Forum: brieven, citaten, dokumenten en
knipsels
Willem Mooijman

bron
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Met een inleiding van L.
Mosheuvel. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag / Nijgh & Van
Ditmar, Rotterdam 1969

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/mooi005foru01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

5

inleiding

Menno ter Braak en E. du Perron in Spa, juli 1932

... het ding dat we samen in Gistoux hebben opgericht ...
Menno ter Braak aan E. du Perron
De belangstelling voor Forum neemt de laatste tijd toe. Dat blijkt uit een groeiend
aantal publikaties over onderwerpen die met het tijdschrift en zijn medewerkers
verband houden. De aandacht voor de persoon en het werk van voornamelijk Ter
Braak en Du Perron riep de herinnering op aan het tijdschrift waarin zij zich
onbelemmerd konden poneren. En de tijd is rijp voor de onpersoonlijke herinnering
die geschiedschrijving heet. Forum is definitief historie geworden. De jongeren van
toen schrijven hun mémoires, velen zijn al heengegaan, hun brieven zijn gepubliceerd
of voor een groot deel toegankelijk geworden. Voor de jongeren van nu, hun
geestelijke kleinkinderen, is Forum geheel en al verleden, mogelijk object van
onderzoek.
Is er enerzijds de gegroeide afstand die een verklaren noodzakelijk maakt van wat
eens vanzelfsprekend was, anderzijds wees een bepaald aspect van de literaire
problematiek van de zestiger jaren terug naar de tijd van Forum.
Het tijdschrift Merlijn stelde, zij het met andere accenten, een problematiek aan
de orde die veel verwantschap vertoont met die, welke aanleiding was tot de oprichting
van Forum. Het structuralisme met zijn ergocentrisch uitgangspunt en de bestrijding
die het ondervond, hernieuwde de belangstelling voor de controverse, die naar de
formule van Bloem wordt aangeduid met de woorden
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‘Vorm of Vent’. Het is geen toeval, dat één der Merlijnredakteuren, Oversteegen,
een uitvoerige studie wijdde aan de ontwikkeling van beide standpunten tussen de
twee wereldoorlogen.1 In zekere zin is Merlijn de antipode van Forum.2
Wie, zoals Oversteegen, Forum ziet als vertegenwoordiger van een bepaald
theoretisch en kritisch uitgangspunt, neemt de leer van het program voor het leven
van het tijdschrift. Oversteegen doet dat welbewust. Nadat hij, in antwoord op de
vraag wie er behoorde tot de Forum-groep, een lange reeks medewerkers en zelfs
redacteuren heeft uitgesloten, schrijft hij: ‘Het lijkt dan maar het beste om te zeggen,
zoals trouwens vaak gedaan is: Forum had een kern van maar twee schrijvers, Du
Perron en Ter Braak, en verder een hele stellaire wereld van medewerkers die zich
op uiteenlopende afstanden in ellipsbanen om deze dubbelzon bewogen. Dat wil ook
zeggen dat na de tweede jaargang het “ware” Forum niet meer bestaat, en zo hebben
de twee Nederlandse redakteuren van het eerste uur het inderdaad gevoeld.’3 Vanuit
Oversteegens standpunt is dat zeker een redelijk perspectief, maar wel lijkt het
gewenst te benadrukken, dat het slechts één mogelijke visie is, waarnaast plaats is
voor de historische werkelijkheid van een blad dat bestond uit vier jaargangen, die
zijn gevuld door een groot aantal medewerkers met zeer uiteenlopende achtergronden
en opvattingen: men denke slechts aan redakteuren als Roelants, Walschap, Gijsen,
Herreman, Vestdijk, Van Vriesland.
Het perspectief van het ‘ventisme’ is niet alleen redelijk, het is ook aantrekkelijk:
het levert immers een coherent beeld, dat een schakel vormen kan in de geschiedenis
van de literaire kritiek. Het is niet eenvoudig om zich er aan te onttrekken: het stemt
overeen met de visie van Ter Braak en Du Perron in hun briefwisseling, naast de
jaargangen van het tijdschrift zelf, de belangrijkste bron voor onze kennis van Forum.
Een tentoonstelling zoals die in dit najaar wordt gehouden en de documentatie die
volgt, kunnen helpen om het gangbare beeld te retoucheren.
