraken over poëzie en proza
In het ‘Ter Inleiding’38. staat:
De persoonlijkheid is het eerste en laatste criterium bij de beoordeling van
den kunstenaar. Welke wonderen zich ook bij het scheppingsproces mogen
afspelen: zij schijnen ons dan eerst van belang, wanneer de persoonlijkheid
van den kunstenaar zich voor ons in zijn werk bevestigt.
Elisabeth de Roos voegt daaraan toe dat de auteur ‘tot in ieder woord compleet’
de wereld dient weer te geven in de betekenis die zij voor hem heeft en dat hij dus
alleen en volledig dient te schrijven over wat hem persoonlijk aangaat. Die
persoonlijke volledigheid is dan de waarheid in de literatuur.39. In deze opvatting
wordt de kwaliteit van poëzie en proza bepaald door de kwaliteit van de
persoonlijkheid van de kunstenaar. Marsman gaat echter van een ander standpunt
uit. In de eerste jaargang van Forum schreef hij:40.
De kunstenaar is niet de slaaf, de opvolger, de reporter van zijn object,
maar de volstrekt autonome heerscher over al wat hij aanvat. (...) hij kent
geen andere wetten dan die van het nimmer te demodeeren of te
demaskeeren artikel: de schoonheid. [De kunstenaar dient de werkelijkheid
te] ver-beelden, her-scheppen, purifieeren van materie tot vorm.
Het uitgangspunt bij Marsman is dus de werkelijkheid, zijn doel de schoonheid
die zichtbaar wordt in de vorm. Binnen de gedachte van Forum, die vooral verwoord
is door Ter Braak, is de schoonheid echter zeker geen doel: hij spreekt dan ook van
de gedemaskeerde schoonheid:41.
De gedemaskeerde schoonheid eischt geen terugkeer tot het principieel
onschoone; zij heeft in het algemeen weinig principieele eischen, waar
het den vorm betreft; te zeer heeft zij het aesthetisch dwangbuis als
doodelijke verstijving gevoeld, dan dat zij van eischen eenig heil zou
kunnen verwachten.
Volgens de Forum-redactie moet voor de kunstenaar de werkelijkheid, naast zijn
persoonlijkheid, het uitgangspunt vormen.
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Men heeft de poëzie vaak losgemaakt van de rest der aardsche
verschijnselen en haar soms verdacht doen lijken op een esoterischen
cultus. Zoo viel er in onze generatie in den laatsten tijd een opbloei van
lyrische gemeenplaatsen te constateeren (de Engelen en het Bloed kregen
standaardwaarde!).42.
Poëzie die wel aansluit bij aardse verschijnselen, zoals Forum het zich voorstelt,
wordt in kritieken en studies ‘anecdotische poëzie’ genoemd.43. In tegenstelling tot
de lyrische gemeenplaatsen van de muzische poëzie of de ‘poésie pure’ koos men
de alledaagse omgangstaal, de ‘parlando-poëzie’44., waarachter de zelfbewuste
nuchterheid van de persoonlijkheid schuilgaat.
Doordat de omgangstaal gehanteerd wordt, grenst het gedicht vaak aan proza. Uit
een gedicht in omgangstaal is de persoonlijke identiteit van de dichter echter meestal
moeilijk te achterhalen. De woorden zouden daartoe losgemaakt moeten worden van
de ‘common speech’ en in een persoonlijke context moeten worden gelezen.
In een artikel van Greshoff, dat gecorrigeerd is door Du Perron, wordt het doel
van Forum-poëzie en -proza als volgt uitgelegd:
Neen, hun afkeer van wat zij [de kunstenaars die de autonomie van het
kunstwerk centraal stellen] in een bekrompen minachting ‘anecdote’ of
‘litteratuur’ noemen, bewijst ons alleén maar, dat zij zelf de deugden en
faculteiten missen om te doen waartoe alle waarachtige kunstenaars
geroepen zijn: de herschepping van den mensch.45.
Ook Vestdijk waardeert het gedicht ‘waarvan de inhoud ondertusschen een
psychologisch portret levert van meedoogenlooze scherpte en niet te overtreffen
intuïtief doorzicht’46. als meer dan zuiver esthetische poëzie. Het gaat dus niet om de
schoonheid van het autonome kunstwerk, maar om de analytische kijk op de
werkelijkheid die de kunstenaar via zijn werk weergeeft. Ter Braak omschrijft het
voor proza als volgt:
...neen, de groote gestalte ontstaat uit een reeks van vulgaire
bijzonderheden; juist door zijn vulgariteit wordt Coen een persoonlijkheid
van afmetingen, juist door het ontbreken van iedere poging tot vaag
idealiseeren en romantisch verdoezelen slaagt Slauerhoff's held(...)47.
De laatste citaten impliceren enigszins de voorkeur voor proza en met name de
voorkeur voor essayistisch proza, maar Du Perron brengt het genuanceerder:
Het verwerpen van de poëzie als ‘het allerhoogste in alle literatuur’,
hoeft niet met zich mee te brengen: de ontkenning van wetten die binnen
de poëzie onontkoombaar en wel eeuwigdurend zullen zijn.48.
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De eigen aspecten van poëzie worden dus wel erkend, zolang men zich met poëzie
als een op zich zelf staand verschijnsel bezighoudt. In de ‘Roes-discussie’ tussen
Marsman en Ter Braak was dat nu echter juist een bron van misverstanden. In een
artikel in Het vaderland had Ter Braak de poëtische roes vergeleken met de
alcoholische. Marsman vond dat er wel degelijk verschil was49. en gaf kritiek op de
nuchterheid van Ter Braak. Deze laatste schreef in zijn tegenaanval:50.
Was het door Marsman aangevallen artikel in Het vaderland een pleidooi
voor de anti-dionysische nuchterheid? Ik ontken dit: het was een pleidooi
voor den roes, maar dien roes dan ook erkend als roes!
Du Perron reageerde adequaat met de opmerking dat Ter Braak de roes van de
dichters die de schoonheid tot doel hebben en die ze door middel van de vorm willen
bereiken, wel erkende, zij het als ‘niet veel zaaks’.51. En inderdaad had Ter Braak al
jaren eerder verklaard dat52.
...ook het elastieken probleem van de goddelijkheid der poëzie en het
kunstgehalte van het essay hem nog slechts...machiavellistisch [=
gewetenloos] [interesseert], als doorgang naar andere problemen.
In aansluiting op het ‘Ter inleiding’ geeft Vestdijk aan dat de kunstenaar zichzelf
kan bevrijden en bevestigen in die - existentiële - problemen.
Zelfbevrijding en zelfbevestiging: zo mag men de twee aanzichten noemen
van wat den zin uitmaakt van ieder kunstscheppen. Beide gaan samen, in
steeds wisselende verhoudingen; beide zijn misschien in dieperen grond
een en hetzelfde. Maar er is een belangrijk accentverschil. Waar dit bij de
zelfbevrijding gelegen is op datgene waarván men zich bevrijdt, op het
bruto materiaal dus, de uiterlijke en innerlijke levenservaringen, daar staat
in de zelfbevestiging de zich bevrijd hebbende persoonlijkheid op den
voorgrond (...).
Men zou de zelfbevestiging het resultaat van de zelfbevrijding kunnen
noemen, maar zij is geen vaststaand, betrouwbaar resultaat, omdat zij niet
duurzaam kan zijn. Op straffe van verarming of verstarring moet de
kunstenaar steeds weer afdalen in het materiaal, (...) zich opnieuw
bevrijden.53.
Deze zelfbevrijding en zelfbevestiging werken volgens M. ter Braak via de soberheid,
de intelligentie en de ironie:
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Er zijn in een roman van het ‘coeur humain’ altijd te veel afleidende
factoren; alleen het ‘coeur humain’ zelf doet terzake en aangezien men
het slechts kent door uiterlijke details, is de soberheid dier details een
eerste vereischte; men moet zijn belangstelling richten en van descriptieve
‘terzijde's’ afstand doen.54.
De intelligentie maakt geen halt voor de litteratuur; zij kleineert alles, wat
zich op een voetstuk dringt, zij doorziet dien bekenden ‘drang’ evengoed
als opdringerigheid als welk dringen dan ook, zij scheurt ook de schoonste
beschrijving stuk, wanneer de domheid erdoor verheerlijkt wordt. De
intelligentie in de litteratuur is het onbedrieglijk teeken, dat de litteratuur
zichzelf begint te doorzien...en dus zichzelf als vak begint te ironiseeren.55.
Vestdijk sluit bij het soberheidsprincipe van Ter Braak aan voor wat de roman
betreft, waarin hij van een vooropgezet plan wil afzien:
Men zal den goeden romancier herkennen aan de wijze (...) waarop hij
in zijn roman iedere merkbare voorspelbaarheid en berekenbaarheid
elimineert, al is het ook ten koste van de vormqualiteiten en de compositie
en wat daar al zo mee samenhangt.56.
Ook Gijsen noemt de ironie en daarnaast het cynisme, in een pessimistisch artikel:57.
Greshoff weet toch dat het ironisch a-katholieke boek in Vlaanderen
weinig kans heeft, dat de algemeene geest zoo vijandig staat tegen het
reeds in Villa des roses verontrustend cynisme dat de verspreiding van
een dergelijk boek noodzakelijk beperkt moet zijn.
Ook de oorzaken van de wrijving met een aantal Vlamingen die vooral na de
tweede jaargang bestaat, berusten op het inmiddels overbekende verschil in waardering
van het esthetische element in de kunst, blijkens onder andere de volgende uitspraak
van Walschap:58.
Men begrijpt dan ook niet, waarom de dichters zich de zaak van den
roes zoo aantrokken. Ik hoop maar dat zij al dichtend wat beters deden,
dan trachten intelligent te zijn, want dat is evenmin hun beroep als de
schoenlapperij. Hun vak is ons wat moois aan te praten.

Eindnoten:
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Redactioneel ‘Ter inleiding’ in: Forum 1 (1931) 1, p. 2.
E. de Roos, ‘Terugblik op Schnitzler’, in: Forum 1 (1932) 6, p. 347.
H. Marsman, ‘De aesthetiek der reporters’, in: Forum 1 (1932) 3, p. 149.
M. ter Braak, ‘Démasqué der schoonheid’, in: Forum 1 (1932) 3, pp. 182-183.
Redactioneel ‘Ter inleiding’ in: Forum 1 (1931) 1, p. 1.
M. Rutten, Nederlandse dichtkunst van Kloos tot Claus, Hasselt 1957, p. 52.
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3 De praktijk

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

35

Ter inleiding
Binnen Forum hebben Du Perron en Ter Braak het grootste aantal literaire kritieken
op hun naam staan. Door het bekritiseren van de gebeurtenissen in literair Nederland
en van publikaties in andere literaire tijdschriften leggen zij rekenschap af van hun
eigen standpunten. Hun kritieken berusten zeker niet in de eerste plaats op een
tekstanalyse. Van een auteur, en van een kunstenaar in het algemeen, verwachten
Du Perron en Ter Braak dat hij telkens wanneer het nodig is tegen de stroom van
collectieve en traditionele opvattingen ingaat. Het gedeelte over de literaire kritieken
laat een aantal voorbeelden zien van de standpunten die Du Perron en Ter Braak
innemen ten opzichte van diverse gebeurtenissen en publikaties.
De kwantitatief belangrijkste dichter van Forum is Vestdijk, gevolgd door
Herreman en Slauerhoff. In het gedeelte over de poëzie wordt alleen Vestdijk
uitgebreid besproken, van beide anderen wordt een enkel voorbeeld gegeven. De
gedichten van Vestdijk zijn parlando-achtig: gewone woorden in een vrij traditionele
vorm. De abstracte woorden, die ook regelmatig voorkomen, worden geregeld
ontmaskerd, van hun abstracte waardigheid ontdaan door de alledaagse woorden die
er tegenover staan. En de traditionele vorm wordt regelmatig onderbroken op plaatsen
waar het gedicht inhoudelijk een contrasterende of ironiserende wending maakt.
Zowel qua vorm als qua inhoud (tegen de kerk, tegen Duitse idealen) spreekt daaruit
het Forum-gevoel voor nuchter realisme.
Evenals Vestdijk gebruikt Slauerhoff de parlando-vorm. Zijn gedichten zijn
waarschijnlijk iets minder traditioneel van vorm dan die van Vestdijk en vaak spelen
biografische elementen in deze gedichten een rol.
Veel minder Forum-aspecten zijn te ontdekken bij de Vlaamse dichter Herreman.
Zijn gedichten passen het meest in de traditie van de regelmatige vorm en het abstracte
woordgebruik.
Slauerhoff heeft de meeste verhalend-proza-pagina's in Forum op zijn naam staan.
In het gedeelte over verhalend proza worden zijn vervolgromans en korte verhalen
nader bekeken. De hoofdpersonen bij Slauerhoff proberen steeds weer greep te krijgen
op hun omstandigheden. De personen zijn typische Forum-individuen die zich,
losgemaakt van tradities, een eigen identiteit trachten te veroveren.
De tweede Noordnederlandse prozaschrijver is Vestdijk. In zijn proza is steeds
weer de ontmaskerende werking van het scherp analyseren aan te wijzen. Van de
Vlaamse prozaïsten komen Walschap en Elsschot ter sprake.
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De Forum-redactie kiest veelal voor werk van Vestdijk en Slauerhoff. Daarnaast wil
de redactie de Vlamingen er wel bij betrekken, gezien de moeite die vooral voor
Elsschot gedaan wordt, maar helaas waren de Vlamingen zelf over het algemeen
veel minder in staat zich los te maken uit hun conventionele omgeving.
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De literaire kritieken
Veel van de kritieken van Ter Braak en Du Perron maken deel uit van de rubriek
‘Panopticum’. Het zijn korte stukjes, waarin gereageerd wordt op recente publikaties
in andere literaire tijdschriften of kranten zoals De gids, Helikon, De gemeenschap,
NRC, Critisch Bulletin, Vooruit, De nieuwe gids, Onze taaltuin. Vaak ontstaan hieruit
korte polemieken, zoals de discussie over A.W. Grauls, die in Helikon het gedicht
‘Serenade’ gepubliceerd had, dat verdacht veel leek op ‘Ambrosia’ van Engelman.
Du Perron reageert met een spotdicht in ‘Lof der onpersoonlijkheid’1. en Grauls
reageert op dezelfde wijze met ‘Par retour du Courrier’2.. Als Forum echter
aangevallen wordt in de Nederlandsche bibliografie door J. Schotman,3. dan is de
reactie van Du Perron geen hekeldicht, maar een bijtend sarcastisch stuk:4.
Ik althans ben volkomen bereid om, op niets dan deze titels afgaande, aan
te nemen, dat indien iets het ‘pulverend’ China nog redden kan, het de
psycho-filosofiese-reportage-in-trilogie van de heer Schotman is. Aan de
andere kant mag men zich misschien met nog meer angst afvragen wat de
heer Schotman zonder China zou zijn.
Uit het citaat blijkt dat Du Perron de boeken van Schotman niet aan een op de
tekst gerichte analyse onderwerpt, maar direct op een (insinuerende) beoordeling
van de auteur als persoon afgaat. Met het wapen van het cynisme probeert hij de
persoonlijkheid van Schotman teniet te doen, en er blijft dan ook weinig van over;
slechts:
De armzaligheid bijv., zich, in één explosie van machteloze woede, van
een vierderangs-lettré uit te kleden tot een eersterangs-raté.5.
Naar aanleiding van gebeurtenissen in het Nederlandse literaire wereldje ontstonden
enkele heftige discussies. Ter Braak, Albert Helman en Slauerhoff weigerden
publiekelijk het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
omdat zij niet achter de beoordelingscriteria stonden, die de Maatschappij aanlegde.
Als reactie op een verontwaardigd stukje in De gids6. schrijft Ter Braak op
denigrerende toon over de prijswinnaars:7.
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IJver, plichtsbetrachting, netheid en een 10 voor schoonschrijven:
daarnaar zullen Johan, Theun en Siegfried nu moeten streven om hun prijs
waardig te zijn! Aller oogen zijn nu op jullie gericht, jongens, het is nu
geen grapje meer!
Maar als de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de Van der Hoogtprijs
niet aan Slauerhoff, maar aan A. van Duinkerken toekent, voor zijn bloemlezing
Dichters der contrareformatie8., reageert Ter Braak toch gepikeerd.9. Ook naar
aanleiding van het internationale PEN-congres dat in mei 1933 in Dubrovnik gehouden
is, wordt een aantal artikelen geschreven,10. waarin Ter Braak en Du Perron duidelijk
stelling nemen. De Nederlandse delegatie vond het niet nodig te protesteren tegen
de Duitse boekverbrandingen en W. Westerman zei zelfs dat de vergadering hem
een broeinest van communisme leek.11. Ter Braak ondertekent de protestbrief van
Nico van Suchtelen, want:
Het gaat ditmaal hierom: dat deze mislukte delegatie zich van den
beginne af heeft ingesteld op het compromis en het behoud van de club,
het gezellige onder-onsje van boekenleveranciers, in plaats van zich
rekenschap te geven van de belangen, waarvoor zij dit jaar nu werkelijk
eens had kunnen opkomen.12.
Ook naar aanleiding van het PEN-congres in 1935 schrijft Ter Braak een
‘Panopticum’-stukje. De Nederlandse delegatie stemde tegen een motie waarin
geprotesteerd werd tegen het gevangenhouden van schrijvers in Duitsland.13.
Door het ondertekenen van protestbrieven en het schrijven van scherpe kritieken
komen Ter Braak en Du Perron op voor eigentijdse belangen. Het standpunt van hun
tijdschrift om op persoonlijke wijze telkens weer rekenschap af te leggen, wordt in
de praktijk aldus ingevuld, waarbij echter blijkt dat het niet mogelijk is om zich
steeds te beperken tot culturele onderwerpen, conform de overeenkomst met de
uitgever. Een politieke stellingname, in het bijzonder tegen het fascisme, kan niet
ontweken worden, zoals duidelijk is geformuleerd door Ter Braak.
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Aan hun houding tegenover het fascisme pleeg ik tegenwoordig mijn
vrienden te herkennen. Geven zij ook maar een millimeter toe aan de
vereering van bazaarhelden, dan geef ik hen als vrienden op; het blijkt dat
de cultuur-schil, die hen vroeger maskeerde, niets anders dan een onnoozel
vernisprocédé is geweest. Want hier juist spreekt het instinctieve
rangordebesef zeer duidelijke taal; hier vergist men zich niet ongestraft
(...); men moet het naïeve cultureele programma van den heer Mussert
daar maar eens op nalezen. Het belooft n.b. ‘volledige godsdienst- en
gewetensvrijheid’, maar met ‘onderdrukking van leerstellingen, instellingen
en handelingen, die de eenheid van de natie en de goede zeden aantasten’!
De formuleering alleen al van zulk een these wijst op een zoo volslagen
cultuurloosheid, dat men niet verder behoeft te vragen, welke
Tollens-poëzie de heer Mussert als ‘goed zedelijk’ beschouwt!14.
Vanaf die tijd komen regelmatig anti-fascistische artikelen in Forum te staan.15.
Behalve de literaire kritiek op personen (positief over o.a. Multatuli, Dèr Mouw,
negatief over o.a. Coster, Nijhoff en Donker16.) doen Ter Braak en Du Perron
uitspraken over literaire tijdschriften. De kerkelijke censuur, die een crisis bij De
gemeenschap teweegbracht, was bij voorbeeld de aanleiding tot het
‘Panopticum’-stukje ‘Desertie bij de Gideonsbende’.17.
Na Jan Engelman hebben nu ook Chr. de Graaff en Lou Lichtveld het
opgegeven; zij hebben er bezwaar tegen, kruiken stuk te slaan en met
fakkelen te loopen, als deze Godswapenen eerst door den censor [het
episcopaat] moeten zijn gekeurd.
Ook de ‘opperste leiding’ die de De gids-redactie aanvoert als motivatie voor handelen
roept kritiek op, want handelen omdat men zich een dienend instrument voelt, heeft
tot gevolg:
dat de eerste de beste grootmoordenaar, die morgen aan den dag de gansche
Gids-redactie om zeep helpt, zich met dit edele Gids-citaat smetteloos wit
kan wasschen.18.
Tegen de prospectus van het maandblad Links richten maakt Ter Braak groot
bezwaar, voor wat betreft het collectieve karakter:
...en daarom vragen wij ons onmiddellijk af: wat is zulk een collectief;
wie commandeert het; hoe weten de gezamenlijke collectivisten precies,
wat links is; wat mag in het collectief ieder nog voor zich, en wat mag
persé niet (...)19.
Regelmatig spreekt Ter Braak zich zo uit voor het individualisme en tegen
dogmatisch overgeleverde idealen, zoals in het geval van het arbeiders-collectief.
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Het eerste nummer van het Duitse emigrantentijdschrift Die Sammlung wordt op de
persoonlijke inzet van de auteurs beoordeeld:
Het komt mij voor, dat men het begrip ‘litteratuur’ van allen luxebijsmaak
moet ontdoen, als men het wil rechtvaardigen in tijden, waarin het om de
eigen huid gaat; dat het eerste nummer van Die Sammlung nog te veel
litteratuur in anderen zin gebleven is.20.
Over De nieuwe kern schrijft Du Perron, behalve dat het lelijk is, dat:21.
beoordeeld vanuit een zeker kultuurpeil, haar kultuurspiegelaars weinig
overtuigend zijn. (...) De heer Lambrechts [ps. van Jacques de Kadt] schijnt
van de geloofsovertuiging uit te gaan dat wanneer een paar bulkende
idioten iemand [zoals Albert Helman en Theun de Vries] ‘een flink pak
rammel’ toedienen, de kultuur meteen aan hun kant is.
Blijkbaar was Du Perron ook niet vies van het uitdelen van pakken rammel, want
in 1940 schreef hij zelf bijdragen voor De nieuwe kern. De omstandigheden waren
toen wel enigszins gewijzigd; in 1937 had Du Perron de opdracht gegeven om de
rest van de oplage van Uren met Dirk Coster te vernietigen. Hij zag dit kritisch werk
toen alleen nog maar als onderdeel van een literaire strijd die van veel minder belang
was dan de strijd tegen de barbarie van het fascisme.22.
Ook Ter Braak had inmiddels een uitgesproken politiek standpunt ingenomen door
zitting te nemen in het in 1936 opgerichte ‘Comité van Waakzaamheid’.
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De poëzie
Behalve in zijn functie van redacteur is Vestdijk ook als dichter van belang geweest
voor Forum. Hij heeft in essays zijn opvattingen over poëzie uitgebreid
neergeschreven23. en tevens is hij degene geweest die de grootste hoeveelheid
gedichten aan Forum geleverd heeft. De 37 gedichten zijn evenwichtig gespreid over
de vier jaargangen, met een licht accent op de laatste twee, wat te zamen met zijn
redacteurschap en de toegenomen activiteit op prozagebied op een grotere invloed
van Vestdijk wijst gedurende de tweede helft van het tijdschrift.
De Forum-gedichten van Vestdijk zijn grotendeels in drie bundels opgenomen.24.
Enerzijds passen ze als parlando-poëzie goed in de Forum-traditie zoals eerder
betoogd, anderzijds vertegenwoordigen ze typisch Vestdijk. De vorm-aspecten van
de gedichten zijn in eerste instantie vrij traditioneel. Heel vaak is de sonnet-vorm
terug te vinden, of zijn de strofen ingedeeld in kwatrijnen. Een enkel gedicht, bij
voorbeeld ‘Zwaan’25., kent strofen van een onregelmatig aantal regels. Het rijmschema
is meestal regelmatig; vaak treedt gekruist of omarmend eindrijm op. De lengte van
de regels wordt niet uitbundig gevarieerd, een paar uitzonderingen zoals ‘Het kind
en de stervende zeeanemoon’26. en ‘Zwaan’ daargelaten.
De beklemtoning binnen de gedichten is grotendeels metrisch, maar keer op keer
wordt deze regelmaat doorbroken door een ritmische tendens. In het gedicht ‘De
Soedannegerin reist met de Hadji's mee’ bij voorbeeld27. zijn regel 1 en 3 ritmisch,
maar regel 2 en 4 metrisch. Anderzijds komt elisie ook vaak voor, waardoor weer
een regelmatig metrum ontstaat.28.

De Soedannegerin reist met de Hadji's mee
Voor J. Slauerhoff
Eerst bleef ze als zwarte vogel tusschen bruineren
Verscholen liggen achter tentenkleeden.
Oost-Indië moest zich wettig van haar zuiveren:
Terug naar 't vaderland om losse zeden.
Nu zit ze naar de zee te turen meest.
Ik weet het niet of zij haar land ooit kende.
Is Allah - of zijn de inlandsche agenten
De overmacht waarvoor zij 't diepste vreest?
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Aan dek kom ik haar tegen onder 't woelen
Der Mekkagangers, ze bekijkt me en wiegt
Zich verder na een schellen lach; soms liegt
Ze met haar oogwit van een wulpsch bedoelen:
Gewoonte waarvan zij zich niet bevrijdt
Zelfs onder de allerstrengste bedevaart!
Zij heeft Maleische stopwoorden vergaard:
‘Banjak anak’, een schorre snoeverij
Tegen de minachtend smalende kreten
Óp van betalers, en die zij nu hier
Licht spottend herhaalt met dat breed
Plezier van door een iedereen te zijn bezeten.
Maar noemt men dát bezit: 't vermoeide, bange
Wegsluipen in den nacht, weg van de wreede
Sacrale tooi der kleine Fellahsneden,
Tweedubbel, scherp geteekend in haar wangen?
Handelswaar onder zweep van Arabieren
En met Chineezenlisten buitgemaakt,
Als een kameel de lijven op haar naakt
Tillend: zoo bleef ze voor de brúine dieren
Verachting koest'ren, hoogstens voor de blanke
Wat moederlijk gevoel van wit-op-zwart;
Vier rassen houdt zij hoog om te bedanken,
Vier sneden zijn tot litteeken verstard. Port Soedan. 'k Zie haar zitten, ingetogen
En in rust peinzend, 't zwart gezichtje stroef:
Een zwoele inboorling, die méer behoeft
Dan guldens voor haar wonderlijke oogen.
En 'k houd er van te droomen, hoe hierna
Haar leven somberder nog wordt, maar zonder
Regelend toezicht veilig rustend onder
Het zware lijf van hijgend Afrika.
1930 S. VESTDIJK

Behalve door antimetrieën en ritmische tendensen wordt de metrische cadans ook
doorbroken door de veelvuldig voorkomende enjambementen. Bij enjambementen
lopen, zoals we weten, zinsconstructies door terwijl de regels afgelopen zijn. Bij
Vestdijk kunnen zulke constructies zelfs over twee strofen lopen. De regels kunnen
ook eindigen binnen een woord, zoals in ‘Noord-
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Tirol’.29. Door de zinnen op deze wijze door te laten lopen, vermindert de nadruk die
normaal gesproken op het laatste rijmende woord zou vallen. Het gedicht krijgt dan
minder de traditionele dreun (zoals in de 19de eeuw, maar ook nog in de 20ste) en
benadert zo meer de gewone spreektaal.30.

Noord-Tirol
Achter in dalen straalt het ijs verborgen.
Hier dringen leem en gras de rotsen weg.
Modd'rig vee laat reizigers door naar zorgende hutten met knevels van Franz Joseph.
Als hooggebouwde dijken soms, geen wouden:
Een licht en dubbelzinnig heuv'lig landschap
Dat men langs plassen op een kronk'lend zandpad
Doorloopt met links een glimp der eeuw'ge koude:
Daar leidt de zeer eerwaarde Gross-Venediger,
Een spits prelaat, een sieraad van zijn orde,
De laag're broeders, die als witte vredige
Dominicanen zich de heup omgorden.
Maar hier is 't als een pasvergeten dreun.
Draait daar een molen? Wilgen? Boerderijen?
Vlucht Holland! En wij richten onzen Föhn
Op 't kerngebied, ten doortocht naar olijven!
S. VESTDIJK

Vestdijk in Beieren.
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Tussen de traditionele strofische geleding en het regelmatige rijmschema aan de ene
kant en de ritmische tendens en de enjambementen aan de andere kant, heeft Vestdijk
een zekere spanning aangebracht. Het lijkt alsof hij de keurige vorm ondergraaft
door in het gedicht spreektaal-elementen aan te brengen, die echter wel functioneel
aansluiten bij de inhoud. Zo is een grote hoeveelheid zeer korte zinnetjes gebruikt
in het gedicht ‘In de duinen bij Waalsdorp’ om zo een grote snelheid te krijgen.31.
Het gaat hier om een ruiter die achtervolgd wordt in de duinen. Inhoudelijk is er dus
eveneens een grote snelheid aanwezig. Maar toch is ook de regelmaat hier weer
functioneel, in die zin dat het regelmatige metrum aansluit bij de regelmaat in het
galopperen van het paard.
Ook het woordgebruik kent twee polaire kenmerken. Vestdijk gebruikt vaak zeer
alledaagse, concrete woorden, uit de huiselijke of fysieke sfeer. Maar tegelijk hanteert
hij evenveel abstracte of lyrische termen. Zelfs binnen een nevenschikking worden
deze twee soorten verbonden, bij voorbeeld ‘gehurkt, en hunkrend’ in ‘Narcissus’.32.
In de vierde strofe van ‘In de duinen bij Waalsdorp’ is de aanvang zeer lyrisch,
romantisch, maar het einde ontnuchterend. Deze nuchterheid in het slot sluit aan bij
de titel, die een zakelijke plaatsbepaling weergeeft waarmee geen groots, historisch
moment in het vooruitzicht wordt gesteld. Die cyclisch geconstrueerde samenhang,
bij voorbeeld tussen titel en slot, is in alle gedichten terug te vinden, in diverse
vormen.

In de duinen bij Waalsdorp
De afstand krimpt weer in tusschen den ruiter
En waar de raven krassen voor 't gevaar.
Het helmgras trilt in 't wind'rig overfluiten.
Hij rijdt vooruit, op 't bruin paard klein en zwaar.
De duinen zijn een golvenhorizon,
Dichtbij, haast te betasten, geel tot grijs.
Zijn hoed verdwijnt. De raven houden wijs
De zwarte wacht, alsof 't niet zwarter kon.
Zijn hoed verschijnt! De gele manen komen
Als branding bovendrijven bij de vogels.
Zij krassen voor 't gevaar! De halmen stroomen.
Tien kogelvangers houden alle kogels!
Hij rijdt omhoog, en roekeloos ontbloot
Verstart hij legendarisch op den kop:
Veldheer boven een zand'rig Marengo!!
De raven vliegen verder, geven 't op.
S. VESTDIJK
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Uiteraard is er bij Vestdijk, die later De glanzende kiemcel zou schrijven, veel
aandacht voor de klankaspecten. De vele ‘s’- en ‘z’-klanken in ‘Kampong in
Soerabaia’33. doen denken aan het geluid van vogels en insekten in een tropisch woud
bij avond.
Deze klankensfeer hangt samen met de inhoudelijke herhaling van begrippen. In
hetzelfde gedicht roepen termen als ‘zweeft’, ‘bezwerend’, ‘ritueel’, ‘dwaallicht’,
‘nachtleven’ en ‘prinsesje’ een magische, sprookjesachtige sfeer op. Deze droom
wordt echter onmiddellijk tenietgedaan door de laatste strofe. Hieruit spreekt weer
het Forum-achtige realisme: de ontmaskering van dromen en ideaalbeelden en een
dóórprikken van valse voorstellingen.

Kampong in Soerabaia
Een fluit zweeft uit den waringin,
Den nacht bezwerend, die als slangen
Gespikkeld opstijgt. Starend in
't Halfduister zijn wij plots gevangen
Door 'n dwaallicht dat de laan uitbuigt
En schommelt boven etenswaren.
De modder die ons binnenzuigt
Klinkt naar moeras en koortsgevaren.
Voor ieder huis sluit zich een lamp
In - 't Lichaam op dien lagen muur
Ligt doodstil, als in boetekramp. Vijf vrouwen hurken om het vuur. Eén nadert, zeer gedwee, en met
De vingers fijn van ritueel...
Wanneer ons reeds 't prinsesje streelt
Komt een Chinees: ‘Alles bezet!’
Wat tropisch eenzaam leek is bij
De gratie van dit geel vernuft
De standplaats van een worgend wuft
Verborgen nachtleven, en wij
Betalen voor het voorpostspel
Eén gulden, - minder klant dan gast, En gaan dan naar de poppenkast,
Die, zéér Chineesch, een moord vertelt.
S. VESTDIJK

In een aantal gedichten is er sprake van een ik-persoon die op zoek gaat naar zijn
jeugd, die probeert herinneringen te achterhalen en te toetsen. In ‘De
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zanger’ probeert de ik-figuur zijn houding ten opzichte van zijn vader te
reconstrueren34. en in het al eerder genoemde gedicht ‘De vlinder’35. legt de ik-persoon
rekenschap af over zijn handelen. De herinnering aan een vrouw, die hij altijd
verdrongen heeft, wordt uiteindelijk toch weer toegelaten. De ik-persoon ziet hier
zijn eigen persoonlijkheid zeer scherp en vanuit die zelfbegrenzing worden
consequenties aanvaard voor zijn nieuwe houding.
Het scherpe kijken en analyseren blijft met beperkt tot de eigen persoonlijkheid.
Bij ‘De photographie’36. en ‘Familie-portret uit de 80-er jaren’37. (beide typische
observatie-titels) gaat het om de starheid van mensen, die onveranderlijk is vastgelegd.
De dichter tekent protest aan tegen het vasthouden aan dezelfde houding en waarden.
In ‘Voor vijftig jaar in Amsterdam’38. schetst hij een burgerlijke, conservatieve
omgeving, die ineens doorbroken wordt door iemand die kiest voor het leven van
een bohémien. Dit doorbreken van conventies vult Vestdijk soms bovendien op
concrete wijze in, door in zijn poëzie impliciet te protesteren tegen
politiek-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Bijna rechtstreeks nog
in ‘Grafschrift’39., waarin hij naar aanleiding van de dood van Van der Lubbe
protesteert tegen de Duitse idealen.

De photographie
Die lange dames, op den rug gezien,
Getrouw uit modetijdschriften geknipt,
Zijn niet veranderd in een jaar of tien,
Door scherpe kamferballen aangestipt;
Ze wachten, stijf en grauw en nergens bloot, Terwijl mijn vrienden, nietig en bescheiden,
Tegelijk kind en knecht en echtgenoot,
Die ruggen zonder wenschen begeleiden;
Ze laten zich niet zien van alle kanten,
Eenzijdig zijn ze als de knische maan,
Tegelijk moeder, vrouw en gouvernante,
Met slepen, die zij om hun arm heenslaan
Als een bevroren spook...Wat is hier vóor,
Wat áchter? Moet opzij de ingang wezen? Mijn vrienden blijven staan zooals 't behoort:
Ze werden nooit geboren, ga ik vreezen...
S. VESTDIJK

In ‘Hippodrome provincial’ neemt een jodenmeisje een afgescheiden positie in: ze
heeft tijdelijk geen last van slijk en stenen. De kerk en het christendom worden
negatief beschouwd: in ‘De parasiet’40. wordt God zelfs het voorbeeld
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van parasiteren genoemd. In ‘Kale takken op muur’41. worden de takken vergeleken
met dieren, en de dieren weer met gelovige mensen en de wijze waarop zij hun leven
inrichten: ‘Zij breken, knikken, knielen (...)’ De hiërarchie van de kerk wordt in
‘Noord-Tirol’ vergeleken met het landschap, dat een glimp is van de eeuwige koude.42.
Opvallend is het aantal malen dat Vestdijk een scherp beeld geeft van de vrouw.
De houding van de ik- of hij-figuur is afhankelijk van een vrouw, of de onderdrukking
van de vrouw wordt weergegeven; vergelijk: ‘Vrouwendienst’ en ‘Het visioen van
Tondale’.43.,44.
Behalve Vestdijk hebben ook Herreman (29 gedichten) en Slauerhoff (18 gedichten)
in ruime mate poëzie bijgedragen. Du Perron heeft slechts negen gedichten in Forum
geschreven, voornamelijk als ‘Panopticum’-bijdragen. Herreman was tevens redacteur
van de Vlaamse afdeling gedurende de laatste twee jaargangen, en zijn gedichten
zijn ook alleen maar tijdens die jaargangen in Forum gepubliceerd. Een aantal ervan
is opgenomen in Het helder gelaat.45. Meestal bestaan ze uit kwatrijnen met een
omarmend- of gekruist-rijm-schema. Kenmerkend is de metrische voortgang, maar
af en toe komt er toch een ritmische variatie naar voren, bij voorbeeld in de tweede
strofe in ‘Armoede’46.. De volgende strofe is echter weer geheel metrisch. Ook
enjambementen zoals in regel 1-2 komen wel voor, maar niet vaak genoeg om van
een spreektaal-effect te kunnen spreken. Het taalgebruik is zeer abstract, al is de
tweede strofe daar een uitzondering op.

Armoede
Donker lokte de straat voor het ouderlijk huis;
nu 't wilde spel was gaan liggen zou openscheuren
de duisternis voor 't licht. Ik bleef angstig naspeuren
de verte, en in mijn hart een aanzwellend geruisch.
Tot uw stem mij riep, o moeder; en de keuken
was treuriger dan de nacht, in het lampelicht;
reeds lag vermoeienis op uw jong aangezicht,
en het avondmaal had nooit wisselende reuken.
Maar 'k voel plots 't streelen van uw moegewerkte hand;
uit welke lichte verte komt uw dwingend spreken:
- ‘Een uur geluk vergoedt de smart van zeven weken.’
En tegen deze blijdschap was geen zorg bestand.
Waar 't lot ons neersloeg hebben wij 't hoofd opgeheven;
wij hebben in onszelf de ellende niet aanvaard;
onterfden zijn wij, maar onze eigen vreugde waard:
Wij duiken in den droom, wij duiken op in 't leven.
R. HERREMAN
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Veel gedichten gaan over de psychische aspecten van de levensloop, die voor het
lyrisch subject - steeds de ik-figuur - een uiteindelijke berusting en gelatenheid
inhoudt. De vreugde bergt een verdriet in zich, zodat de ik-figuur niets meer verlangt,
zoals bij voorbeeld in de derde strofe van ‘Verloochening’47..

Verloochening
Hoe lang nog zal het licht zijn ijlen boog beschrijven,
verrijzen, branden en genaadloos ondergaan,
en morgen weer verkonden wat wij niet verstaan;
hoe lang nog met den mensch 't onmenschlijk spel bedrijven?
Mijn hart weegt van geronnen droomen naar den grond,
waar ik geen weerschijn vind van sterren die eens blonken;
mijn geest, uit nuttelooze vluchten neergezonken,
verraadt den dood en 't leven in denzelfden stond.
't Verlangen dat bedrogen werd maakt niet bedaarder:
weg met al wenschen dan, de rust is tot dien prijs.
'k Ben dansend uitgetogen voor steeds nieuwe reis,
doch naar ik blijder ging, keerden mijn stappen zwaarder.
Laat gaan de dag, ik ben van hoop en wanhoop dwars;
geen zalvend water komt mijn oog als vroeger klaren,
't gebaar der vaadren is versteend in mijn gebaren,
ik ben vóór 't eind doorwond gelijk een boom vol hars.
R. HERREMAN

In zoverre de ik-persoon zijn gevoelens onderkent, kan men zeggen dat er sprake is
van een zelfbegrenzing die in de opvattingen van Forum past. De ik-persoon vindt
echter geen nieuw zelfbewustzijn; hij berust in zijn situatie: De enigen die deze
gelatenheid verstoren, zijn de vrouwen. Zij worden zeer passief voorgesteld in
Herremans poëzie, hij beschrijft hun uitwerking op de ik-figuur bij voorbeeld in
‘Verrassing’48..