Du Perron verwijst voor de voorgeschiedenis van Forum (zíjn Forum, wel te verstaan)
naar Tegenonderzoek. ‘Vanaf het gesprek tot [sic] Slauerhoff en mijn eerste stuk
over jou, is het deze voorgeschiedenis’, aldus schrijft hij aan Ter Braak.4 Het door
Du Perron bedoelde stuk dateert van 4 september 1930. Het is een juichende
bespreking van Het carnaval der burgers. Du Perron aanvaardt zonder reserve Ter
Braaks analyse ‘van een der poignantste problemen van het bestaan’, de tegenstelling
dichter-burger. ‘De fantasie, de droom, de verheffing, blijven onverbrekelijk
verbonden aan het gezond verstand, de klasseerlust, de verstening.’5 Ter Braak heeft
zich met dit boek op Europees peil geplaatst. Het bewijst, aldus Du Perron, ‘de
mogelijkheid van een verbond tussen intellect - cerebraliteit, als men wil - en
dichterschap.’6 Hij geeft hier een korte omschrijving van wat Ter Braak later, in zijn
Démasqué der Schoonheid, zou uitwerken als le bon genre.
Het Gesprek over Slauerhoff verscheen oorspronkelijk in december 1930 in De
Vrije Bladen, zonder het Naschrift, dat wel in Tegenonderzoek werd opgenomen.7
De dialoog tussen een Ik en wat Marsman noemde ‘een seniel classicistisch oud wijf’8
is niet alleen een pleidooi vóór en verdediging van het werk van Slauerhoff, maar
tevens de formulering van een eigen standpunt. Du Per-
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ron zoekt, als lezer, in het werk de mens, zijn tegenstander zoekt het werk als zodanig
en daarin de schoonheid. De Hij is een Leopold, een Nijhoff, of beter, een karikatuur
daarvan. De beide standpunten veronderstellen een voorkeur voor verschillende
soorten poëzie. Du Perron wil niet beweren, dat de ene soort beter is dan de andere.
‘In laatste instantie gaat trouwens iedere vergelijking mank en is ieder gedicht dus
ook iedere dichter, op zichzelf uniek.’9 Niet Du Perron, de tegenstander hanteert een
absoluut oordeel. Bij Du Perron is slechts sprake van een voorkeur.
In het Naschrift10 probeert hij zijn tegenstander te concretiseren. De waardering
voor de twee soorten poëzie, die à la Slauerhoff en die à la Leopold, wordt gekoppeld
aan het generatieverschil, een grens die niet zozeer bestaat, alswel zou móeten bestaan:
‘[...] mijn enthousiasme en grieven zouden eigenlijk die moeten zijn van Marsman
(met zijn herhaalde sneers tegen de preraphaëlieten), van Ter Braak, van alle jongeren
die werkelijk weerzin voelen, niet alleen uit mode of in theorie, tegen een zekere
“literatuur”.’11 Het werven van de troepen is hier begonnen: Ter Braak, maar ook
Marsman. De vijanden worden aangewezen: Bloem, Gossaert, Van Eyck, Buning.
De inzet van de strijd is het nieuwe in Slauerhoff, dat door de vorige generatie niet
als gelijkwaardig, zij het anders dan het eigen, gecanoniseerde werk, wordt erkend.
In het najaar van 1930 leren Ter Braak en Du Perron elkaar persoonlijk kennen.12
De publikatie van de bloemlezing Prisma13 door de Vrije-Bladenredakteur Binnendijk
is voor hen aanleiding om de kwestie van de poëzie nogmaals aan de orde te stellen.14
Prisma wil blijkens de inleiding een tegenhanger zijn van Costers bloemlezing Nieuwe
Geluiden. ‘Niet een bepaalde of onbepaalde liefde voor sommige dichters richtte de
keuze, doch de liefde voor de poëzie en de overtuiging, dat deze poëzie een bijzondere
kracht moet zijn, die scheppend en niets dan scheppend van karakter is.’15 Binnendijk
stelt, dat zijn uitgangspunt is geweest het werk. Dat werk moet bepaalde kwaliteiten
bezitten om de paradox van het expressionisme, communicatie met de lezer op basis
van een hoogst persoonlijke expressie, te kunnen doorbreken. De vorm moet creatief
zijn om het contact met de lezer tot stand te brengen en hem te dwingen tot
aanvaarding van de hoogst individuele visie van de dichter. Anders gezegd, de
creatieve vorm verleent toegang tot het gedicht.
Doordat Binnendijk de nadruk legde op de vorm, kwam hij in conflict met Ter
Braak,16 voor wie de vorm verstening, en in laatste instantie de dood van het
dichterlijke betekende. Du Perron wordt vooral gehinderd door het gebrek aan
oorspronkelijkheid dat vele in de bloemlezing opgenomen gedichten kenmerkt.17 De
term creatief, die volgens Ter Braak afkomstig was van Nijhoff, bracht Du Perron
op het spoor van Marsman, die zeer tegen zijn zin in de discussie werd betrokken.