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

49

Verrassing
Haar oog ging over mij: een wolk die snel
den vrede opschrikt van het bezonde veld;
maar zonder dralen komt zon aangewuifd
en 't land ligt weer in geur van zon gehuifd;
zoo schoof, mij over, deze blik van haar
en liet mij 't volgend oogenblik weer klaar.
Doch van een klaarte niet meer onvermengd.
Gelijk het land verdord van zon, verzengd
van eendre zon altijd, naar regen snakt
en sterker snakt en snakt tot berstens toe:
zoo kiemde nu, zoo groeit elk oogenblik,
zwelt uur aan uur 't verlangen naar dien blik.
Gij weet, mijn vrienden, hoe de zorgen niet
te schenden mij vermochten, hoe verdriet
- nog steeds gekoesterd - glimlachte op mijn mond;
hoe elke roes, na wilden nacht, mij vond
- ondankbaar niet - maar helder van begeeren
naar vrede dien geen smart of lust kan keeren.
Zoo lag ik, land in zeekre zon gehuifd,
waarover wel een snelle schaduw schuift,
maar daadlijk weer vertrouwde klaarten beven.
Toen streek haar blik mij langs. Er bleven
één stond vier oogen trillen aan elkaar.
Waarom is nu mijn vrede mij zoo zwaar?
R. HERREMAN

Evenmin als Herreman heeft Slauerhoff in alle jaargangen zijn gedichten gepubliceerd.
Na de derde jaargang kwam het vrij plotseling tot een breuk met Du Perron, die toch
veel uitgaven van Slauerhoff verzorgd had,49. zodat poëzie-bijdragen van Slauerhoff
in de laatste jaargang ontbreken. Een aantal van Slauerhoffs Forum-gedichten is
opgenomen in de bundels Soleares en Een eerlijk zeemansgraf.50. Kenmerkend is de
grote variatie aan strofische indelingen. Naast strofen van twee of drie regels komen
er ook van elf of meer regels voor.
Hoewel het eindrijm soms ontbreekt, verschijnt het toch met een zekere regelmaat.
Veel gedichten gaan van een metrische beklemtoning uit, maar andere zijn veel eerder
ritmisch te noemen. In ‘Nachtelijke wapenschouwing’51. bij voorbeeld is de anapest
te herkennen. In de meeste gedichten treden metriek en ritmiek afwisselend op,
waardoor de strakke vorm verbroken wordt. De relatie met de spreektaal wordt soms
nog versterkt door letterlijke aanhalingen, zoals in ‘De dwangarbeiders’52..
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De dwangarbeiders
De koelies kermen op de zwarte kaden
Onder de Zuid-Chineesche zomerzon,
Met plompe zak of zware ton beladen,
Eenzelfde zang van Sjanghaï tot Kanton.
Zij zijn maatvast en doen de laadstok deinen
Het rhytme van hun draftred doet 't gewicht
Half zweven door de lucht, de schouderpijnen
Zijn minder onverdraaglijk, bijna licht....
Zij leven, eten, slapen op de lichters,
Eten verslindend, slapen zwaar in zwijm.
Terzelfdertijd zitten de ijdle dichters
In 't koele theehuis, tuk op maat en rijm.
‘Het leven op de sterren loopt uiteen
Hoe zoet is dat dier wezens bovenaardsch.’
Neen, het gebeurt in één land, vlak bijeen.
't Theehuis ligt bij de stad, iets stroomopwaarts.
‘Maar als de koelies keeren van de kaden
Worden de dichters in hun kit vermoord?’
Neen, nog niet eens benijd om de genade,
Zoomin als de gehangnen om hun koord.
J. SLAUERHOFF

In dit gedicht gaat het om een vergelijking tussen het werk van dichters en dat van
koelies. Het werk van de dichters blijkt zwaarder, omdat hún last nooit ophoudt. Op
meer plaatsen verwijst Slauerhoff naar zijn eigen leven en klinkt er een soort
moedeloosheid of teleurstelling, zoals in ‘O Konakry’53.. Waar Slauerhoff in zijn
gedichten verklaart waarom de situatie van de ik-persoon zo troosteloos is, past zijn
poëzie in de Forum-context. Er treedt dan een soort analyse van de ik-persoon op,
bij voorbeeld in ‘Ziekentroost’54..
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Ziekentroost
Pizarro had de vijftig overschreden,
En weinig roem behaald uit veel gevaar.
Zijn eerste vrouw droeg veeren in het haar
En op zijn kleine akker werkte een tweede.
Hij stond bekend als drieste moordenaar,
Geen wet haast die hij niet had overschreden,
Maar dat behoorde tot de goede zeden,
Op Hispaniola1). Hij was vijftig jaar.
Toen kwam de kans: met een vermolmd karveel
Maakte hij de reis die niemand voor hem deed,
Veroverde met honderd man Peroe.
Vijftig was hij, ik dertig maar, wie weet
Ontdek ik niet het zesde werelddeel,
Al ben ik nu na weinig stappen moe?
J. SLAUERHOFF

Eindnoten:
23. S. Vestdijk, ‘Hemelsche en aardsche poëzie’, in: Forum 4 (1935) 11, pp. 1032-1048, en 12, pp.
1186-1203.
24. S. Vestdijk, Berijmd palet, Blaricum 1933; Vrouwendienst, Rotterdam 1934; Kind van stad en
land, Rotterdam 1936.
25. S. Vestdijk, ‘Zwaan’, in: Forum 4 (1935) 12, pp. 1179-1181.
26. S. Vestdijk, ‘Het kind en de stervende zeeanemoon’, in: Forum 4 (1935) 3, p. 210.
27. S. Vestdijk, ‘De Soedannegerin reist met de Hadji's mee’, in: Forum 3 (1934) 5, pp. 406-407.
Van dit gedicht heeft Vestdijk in zijn brieven aan C. van Wessem opgemerkt dat het aan het
werk van Slauerhoff doet denken. Evenals ‘Kampong in Soerabaia’ is het daarom niet opgenomen
in de bundel Verzen (1932) van Vestdijk; zie: A. Wadman, Een hartversterking, Groningen
1984, p. 15.
28. S. Vestdijk, ‘De vlinder’, in: Forum 1 (1932) 8, pp. 519-520.
29. S. Vestdijk, ‘Noord-Tirol’, in: Forum 4 (1935) 12, p. 1182.
30. Zie het gedeelte over de uitspraken over poëzie, en: L. Gillet, ‘Parlando-poëzie: een
literair-historisch begrip?’, in: Tijdschrift voor levende talen 37 (1971), pp. 192-203.
31. S. Vestdijk, ‘In de duinen bij Waalsdorp’, in: Forum 4 (1935) 6, p. 570.
32. S. Vestdijk, ‘Narcissus’, in: Forum 2 (1933) 3, p. 206.
33. S. Vestdijk, ‘Kampong in Soerabaia’, in: Forum 2 (1933) 8, p. 593.
34. S. Vestdijk, ‘De zanger’, in: Forum 1 (1932) 7, p. 424.
35. S. Vestdijk, ‘De vlinder’, in: Forum 1 (1932) 8, pp. 519-520.
36. S. Vestdijk, ‘De photographie’, in: Forum 1 (1932) 10, p. 631.
37. S. Vestdijk, ‘familieportret uit de 80-er jaren’, in: Forum 4 (1935) 12, p. 1184.
38. S. Vestdijk, ‘Voor vijftig jaar in Amsterdam’, in: Forum 4 (1935) 6, p. 568.
39. S. Vestdijk, ‘Grafschrift’, in: Forum 3 (1934) 2, p. 158.
40. S. Vestdijk, ‘De parasiet’, in: Forum 1 (1932) 4, p. 205.
41. S. Vestdijk, ‘Kale takken op muur’, in: Forum 4 (1935) 6, p. 569.
42. S. Vestdijk, ‘Noord-Tirol’, in: Forum 4 (1935) 12, p. 1182.
1) Vroegere naam voor Haïti. Daar woonde Pizarro toen.
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Het verhalend proza
Uitgaande van de veronderstelling dat een tijdschrift geopend wordt met een
representatieve bijdrage, kan gesteld worden dat het proza van Slauerhoff voor de
redacteuren van Forum van groot belang was. De eerste aflevering opende met de
eerste 22 pagina's van Het verboden rijk en de derde jaargang, de eerste in de nieuwe
opzet, begon met een deel van Het leven op aarde. Deze bijeenhorende romans zijn
volledig gepubliceerd in Forum, afgerond met ‘De laatste verschijning van Camoës’55..
Daarnaast staan er nog twee korte verhalen van Slauerhoff in Forum: ‘De dood van
Dutrou Bornier’56. en ‘Cherchez la femme’57..
Slauerhoff is degene geweest die het grootste aantal pagina's (396) verhalend proza
aan Forum heeft bijgedragen. Voor het laatste deel van Het leven op aarde werd het
oktobernummer zelfs met enkele pagina's uitgebreid.
Het point of view in de verschillende romans en verhalen varieert opvallend. In
‘De dood van Dutrou Bornier’ wordt Dutrou Bornier beschreven in de hijvorm.
Zijn paard struikelde over het skelet van een schaap. Hij was lang niet in
die grot geweest en hij kwam er zoo graag denken aan den gezegenden
dag dat hij hier gekomen was.58.
De lezer beleeft de geschiedenis vanuit de beschrijvingen over Dutrou Bornier, die
als enige Westeuropeaan op een eiland bevolkt met de primitieve Kanaken leeft. Hij
is de leider van de Kanaken geworden en met de koningin van het eiland getrouwd.
Doordat het verhaal in de derde persoon geschreven is, blijft er een afstand tussen
de lezer en de beschrijvingen, vooral door de beschrijving van de denkwijze van
Dutrou. Ook Dutrou ondervindt op zijn beurt een vorm van afstand, want de
communicatie blijkt slecht te lopen: met zijn vrouw kan hij maar weinig spreken en
om onverklaarbare reden wordt hij ter dood gebracht. ‘Cherchez la femme’ is het
verhaal over de gevolgen die een persoonlijke vete van de kapitein heeft voor die
leden van de bemanning die hem trouw blijven. Het verhaal wordt hier vanuit een
ik-figuur verteld, die inziet dat de hopeloze liefde van de kapitein hun
gevangenneming tot gevolg zal hebben en die daarom de macht in handen neemt en
piraat wordt. De afstand tot het verhaalde is gering, zij het wat minder in de flashback,
de prospectieven en de overdenkingen.
In de romans over de zoektocht van Cameron/Camoës op zee en in China
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komen beide vorige points of view afwisselend voor, en bovendien is het personage
dat het point of view vormt niet steeds hetzelfde. In Het verboden rijk begint het
verhaal in de derde persoon met de veroveraar Farria. Daarna volgen Camoës,
Campos, Velho, Ronquilho, Pilar en Cameron, over wie afwisselend in de hij/zij-vorm
en in de ik-vorm wordt gesproken. In Het leven op aarde beperkt het point of view
zich vooral tot Cameron, Kia So, Op een na, en Toe tsjoen. Het point of view in ‘De
laatste verschijning van Camoës’ is weer die van de vertellende ik, in dit geval
Cameron. De personen die in de ik-vorm optreden zijn de belangrijkste, te weten
Camoës en Cameron.
Het voordeel om een verhaal vanuit de visies van verschillende personen te vertellen
is van objectiverende en relativerende aard. Zo schrijft Kia So, priester in Tsjong
King, aan Wantschen, priester in het land van de eeuwige sneeuw, dat volgens hem
Cameron degene is die het grootste gevaar oplevert voor de stad Tsjong King, maar
Cameron voelt zich op dat moment zonder zelfvertrouwen en wil alleen rustig en
ongezien leven in die stad:
Cameron wees naar beneden [naar de stad]. ‘Ik verlang niet anders dan
overal in de stad vrij te mogen gaan, niet als vreemdeling te worden
afgesloten en afgestooten. Ik wil geen naam meer hebben, ik wil niet meer
gekend zijn dan een koelie. En hier mijn verder leven blijven.’59.
Het verschil tussen wat iemand schijnt en hoe hij in werkelijkheid is of zich voelt,
kan op deze wijze aangegeven worden. Slauerhoff laat zijn hoofdpersonen vanuit
verschillende points of view zien, zodat de beschrijvingen en gebeurtenissen zo'n
persoon scherper en genuanceerder aftekenen.
Voorlopig kan de conclusie getrokken worden, dat Slauerhoff in zijn schrijven
een vorm van levensbegrenzing en -bevestiging bereikt. Anders dan in de polemieken
komt in het verhalend proza een analyse van de hoofdpersonen tot stand, door de
confrontatie met de werkelijkheid in de roman. Waar deze - vaak bijzondere romanwerkelijkheid overeenkomt met de werkelijkheid zoals Slauerhoff die zelf
heeft ervaren, is de analyse gedeeltelijk ook een zelfbegrenzing. Slauerhoff probeert
door het schrijven zijn eigen identiteit te vinden.
In alle verhalen van Slauerhoff zit de aard van de moeilijkheden in omstandigheden
die voor 20ste-eeuwse Westeuropeanen nooit zullen voorkomen. In alle verhalen
heeft de ruimtelijke situering, gelet op de hoofdpersonen, een isolerende functie; ze
spelen op zee, of in het buitenland in extreme hitte, op een dor eiland of in
overbevolkte steden. De ik-persoon uit ‘Cherchez la femme’ is naar zee verbannen.
Oorzaak daarvan is de uitzichtloze liefde van de kapitein voor een vrouw, hetgeen
hem op zee, waar weinig vrouwen zijn, des te erger aangrijpt. Dutrou bevindt zich
op een eiland omringd door de zee, zijn contacten met het vasteland zijn spaarzaam.
In feite is ook hij een banneling, omdat hij een einde heeft gemaakt aan het leven
van zijn vrouw en

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

54
daarvoor vervolgd werd door de bewoners uit het Franse stadje waar zij woonden.
Ook Camoës bevindt zich als banneling op zee en ook hier is een wanhopige liefde
de oorzaak. Op het schip raakt hij in een isolement, zeker na zijn gevangenneming.
Op Ilha Verde negeert de Chinese bevolking hem en in Macao wordt hij direct
gevangen gezet omdat men hem niet kent. Cameron is een outcast vanwege zijn
waarschijnlijk Portugese afkomst, bevindt zich op zee als de enige persoon die
contacten kan onderhouden met het vasteland en is dus ook een outcast onder de
scheepslieden. Op het vasteland krijgt hij geen contact met de Chinese stedelingen,
pas veel later in Tsjong King wordt hij ten dele geaccepteerd (Het leven op aarde).
Afgezien van de isolerende omgeving kiest Cameron ook zelf voor het isolement
door sterke drank en opium te gebruiken.60. Aanvankelijk biedt dit hem rust en
bevrijding, maar later ziet hij ervan af omdat het verval met zich meebrengt. Camoës
houdt zich in zijn meest ellendige toestanden bezig met schrijven, maar later vervloekt
hij zijn schrijven: hij heeft er Pilar mee verraden en het heeft zijn eigen verbanning
uit Macao tot gevolg gehad:61.
Grooter woede dan hij ooit in zijn jeugd tegen de poëzie gekend had,
greep hem bij de keel. Alleen goed was ze om geheimen te openbaren,
den schrijver tot verrader van zijn eigen innerlijk te maken, juist van dat,
wat hij het diepst wilde verbergen en liever onder de aarde begraven.
Alle verhalen zijn in het verleden gesitueerd. ‘De dood van Dutrou Bornier’ speelt
misschien in de tegenwoordige tijd, maar door de verplaatsing naar de primitieve
cultuur van de Kanaken is de relatie met de hedendaagse beschaving vrijwel
verdwenen. De cultuur die gebracht is door de zendelingen en de Chileense
bureaucratie wordt zwart afgeschilderd:
De kanaken kwamen naakt, trokken de jassen, broeken en rokken aan,
zaten dan twee uur gekleed in de kerk te zweeten, hun zuchten verbergend
onder naarstig psalm zingen. Vijf minuten na het uitgaan van de kerk liep
de heele gemeente weer naakt.62.
‘Cherchez la femme’ speelt zich af in de 18de eeuw; de ik-persoon loopt het gevaar
om galeislaaf te worden omdat hij als handlanger van de kapitein de trouw aan de
koning geschonden heeft. In beide verhalen zitten dus ook maatschappij-kritische
elementen. In Forum-taal kan gezegd worden dat de burgerlijke conventies over
boord gezet worden; de persoonlijkheid dient zijn eigen normen en waarden vast te
stellen, ondanks het isolement waarmee hij geconfronteerd wordt.
Ook in de beide romans is dit duidelijk aanwijsbaar. Een extra moeilijkheid vormen
de verschillende tijden waarmee Cameron-Camoës verbonden wordt. De 20ste-eeuwse
Cameron raakt zo verzonken in zijn isolement dat hij zijn identiteit volledig dreigt
te verliezen. De 16de-eeuwse Camoës doet een

Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935

55
poging om in Cameron over te gaan. In hoofdstuk 9 van Het verboden rijk lopen
deze tijdsdraden volledig dooreen. Maar in Het leven op aarde is Cameron weer
volledig zichzelf en gaat hij de geschiedenis van China binnen. Door beide romans
heen speelt de strijd tegen de westerse invloeden. In Het verboden rijk krijgen de
dominicanen de schuld van de ongehoorzaamheid van Pilar. De kerkelijke macht in
Macao wordt bespot doordat er tussen de orden van de dominicanen en jezuïeten
steeds onenigheid bestaat. Het christelijke geloof wordt geminacht vanuit de oosterse
wijsbegeerte van de Portugese koopman Velho. In Het leven op aarde zijn de
machthebbers van Tsjong King bang voor de westerse invloeden die gebracht worden
onder het mom van wetenschap en techniek, maar die later van bekerende aard blijken
te zijn. Onder de vlag van vredelievendheid wordt dan oorlog gebracht.63.
De wapens uit het westen krijgen langzaam bekendheid in de kuststreken en ook
Tsjong King wil ze kennen om er de westerling later beter mee te kunnen bestrijden.
Cameron wordt verzocht een radio te maken. Via dit apparaat is Duitse propaganda
te horen; een man vraagt het volk hem blindelings te volgen, zonder zelf te denken,
en het ‘uitverkoren’ volk juicht dit toe.64. Zo geeft Slauerhoff in 1934 al duidelijk
zijn mening over het nazisme. Ook de petroleumvondst brengt geen winst aan Tsjong
King; de stad gaat erdoor verloren, wordt modern Europees maar met behoud van
Chinese krotten.65. De tocht die Camoës en Cameron ondernemen, is er een die leidt
naar een draaglijk leven:
Een der nimmer bewusten van de millioenen te zijn, welk een geluk, of
als dat onbereikbaar is, een die alles weet, alles achter zich heeft en
voortleeft.66.
Voor het eerst werd het Cameron duidelijk, dat het niet voldoende was
verder te gaan dan andere stervelingen, het moeilijkste was daar te zijn,
te blijven en zich een bestaan te geven.67.
Samenvattend kan gesteld worden dat het verhaal gaat over het ontvluchten van
westerse normen, op zoek naar een eigen identiteit tussen het Chinese volk ondanks
het onvermogen, vanwege alle vormen van isolement, om die identiteit gestalte te
geven.
In het verhaal zitten diverse verwijzingen naar Slauerhoff zelf. In zijn functie als
scheepsarts heeft hij eveneens jarenlang bijna vaderlandloos rondgezworven. In de
beschrijving van de foto van Cameron zou ook Slauerhoff te herkennen zijn:
Het gezicht was smal, de mond week, maar de mondhoeken verachtelijk
neergetrokken, de oogen starend met een uitdrukking of zij zagen in de
verste verten.68.
En ook Slauerhoff werd aangetrokken door de historische figuur Camoës. Enigszins
speculatief kan gezegd worden dat Slauerhoff hier aspecten van zijn
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Slauerhoff, Darja Collin en Du Perron.

eigen persoonlijkheid prijsgeeft en vastlegt, en wellicht lag daarin zijn
aantrekkingskracht voor Forum.
De tweede grote prozaschrijver van Forum is Vestdijk. Behalve de complete roman
Else Böhler, Duitsch dienstmeisje, die in 1935 in boekvorm verscheen, publiceerde
hij twee romanfragmenten, namelijk ‘Meneer Visser en retraite’69. uit Meneer Visser's
hellevaart (1936) en ‘Jan Breedevoort’70. uit Terug tot Ina Damman (1934).
Daarnaast kwamen de volgende korte verhalen in Forum: ‘Ars moriendi’71., ‘Het
veer’72., ‘Parc-aux-Cerfs’73. (alle drie opgenomen in de bundel De dood betrapt, 1935),
‘'s Konings poppen’74. en ‘Een, twee, drie, vier, vijf’75..
Al deze verhalen zijn in een bepaalde historische context geplaatst. In ‘Het veer’,
dat zich afspeelt in de 14de eeuw, trekt de ik-persoon met de pest mee om zijn
praktijken uit te voeren. Aan hem worden duivelskenmerken toegeschreven en hij
is het daar wel enigermate mee eens. Behalve kritiek op een domme koopman, heeft
hij vooral bezwaar tegen een monnik:
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Het laatste wat ik zag waren de bloote voeten van den monnik en zijn
benepen ascetentronie.76.
De angst van de mensen voor de Zwarte Dood, met name de angst van de monnik,
wordt te kijk gezet door de beschrijving van de gevolgen van de angst:
(...) men beloont of verbrandt heksen; toovenaars worden schatrijk;
dansende benden werpen zich boetedoende, over de wegen; geeselbroeders
doen de lucht weergalmen; honderd maagden verdrinken zich in een meer
(...)77.
Het démasqué is ook in de andere verhalen aan te wijzen. ‘'s Konings poppen’,
‘Parc-aux-Cerfs’ en ‘Ars moriendi’ spelen alledrie ergens in de 18de eeuw. In het
eerste verhaal gaat de koning via herinneringen na waar de overmatige zinnelijkheid
vandaan komt; in het tweede verhaal treden - naast de zinnelijkheid - de verveling
en de angst voor de dood op. In ‘Ars moriendi’, het prozadebuut van Vestdijk, worden
de gedachten van een bourgeois (een adellijke kasteelbewoner) gevolgd, vlak voordat
hij door boeren en arbeiders wordt opgehangen.
In ‘Meneer Visser en retraite’ en ‘Jan Breedevoort’ worden jeugdervaringen
psychologisch geanalyseerd. Meneer Visser verklaart zijn tegenwoordige gedrag
vanuit zijn opvoeding en doet dat via een monologue intérieur. De houding van Anton
Wachter wordt vooral door zijn omgeving bepaald, bij voorbeeld door Jan
Breedevoort. Vestdijk begrenst hier zijn personages door hun relaties ten opzichte
van elkaar. Opvallend is het verband dat aan te wijzen is tussen de kermisacrobate78.
en de vrouw uit het gedicht ‘De kermismeid’79.. Beiden laten zich na hun acrobatische
toer vervloekend uit in het bijzijn van de jongens.
In ‘Een, twee, drie, vier, vijf’ en Else Böhler, Duitsch dienstmeisje wordt het
gedrag van de hoofdpersonen bepaald door hun relatie met respectievelijk Mea en
Else, en door de armoede van de crisisjaren. De ik-persoon beschrijft zijn onvermogen
tot adequaat handelen op zodanig analyserende wijze, dat hier sprake is van een
begrenzing van de persoonlijkheid. Het eerste verhaal speelt in een milieu waarin
intellectuele mensen ontberingen zijn gaan lijden door gebrek aan inkomsten. De
verarming is schrijnend door de vergelijking met helden uit verschillende culturen
(bij voorbeeld de geschiedenis van Heinrich von Kleist), in de gedachten van de
ik-persoon. Dit verhaal past bij het Forum-cynisme.
In Else Böhler, Duitsch dienstmeisje kan men aan het einde van het boek bovendien
diverse rechtstreekse politieke verwijzingen vinden, onder andere in de beschrijving
van de jonge SA-mannen, de redevoering en het optreden van Else Böhler in het
nazi-cabaret. De hele roman is één poging van de ik-figuur om rekenschap af te
leggen over zijn zoektocht naar Else.
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De Vlaamse bijdragen aan het verhalende proza komen voor een groot deel van de
hand van G. Walschap en W. Elsschot. Walschap publiceerde tijdens de laatste drie
jaargangen het romanfragment ‘Trouwen’80., de roman ‘Celibaat’81., de verhalencyclus
‘Nachttrein’82., ‘Morgengebed’83., ‘Xenophobie’84., en het korte verhaal ‘Genezing
door aspirine’85..
Het fragment uit Trouwen beschrijft de opvoeding van Rik, die als enig kind erg
verwend wordt. De Vlaamse sfeer wordt traditioneel beschreven op auctoriale wijze
en qua inhoud is het fragment niet erg Forum-achtig, te meer daar de ouders zich
kritiekloos neerleggen bij de mening van hun superieuren. Soms klinkt er echter
ironie door in de beschrijvingen:
Toon was als kerel van nog geen achttien jaar, met een witheer, die de
gedurige aanbidding gepreekt had, mee naar de abdij getrokken om daar
broeder te worden. Het eerste dat er hem tegenviel was dat de broeders in
't grijs waren, veel gemeyner dan het wit van de paters. Zoo viel hem 't
een na 't ander tegen, misschien is hij zelf ook tegengevallen.86.
In ‘Celibaat’ heet de hoofdpersoon André, uitgebeeld met al zijn tekortkomingen
en frustraties. Zijn argwaan, sadisme en wreedheid worden psychologisch
gemotiveerd, een analytische openhartigheid die toen in de Vlaamse romankunst nog
niet geaccepteerd werd. De roman zal daarom in 1934 een confrontatie en vernieuwing
betekend hebben. Het verhaal hoort eveneens in Forum vanwege de wijze waarop
de verschillende milieus tegen elkaar worden afgezet. Zo wordt er kritiek geleverd
op het intellectualisme van de kerk:
Hoeveel liever zou Jan Baptist die drie woorden [van verlangen naar
het boerenleven] gehoord hebben, dan de prachtige sermoonen van zijnen
beroemden zoon Jezuïet. Het past immers niet dat een d'Hertenfeldt de
menschen een half uur lang staat te smeeken en te bepraten om ze braaf
te doen zijn. Het kan heel geleerd zijn, maar voor hem was al die
schoonigheid een ontsporing van zijn bloed.87.
Ook de relatie van Mouche met de neef en de zonen van haar tweede man is eerder
losbandig dan traditioneel te noemen en past als zodanig bij de Forum-opvattingen.
Daar staat het conservatieve dorpsleven tegenover, waarin rond de eerste wereldoorlog
de pastoor nog de machtigste man was. Ook de psychische gesteldheid van deze
pastoor na zijn wegvoering naar Duitsland wordt door Walschap scherp geanalyseerd.
De drie korte verhalen zijn reisschetsen in de vorm van een monologue intérieur.
In ‘Nachttrein’ ziet de ik-persoon in, dat cultuur zeer snel afgelegd kan worden, bij
voorbeeld tijdens de slaap. In ‘Morgengebed’ staat de ik-persoon vijandig tegenover
een harmonische en gelovige man. En in ‘Xenophobie’ worden negatieve verwijzingen
gemaakt naar het politieke klimaat in
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Italië, waar de Italianen niet langer vriendelijk en onderdanig gestemd zijn tegenover
vreemdelingen:
Is soms elke Italiaan nog de knecht van elken buitenlandschen toerist,
zooals vroeger? Kwam niet intusschen de heroprichting van een groot
volk? Kwam niet de duce?88.
In ‘Genezing door aspirine’ staan algemeen geldende waarden ter discussie. De
ik-persoon erkent dat hij leeft zonder liefde, geloof, vijanden, kunst, maar met de
lach - een inzicht dat ontstaat op een moment waarop hij bang is om te sterven. Zelfs
dat moment wordt ironisch beschreven; zijn kinderen komen naar de ik-persoon
kijken:
Toen zagen zij mij in den zetel liggen en naderden, bedeesd, meende
ik, geslagen door een vaag gevoel van doods aanwezigheid. Maar opeens
gilden zij aan weerskanten vreeselijk in mijn oren om mij verschrikt te
doen wakker schieten. Genoeg om een gezonde via geelzucht aan zijn graf
te helpen.89.
In de tweede jaargang verscheen de roman Kaas90. en in de derde Tsjip91., beide
van Elsschot.
Kaas, in een nuchtere, zakelijke stijl geschreven, bevat een cynische analyse van
de werkelijkheid-in-de-roman en van de ik-persoon, Laarmans. Uit de beschrijving
van Laarmans' moeder vlak voor haar sterven blijkt het cynisme wel heel duidelijk:
Zij scheen te begrijpen dat zij iets begrijpen moest, kwam voorover in
haren zetel en staarde mij aan met een gespannen gezicht en zwellende
slaapaders: een uitgaande lamp die dreigt te ontploffen bij wijze van
afscheid.92.
Maar het cynisme wordt ook gehanteerd ter zelfontmaskering van de ik-persoon:
Ja, ik leef daar voortdurend in angst en laat er meer zweet dan bij 't
sterven van moeder.93.
Laarmans gaat heel precies na hoe zijn kaasavontuur op een mislukking uitloopt
en berust ten slotte in zijn lot van burgerlijke klerk. Aldus is ook hier sprake van een
ik-persoon die zijn beperkingen erkent.
In Tsjip, waarin eveneens een psychologische analyse te vinden is, speelt echter
niet zozeer het cynisme als wel de humor een grote rol. De ik-persoon analyseert
zijn houding ten opzichte van zijn aanstaande schoonzoon:
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Ikzelf noem hem nog steeds mijnheer, al wordt het met den dag lastiger.
Maar ik kan toch onmogelijk de eerste stap doen en hem Adele zo maar
voor de voeten gooien.94.
Het sluiten van het huwelijk verloopt niet zeer plechtig: Adele moet nog snel
bekeerd worden en de belangrijkste kerkelijke dogma's leren:
Van onzen stamvader had zij al gehoord, zeker op school, maar van de
erfzonde staat zij toch paf.95.
Over de geboorte van de kleinzoon wordt een ernstig verslag gedaan en er wordt
een veel groter belang aan gehecht dan aan de huwelijksplechtigheid. Maar de
waardering en kritiekloze beschrijving van de eenvoud van het milieu waarin deze
roman zich afspeelt, laat zich niet rijmen met de Forum-kritiek op burgerlijke
fatsoensnormen en façades.
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4 De betekenis
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Contemporaine waardering
Op de afzonderlijke bijdragen in Forum is regelmatig vanuit andere literaire
tijdschriften kritiek geleverd, vooral waar het artikelen van polemische aard betrof.
Het eerste verschijningsjaar van Forum was voor K. Heeroma aanleiding om in
Opwaartsche wegen een niet al te lovende beschouwing te schrijven:1.
Aan de verschijning van Forum, wel de belangrijkste gebeurtenis van het
literaire jaar 1932, moeten we een enigszins uitvoerige beschouwing
wijden. Niet dat het nu op zichzelf zo'n bizonder aangename bezigheid is
om de prestaties van de Forumheren door te werken, maar Forum is een
merkwaardig ontwikkelingsstadium van de vitalistische richting, d.i. van
de officiële letterkunde, en oefent ook de daaraan inherente invloed op het
letterkundige leven der klerikalen uit. M.a.w. Forum is op 't ogenblik een
leidend tijdschrift, hoezeer men zich daarover ook mag generen. (...)
Met name de wijze van polemiseren van Du Perron wordt niet erg gewaardeerd:
Daartegenover was Du Perrons manier van polemiseren iets totaal
nieuws, want met hem deed de proleet zijn intrede in onze letterkunde.
(...) Talent heeft hij niet veel, maar hij gelooft er zelf onvoorwaardelik in.
(...) Principe of normen houdt Du Perron er niet op na, behalve dan de
norm der intelligentie en het principe om in de kortst mogelike tijd het
grootst mogelik aantal hatelikheden te plaatsen. (...)
Ook A. den Doolaard, medewerker van De gemeenschap, heeft enige kritiek op
‘Een kwartier met Du Perron’, waarin hij de mening van Du Perron over Dirk Coster
gelezen heeft:2.
Eiwel! ik kan u zeggen dat ik ditmaal, na het lezen van Forum, ijlings
naar buiten ben gerend om er een te gaan pakken om het hoekje (bij wijze
van voorbehoedmiddel tegen de essay-ziekte is jenever onovertroffen).
(...) Maar Du Perron, hoofdman van een stel harteloze litteratoren, die zo
uit de Mecano-doos 2a (voor mindergeoefenden) komen, barst natuurlijk
bij de woorden ‘ziel’, ‘humanisme’ en ‘ethiek’ in lachen uit. Kunst en
menselijkheid zijn
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voor hem twee artikelen die even weinig met elkaar te maken hebben als
apennootjes en kapokmatrassen. (...) Indien Du Perron verder nog eens
over ‘eties kwijl’ spreekt, kan hij van mij een gratis pak slaag krijgen,
franco thuis.
G. Knuvelder is het in Roeping evenmin met Coster eens als met Du Perron, maar
wel op andere gronden dan Den Doolaard:3.
De heer E. du Perron is in Forum - het soms wel geestige en altijd
leesbare onafhankelike tijdschrift, dat echter alle gemoedsdiepte en
levensernst mist, het t.s., waaraan auteurs als ter Braak, du Perron, Greshoff
e.d. meewerken, auteurs die Vondel niet een honderdste van de
belangrijkheid toekennen van henzelf... - in Forum is de heer E. du Perron
een fel artikel begonnen tegen Dirk Coster, waarin hij zonder twijfel
waarheden zegt.
Anthonie Donker, behorende tot de groep van Coster rond De stem, analyseert de
wijze van polemiseren van Forum4. aldus:
Een groot deel der schrijverswaakzaamheid van Du Perron, helaas ook
Ter Braak (...) en van tijd tot tijd ook Slauerhoff (...) bestaat in het zoo
geestig of kleineerend mogelijk formuleeren hunner minachting voor de
rest van het menschdom - de inhoud van het tijdschrift Forum wordt
grootendeels gewijd aan ergenis of vreugde over zooveel stommiteit (...)
en een groote plaats neemt bij dit alles aanmatiging in, dat de rest maar
stom vee is en een dankbare prooi voor hun superieure intelligentie en hun
geestigheid. (...)
En Coster, om wie een groot deel van de polemieken draait, schrijft aan Donker:5.
Maar ook zonder dat wil ik dat tijdschrift niet meer hebben. Iedere dag
op straat zie je gemeenheid en vuil, - mishandelde dieren, zieke kinderen,
wat al niet - waarom zal ik de faits et gestes van deze verdwaasde
hondsvodden in mijn kamer halen?
In de katholieke hoek ontstaat een hele discussie over de houding ten opzichte van
Forum. De nieuwe eeuw, met name Engelman, staat heel wat welwillender tegenover
Forum dan Van Duinkerken, die in De gemeenschap Forum met de opgebruikte
puberteit van het verworden vitalisme vergelijkt:6.
Er staan in ‘Forum’ gedurig bijdragen, wier beginselen over de
levenskunst, wanneer zij juist waren, alle leven voor altijd onmogelijk
zouden maken. (...) Het is inderdaad louter als letterkundig criticus, dat ik
de scherpzinnigheden van den heer Du Perron veracht, omdat ik als criticus
overtuigd ben van het nut der
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scherpzinnigheid (...) Het [katholicisme] vraagt met belangstelling
waarheen men nu zal gaan. En in zoverre verzet ik mij tegen ‘Forum’ dat
daar op deze vraag geen bevredigend antwoord wordt verschaft. Men zoekt
er een onbewoond eiland zonder dominees, maar nauwelijks is men geland,
of men speelt zelf den dominee en predikt een orthodoxie, al is het dan de
orthodoxie van de ongebondenheid.
Ook J. van Heugten grijpt terug naar het vitalisme in de vergelijking tussen Forum
en De vrije bladen. Hij verwijt Forum dat het zelf een masker draagt, namelijk dat
van de Hollandse nuchterheid:7.
Marsman's veerend geluid dat De vrije bladen bezielde, schijnt gebroken
op de Rostra van het Forum. De plaats van den kroonprins is ingenomen
door twee schoolmeesters, geen gewone, oudbekende met plak of roede,
maar twee superschoolmeesters, consuls geheeten, die voorafgegaan door
bijldragers, vanaf dit Forum het litteraire imperium beheerschen. (...) Er
is ‘something rotten’ in de Forum-redactie. (...) Een tijdschrift dat als een
grenskommies waakt tegen alle opwaartsche driften en de lont steekt in
al wat uitgaat boven een zeker Grand-Seigneur-cynisme, brengt koren
naar de molen der Hollandsche nuchterheid. Niet ridicuul te worden, zich
niet bloot te geven in gevoelens, tot versterking der eigen houding kranig
te blasphemeeren: de hoogste Hollandsche deugd wordt gekroond op het
Forum. Het is de apotheose der averechtse burgerlijkheid. (...) Van Forum
is voor het schoone, het groote, het verruimende en bevrijdende in
Nederland niets te verwachten, omdat het cynisme voor ironie,
ontgoocheling voor wijsheid, perversiteit voor natuur, seniliteit voor leven
aanziet.
Over de relatie tussen Noord-Nederland en Vlaanderen spreekt De nieuwe
gemeenschap zich kritisch uit. Het betreft hier de laatste jaargangen van Forum:8.
Het maandschrift ‘Forum’ waarin nog steeds de afval van Vlaanderen
(geholpen door de onnozelen voor wie zo'n deftig tijdschrift ideaal is) zich
gelukkig een voelt met de vuilnis van Noord-Nederland, vertoont
regelmatig dit lugubere genoegen [van lamlendige confidenties die een
geestelijke zelfmoord betekenen] (...) Maar naast het vertoon van eigen
ontbinding achten deze zelfmoordenaars het nodig hun oordeel te hebben
over alles en nog wat, zonder te willen bedenken dat lijken eigenlijk niet
behoren mee te praten.
Forum heeft n.l. reeds vroeger duidelijk uitgesproken dat voor haar
Vlaanderen en Nederland in wezen verschillen. Wanneer zij er nu toch
een Vlaamsche redactie op na houdt, lijkt mij dit niets anders dan koloniale
expansiedrift.
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Bij de opheffing van Forum doet A. Kuyle er nog een schepje bovenop:9.
Er zijn nu eenmaal altijd menschen die het veel langer in stank uithouden
dan anderen. En wat gaan nu Marnix, de overlooper, de litteraire busdokter
Walschap, en de in schoonheid's ezelsdracht reeds jaren en jaren gezwollen
coterie van behoorlijk gekleede provincialen doen?
Geen erg positieve kritiek dus, vooral niet uit de fascistische hoek van De nieuwe
gemeenschap. Maar ook de confessionele richting had grote moeite om de persoonlijke
aanvallen en met het verwerpen van christelijke normen en waarden.
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Ter Braak en Du Perron na de opheffing van Forum
In de vier jaren voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog zijn de politieke
omstandigheden zodanig dat het culturele leven zich er niet aan onttrekken kan.
Dat culturele leven was niet alleen verdeeld in zich zelf, het werd ook
gedragen door kleine bovenlagen van de Nederlandse burgerij (...) Anderen
hadden de middelbare school doorlopen en niet zelden ook nog de
universiteit bezocht: Slauerhoff en Vestdijk waren arts, Marsman was
jurist, Ter Braak historicus - een autodidact als Du Perron (...) was een
uitzondering.10.
Tegen het einde van de Forum-periode houdt Ter Braak zich bezig met de emigranten
uit Duitsland. Hij verwijt ze lauwheid ten opzichte van de urgente situatie, maar:
Hierbij openbaart zich duidelijk zijn neiging het fascisme uit een
intellektueel en kultureel oogpunt en niet als een primair politiek
verschijnsel te zien. Men zou de vraag kunnen stellen of de kritiek van
Ter Braak op de Duitse emigrantenliteratuur werkelijk gerechtvaardigd
is.11.
In 1936 richt Ter Braak samen met J. Romein en H.J. Pos het Comité van
Waakzaamheid tegen het fascisme op, dat 1200 leden zou gaan tellen. Omdat ook
communisten mochten toetreden, vertrokken er veel katholieken uit het comité.
Vlak voor de tweede wereldoorlog hebben Ter Braak en Du Perron plannen gehad
om een nieuw tijdschrift te beginnen, samen met S. Tas en J. de Kadt van het sinds
1934 verschijnende De nieuwe kern. Du Perron en Ter Braak zouden de
literair-culturele aspecten en S. Tas en J. de Kadt de maatschappelijke en politieke
aspecten voor hun rekening nemen. De Kadt beoordeelde Ter Braak en Du Perron
vooral aan de hand van hun Forum-werk, waarbij zijn voorkeur uitging naar Du
Perron. De ‘directe wijze’ waarop de laatste reageerde lag hem beter dan de
‘omslachtige’ manier van benaderen van Ter Braak.12. Voor de politieke kennis van
beiden had hij geen al te grote waardering.
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De stap van het estetische tot het menselijke was gedaan en in Forum
programmatisch geworden: de volgende moest zijn van het menselijke
naar het sociale. Maar hier hielden ze [Ter Braak, Du Perron] stil. Politiek
was voor hen het wezen zelf van corruptie (...) Intussen komt het fascisme
opzetten en Ter Braak wordt bereid de individuele vrijheid te verdedigen.
In zover is hij Du Perron een stap voor, hij is op dat punt uitgesproken
militanter. Maar in een ander opzicht is Du Perron verder. Hij heeft in
Parijs de rotheid van de democratische bourgeoisie gezien en hij beseft
dat deze rotheid de fundamentele oorzaak is van het fascistisch gevaar.13.