Tegenover Marsman keert Du Perron terug naar een thema uit het Gesprek over
Slauerhoff. Hij eist niet het absolute gelijk voor zichzelf, hij eist van de tegenpartij
de erkenning van het goed recht en de zinvolheid van zijn eigen standpunt. In het
epigonisme bestrijdt hij de uitwassen van het formalisme, het standpunt zelf laat hij
ongemoeid als zijnde de verdediging van een voorkeur die de zijne niet is, maar met
het bestaan waarvan hij vrede hebben kan, zolang het op niveau wordt beleden: Van
Ostaijen, Marsman, Engelman. ‘Onze aanval geldt de vorm zonder menselikheid’,18
schrijft hij, blijkbaar ook
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sprekend voor Ter Braak. In laatste instantie verdedigt hij het goed recht van een
bepaalde inhoud. Sierpoëzie, poésie pure versus belijdenispoëzie of communicatieve
poëzie, het is een kwestie van smaak, maar àls er gesierd of beleden wordt, dan wèl
door een persoonlijkheid. Niet door Havelaar of Coster bijvoorbeeld. Daarmee is de
grens tussen vriend en vijand anders komen te liggen dan Du Perron in het Gesprek
over Slauerhoff zich wenste. Het is geen generatieverschil - gelukkig voor Greshoff!
- het is ook geen verschil tussen poésie pure en communicatieve poëzie - gelukkig
voor Van Ostaijen, Engelman en ook wel Marsman - het is een verschil in
persoonlijkheid - ongelukkig voor de ‘aesthetethicus’19 Coster, wiens sierproza
voortkomt uit een verkeerde persoonlijkheid. Voor Ter Braak ligt het accent anders.
De cultivering van de vorm is voor hem een in principe verdachte bezigheid, in wezen
een verraad tegenover het dichterlijke dat ongrijpbaar is.
Zo zijn de twee tegenstanders gegeven: de estheet en de verkeerde persoonlijkheid
de ethicus à la Coster. Nog in 1931 werken zowel Ter Braak als Du Perron hun ideeën
uit in respectievelijk Démasqué der schoonheid en Uren met Dirk Coster. Beide
essays zouden een jaar later worden gepubliceerd in de eerste jaargang van Forum.
Men vraagt zich onwillekeurig af, welk ander tijdschrift destijds de essays zou hebben
opgenomen. Het bestaan ervan tijdens de onderhandelingen over de reorganisatie
van De Vrije Bladen moet bij de auteurs het verlangen naar een eigen, onafhankelijk
tijdschrift hebben vergroot.
Toen Ter Braak de inleiding schreef voor Forum, hadden beide opstellen hun
definitieve vorm. Op 25 aug. 1931 geeft hij te kennen, dat hij in zijn manifest aandacht
wil besteden aan beide fronten: ‘Voor het manifest wil ik graag èn aan Den Sprong
in het Duister [Marsman] èn aan Waarheen gaan wij [Coster] appelleeren, zij het op
verschillende toon.’20 Op 31 augustus, als nog steeds de mogelijkheid bestaat dat
Marsman deel zal uitmaken van de redactie, schrijft hij: ‘[...] gaan de Bl op de flesch,
dan wordt de partij zuiver: voor of tegen het humanisme, voor of tegen de Stem, en
de onzuivere factor van de “poëzie” vervalt. De poëzie is m.i. geen factor, omdat wij
het er allen over eens zijn, dat er achter de poëzie een “vent” behoort te staan; hoe
wij de poëzie-theorie verder uitwerken is een tweede en van veel minder acuut belang
dan het humanisme.’21 Daarmee kondigt Ter Braak aan, dat één der beide fronten,
dat n.l. wat voortkwam uit de Prisma-discussie, en waarop hij streed in zijn Démasqué,
naar het tweede plan kon verhuizen. Wie nu Ter Inleiding22 leest, wordt getroffen
door het feit, dat geheel in tegenspraak hiermee vrijwel alle aandacht wordt besteed
aan het poëziefront, terwijl de verwijzingen naar De Stem en Coster zo marginaal
zijn, dat van Waarheen gaan wij alleen - mogelijk - het eerste woord is overgebleven.