Eindnoten:
10. Algemene Geschiedenis der Nederlanden 14, Bussum 1979, p. 287.
11. H. Würzner, ‘Menno ter Braak en de Duitse letterkunde’, in: Tirade 18 (1974) 193/194 (Ter
Braak-nummer), p. 63.
12. J. de Kadt, ‘Herinneringen aan een nooit verschenen tijdschrift’, in: Tirade 18 (1974) 193/194
(Ter Braak-nummer), p. 96.
13. S. Tas, ‘Du Perron en min of meer Ter Braak’, in: Een kritische periode, Amsterdam (z.j.), pp.
77 en 81.
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Latere opinies
C. Peeters vindt dat men Ter Braak - zeker in de jaren twintig - niet mag verwijten
dat hij niet erg verontrust is over de politieke toestanden, want:
Hij was geen humanitarist en hij zag het bolsjewisme en het fascisme niet
als ‘gevaren’, omdat hij niet in politieke verhoudingen dacht. (...) Zijn
individualisme werd nog niet getemperd door harde politieke feiten, zoals
in de jaren dertig, althans: hij zag ze niet (...) Hij is niet tegen een ‘gezonde
persoonlijkheidscultus’. In de jaren twintig had een dergelijk genie-begrip
op grote afstand iets gemeen met de mythe van de persoonlijkheid en het
leiderschap van het Italiaanse fascisme. Maar het grote en essentiële
verschil is dat Ter Braaks genie-begrip esthetisch is en het andere politiek.14.
Ter Braak dient dus vooral beoordeeld te worden op zijn esthetische kwaliteiten.
H. van Galen Last wijst in Tirade echter op de implicaties van de opvattingen van
Ter Braak in 1939:
Toch blijft deze episode van belang [de episode waarin Ter Braak bij
Het vaderland ontslagen dreigt te worden] voor de kennis van Ter Braak
en zijn voor velen ook vandaag nog zo verwarrende overtuiging, dat de
grenzen tussen demokratie en fascisme veel vloeiender zijn dan gewoonlijk
wordt aangenomen. (...) Ter Braak werd de zondebok omdat hij hun [NRC,
Het vaderland] een liberalisme voorhield, waarin zij zelf nooit hadden
geloofd.15.
In een studie die P. Vincent maakte over Ter Braaks belangstelling voor Engelse
auteurs, wordt wel een poging gedaan om Ter Braaks fictionele werk te beoordelen
op zijn esthetische kwaliteiten,
(...) maar de vertelstruktuur van het geheel is niet sterk genoeg om de
fiktie werkelijk te doen leven voor de lezer. Zoals bekend is vrijwel de
hele kritiek, van Van Wessem tot Hermans, het hier roerend over eens.16.
Hermans is bovendien niet erg onder de indruk van het anti-fascisme in het werk
van Ter Braak:
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Misschien wordt Ter Braak nu tragisch. Zijn kruistocht tegen het
nationaal-socialisme was een roepen in de woestijn waar niets te roepen
viel. (...) Ter Braak is voor mij het type van de auteur die ondanks
stoutmoedige taal over (...) volledige inzet van de persoonlijkheid, er nooit
in geslaagd is die lagen van zijn persoonlijkheid aan te boren, waar het
ware schrijven werkelijk begint te vloeien.17.
Hoewel Hermans het werk van Du Perron over het algemeen onbenullig vindt,
geeft hij toe dat
...toch Du Perron degene geweest [is] die de grootste bres geslagen heeft
in de muur waarbinnen de Nederlandse literatuur voortwoekert in
onbenulligheid, provincialisme, voorzichtigheid, zelfgenoegzaamheid en
snelle slijtage.
Als zodanig heeft Du Perron Forum zijn reputatie bezorgd, maar helaas liet hij
zich te veel betuttelen door Ter Braak, Marsman en Greshoff, aldus Hermans.18.
Hun besef dat Nederland in literair opzicht maar een dorpsgemeenschap
is, was in de praktijk toch veel oppervlakkiger dan ze zelf wisten. Hoe
konden zij anders brief in brief uit terugkomen op een zekere Bouws,
Coster, Donker, Martin Leopold en ga maar door? (...) De Forum-generatie,
die zo vlijtig aantoonde hoe snel de generatie van Tachtig versleten was,
heeft geen ogenblik vermoed dat zij zelf nog sneller slijten zou.19.
De kritieken en meningen over de invloed van Forum zijn na de opheffing en vooral
na de tweede wereldoorlog zeer talrijk. Ton Anbeek schetst in ‘Na de oorlog’20. een
beeld van literaire tijdschriften die na de oorlog hun al dan niet nieuwe programma's
publiceerden. De enige vorm waarin artistieke vernieuwing gestalte krijgt, concludeert
Anbeek, is de vorm van Forum-idealen. Het tijdschrift, dat zich fel tegen het
epigonisme verzet heeft, wordt daarmee zelf het object van epigonisme. Enkele
literaire tijdschriften hadden al verder gebouwd op de opvattingen van Forum.
Daaronder was Criterium (1940-1942), door Knuvelder als gevolg getypeerd:
Op deze auteurs [van Criterium] kreeg de mentaliteit van de Forumgroep
[cynisch, realistisch] gemakkelijk invloed.21.
Het oordeel van Knuvelder over Forum klinkt overigens heel wat genuanceerder
dan de meningen van de contemporaine critici:22.
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In dit tijdschrift komt het essay naar voren als belangrijke strijdvorm,
ook naderhand als de menselijke en maatschappelijke problematiek van
die tijd om repliek vraagt. Dit dan niet op de wijze van de
humanitair-expressionisten, vol ‘gemeenschapsidealen’, maar veeleer sterk
individualistisch. (...)
Naast Ter Braak was E. du Perron (1899-1940) een van de belangrijkste
redacteuren van Forum. Hij was zo mogelijk nog sterker nonconformist
dan Ter Braak.
Ook de redactionele inleiding van Criterium verwijst naar Forum:
De oprichters van Forum (...) waren behalve voortvarende ventisten
ook belangrijke adventisten, in dien zin dat hun optreden een advent
beteekende, die een nieuwe periode in de literatuur inluidde. Hun aanval
richtte zich tegen de on-rationalistische geest van een aesthetische
metafysica, die het kunstwerk wilde zien los van zijn maker. In wezen
stelden zij, wanneer wij afzien van eenige meer of minder geslaagde
blagues, tegelijk met de tegenstelling persoonlijkheid-vorm ook de
tegenstelling rationalisme en irrationalisnie op den voorgrond.23.
Anbeek citeert de beginselverklaring van het naoorlogse Criterium (1945-1948):
‘Wij zijn tegen het doode specialisme, tegen een eenzijdige
litteratuur-cultus, die elk contact met het leven verliest, maar wij houden
aan den anderen kant vast aan de individuele tendentie, die een van de
grootste verworvenheden van de Westeuropeesche cultuur is. Het is vooral
de litteratuur, die het persoonlijkheidsbesef levend houdt en hierdoor haar
belangrijkste bijdrage tot de cultuur levert.’ ‘Het persoonlijkheidsbesef’:
een echo van Forum dus, zoals ook de afzwering van het ‘doode
specialisme’ en de ‘eenzijdige litteratuur-cultus’ Ter Braaks goedkeuring
zouden hebben gekregen.
Libertinage (1948-1953) past eveneens in de Forum-traditie, maar Anbeek merkt
op:
Natuurlijk wordt het tijdschrift prompt van gebrek aan ‘het nieuwe’ en
van epigonisme beschuldigd. Maar Gomperts is slim genoeg om die aanval
terug te spelen: niets is zo oud, zegt hij als die eeuwige roep om ‘het
nieuwe’; en wat betreft het ‘herbouwen van de erfenis van Ter Braak en
Du Perron’, dat is ‘nodig nu en nog jarenlang, omdat zij, in onze
verhoudingen, zeer grote schrijvers zijn, die over essentiële dingen
geschreven hebben, die aan de orde zijn en dat voorlopig nog wel zullen
blijven. Het streven om toch vooral niet onder invloed te staan, om toch
in
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hemelsnaam niet voor epigoon te worden aangezien, is de belachelijke
praeoccupatie van dwergen en het zekerste bewijs van onzelfstandigheid
dat men geven kan.’ ‘Epigoon’ als eretitel (...).24.
Ook Tirade, opgericht in 1957, kan in deze traditie geplaatst worden, met als
sterkste tegenpool Merlyn.
Een uitvoerige studie maakte redacteur M. Roelants.25. Hij beschreef zijn visie op
de opheffing van het tijdschrift, aangevuld met een aantal documenten. Dit boek
besloot een discussie over de beëindiging van Forum, die in 1963 en 1964 in Maatstaf
en de Vlaamse academie voor taal en letterkunde gevoerd was.
De twee belangrijkste studies zijn de analyse van de Forum-poëtiek door
Oversteegen26. en de feitelijke documentatie van Mooijman en Mosheuvel27.. Het
eerste werk plaatst Forum in de literaire context, dat wil zeggen voortkomend uit,
maar tevens zich losmakend van bepaalde tendensen in De vrije bladen. Het tweede
werk geeft de geschiedenis van Forum weer aan de hand van een uitgebreide annotatie
bij de afzonderlijke bijdragen, voorafgegaan door een uiterst exacte en genuanceerde
inleiding.
Niet onvermeld kunnen blijven het overzicht en de karakteristieken die Van
Leeuwen28. geeft aan de hand van literaire fragmenten en het onderdeel
‘Forum-episode’ uit de biografie van A. Deprez over Du Perron.29. Van Leeuwen
heeft zich niet beperkt tot het tweetal Ter Braak en Du Perron, maar ook Slauerhoff,
Marsman en Vestdijk in ruime mate erbij betrokken.

Eindnoten:
14. C. Peeters, ‘De jonge Ter Braak’, in: Tirade 18 (1974) 193/194 (Ter Braak-nummer), pp. 27-28.
15. H. van Galen Last, ‘Een scholastische fiktie’, in: Tirade 18 (1974) 193/194 (Ter Braak-nummer),
pp. 8-9.
16. Paul Vincent, ‘Menno ter Braaks Engelse sympathieën’, in: Tirade 18 (1974) 193/194 (Ter
Braak-nummer), p. 48.
17. W.F. Hermans, ‘Denken tussen aanhalingstekens’, in: Mandarijnen op zwavelzuur, Amsterdam
1970, pp. 66-67.
18. W.F. Hermans, ‘Proeve van rustig lesgeven’, in: Mandarijnen op zwavelzuur, Amsterdam 1970,
p. 51.
19. Ibidem, p. 55.
20. T. Anbeek, ‘Na de oorlog’, in: Forum der letteren 24 (juni 1983), pp. 94-108.
21. G. Knuvelder, Beknopt handboek geschiedenis Nederlandse letterkunde, Den Bosch 1982, p.
503.
22. G. Knuvelder, Beknopt handboek geschiedenis Nederlandse letterkunde, Den Bosch 1982, pp.
481 en 485.
23. C. Debrot, ‘Tegenstellingen’, in: Criterium 1 (1940) 1, p. 1.
24. T. Anbeek, ‘Na de oorlog’, in: Forum der letteren 24 (juni 1983), pp. 96 en 104.
25. M. Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses, Rotterdam 1965.
26. J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Amsterdam 1969.
27. W. Mooijman en L. Mosheuvel, Forum, brieven, citaten, dokumenten en knipsels, Den Haag
1969, p. 40.
28. W.L.M.E. van Leeuwen, Rondom Forum. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van J.
Slauerhoff, H. Marsman, E. du Perron, Menno ter Braak, S. Vestdijk, Amsterdam 1966.
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29. A. Deprez, E. du Perron (1899-1940), zijn leven en werk, Brussel 1960, pp. 141-150.
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Bibliografische gegevens
Titel
FORUM

Ondertitel
‘Maandschrift voor letteren en kunst’
Eerste aflevering
11 november 1931
Laatste aflevering
december 1935
Frequentie
maandelijks
Aantal jaargangen
4
Aantal bladzijden
jaargang 1:

812

jaargang 2:

900

jaargang 3:

1208

jaargang 4:

1248

totaal :

4168

Uitgeverij
Nijgh en Van Ditmar N.V. te Rotterdam
Redactieadressen
jaargang 1 en 2: Wijnhaven 113 Rotterdam
Nederland, jaargang 3 en 4:
Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22
Den Haag (Holland)
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Vlaanderen, jaargang 3, tot oktober 1934:
Marnix Gijsen
Sterstraat 40
Antwerpen (België)
na oktober 1934, jaargang 4:
Marnix Gijsen
Pater E. Devroyestraat 88
St. Pieters Woluwe (België)
Redactie
jaargang 1 en 2: M. ter Braak, E. du Perron, M. Roelants
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Register op Forum (1931-1935)
Het register is ingedeeld naar de genres poëzie, verhalend proza, kritisch proza, toneel
en illustraties. De medewerkers zijn zowel onder hun burgerlijke naam als onder hun
pseudoniem in de alfabetische lijst te vinden. De bijdragen zijn steeds opgenomen
onder de naam waarmee een medewerker in Forum publiceerde. Bovendien zijn er
verwijzingen gemaakt, van burgernaam naar pseudoniem en omgekeerd.
In de afdeling poëzie zijn de bijdragen opgenomen onder de titel van het gedicht;
waar een titel ontbreekt, staat daarvoor de eerste regel van het gedicht. Waar in de
andere afdelingen titels ontbreken, zijn steeds de eerste drie à vier woorden
overgenomen. De titels bij de illustraties worden gevormd door de onderschriften
zoals die in Forum bij de reprodukties voorkomen. In deze laatste afdeling ontbreken
de pagina-aanduidingen, omdat de afbeeldingen steeds tussen twee genummerde
pagina's zijn geplaatst.
De laatste kolom geeft de vindplaats in Forum weer: jaargang (jaartal), aflevering,
pagina's.

Poëzie
Aart, R. van

Arnet, M.

Basschaerde, C. de

(ps. van R. van Lier)
De gestorven scholier

1 (1932) 2, p. 123

De ballade van Mientje
Maanster

1 (1932) 5, p. 314-315

Vacantie

1 (1932) 12, p. 807

Op een scheikundeleraar

2 (1933) 4, p. 291

Uit vrees

2 (1933) 8, p. 613

Scherzo

3 (1934) 3, p. 234

St. Nicolaasavond

3 (1934) 3, p. 235

(ps. van A.J.A. Etman)
L'histoire se répète

1 (1932) 10, p. 658

Ik en de saxophonist

2 (1933) 5, p. 372

Spel

3 (1934) 4, p. 354

Caprice

4 (1935) 12, p. 1221

(ps. van B. de Goede)
Oude van dagen

3 (1934) 4, p. 363

Najaar

4 (1935) 1, p. 17

Besançon, J.B.

Exit

4 (1935) 12, p. 1219

Binnendijk, D.A.M.

(zie ook A. van
Roosenburg)
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Het portret

2 (1933) 11, p. 780

Novembermiddag

3 (1934) 2, p. 136

Sterfbed

3 (1934) 2. p. 137-138

Twee rondeelen I, II

3 (1934) 5, p. 419-420

Rondeel

3 (1934) 8, p. 765
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Locarno

4 (1935) 1, p. 31

Gandria

4 (1935) 1, p. 32

Wij loopen met
zwerversvoeten op
netgeharkte paden

1 (1932) 8, p. 499

De menschen en hun
huizen zijn oud

1 (1932) 8, p. 500

Bloem, J.C.

Vroege voorjaarsavond

3 (1934) 6, p. 542

Bourbon, L. de

(zie ook L. van der Key)

Bloem(-Eggink), C.

Brunclair, V.J.

Buckinx, P.G.

Buyle, F.

Zeilavond

1 (1932) 8, p. 525

Enfantine

2 (1933) 2, p. 109

Salomé

2 (1933) 2, p. 110

Desperado

2 (1933) 2, p. 111

Late rit

2 (1933) 2, p. 112

Moeder I-IV

2 (1933) 7, p. 529-531

Spahi

2 (1933) 10, p. 723

Nocturne

2 (1933) 10, p. 724

Klacht

2 (1933) 12, p. 889

Marine

4 (1935) 1, p. 73

De slotvoogdes

4 (1935) 9, p. 908

De knecht

4 (1935) 9, p. 909

Kleine ballade

4 (1935) 5, p. 496

Zeg mij nog niet vaarwel

4 (1935) 12, p. 1150

Voorbij de grenzen

4 (1935) 12, p. 1151

Cap Ferrat

4 (1935) 12, p. 1152

(zie ook P. Verbruggen)
Uitbloei

Christiaens, A.G.

(zie N.A. Drojine)

Clijmans, F.E.

(zie F. Francken)

Craene, B. de

(geciteerd door M. Gijsen)

2 (1933) 12, p. 888

Mee naar onzen akker
(Panopticum)
Debrot, C.

4 (1935) 2, p. 153

Desoriëntatie (Panopticum) 3 (1934) 3, p. 250
Gedicht

3 (1934) 4, p. 355
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Decorte, B.

De ruiters

4 (1935) 6, p. 510-513

Moederschap I, II

4 (1935) 11, p. 1107-1108

Degroote, G.

(zie W. Elsland,)

Demedts, A.

Lof van mijn land

3 (1934) 1, p. 62

In memoriam

3 (1934) 5, p. 458

De paarden

4 (1935) 8, p. 710-711

Doncker, M. de

Uitverkoop

4 (1935) 11, p. 1106

Drojine, N.A.

(ps. van A.G. Christiaens)

Eck, R. van

Café-concert

3 (1934) 11, p. 1084

Celibaat

3 (1934) 11, p. 1085-1086

De kritikasters

4 (1935) 3, p. 288

Parabel

4 (1935) 3, p. 289

O smartlijk jaar

4 (1935) 5, p. 495

Aan P. van Langendonck

4 (1935) 11, p. 1098

Irrequietum I, II

4 (1935) 12, p. 1145

(geciteerd door E. du
Perron)
Nederland-Insulinde
(Panopticum)

4 (1935) 1, p. 64

Eekhout, J.H.

De waanzinnige

1 (1932) 10, p. 657

Elsland, W.

(ps. van G. Degroote)

Elsschot, W.

Inhuldiging

4 (1935) 11, p. 1096

Fabrieksschacht

4 (1935) 11, p. 1097

(ps. van A. de Ridder)
Verzen van vroeger
(Moeder, De baggerman, 1 (1932) 11, p. 665-670
Bij het doodsbed van een
kind, Moeder, Tot den
arme, De bedelaar)
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Verzen van vroeger
(Tot den arme, De bult
2 (1933) 1, p. 34-38
spreekt, De klacht van de
oude, Het huwelijk)
Engelman, J.

Brief

3 (1934) 3, p. 254-255

Ambrosia

1 (1932) 6, p. 380-381

Afscheid
(vertaald door anonymus) 1 (1932) 11, p. 697
Poésie pure in het Grieksch
(Panopticum)

2 (1933) 7, p. 560

Verwachting van Paschen 4 (1935) 4, p. 366
Escher, R.

The man who kept his form 4 (1935) 8, p. 790

Etman, A.J.A.

(zie M. Arnet)

Flaes, R.

(zie Terborgh, F.C.)

Francken, F.

(ps. van F.E. Clijmans)
Levenskroniek van oom 4 (1935) 4, p. 309-311
Maurits, met een korte
bespiegeling van zijn neef,
den waterklerk

Frènkel, M.B.

Fröding, G.

Boef

2 (1933) 6, p. 453

De minnaar

2 (1933) 10, p. 741

Noordwijk

2 (1933) 10, p. 742

Veel kleine waarden

3 (1934) 3, p. 212

Belijdenis

3 (1934) 7, p. 600

Klaaglied

3 (1934) 7, p. 601

(vert. door W. van Doorn)
Met Tolstoi

4 (1935) 5, p. 455-457

Gelder, G. van

Zondeval

4 (1935) 12, p. 1185

Gelderen, J. van

Noodklok

1 (1932) 6, p. 361-365

De deftige Disselaars

3 (1934) 3, p. 193-194

Brood en spel

3 (1934) 3, p. 195

George, S.

(verzameld door S.
Vestdijk)
Traum und Tod

3 (1934) 2, p. 134

Der Verworfene

3 (1934) 2, p. 134-135
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Die Verrufung

3 (1934) 2, p. 135

Geuns, J.J.

Idibus martii

1 (1932) 11, p. 719

Gijsen, M.

(ps. van J.A. Goris)

Giroldi, M.

Bij een sterfbed

3 (1934) 1, p. 44

Meretricula

3 (1934) 8, p. 779

Common sense

4 (1935) 4, p. 392

Aestheet

4 (1935) 4, p. 393

Zéro

4 (1935) 5, p. 429

Oude vrouw

4 (1935) 6, p. 587

Goede, B. de

(zie Basschaerde, C. de)

Goris, J.A.

(zie Gijsen, M.)

Grauls, A.W.

Par retour du courrier
(Panopticum)

Greshoff, J.

1 (1932) 4, p. 272

De najaarsopruiming I-XII 1 (1932) 2, p. 77-82
Liedjes in den volkstoon I, 1 (1932) 5, p. 290-291
II

Groot, T. de

Hattum, J. van

Opdracht

1 (1932) 7, p. 450

Janus Bifrons

1 (1932) 8, p. 469-473

Pro domo 1-26

1 (1932) 12, p. 756-768

Bruine liedjes I,II

2 (1933) 11, p. 794-796

Zondagmiddag-emotie

2 (1933) 9, p. 685

Interieur

3 (1934) 3, p. 213

Stilleven in café

4 (1935) 8, p. 789

Orthodoxie

4 (1935) 2, p. 178-179

Gebed voor den vrek

4 (1935) 2, p. 180

Kwatrijnen

4 (1935) 2, p. 181

Ik dacht mij in

4 (1935) 7, p. 630-631

Adreswijziging

4 (1935) 7, p. 632

140 Pond

4 (1935) 7, p. 633
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Heerikhuizen, F.W. van

Treurwilg in de lente

4 (1935) 3, p. 227

Herreman, R.

Dorheid

3 (1934) 1, p. 81

Over Gezelle

3 (1934) 2, p. 105

De geur van verre rozen

3 (1934) 3, p. 261

Geluk

3 (1934) 3, p. 262

Ik zal weldra

3 (1934) 3, p. 262

Het eerste van drie liederen 3 (1934) 8, p. 700
Het tweede lied

3 (1934) 8, p. 701

Het derde lied

3 (1934) 8, p. 702

Armoede

3 (1934) 8, p. 703

Dageraad

3 (1934) 10, p. 886

De blijde liefde

3 (1934) 10, p. 887

Vaarwel aan de poëzie

3 (1934) 10, p. 888

Vaarwel aan mijn vrienden 3 (1934) 10, p. 889
Verloochening

3 (1934) 12, p. 1130

De vrouwen

3 (1934) 12, p. 1131

De dronkenschap

3 (1934) 12, p. 1132

De kinderen

3 (1934) 12, p. 1133

Verrassing

4 (1935) 1, p. 66

Herinneringen

4 (1935) 1, p. 67

De moeilijke vreugde

4 (1935) 2, p. 107

Wankelmoed

4 (1935) 2, p. 108

De haven

4 (1935) 2, p. 109

Verlangen zonder naam

4 (1935) 2, p. 110

Een naam

4 (1935) 2, p. 111

Jong verdriet

4 (1935) 2, p. 112

Vaarwel aan de jeugd

4 (1935) 8, p. 721

De eerste bloei

4 (1935) 12, p. 1146

Liefde tot de duisternis

4 (1935) 12, p. 1147

Wie zijn dag niet bemint
zal ten onder gaan

4 (1935) 12, p. 1148

Hoornik, E.

Sterilisatie I-III

4 (1935) 8, p. 778-779

Houtte, A. van

(ps. van A. Vanhoutte)
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Hoop niet

3 (1934) 1, p. 83

Waarom vooroverleunend 3 (1934) 10, p. 908
op den vlonder
Jonckheere, K.

Hangmat

Kavafis, K.P.

(vert. door G.H. Blanken)

3 (1934) 3, p. 253

Wachtende op de barbaren 3 (1934) 4, p. 336-337
De stad

3 (1934) 4, p. 338

De stappen

3 (1934) 4, p. 339

Priester van het serapeion 3 (1934) 4, p. 340

Keuls, H.W.J.M.

Key, L. van der

Che fece...il gran rifiuto

3 (1934) 4, p. 341

In de maand athyr

3 (1934) 4, p. 342

Seringen

3 (1934) 11, p. 1045

O laat ons scheiden

3 (1934) 11, p. 1046

Zoo is mijn hart

3 (1934) 11, p. 1047

Weer een zomer
heengegaan

3 (1934) 11, p. 1048

Kwatrijnen I-IV

3 (1934) 11, p. 1049

(ps. van L. de Bourbon)
Acht vaderlandsche versjes
1-8

Kuipers, R.

Leroux, K.

(Panopticum)

2 (1933) 6, p. 491-493

Mijn schedel

3 (1934) 9, p. 839

Stad bij avond

3 (1934) 9, p. 840

De oude man spreekt

4 (1935) 3, p. 226

Albast van haren leest

3 (1934) 1, p. 63

Aanwezigheid

3 (1934) 4, p. 304

Coccinella

3 (1934) 5, p. 459

Lier, R. van

(zie Aart, R. van)

Loo, L. van

Verveling

1 (1932) 12, p. 798
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Heimwee naar het zuiden 1 (1932) 12, p. 799
Marsman, H.

Circus

1 (1932) 12, p. 800

Maannacht

1 (1931) 1, p. 42

Verzet

1 (1931) 1, p. 43

Vrees

1 (1932) 10, p. 642

Parool (Panopticum)

2 (1933) 5, p. 407-408

Rood front (Panopticum)

2 (1933) 5, p. 408

De proletarische dichter 1,2
(Panopticum)

2 (1933) 5, p. 408-409

Terugkeer uit den vreemde 2 (1933) 6, p. 429-430
Ontmoeting in het donker 2 (1933) 6, p. 431
Michel, E.

Liefde aan zee

Michelangelo

(vert. door J.H. Eekhout)

Minne, R.

Mok, M.

1 (1932) 12, p. 773-774

Sonnet der rijke
roekeloosheid

4 (1935) 2, p. 162

Sonnet van de ontleding
mijns wezens

4 (1935) 2, p. 163

Sonnet van den prijs der
schoonheid

4 (1935) 2, p. 164

Vade-mecum voor den
dichter

1 (1931) 1, p. 23

Vaarwel

1 (1931) 1, p. 24

Verordening

1 (1932) 2, p. 102

Geslacht ligt dieper dan
kultuur

1 (1932) 2, p. 103

Brief

3 (1934) 1, p. 45

Tegenzang

3 (1934) 2, p. 106

Hoveniersgedicht

3 (1934) 2, p. 107

Heineke Vos

3 (1934) 2, p. 108

Anti-Amerikaansch

3 (1934) 2, p. 108

Doodensantje

3 (1934) 2, p. 108

Bij den dood van Pijper,
handelsreiziger

3 (1934) 4, p. 303

De verstandige

1 (1932) 4, p. 262

De versmade dichter

4 (1935) 12, p. 1207
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Morriën, A.

Geestelijke

Mouw, J.A. dèr

(verzameld door V.E. van
Vriesland)

4 (1935) 12, p. 1220

Nagelaten verzen 1-17

2 (1933) 5, p. 331-340

Nieuwenhuyzen, C. van

Dood kindje

1 (1932) 4, p. 263

Nijlen, J. van

De planter

1 (1932) 3, p. 169

Scottish terrier in een
koffiehuis

1 (1932) 9, p. 584

Circuslicht

1 (1932) 9, p. 585

Treurmarsch voor twee
ooms

2 (1933) 6, p. 413

Het ziekenhuis

2 (1933) 6, p. 414

De oude idealist

2 (1933) 6, p. 415

Ziekte

2 (1933) 6, p. 416

Carpe diem

2 (1933) 12, p. 862

De desperate dronkaard

2 (1933) 12, p. 863

Noordstar, J.C.

(ps. van A.J.P. Tammes)
Laat geluk

P.

4 (1935) 5, p. 427

(ps. van M. Roelants)
De stervende avonturier

3 (1934) 1, p. 82

De nachten storten neer

3 (1934) 2, p. 121

Herberg in het woud

3 (1934) 3, p. 252

Ode aan de geliefde

3 (1934) 4, p. 330

Er is een grafje gedolven

3 (1934) 5, p. 446-447

Os en hert

3 (1934) 7, p. 650

Peeters, L.M.

Oosters landschap

4 (1935) 9, p. 929

Perron, E. du

Somewhere

1 (1931) 1, p. 52

Mnemosyne, wat komt hier
aan?
(Panopticum)

1 (1932) 3, p. 203

De bierpiraat

1 (1932) 4, p. 235

Voor een paradijsvaarder

1 (1932) 4, p. 236
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Twee filmsirenen

1 (1932) 4, p. 237

O Vries, wiens rake geest
ons aller lever kittelt
(Panopticum)

2 (1933) 1, p. 75

Wilhelmus van Nassouwe 2 (1933) 3, p. 161-162
Wij dragen allen weer ons
hart
(Panopticum)
Poe, E.A.

2 (1933) 11, p. 829-830

(vert. door H. de Vries)
Alleen

2 (1933) 1, p. 57

De stad in zee

2 (1933) 1, p. 58-59

De vallei der onrust

2 (1933) 1, p. 60

De slaapster

2 (1933) 3, p. 189-190

Annabel Lee

2 (1933) 3, p. 191-192

De worm veroveraar

2 (1933) 3, p. 193-194

Het betooverde paleis

2 (1933) 3, p. 195-196

Poplemont, L.

De gevangene

4 (1935) 4, p. 680

Ridder, A. de

(zie Elsschot, W.)

Roelants, M.

(zie P.)

Roest Crollius, B.

De zee

4 (1935) 3, p. 225

Rogghé, P.

Ze woonden saam

3 (1934) 2, p. 120

Na het feest

4 (1935) 2, p. 119

Het moment

4 (1935) 2, p. 120

De finale

4 (1935) 2, p. 120

Korte duur

4 (1935) 7, p. 681

Het aanschijn van het leven 4 (1935) 9, p. 930
Roland Holst, A

Roosenburg, A. van

Gedichten uit ‘Een winter
aan zee’
Golven, den dood voor
oogen

3 (1934) 12, p. 1169

Afnemend omoorlogen

3 (1934) 12, p. 1170

(zie ook Binnendijk,
D.A.M.)
Dubbel uitzicht

3 (1934) 6, p. 543
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Schaaf, N. van der

De schoone nacht

4 (1935) 5, p. 428

Sciarone, C.L.

Idylle

3 (1934) 9, p. 821

De oud-officier

4 (1935) 1, p. 18

Homo academicus

4 (1935) 9, p. 856

De ouders

4 (1935) 9, p. 857

Simoens, A.
Slauerhoff, J.J.

Terug uit de ballingschap 4 (1935) 1, p. 72
Vervoering

4 (1935) 12, p. 1144

Ziekentroost

1 (1932) 3, p. 184

Gij heeren der kritiek,
schrijft nimmer over
Schotman
(Panopticum)

1 (1932) 5, p. 336

Epitaaph

1 (1932) 6, p. 390

Volkswijze

1 (1932) 6, p. 391

Nachtelijke
wapenschouwing

2 (1933) 4, p. 249-251

Aardbeving Nicaragua

2 (1933) 4, p. 252

Dialogue mystique

2 (1933) 4, p. 253-255

Samenval

2 (1933) 9, p. 638-639

Fernando po

2 (1933) 9, p. 640

Oud

2 (1933) 12, p. 836

Nog

2 (1933) 12, p. 837

Nocturne

2 (1933) 12, p. 838-839

Territorio

2 (1933) 12, p. 840

De dwangarbeiders

3 (1934) 1, p. 37-38

Fado's

3 (1934) 1, p. 39

De ontdekking der nieuwe 3 (1934) 10, p. 928-931
Hebriden I-VII

Steen, E. van der

O Konakry!

3 (1934) 10, p. 932

Herfst

3 (1934) 10, p. 933

Billet doux

3 (1934) 10, p. 934

(ps. van D. Zijlstra)
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Zuidelijke bloemenmarkt 2 (1933) 12, p. 895
Tammes, A.J.P.

(zie Noordstar, J.C.)

Terborgh, F.C.

(ps. van R. Flaes)
De balling

3 (1934) 5, p. 404

Aranjuez

3 (1934) 5, p. 405

Vanhoutte, A.

(zie Houtte, A. van)

Verbeeck, R.

Liefdesgedicht

4 (1935) 3, p. 263

Februari

4 (1935) 5, p. 488-489

(geciteerd door J.
Engelman en redactie) In
de fiere sprong van uw
jukbeen (Panopticum)

4 (1935) 5, p. 506-508

Verbruggen, P.

(ps. van F. Buyle)
Ik weet het huis

3 (1934) 3, p. 260

De gek in de regenton

3 (1934) 8, p. 693

Zelfmoord des zeemans

4 (1935) 7, p. 679

De onverschillige

4 (1935) 10, p. 939

De simpele nachtegaal

4 (1935) 12, p. 1149

In memoriam Rik

1 (1932) 6, p. 389

Hij bleef alleen

3 (1934) 12, p. 1124

Het dode kindje Eric I-II

4 (1935) 3, p. 264-265

Nog een dag met Eric

4 (1935) 6, p. 534

Voor-herfst

4 (1935) 12, p. 1153

Gamma

4 (1935) 10, p. 983

Bui in het kanaal

4 (1935) 12, p. 1204

Bar in Havanna

4 (1935) 12, p. 1205-1206

Vertommen, K.

Drie koningen

4 (1935) 1, p. 74

Verwey, A.

(geciteerd door S. Vestdijk)

Vercammen, J.

Verhoog, P.

Vestdijk, S.

Cirkelloop

4 (1935) 7, p. 629

De kasplant

1 (1932) 3, p. 151

Haar broer

1 (1932) 3, p. 152

De parasiet I-VI

1 (1932) 4, p. 205-210

De zanger

1 (1932) 7, p. 424

De vlinder

1 (1932) 8, p. 519-520
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De onderbroken wandeling 1 (1932) 10, p. 627
De opvolgster

1 (1932) 10, p. 628-630

De photographie

1 (1932) 10, p. 631

Tuinen bij wind en weer
I-II

2 (1933) 1, p. 50-53

Hovelingen

2 (1933) 3, p. 202-203

De verleider

2 (1933) 3, p. 204

De kermismeid

2 (1933) 3, p. 205

Narcissus

2 (1933) 3, p. 206

Hoe 'k pennelik en knies
(Panopticum)

2 (1933) 3, p. 248

Kampong in Soerabaia

2 (1933) 8, p. 593

Potiphar's vrouw

2 (1933) 8, p. 594

Maan achter lommerrijke 3 (1934) 1, p. 24-25
boomen
Op een gekleurden stuiter 3 (1934) 1, p. 26
Danaë

3 (1934) 1, p. 27

Grafschrift

3 (1934) 2, p. 158

De Soedannegerin reist met 3 (1934) 5, p. 406-407
de Hadji's mee
Het lied van den
rivierschipper

3 (1934) 5, p. 408

Vrouwendienst

3 (1934) 7, p. 618

Een vizioen van Tondale

3 (1934) 7, p. 619

Jonge Romeinsche
negerslavin

3 (1934) 9, p. 801

Hippodrome provincial

4 (1935) 3, p. 208

Stad aan de Wadden

4 (1935) 3, p. 209

Het kind en de stervende
zeeanemoon

4 (1935) 3, p. 210

Voor vijftig jaar in
Amsterdam

4 (1935) 6, p. 568
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Kale takken op muur

4 (1935) 6, p. 569

In de duinen bij Waalsdorp 4 (1935) 6, p. 570
De enthousiast

4 (1935) 9, p. 826

Het schip Merula

4 (1935) 9, p. 827

Zwaan

4 (1935) 12, p. 1179-1181

Noord-Tirol

4 (1935) 12, p. 1182

Innsbrück

4 (1935) 12, p. 1183

Familie-portret uit de 80-er 4 (1935) 12, p. 1184
jaren
Voortman, A.C.A.

Als tante Aagje heeft
nagedacht

2 (1933) 11, p. 810

Uit mijn jeugd

3 (1934) 8, p. 734

Vree, P. de

Overgave en rust

4 (1935) 8. p. 720

Vries, H. de

Kerkelijke liederen van het 1 (1932) 5, p. 297-301
Spaansche volk (vert.)
Doodsgedichten van het
Spaansche volk (vert.)

1 (1932) 5, p. 302

Gevangenisliederen van het 1 (1932) 6, p. 349
Spaansche volk (vert.)
Schimp- en vloekverzen
van het Spaansche volk
(vert.)

1 (1932) 9, p. 553-556

Dit is Eduard, fiks hoofd
van Forum's dichtrenkroeg
(Panopticum)

2 (1933) 1, p. 74-75

Troost (Panopticum)

2 (1933) 4, p. 328

De verbijsterde

2 (1933) 7, p. 517-518

Schimp- en vloekverzen en 2 (1933) 12, p. 880-884
fuifliederen van het
Spaansche volk

Vriesland, V.E. van

Infernal

4 (1935) 4, p. 391

Adagio's

4 (1935) 6, p. 586

Dialogue à contre-jour

1 (1932) 7, p. 440

Dédicace

1 (1932) 7, p. 441

Na een jaar

1 (1932) 7, p. 442

Projectie

3 (1934) 1, p. 15
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De oude dichter

3 (1934) 1, p. 16

Rue de l'Ecluse

3 (1934) 12, p. 1188

Avondlijk tweegesprek
4 (1935) 4, p. 363-365
tusschen den dichter en de
harmonica
Gedragslijn

4 (1935) 10, p. 982

Wijngaert, F. van den

Oud park

3 (1934) 12, p. 1125

Zijlstra, D.