DVB wàren op de fles. De partij kón dus zuiver zijn, maar wás het niet. Men krijgt
de indruk, dat Ter Braak in de brieven zich conformeert aan de visie van Du Perron,
maar dat de kwestie van de poëzie voor hem wel degelijk een probleem bleef.23
Het eerste nummer van Forum, Maandschrift voor Letteren en Kunst, verscheen niet
in januari 1932, maar reeds op 11 november 1931. Het was het eindresultaat van wat
Greshoff later, in 1965, ‘omstandige palavers’ zou noe-
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men.24 Palavers laten gewoonlijk niet veel sporen achter en wat er is besproken, is
in detail niet geheel duidelijk. In grote lijnen is de gang van zaken vóór de oprichting
van Forum wel te volgen. Het tijdschrift werd opgericht, nadat pogingen om De Vrije
Bladen te reorganiseren waren mislukt. Er is causaal verband tussen beide feiten,
maar men moet daaruit niet afleiden, dat de behoefte aan een eigen tijdschrift bij
voornamelijk Du Perron pas ontstond, nadat een vernieuwing van DVB onmogelijk
was gebleken. Reeds eind 1930 hadden Du Perron en Bouws,25 de latere
redactiesecretaris van Forum, plannen voor een nieuw algemeen cultureel tijdschrift.
‘Iets tusschen De Gids en De Vrije Bladen in’, zoals Du Perron aan Van Wessem
schrijft,26 maar de plannen mislukten, deels door scrupules van Ter Braak tegenover
DVB, deels door geldgebrek. Het plan schijnt te zijn uitgelopen op een poging om
de redactie van DVB uit te breiden. Het bleef bij een bescheiden pogen, want, zoals
Du Perron stelt in zijn soms drastisch epistolair jargon ‘[...] we hoeven over dit alles
niet lang te lullen, zoolang de beurs beroerd staat!...’27
De Vrije Bladen waren aan een reorganisatie toe. Van Wessem, een der toenmalige
redacteuren, erkent in een terugblik: ‘[DVB] moesten vaak op een droevige wijze
plaats inruimen aan meelopers en “zwakke broeders”, kunstnijveraars en
eendagsvliegen, om het tijdschrift maar te vullen.’28 Men hoeft niet lang te speuren
in de laatste jaargangen van De Vrije Bladen naar uitingen van het epigonisme dat
een belangrijke rol speelde in de discussie rond Prisma. De auteur van Prisma,
D.A.M. Binnendijk, was als dichter in een impasse geraakt en gaf er de voorkeur
aan zich tijdelijk uit de literatuur terug te trekken, wat inhield dat hij niet langer
redacteur van De Vrije Bladen wilde zijn.29 Op 2 juni 1931 bericht Ter Braak aan Du
Perron, dat men bezig is De Vrije Bladen te reorganiseren.30 Men heeft aanvankelijk
gedacht aan een redactie bestaande uit Marsman, Du Perron, Van Vriesland, Van
Wessem en Ter Braak. Vooral Marsman is produktief geweest in ideeën betreffende
de formule van het nieuwe tijdschrift. Van hem is o.a. de suggestie, dat Du Perron
en Ter Braak samen een actuele rubriek, Panopticum, zouden verzorgen.31
De wens om ook de zakelijke basis van het tijdschrift te saneren had tot gevolg
dat, op verzoek van Marsman, Ter Braak contact zocht met Doeke Zijlstra, een van
de directeuren van de uitgeverij Nijgh en van Ditmar in Rotterdam. Bouws, die
Zijlstra goed kende, nam op uitnodiging van Ter Braak aan het gesprek deel. Reeds
in dit stadium van de onderhandelingen komt Bouws, die ook later geïnspireerd
epistolair proza zou veroorzaken, in opspraak. Men verdenkt hem er van te streven
naar de functies van redacteur en redactiesecretaris, een combinatie die werd
waargenomen door Van Wessem. Zeker is, dat Zijlstra Van Wessem niet geschikt
achtte voor een redactiesecretariaat dat hij vooral zag als een zakelijke functie.32
Zeker is ook, dat de toekomstige redactie niets voelde voor een redacteurschap van
Bouws.
De reorganisatieplannen mislukten; waardoor is niet helemaal duidelijk. Ook de
rol van Bouws blijft grotendeels in het duister.33 Nu was de weg vrij voor een blad
los van De Vrije Bladen, de oude wens van Du Perron. De ‘palavers’ die leidden tot
de oprichting van Forum vonden plaats in Gistoux34 en ten huize van Greshoff.35
Marsman werd geen redacteur. Hij bleef De Vrije Bladen, die als cahier bleven
voortbestaan, ‘trouw’, om aan te sluiten bij de geëmotio-
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neerde terminologie van Binnendijk en Van Wessem, die in de oprichting van Forum
‘defectie’ zagen en ‘verraad’.36
Op verzoek van Zijlstra werd Maurice Roelants als derde redacteur aangezocht.
Hij moet gemeend hebben op deze wijze zijn ‘uitgevershegemonie’ in Vlaanderen
te kunnen bestendigen.37 Du Perron vond het best, o.a. omdat Roelants het toch te
druk had om veel te kunnen bijdragen, een overweging die vreemd contrasteert met
zijn latere ergernis over Roelants' inertie.38 Bouws werd secretaris van de redactie
met slechts een adviserende stem.
Het contract werd getekend op 24 september 1931. Geen heilig vuur of briesend
ongeduld deed het eerste nummer verschijnen op 11 november 1931. Het was de
overweging, dat Ter Braak op die datum in Rotterdam een lezing hield in de Bijenkorf,
een gunstig moment ter introductie van het nieuwe tijdschrift.39
De strijd tegen het overwicht van de poëzie en tegen De Stem werd vooral gestreden
in de eerste jaargang. Démasqué der schoonheid bevat Ter Braaks offensief tegen
de officiële schoonheid, de tachtiger godin waarmee zijn generatie was groot gebracht.
De hoofdgedachte van het Démasqué laat zich samenvatten als: de schoonheid heft
de natuur niet op, maar vervolmaakt haar, een variant van het aan Thomas van Aquino
ontleende motto van Hampton Court, gratia naturam non tollit, sed perficit. Dat is
de kern van een betoog dat zich aan de lezer vaak voordoet als een jacht op
kameleontische begrippen. Voor Ter Braak ligt de oorsprong van de schoonheid in
de rebellie van de puberteit. Zij werkt enerzijds bevrijdend, maar anderzijds leidt zij
tot verlies van de natuurlijkheid der natuur. Het is een proces dat iedereen doormaakt
en dat voor de meesten eindigt met de terugkeer tot de orde van de burgerlijk
volwassen dag. De kunstenaar echter probeert zijn verzet vorm te geven. Zijn strijd
met de vorm leidt tot ontmoediging, of hij houdt vol en schept meesterwerken. De
rebellie van de puberteit verstart in schone vormen. De kunstenaar wordt een estheet,
een dienaar der schoonheid, vormbeheerser en vormaanbidder. Ter Braak stelt vorm
tegenover schoonheid, als verstarring tegenover dynamiek. De vorm is voor hem
geen drager van schoonheid, maar masker waarachter zij zich verbergt. Vandaar de
noodzaak van het démasqué, het derde stadium, de vormbeheersing voorbij. Men
bereikt dat ‘in de nieuwe ontmoeting met de natuur, waarin de kunst mede begrepen
is.’40
In het wantrouwen tegen de overheersing van de vorm ligt de band van het
Démasqué met Ter Braaks standpunt in de Prisma-discussie en met de Inleiding van
Forum. Het Démasqué kan voor dichters geen aantrekkelijke lectuur zijn, althans
niet voor de sierdichters, maar het gaat te ver te beweren dat Ter Braak gekant zou
zijn tegen alle poëzie. Onmiskenbaar gaat zijn voorkeur uit naar literatuur waarin
het begripsmatige wordt bevoordeeld boven klank, ritme en beeld. Zijn bon genre is
literatuur die ‘lek’ is in de richting van de wijsbegeerte: Nietzsche, Multatuli, Huxley.
Maar zij die Ter Braak kwalijk nemen dat Leopold niet voorkomt in het rijtje van
zijn voorkeuren, vergeten vaak, dat Bolland er ook ontbreekt. Zijn voorkeur is eerder
proza dan poëzie. Proza bijvoorbeeld als dat van het Démasqué, dat men niet moet
lezen als was het een theoretisch
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tractaat. Heeroma was er niet ver naast toen hij de kern van Ter Braaks betoog aldus
samenvatte: ‘Wie had gedacht dat het zo een voudig was: dichterschap op zichzelf
is niets en wijsbegeerte op zichzelf is niets, maar door elkaar geklutst is het wel
wat.’41 Hij had echter alleen op de inhoud gelet en - vreemde zaak voor een dichter!
- het spel met de vorm over het hoofd gezien.
Men kan niet zeggen, dat Ter Braaks ideeën over de schoonheid door zijn
tijdgenoten erg zijn gewaardeerd. De indruk die men uit recensies krijgt is, dat het
Démasqué òf niet serieus genomen werd, òf indien ernstig genomen, werd afgewezen.