(zie E. van der Steen)

Verhalend proza
Batten, F.

Mémoires van een
jongeman

4 (1935) 7, p. 634-648

Berghen, R.

Het jeugdavontuur van Leo 4 (1935) 6, p. 514-533
Furkins
Het jeugdavontuur van Leo 4 (1935) 7, p. 682-704
Furkins
Het jeugdavontuur van Leo 4 (1935) 8, p. 722-747
Furkins
Het jeugdavontuur van Leo 4 (1935) 9, p. 910-928
Furkins

Blijstra, R.
Braak, M. ter

Brulez, R.

Een verzoening

1 (1932) 3, p. 185-194

Een improvisatie

1 (1932) 10, p. 632-641

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 1, p. 1-33

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 2, p. 123-156

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 3, p. 207-243

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 4, p. 261-290

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 5, p. 377-406

Dr. Dumay verliest

2 (1933) 6, p. 454-477

Sheherazade of literatuur
als losprijs

1 (1932) 9, p. 586-601

Ultima thule

3 (1934) 2, p. 90-104

Mémoires van een
Borgenaar

3 (1934) 11, p. 1066-1083
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Cauwelaert, A. van

Harry

3 (1934) 1, p. 64-80

Debrot, C.

De Mapen

2 (1933) 8, p. 561-580

De Mapen

2 (1933) 9, p. 686-700

De Mapen

2 (1933) 10, p. 732-740

Mijn zuster de negerin

3 (1934) 12, p. 1171-1187

Mijn zuster de negerin

4 (1935) 1, p. 37-61

Dood van een dichter

1 (1932) 4, p. 253-261

Niets dan een droom

3 (1934) 12, p. 1110-1123

Het leven drijft

4 (1935) 11, p. 1109-1130

Het leven drijft

4 (1935) 12, p. 1154-1170

Demedts, A.

Elsschot, W.

(ps. van A. de Ridder)
Kaas

2 (1933) 7, p. 497-516

Kaas

2 (1933) 8, p. 595-612

Kaas

2 (1933) 9, p. 659-672

Kaas

2 (1933) 10, p. 705-722

Kaas

2 (1933) 11, p. 781-793

Tsjip

3 (1934) 7, p. 640-649

Tsjip

3 (1934) 8, p. 704-722

Tsjip

3 (1934) 9, p. 860-884

Tsjip

3 (1934) 10, p. 913-920

Tsjip

3 (1934) 11, p. 1097-1106

Flaes, R. van

(zie Terborgh, F.C.)

Gelder J. van

Een geval van
vermoeidheid

's-Gravesande, G.H.

(ps. van G.H.
's-Gravesande Pannekoek)
De levende ring

3 (1934) 10, p. 947-958

3 (1934) 7, p. 620-632

's-Gravesande Pannekoek, (zie 's-Gravesande, G.H.)
G.H.
Greshoff, J.

Een kluizenaar begint zijn 3 (1934) 9, p. 786-800
mémoires te schrijven

Helman, A.

(ps. van L. Lichtveld)
De verdwenen Christenen 4 (1935) 6, p. 552-567

Herreman, R.

Het voorbarig gesprek

4 (1935) 3, p. 266-279
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Lichtveld L.

(zie Helman, A.)

Marsman, H.

Drievoudig afscheid

3 (1934) 8, p. 766-788

Matthijs, M.

Ik en mijn oom Louis

3 (1934) 9, p. 852-859

Mur Italien

4 (1935) 4, p. 312-326

Doppen

4 (1935) 9, p. 892-907

Doppen

4 (1935) 10, p. 940-969

Heineke Vos en zijn
biograaf

1 (1932) 10, p. 614-626

Heineke Vos en zijn
biograaf

1 (1932) 11, p. 724-740

Heineke Vos en zijn
biograaf

1 (1932) 12, p. 775-797

Bij wat Stendhal noemt
‘energie’

3 (1934) 2, p. 139-150

Bij wat Stendhal noemt
‘energie’

3 (1934) 3, p. 236-247

De jonge Indiesman

4 (1935) 1, p. 19-30

Bezoek van Wijdenes

4 (1935) 3, p. 211-224

Monsieur Hawarden

3 (1934) 6, p. 493-507

Monsieur Hawarden

3 (1934) 7, p. 656-679

De schaduw

4 (1935) 5, p. 468-487

De schaduw

4 (1935) 6, p. 535-550

Praag, S.E. van

Judas

3 (1934) 5, p. 386-403

Putman, W.

De maaltijd

2 (1933) 2, p. 100-108

Reurling, J.

Een oude meneer en ik

2 (1933) 7, p. 532-541

Ridder, A. de

(zie Elsschot, W.)

Roelants, M.

Het negerbeeld

1 (1931) 1, p. 44-51

Kraaien hebben gekrast

3 (1934) 12, p. 1134-1146

Kraaien hebben gekrast

4 (1935) 1, p. 82-97

Kraaien hebben gekrast

4 (1935) 2, p. 121-151

Roest Crollius, B.

Vriendschap?

3 (1934) 11, p. 1050-1058

Roos, E. de

Opschorting

1 (1932) 11, p. 720-723

Minne, R.

Perron, E. du

Pillecijn, F. de
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Slauerhoff, J.J.

Terborgh, F.C.

Het verboden rijk

1 (1931) 1, p. 4-22

Het verboden rijk

1 (1932) 2, p. 104-122

Het verboden rijk

1 (1932) 3, p. 153-168

Het verboden rijk

1 (1932) 4, p. 211-229

Het verboden rijk

1 (1932) 5, p. 316-332

Het verboden rijk

1 (1932) 6, p. 350-360

Het verboden rijk

1 (1932) 7, p. 425-439

Het verboden rijk

1 (1932) 8, p. 501-518

Het verboden rijk

1 (1932) 9, p. 533-552

De dood van Dutrou
Bornier

2 (1933) 6, p. 417-428

Cherchez la femme

2 (1933) 11, p. 811-821

Het leven op aarde

3 (1934) 1, p. 4-14

Het leven op aarde

3 (1934) 2, p. 166-182

Het leven op aarde

3 (1934) 3, p. 214-233

Het leven op aarde

3 (1934) 4, p. 364-379

Het leven op aarde

3 (1934) 5, p. 421-443

Het leven op aarde

3 (1934) 6, p. 566-581

Het leven op aarde

3 (1934) 7, p. 602-617

Het leven op aarde

3 (1934) 8, p. 735-752

Het leven op aarde

3 (1934) 9, p. 822-838

Het leven op aarde

3 (1934) 10, p. 959-1019

Laatste verschijning van
Camoës

4 (1935) 3, p. 202-207

(ps. van R. Flaes)
De bruiloft

1 (1932) 11, p. 691-696

De Grieksche

2 (1933) 5, p. 367-371

Euler verdwijnt

3 (1934) 1, p. 17-23

Een brief

3 (1934) 11, p. 1037-1044

Maria concepcion

4 (1935) 8, p. 780-788

Uytvanck, V.E. van

Weekend te Felixstowe

4 (1935) 7, p. 672-678

Varangot, V.

Virginia

4 (1935) 11, p. 1049-1070

Vestdijk, S.

Ars moriendi

1 (1932) 6, p. 382-388
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Walschap, G.

's Konings poppen

1 (1932) 12, p. 745-755

Een, twee, drie, vier, vijf

2 (1933) 9, p. 673-684

Het veer

2 (1933) 12, p. 864-879

Meneer Visser en retraite

3 (1934) 6, p. 544-560

Jan Breedevoort

3 (1934) 10, p. 941-946

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 1, p. 2-16

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 2, p. 182-197

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 3, p. 228-249

Parc-aux-Cerfs

4 (1935) 4, p. 367-390

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 4, p. 394-405

Parc-aux-Cerfs

4 (1935) 5, p. 430-454

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 5, p. 458-463

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 6, p. 588-608

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 7, p. 655-668

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 8, p. 791-818

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 9, p. 858-886

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 10, p. 999-1023

Else Böhler, Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 11, p. 1071-1092

Else Böhler. Duitsch
dienstmeisje

4 (1935) 12, p. 1222-1248

Trouwen

2 (1933) 9, p. 625-637

Celibaat

3 (1934) 1, p. 46-61

Celibaat

3 (1934) 2, p. 109-119

Celibaat

3 (1934) 3, p. 263-285

Celibaat

3 (1934) 4, p. 305-329

Celibaat

3 (1934) 5, p. 460-481

Celibaat

3 (1934) 6, p. 508-520
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Nachttrein

3 (1934) 9, p. 844-851

Het morgengebed

4 (1935) 1, p. 75-81

Xenophobie

4 (1935) 3, p. 280-287
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Genezing door aspirine

4 (1935) 4, p. 326-342

De scheepsarts

4 (1935) 10, p. 976-981

Antonini, G.

Lorenzo en Mabel

3 (1934) 6, p. 528-541

A.P.

(ps. van M. ter Braak)

Wessem, C. van

Kritisch proza

Cliché van den verleider, 3 (1934) 6, p. 561-565
Antwoord aan E. du Perron
Bendien, J., en A.
Harrenstein Schräder

De nieuwe zakelijkheid in 2 (1933) 4, p. 292-303
de schilderkunst

Braak, M. ter

(zie ook A.P. en Poortman,
T.)
Démasqué der schoonheid 1 (1931) 1, p. 25-41
Het luchtkasteel van De
Ligt uit de lucht bezien
(Panopticum)

1 (1931) 1, p. 76

Démasqué der schoonheid 1 (1932) 2, p. 83-101
Een nieuwe Rembrandt en 1 (1932) 2, p. 124-126
een nieuwe Coen
Démasqué der schoonheid 1 (1932) 3, p. 171-183
Two impossible men

1 (1932) 3, p. 199-201

Maler sehen sich an
(Panopticum)

1 (1932) 3, p. 202

Desertie bij de
Gideonsbende
(Panopticum)

1 (1932) 3, p. 203-204

Zgn. (Panopticum)

1 (1932) 3, p. 204

Démasqué der schoonheid 1 (1932) 4, p. 238-252
Moralisten als
Donquichotes

1 (1932) 4, p. 264-266

Eckermann-herdenking
(Panopticum)

1 (1932) 4, p. 271-272

Démasqué der schoonheid 1 (1932) 5, p. 273-289
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All men are snobs about
something (Panopticum)

1 (1932) 5, p. 333-334

De gymnastiek der
1 (1932) 6, p. 396-397
opdrachten (Panopticum)
De arbeider in den taaltuin 1 (1932) 6, p. 398-400
(Panopticum)
Gulden woorden van
groote schrijvers
(Panopticum)

1 (1932) 6, p. 400

Een studie in schaduw

1 (1932) 7, p. 451-465

Vooroordeel tegen
1 (1932) 7, p. 467-468
Schweitzer (Panopticum)
O! Mamaatje is zo goed!
(Panopticum)

1 (1932) 7, p. 468

Welk vakje? (Panopticum) 1 (1932) 8, p. 530-531
Eckermann's Gespräche
mit Eckermann

1 (1932) 9, p. 602-604

Het links gerichte collectief 1 (1932) 9, p. 607-608
(Panopticum)
Rembrandt vereering in rok 1 (1932) 10, p. 661-662
(Panopticum)
Het schrijverspalet

1 (1932) 11, p. 671-690

Braaf, goedaardig en
weerloos (Panopticum)

1 (1932) 11, p. 741-742

De aesthetiek der
1 (1932) 11, p. 743
kleermakers (Panopticum)
In memoriam Carry van
Bruggen (Panopticum)

1 (1932) 12, p. 808-809
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Salverda contra Multatuli (Panopticum) 1 (1932) 12, p. 811-812
Chaos (Panopticum)

2 (1933) 1, p. 80

Sancta simplicitas (Panopticum)

2 (1933) 2, p. 157

De tyrannie verdrijven? (Panopticum)

2 (1933) 2, p. 159-160

De oud-helden (Panopticum)

2 (1933) 3, p. 244-245

Hitler, Ebenbild des Herrn

2 (1933) 5, p. 341-345

Nietzsche over Hitler

2 (1933) 5, p. 345

Boeken en burgers (Panopticum)

2 (1933) 6, p. 490-491

Weer eens bij de schilders (Panopticum) 2 (1933) 6, p. 493-495
Prijs voor het bloemlezen (Panopticum) 2 (1933) 7, p. 556-557
Het naspel van Dubrovnic (Panopticum) 2 (1933) 7, p. 558-559
Psychologie van de caricatuur
(Panopticum)

2 (1933) 8, p. 624

Jacob Wasserman en Die Sammlung

2 (1933) 10, p. 701-704

Paapsche sympathieën

2 (1933) 10, p. 743-756

Het mysterie van Leidschendam
(Panopticum)

2 (1933) 10, p. 757-758

Een schrijver na zijn dertigste jaar

2 (1933) 12, p. 841-861

Heldenvereering (Panopticum)

2 (1933) 12, p. 900

Pirandello in practijk

3 (1934) 2, p. 159-165

Renaissance van het fatsoen (Panopticum) 3 (1934) 2, p. 183-185
Kleiner mann, was nun? (Panopticum)

3 (1934) 2, p. 187-188

Das unbewusste Europa

3 (1934) 3, p. 190-192

Das unbewusste Europa (Panopticum)

3 (1934) 3, p. 248

I'm no angel - but we'll see you again!
(Panopticum)

3 (1934) 3, p. 249-250

Einstein

3 (1934) 4, p. 356-362

De Brueghels (Panopticum)

3 (1934) 4, p. 380-381

Corruptie (Panopticum)

3 (1934) 4, p. 381-382

Tactiek (Panopticum)

3 (1934) 5, p. 444

De ganzen en het capitool (Panopticum) 3 (1934) 6, p. 582-583
Horst Wichman (Panopticum)

3 (1934) 6, p. 583-584

André Gide en de Jordaan (Panopticum) 3 (1934) 8, p. 782-784
In de gribbele-grabbele (Panopticum)

3 (1934) 9, p. 841-842
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De jubilaris Lodewijk van Deyssel
(Panopticum)

3 (1934) 10, p. 1020-1022

Ons speelgoed (Panopticum)

3 (1934) 10, p. 1023-1024

De nieuwe mensch (Panopticum)

3 (1934) 11, p. 1059-1060

Gesprek over de zin des levens

3 (1934) 12, p. 1152-1168

De humor van Jo Spier

4 (1935) 1, p. 33-36

Repliek van den nuchteren Dionysos

4 (1935) 2, p. 171-177

Thea ter Braak-Poortman (Panopticum) 4 (1935) 4, p. 407-408
Het instinct der intellectuelen

4 (1935) 5, p. 410-426

Met veel genoegen (Panopticum)

4 (1935) 6, p. 466

Discours sur la liberté

4 (1935) 7, p. 649-654

Ons volkskarakter (Panopticum)

4 (1935) 7, p. 669-670

De kaarten en het spel (Panopticum)

4 (1935) 8, p. 822-825
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Aesthetisch-historisch
(Panopticum)

4 (1935) 9, p. 887-890

Jaap Beckman

4 (1935) 10, p. 998

A farewell to arms

4 (1935) 12, p. 1174-1178

Brinkgreve, M.R.J., en
V.W.D. Schenk

Taalverkalking

4 (1935) 4, p. 350-362

Brulez, R.

Kleine essais al buitelend 3 (1934) 3, p. 256-259
Auscultatie van den
daemon

3 (1934) 5, p. 448-457

Eerherstel (De keerzijde)

3 (1934) 5, p. 484

Aan een Freudiaanschen
vriend (De keerzijde)

3 (1934) 11, p. 1107-1108

Spiegel of bokswant?

4 (1935) 1, p. 68-71

De filosoof op den ring

4 (1935) 4, p. 302-308

De welvertinde spiegel

4 (1935) 5, p. 501-505

Demeulenaere, M.

Paradox van het intellect
(De keerzijde)

3 (1934) 7, p. 684

Donker, A.

(ps. van N.A. Donkersloot)
(geciteerd door M. ter
Braak)
Van de sociale
1 (1932) 6, p. 400
vraagstukken (Panopticum)
Lieven Nijland Redivius
(Panopticum)

Donkersloot, N.A.

(zie Donker, A.)

Doolaard, A. den

(ps. van C. Spoelstra)

4 (1935) 5, p. 465-466

(geciteerd door M. ter
Braak)
Het was een der
1 (1932) 6, p, 400
triomfdagen (Panopticum)
Endt, P. van

Protest (Panopticum)

3 (1934) 12, p. 1206-1207

Engelman, J.

Pyke Koch

1 (1932) 7, p. 443-449

Nota (De keerzijde)

4 (1935) 5, p. 506-508

Fokker, A.H.C.

(geciteerd door M. ter
Braak)
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De vliegende Hollander
(Panopticum)
Gans, J.

1 (1931) 1, p. 76

Contraflirt met de revolutie 2 (1933) 4, p. 304-316
Boekennieuws
(Panopticum)

3 (1934) 11, p. 1061-1063

Jan Lubbes boos
(Panopticum)

3 (1934) 12, p. 1207-1208

Gelderen, J. van

De verantwoordelijkheid
van de kunstenaar

2 (1933) 3, p. 197-201

Gerdes, G.

Kinetikon

4 (1935) 6, p. 571-585

Gijsen, M.

(ps. van J.A. Goris)
Conscience-parade (De
keerzijde)

3 (1934) 1, p. 84-85

Spijkers op zeer laag water: 3 (1934) 2, p. 125-126
E. Claes als amoralist (De
keerzijde)
Gevecht om mummies (De 3 (1934) 3, p. 286
keerzijde)
Nog over mummies (De
keerzijde)

3 (1934) 4, p. 334

De spellingskwestie (De
keerzijde)

3 (1934) 7, p. 682-684

Er moet toch iets haperen 3 (1934) 8, p. 686-692
Lugubere snapshot (De
keerzijde)

3 (1934) 10, p. 925-926

Ervaringen van een
bloemlezer

3 (1934) 12, p. 1126-1129

Fern. Debonnaires

4 (1935) 2, p. 113-118

Sadisme en poëzie (De
keerzijde)

4 (1935) 2, p. 152-153

Albert van Dyck

4 (1935) 5, p. 490-494

Radio en cultuur

4 (1935) 10, p. 972-974

Goris, J.A.

(zie Gijsen, M.)

Graaff, C. de

Ingezonden brief
(Panopticum)

Greshoff, J.

Vlaanderens verfvermaak 1 (1932) 4, p. 230-234

2 (1933) 11, p. 832

Pallieter en de anti-pallieter 1 (1932) 6, p. 392-395
De lof van Chanterou
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(Panopticum)

2 (1933) 1, p. 78-80

A.C. Willink

2 (1933) 2, p. 113-122

Het schrijvers-Eden
(Panopticum)

2 (1933) 3, p. 247-248

De heerlijkheid van
2 (1933) 4, p. 327-328
Saint-Sulpice (Panopticum)
De historische Hagenaar

2 (1933) 5, p. 373-376

Potverteeren (Panopticum) 2 (1933) 5, p. 411-412
Stukken en brokken
(Panopticum)

2 (1933) 7, p. 557-558

Met het oog op de
2 (1933) 8, p. 623
eeuwigheid (Panopticum)

Hammacher, A.M.