‘dees prozakunst is hoogste vorm van kroegpraat’, luidt de laatste van tien regels
(borrel)-poëzie door Hendrik de Vries.42 Van Heugten vindt het Démasqué een stukje
reinaerdie: ‘Hij heeft zichzelf gedemaskeerd, niet de schoonheid’, schrijft hij43 in een
overigens wel begrijpende, maar afwijzende kritiek. Theun de Vries heeft vooral
bezwaar tegen de geest waaruit het opstel is ontstaan. Men kan niet doorgaan met
het totale beeld der wereld te miskennen. Dat leidt tot een complex waaraan men
zelf ten gronde gaat, en hij wijst op de voorbeelden van Nietzsche en Weininger.44
Heeroma dacht, dat een puber het Démasqué wel met genoegen zou lezen.45 Voor
Coenen bevatte het Démasqué geen nieuws, alleen de terminologie van Ter Braak
is nieuw en daarom blijft alleen de vorm als het eigene van Ter Braak.46
De ontvangst was vriendelijk, vergeleken bij die welke Du Perrons aandeel in de
strijd te beurt viel. Zijn Uren met Dirk Coster is een door Coster zelf uitgelokte47 en
op aansporing van Ter Braak48 geschreven analyse van Costers werk. Dat dit tot de
grond werd afgebroken is genoegzaam bekend, maar in de verontwaardiging daarover
wordt wel eens over het hoofd gezien, dat dit gebeurt middels een stijlanalyse waarop
menig structuralist jaloers kan zijn. Het pijnlijke van de analyse ligt hierin, dat er
geheel in overeenstemming met het ‘ventisme’ geen marge gelaten wordt tussen het
werk en de schrijver ervan. Het verworpen werk is uitvloeisel van een verwerpelijke
mentaliteit, maar het bestrijden van een persoon lag Du Perron beter dan de bestrijding
van zoiets abstracts als een mentaliteit. Het complex dat hij in 1931 bestreed in de
persoon van Coster, duidde hij later aan met Jan Lubbes.49 ‘[Coster] werd voor mij
de zondebok voor al wat er dikdoenerig dom was in de Lubbes-taal van ons critisch
proza; [...]’.50 De wijze waarop Coster de slag heeft verwerkt stelt een ethisch probleem
dat zo triest is, dat een ander probleem er achter dreigt te verdwijnen. De Coster die
‘sprak met de bolle wangen van Jan Lubbes over de geweldigen die door alle
niet-ingewijden slechts met verbluftheid schenen te mogen worden aangestaard’,51
‘de brave, goedaardige en weerloze Dirk’,52 deze Coster werd de mond gesnoerd
door de aanval van Du Perron. Maar er was een andere Coster, een die voor zijn
‘uren’ sloegen bijzonder vinnig kon zijn, uitdagend en kwetsend. Slauerhoff en Du
Perron hebben dat ervaren.53 Dié Coster verklaart wel iets van de tóón van Du Perron.
Waarom heeft díe Coster zich niet verweerd?
Er kwam overigens verweer genoeg en van alle kanten. Het vormt kleurige lectuur.
Den Doolaard beloofde Du Perron een gratis pak slaag, franco thuis, als hij nog eens
over ethisch kwijl durfde spreken.54 Voor Donker is Du Perron ‘het duidelijkste
symptoom van het toenemend verval van fairheid, verantwoordelijkheid en
elementaire goede manieren bij hen die over litteratuur schrij-
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ven.’55 Van Duinkerken is het daarmee eens: ‘De aanval van Du Perron op Coster
lijkt mij daarenboven gedikteerd door gevoelens die een ernstig mensch moeten doen
walgen.’56 Deze kleine bloemlezing moge volstaan. Du Perron heeft op deze en andere
oordelen gereageerd in zijn Afscheid van Kostersloot, dat verscheen in het
decembernummer van Forum 1933.57
Démasqué der schoonheid en Uren met Dirk Coster hebben het meest bijgedragen
tot het beeld van Forum waarop tijdgenoten en lateren hebben gereageerd. Mèt de
rubriek Panopticum, waarin vooral Ter Braak en Du Perron reageerden op zich
internationaal voordoende verschijnselen samenhangend met literatuur. De
programmatische waarde van deze publikaties en hun polemisch karakter hebben de
neiging het uitzicht te blokkeren op het vele waardevolle dat daarnaast in de eerste
twee jaargangen van het tijdschrift werd opgenomen. In de eerste jaargang verscheen
o.a. Minnes Heineke Vos en zijn biograaf, Slauerhoff publiceerde zijn roman Het
verboden rijk, Vestdijk debuteerde als prozaïst met Ars moriendi. De tweede jaargang
bracht o.a. Dr. Dumay verliest... en Paapsche sympathieën van Ter Braak, Elsschot
publiceerde Kaas, Du Perron o.a. De smalle mens, Vestdijk zijn essay Over de
dichteres Emily Dickinson, en Valéry en het duistere vers, de novellen Een, twee,
drie, vier, vijf en Het veer. Belangrijke poëziebijdragen kwamen van Elsschot (Verzen
van vroeger), Greshoff (o.a. Janus Bifrons), Minne, Van Nijlen, Hendrik de Vries.
Dat is in zijn onvolledigheid zelfs geen geringe oogst!
De aandacht die vooral het werk van Ter Braak en Du Perron te beurt gevallen is,
heeft Forum wel de naam bezorgd het bolwerk te zijn geweest van essayisten. Wie
gaat rekenen bemerkt echter dat in kwantitatief opzicht de verhoudingen anders
liggen. De Gemeenschap kwam in de jaren 1932-1935 voor essays, beschouwingen
en kritieken op 58,2% van het totaal aantal pagina's; Opwaartsche wegen op 60,1%;
De Gids op 70,2%; Roeping op 76,1%. Forum blijkt met slechts 39,6% de mindere
te zijn van de andere tijdschriften. Zelfs in de eerste twee jaargangen, de meest
polemische en meest principiële, komt het gemiddelde niet hoger dan 47,6%.
Verrassend zijn ook de percentages voor roman, novelle en kort verhaal: De
Gemeenschap 18,7%; Opwaartsche Wegen 24,4%; De Gids 23%; Roeping 5%.
Daartegenover staat Forum met een gemiddelde van 48,8%. De vele vervolgromans
waren volgens De Litteraire Gids zelfs een van de oorzaken van het geringe aantal
abonnees!
Voor poëzie komt Forum gemiddeld op 11,3%; De Gemeenschap 14%;
Opwaartsche Wegen 15,3%; De Gids 4,6%; Roeping 8,4%. Het is een score die niet
tegenvalt voor een tijdschrift niet voor dichters, maar voor schrijvers.
De eerste twee jaren verliepen niet zonder redactionele strubbelingen. Van het begin
af openbaarde zich tussen Du Perron en Ter Braak, later ook tussen Du Perron en
Roelants verschil van inzicht over de wijze van polemiseren en in verband daarmee
over de taak van de redactie. Vestdijk herinnert zich, dat de verschillen al bestonden
vóór het tijdschrift zelf.58 De aanleiding was de ge-
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schiktheid van Du Perrons eigen bijdragen. Zijn eerste Panopticum, over Nijhoff,
stuitte bij Ter Braak op bezwaren, maar het werd wel opgenomen. De volgende keer
liep het anders. Een tegenaanval van Du Perron op Opwaartsche Wegen ging niet
door. Ter Braak meent, dat er door het antwoord van Du Perron aan Heeroma geen
enkele algemene kant naar voren komt.59 Dat was voor hem een norm, voor Du Perron
niet. Nog vóór Forum zijn officieel bestaan is begonnen, boudeert Du Perron: ‘Ik
vraag me heusch af: wat doe ik eigenlijk in de redactie van Forum?’60 Er volgden
wederzijdse betuigingen van vriendschap en aanhankelijkheid, maar het verschil van
inzicht bleef. Du Perron wilde zelfs het principiële besluit genomen zien, dat de
redacteuren zich onthouden van een veto over elkaars panopticumstukjes.61 De
geschiedenis bleef zich herhalen: in maart 1932 kreeg hij niet de gelegenheid, men
mag wel zeggen, een kiftpartij met Grauls tot het even geestige als scabreuze slot uit
te bakkeleien.62
Ook Roelants had een andere opvatting over polemiseren. ‘Mijn strijdmethode
gaat niet samen met jullie opvattingen, als jij geen bedenkingen hebt, komen ze van
Maurice’, schrijft Du Perron aan Ter Braak.63 Het publiek heeft van deze
tegenstellingen iets kunnen merken in het Panopticumstukje (decembernummer 1932)
Polemiek en tijdschriftleiderschap, waarin Du Perron o.a. verzucht: ‘Mijn
verantwoordelijkheid [als redacteur] drukt zwaar op mijn polemiese ader.’64 De
conflicten rond de bijdragen van Du Perron komen in januari 1933 tot een hoogtepunt,
waarna hij weigerde nog aan de rubriek mee te werken. Hoe hoog deze zaak hem
zat blijkt uit een zeer geëmotioneerde brief aan Greshoff: ‘[...] Menno, Maurice,
Bouws, ieder met aparte, persoonlijke griefjes hebben wat tegen mijn manier van
polemiseeren, en ieder op zijn eigen, aparte, etc. manier werkt aan een sfeer, waar
ik langzamerhand genoeg van heb.’65 Wat opvalt is de nadruk op het aparte van de
grieven, alsof Du Perron de gedachte aan een complot op een afstand wilde houden:
‘[...] het heele optreden van die drie - altijd ieder apart - vind ik au fond
hyper-klooterig; ik zou nooit zoo optreden tegen hen.’66
Kort daarna voegde Du Perron een nieuw argument toe aan zijn bezwaren tegen
het stemmen over werk van redacteuren: het geeft Bouws de gelegenheid de drie
anderen tegen elkaar uit te spelen.67 Ter Braak verzoende zich met de gedachte dat
de verschillen tussen Du Perron en de andere redactieleden niet meer bij te leggen
waren. ‘Daarom heb ik me langzamerhand gewend aan de gedachte, dat je er volgend
jaar uitgaat, en zelfs dat ik eventueel doorga.’68 Zo ook Du Perron: hij schreef aan
Greshoff, dat hij na de komende redactievergadering van begin maart '33 verwachtte
per 1 januari 1933 redacteur af te zijn.69 Hij bedoelde 1934. De vergissing illustreert
zijn irritatie beter dan welke boutade.