Knekels en klinkdichten
(Panopticum)

3 (1933) 10, p. 758-759

Poëzie en Jura
(Panopticum)

2 (1933) 11, p. 830-832

Jan van Nijlen

3 (1934) 10, p. 935-940

Charley Toorop

1 (1931) 1, p. 53-57

In memoriam Jacob
Bendien

3 (1934) 2, p. 151-157

Harrenstein Schräder, A., De nieuwe zakelijkheid in 2 (1933) 4, p. 292-303
en J. Bendien
de schilderkunst
Herreman, R.

Louis Raemaekers (De
keerzijde)

3 (1934) 2, p. 122

Crommelynck (De
keerzijde)

3 (1934) 2, p. 122

Litteratuur en leven (De
keerzijde)

3 (1934) 7, p. 680-681

Het dubbele complex (De 3 (1934) 10, p. 923-924
keerzijde)
More brains? (De
keerzijde)

3 (1934) 10, p. 924-925

Huiselijke talenten (De
keerzijde)

4 (1935) 2, 153-154

De dubbel-zatte

4 (1935) 3, p. 254-257
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Proeve van inleiding tot het 4 (1935) 3, p. 290-298
werk van F.V. Toussaint
van Boelaere
Het verzaken

4 (1935) 10, p. 935-938

Nog het verzaken

4 (1935) 12, p. 1134-1143

Jonckheere, K.

Barnum op den helikon
(De keerzijde)

4 (1935) 1, p. 99-100

Joos, A.

(Geciteerd door de
redactie)
Eindelijk more brains

K.

4 (1935) 8, p. 713-719

(onbekend)
Literatuur en Liebig-import 4 (1935) 4. p. 347-348
(De keerzijde)

Lamberty, M.

Hitler

3 (1934) 4, p. 290-302

Grenzen voor de literatuur 4 (1935) 3, p. 258-262
Bespiegelingen na den
swing

4 (1935) 5, p. 497-500

Last, J.

(ingezonden brief)
(Panopticum)

2 (1933) 6, p. 495-496

Ligt, B. de

(geciteerd door M. ter
Braak)
Vrede als daad
(Panopticum)

1 (1931) 1, p. 76

Mann, K.

Die Schwestern Brontë

3 (1934) 8, p. 753-764

Marsman, H.

De aesthetiek der reporters 1 (1932) 3, p. 141-150
Brief over Couperus

1 (1932) 5, p. 292-296

Naamloos en ongekend

2 (1933) 1, p. 54-56

Moscou gaat droomen
(Panopticum)

2 (1933) 2, p. 157-159

De dood van het vitalisme 2 (1933) 4, p. 256-259
S. Waas, mijn proletarisch 2 (1933) 5, p. 407-409
dubbel-ik (Panopticum)
Katholieke poëzie

2 (1933) 6, p. 488-489

Drijfzand

2 (1933) 8, p. 614-618

Holland vanuit een
vliegtuig gezien
(Panopticum)

3 (1934) 4, p. 384

Van Schendel en het
Hollandse
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landschap (Panopticum)

3 (1934) 12, p. 1205-1206

Critiek van de blauwe
knoop

4 (1935) 2, p. 165-170

Lof der domheid
(Panopticum)

4 (1935) 5, p. 464

Minne, R.

Heineke Vos en zijn
biograaf

1 (1932) 10, p. 609-613

Perron, E. du

De dichter en de denker
(Panopticum)

1 (1931) 1, p. 75-76

Brieven van een
zwaarmoedig auteur

1 (1932) 2, p. 127-138

Reclame voor mijn kasteel 1 (1932) 2, p. 140
(Panopticum)
Scenario te geef

1 (1932) 3, p. 195-198

Lof der onpersoonlijkheid 1 (1932) 3, p. 203
(Panopticum)
Aandacht voor Schotman! 1 (1932) 4, p. 267-269
(Panopticum)
De congenitale
onmogelijkheid
(Panopticum)

1 (1932) 4, p. 270-271

Koek, zand en grint. Bij
een afgekeurde
filmbespreking

1 (1932) 5, p. 303-313

De belezen tijdgenoot
(Panopticum)

1 (1932) 5, p. 335-336

D.H. Lawrence en de
erotiek

1 (1932) 6, p. 366-379

Brief aan een leeraar
(Panopticum)

1 (1932) 6, p. 397-398

Uren met Dirk Coster

1 (1932) 7, p. 401-423

Het ontmoedigende
stokpaard (Panopticum)

1 (1932) 7, p. 466-467

Uren met Dirk Coster

1 (1932) 8, p. 474-498

Het publieke blauwtje
(Panopticum)

1 (1932) 8, p. 531-532

Uren met Dirk Coster

1 (1932) 9, p. 557-583
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Het domste boek van de
wereld (Panopticum)

1 (1932) 9, p. 605-607

Uren met Dirk Coster

1 (1932) 10, p. 643-656

De tee van Ludwig
(Panopticum)

1 (1932) 10, p. 659-661

De maker van de ijzeren
toren (Panopticum)

1 (1932) 10, p. 662-664

Uren met Dirk Coster

1 (1932) 11, p. 698-718

Bij de vorige aantekening 1 (1932) 11, p. 742-743
(Panopticum)
De geredde loopbaan
(Panopticum)

1 (1932) 11, p. 744

Anthonie Donker als
autoriteit

1 (1932) 12, p. 801-806

Polemiek en
tijdschriftleiderschap
(Panopticum)

1 (1932) 12, p. 809-811

Over poëzie met
voorbeelden

2 (1933) 1, p. 61-73

Du Perron spreekt
(Panopticum)

2 (1933) 1, p. 74

Noodkreet om voorlichting 2 (1933) 1, p. 77-78
(Panopticum)
Flirt met de revolutie

2 (1933) 2, p. 81-99

De smalle mens

2 (1933) 3, p. 163-188

Postscriptum bij het
voorgaande

2 (1933) 4, p. 259-260

Nawoord

2 (1933) 4, p. 316-317

Een Hollander dicht een
Spaanse ballade

2 (1933) 4, p. 318-324

Parijs bij nacht
(Panopticum)

2 (1933) 4, p. 325-327

Bij een trio toneelprestaties 2 (1933) 6, p. 478-487
Als voorbeeld van hygiëne 2 (1933) 7, p. 519-528
Aan Ambrosia

2 (1933) 7, p. 550-555

De menselike staat bij
kookpunt

2 (1933) 8, p. 581-592

De grote dingen van de
planken

2 (1933) 9, p. 641-658
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Belangrijke erratum!
(Panopticum)

2 (1933) 10, p. 759-760

Written in dejection

2 (1933) 11, p. 797-809

Portret van Mallorca
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(Panopticum)

2 (1933) 11, p. 822

De terugkeer van het hart 2 (1933) 11, p. 829-830
(Panopticum)
Afscheid van Kostersloot 2 (1933) 12, p. 896-899
(Panopticum)
Bij een herlezing van
Hamlet

3 (1934) 1, p. 28-36

Volkenkundige bijdrage
(Panopticum)

3 (1934) 2, p. 188

Nog meer heroïsme
(Panopticum)

3 (1934) 3, p. 248-249

De derde knal
(Panopticum)

3 (1934) 4, p. 382-384

Naar aanleiding van Les
liaisons dangereuses

3 (1934) 5, p. 409-418

Jan Lubbes

3 (1934) 7, p. 586-599

Het zalige lachen
(Panopticum)

3 (1934) 7, p. 635-638

De jongste generatie
(Panopticum)

3 (1934) 7, p. 638

De beving der oude
spellers (Panopticum)

3 (1934) 8, p. 780-781

Over haarwater
(Panopticum)

3 (1934) 8, p. 782

Blocnote klein formaat

3 (1934) 11, p. 1026-1036

Afgunst voor de diktator
(Panopticum)

3 (1934) 11, p. 1060

Kijk waar hij zit
(Panopticum)

3 (1934) 12, p. 1202-1203

Het portret niet van Dorian 3 (1934) 12, p. 1203-1205
Gray (Panopticum)
O, toon der kultuur
(Panopticum)

4 (1935) 1, p. 62-63

De militaire muze
(Panopticum)

4 (1935) 1, p. 64

Ieder zijn roes (en we gaan 4 (1935) 3, p. 251-252
tevreden naar huis)
(Panopticum)
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Blocnote klein formaat

4 (1935) 10, p. 984-997

Voor het Critisch bulletin 4 (1935) 10, p. 1024-1025
(Panopticum)
Blocnote klein formaat

4 (1935) 12, 1208-1218

Persius

(vert. door P. van de
4 (1935) 2, p. 105-106
Woestijne) De vierde satire
van Persius

Poortman, T.

(ps. van M. ter Braak)
Thea ter Braak-Poortman 4 (1935) 4, p. 406-407
(Panopticum)

Redactie

Ter inleiding

1 (1931) 1, p. 1-3

De persoonlijkheid onthuld 1 (1932) 4, p. 272
(Panopticum)
Benard advies
(Panopticum)

1 (1932) 5, p. 336

Van Hendrik (Panopticum) 2 (1933) 1, p. 74-75
De prins weergekeerd

2 (1933) 3, p. 161-162

Klacht (Panopticum)

2 (1933) 3, p. 248

Onze tragici (Panopticum) 2 (1933) 6, p. 491
De verdedigiug van het
2 (1933) 6, p. 495-496
linkse inzicht (Panopticum)
Poésie pure in het Grieksch 2 (1933) 7, p. 560
(Panopticum)
Dicht bij Zwammerdam
(Panopticum)

2 (1933) 11, p. 832

Overgang

2 (1933) 12, p. 833-835

Ter inleiding bij den
nieuwen jaargang

3 (1934) 1, p. 1-2

Bericht

3 (1934) 1, p. 2

Desoriëntatie (Panopticum) 3 (1934) 3, p. 250
Aanteekening van de
redactie (Panopticum)

4 (1935) 5, p. 507-508

Eindelijk more brains

4 (1935) 8, p. 712-713

De opheffing van Forum

4 (1935) 11, p. 1030-1031
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De opheffing van Forum
Rijnsdorp, C.

Roelants, M.

4 (1935) 11, p. 1094-1095

(geciteerd, door M. ter
Braak)
Na mijn trouwen
(Panopticum)

1 (1932) 6, p. 400

Gerard Walschap en de
dokters (Panopticum)

1 (1932) 2, p. 139

Specialisten gevraagd
(Panopticum)

1 (1932) 5, p. 334-335

Hollywood en de
Koninklijke Vlaamse
academie (De keerzijde)

3 (1934) 1, p. 86-87

Journalisme, Dichterschap, 3 (1934) 2, p. 123-124
Nog het journalisme, Het
ambtenaarschap (De
keerzijde)
Tendenzkunst (De
keerzijde)

3 (1934) 4, p. 332-333

De pijnlijk getroffenen (De 3 (1934) 5, p. 482-483
keerzijde)
Dagboek van een
voortgejaagde

3 (1934) 6, p. 521-526

Dagboek van een
voortgejaagde

3 (1934) 7, p. 651-655

Dagboek van een
voortgejaagde

3 (1934) 8, p. 694-699

Ic segh adieu (De
keerzijde)

3 (1934) 8, p. 725-726

Lierke plezierke

3 (1934) 10, p. 909-912

Reporters humanisme (De 4 (1935) 3, p. 299-300
keerzijde)
Over echtelijke liefde (De 4 (1935) 9, p. 931-932
keerzijde)
Over keerzijdetjes en tutti 4 (1935) 10, p. 970-972
quanti (De keerzijde)
Ter vervanging van Forum 4 (1935) 11, p. 1131-1132
(De keerzijde)
Roland Holst, A.

Oorlogstuig

4 (1935) 2, p. 156-161
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Romein, J

Roos, E. de

De dialectiek van de
vooruitgang

4 (1935) 8, p. 752-777

De dialectiek van de
vooruitgang

4 (1935) 9, p. 828-855

Engelsch essayisme

1 (1931) 1, p. 58-64

Terugblik op Schnitzler

1 (1932) 6, p. 337-348

Het orphische vuur op het 1 (1932) 8, p. 521-524
mantische altaar
De manier voor goede
verstaanders

2 (1933) 1, p. 39-49

De amazone is coming man 2 (1933) 3, p. 245-247
(Panopticum)
Het sprookje voor het
sprookje

2 (1933) 10, p. 725-731

Bij een slechte roman

2 (1933) 12, p. 890-894

De eer van grootmama
(Panopticum)

4 (1935) 2, p. 198-200

Schenk, V.W.D., en M.R.J. Taalverkalking
Brinkgreve

4 (1935) 4, p. 350-362

Scholte, H.,

Tooneelcrisis en
tooneelcritiek

1 (1931) 1, p. 65-74

Slauerhoff, J.J.

Bij de dood van een dichter 2 (1933) 5, p. 409-411
(Panopticum)
De zwijgers (Panopticum) 3 (1934) 11, p. 1063-1064

Spoelstra, C.

(zie Doolaard, A. den)

Thelen, A.V.

Zeer geachte Heer
(Panopticum)

2 (1933) 11, p. 822-828

Uytvanck, V.E. van,

Schildersintelligentie

1 (1932) 12, p. 769-772

Het geschilderde portret als 3 (1934) 11, p. 1087-1096
romanfiguur
Pallieter, zijn grootvader 3 (1934) 12, p. 1149-1150
en de filister (De keerzijde)

Varangot, V.
Vestdijk, S.

Gekleurde woorden (De
keerzijde)

4 (1935) 12, p. 1171-1172

Het evangelie der ironie

2 (1933) 7, p. 542-549

Illusie

2 (1933) 12, p. 885-887

Fantast en occultist
(Panopticum)

2 (1933) 1, p. 75-77
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Over de dichteres Emily
Dickinson

2 (1933) 5, p. 346-366

Over de dichteres Emily
Dickinson

2 (1933) 6, p. 432-452

Eine neue Kritiek über
Proust

2 (1933) 8, p. 619-622

Valéry en het duistere vers 2 (1933) 11, p. 761-779
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Daar worden dieren tot
poëten (Panopticum)

2 (1933) 11, p. 829

Regeneratie door deportatie 3 (1934) 1, p. 40-41
(Panopticum)
Stefan George van onderen 3 (1934) 2, p. 128-133
gezien
De drie wijzen uit het
westen (Panopticum)

3 (1934) 2, p. 185-187

Hoofdstukken over Ulysses 3 (1934) 3, p. 196-211
Hoofdstukken over Ulysses 3 (1934) 4, p. 343-353
De novelle en het ding
(Panopticum)

3 (1934) 7, p. 633-635

De mooie woordjes wier
rhytme ik nareken

3 (1934) 8, p. 728-733

Bij een gedicht van E.A.
Robinson

3 (1934) 9, p. 802-820

Het pernicieuze slot

3 (1934) 12, p. 1189-1201

Albert Verwey en de idee 4 (1935) 7, p. 610-629
Wetenschappelijke
4 (1935) 8, p. 819-822
bijdrage tot de
rhythmologie (Panopticum)

Voorde, U. van de

Het komt mij voor
(Panopticum)

4 (1935) 10, p. 1027-1028

Hemelsche en aardsche
poëzie

4 (1935) 11, p. 1032-1048

Hemelsche en aardsche
poëzie

4 (1935) 12, p. 1186-1203

Willem Kloos

3 (1934) 6, p. 486-492

Ruusbroec en de geest der 3 (1934) 10, p. 890-907
mystiek
Vries, H. de

Vriesland, V.E. van

Anticritiek (Panopticum)

1 (1932) 8, p. 526-529

Troost (Panopticum)

2 (1933) 4, p. 328

Volgorde van versregels
(Panopticum)

4 (1935) 10, p. 1025-1026

Inleidende aanteekening

2 (1933) 5, p. 329-330

Confidentieel
(Panopticum)

4 (1935) 3, p. 250-251
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Walschap, G.

Verlos mij van mijne
3 (1934) 1, p. 87-88
vrienden, Heer, met mijne
vijanden kom ik wel klaar
(De keerzijde)
De coalitieziekte (De
keerzijde)

3 (1934) 2, p. 124-125

Psycho-analyse van den
raté (De keerzijde)

3 (1934) 3, p. 286-288

De predikers en de slechte 3 (1934) 4, p. 331-332
vrouw (De keerzijde)
De Limburgers (De
keerzijde)

3 (1934) 5, p. 483

Wij reizen om te leeren
(De keerzijde)

3 (1934) 8, p. 723-725

De witte op het wit doek
(De keerzijde)

3 (1934) 10, p. 921-923

Getuigen (De keerzijde)

3 (1934) 11, p. 1107

Ieder zijn kunstenaar? (De 3 (1934) 11, p. 1107
keerzijde)
Vlaanderen en de
Europeesche cultuur (De
keerzijde)

3 (1934) 12, p. 1147-1149

Toenadering tot Jan (De
keerzijde)

4 (1935) 1, p. 98-99

Waarheid en zekerheid (De 4 (1935) 4, p. 343-346
keerzijde)
Toepassingen op de leer 4 (1935) 7, p. 705-708
over waarheid en zekerheid
(De keerzijde)

Wijhe-Smeding, A. van

Lichte stijging van de
kostprijs der vrijheid (De
keerzijde)

4 (1935) 8, p. 748-750

Een monographie over
Verschaeve

4 (1935) 11, p. 1099-1105

(geciteerd door M. ter
Braak)
En thans (Panopticum)

1 (1932) 6, p. 400

Woestijne, P. van de

Persius 1935

4 (1935) 2, p. 102-104

Zoomers-Vermeer, J.P.

(geciteerd door M. ter
Braak)
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Want de wijsheid
(Panopticum)

1 (1932) 6, p. 400
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Toneel
Blijstra, R.

Een improvisatie

1 (1932) 10, p. 632-641

Illustraties bij ‘Gullivers
reizen’ (Lilliput)

4 (1935) 10

Studie

4 (1935) 10

Teekeningen uit den
diensttijd

4 (1935) 10

Schetsboek

4 (1935) 10

Zelfportret

3 (1934) 2

3 reprodukties

3 (1934) 2

Blischte, G.

Reproductie van een
Duitsch kalenderblaadje
anno 1935

4 (1935) 5

Daeye, H.

Siësta (fragment)

1 (1932) 4

De twee zusters

3 (1934) 8

Meisjesexpressie

3 (1934) 8

Hoofd (steen)

4 (1935) 2

Tors (steen)

4 (1935) 2

Badenden (Plaaster)

4 (1935) 2

Fragment (steen)

4 (1935) 2

Dix, O.

Reproduktie

2 (1933) 4

Dyck, A. van

Boerenmeisje (schilderij,
fragment)

4 (1935) 5

Landschap (1934)

4 (1935) 5

Landschap (1932)

4 (1935) 5

Boerenmeisje (tekening)

4 (1935) 5

Ensor, J.

Portret (fragment)

1 (1932) 4

Evenpoel, H.

Meisje met kap (fragment) 1 (1932) 4

Kandinsky, W.

Rood met zwart

2 (1933) 4

Koch, P.

Avant-guerre (een satire)

1 (1932) 7

Illustraties
Beckmann, J.

Bendien, J.

Debonnaires, F.
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Bertha van Antwerpen

1 (1932) 7

Nocturne

1 (1932) 7

Schiettent

1 (1932) 7

Portret

2 (1933) 5

Handschrift

2 (1933) 5

Spies, W.

Reproduktie

2 (1933) 4

Toorop, C.

Vier reprodukties

1 (1931) 1

Uytvanck, V.E. van

Mr. Frans Coenen 19

1 (1932) 12

Mouw, J.A. dèr

De schilder Raoul Hynckes 1 (1932) 12
(1928)
Marja (1931)

1 (1932) 12

Miss L.W. (1932)

1 (1932) 12

Vries, H. de

Vier reprodukties

1 (1932) 3

Wadsworth, E.

Reproduktie

2 (1933) 4

Willink, R.

Jobstijding (1932)

2 (1933) 2

De ontmoeting (1932)

2 (1933) 2

Het gele huis (1928)

2 (1933) 2

Late bezoekers van
Pompeji (1931)

2 (1933) 2

Fragment van het beeld
huiselijke zorgen

1 (1932) 4

Wouters, R.
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