Verschil van inzicht over de toelaatbaarheid van onderlinge ‘controle’ was
overigens niet de enige bron van spanningen. Van tijd tot tijd ervoeren de
Noord-Nederlanders meer wat hen van Roelants scheidde dan wat hen met hem
verbond. De drie facetten van Roelants waarom het gaat worden gegeven in de
formulering van Ter Braak: ‘[Roelants'] kakkerlakkesprongen tusschen het ventisme
en het katholicisme-flamingantisme.’70 Een deel van dat flamingantisme van Roelants
werd gevormd door zijn neiging op te gaan in het officiële
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letterkundige leven. Om het Duperronnesk te zeggen: Roelants had te veel zitvlak.
De betrekkingen tussen Du Perron en Bouws waren van de kant van Du Perron
van het begin af gekenmerkt door een zekere alertheid. Het kwam in juni 1932 tot
een open conflict, toen Du Perron meende, dat Bouws onvoldoende rekening had
gehouden met door hem in de kopij aangebrachte correcties. Du Perron interpreteerde
dit in het verlengde van zijn bezwaren tegen onderlinge controle, Ter Braak zag in
de heftige reacties van zijn vriend verwantschap met diens optreden in de
panopticumgeschillen.
Du Perrons relatie met de uitgever, Zijlstra, werd eind 1932 vertroebeld door diens
weigering Uren met Dirk Coster in boekvorm uit te geven, omdat de toon van het
werk hem niet sympathiek was. Dat kwam zo hard aan, dat Du Perron overwoog
reeds 1 januari 1933 uit de redactie te treden.
Toen in maart 1933 was besloten, dat Du Perron als redacteur zou heengaan, stelde
zich het probleem van zijn vervanging en tevens van het voortbestaan van het
tijdschrift dat voor de uitgever financieel geen aantrekkelijk object was: Roelants
schat het aantal abonnees op dat moment op slechts een paar honderd.71
Was de oprichting van Forum een gecompliceerde zaak, de reorganisatie werd het
niet minder. Allerlei plannen werden overwogen en verworpen: uitgave in cahiervorm,
opgaan van Forum in een combinatie met De Vrije Bladen en Het Venster, een
driemaandelijkse uitgave. Ten slotte werd een plan van Roelants basis voor de nieuwe
formule: Forum zou gaan verschijnen met een apart Nederlands en Vlaams deel,
onder afzonderlijke, van elkaar onafhankelijke redacties. Door uitbreiding van het
Vlaamse aandeel in het tijdschrift hoopte men, vooral in Vlaanderen, het aantal
abonnees te kunnen vergroten. De Vlaamse redactie werd samengesteld uit Marnix
Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants, Gerard Walschap. De Nederlandse
uit Menno ter Braak, S. Vestdijk, Victor E. van Vriesland. De bedoeling was, dat
Bouws zou aanblijven als secretaris, maar hij beging op het eind een tactische fout,
die het oude wantrouwen van Du Perron lijkt te rechtvaardigen. In het redactionele
stukje Overgang voegde hij, zonder voorkennis van Ter Braak en nadat deze de proef
al had goedgekeurd, ten onrechte zijn eigen naam toe aan de Nederlandse redactie.72
Het gevolg was, dat Bouws in het eerste nummer van de derde jaargang vriendelijk
werd bedankt voor het tijdschrift bewezen diensten.
Het is nodig even stil te staan bij de vraag welke overwegingen er toe hebben
geleid, dat Ter Braak en Du Perron hebben ingestemd met een reorganisatie die niet
alleen een curieus tweelingblad opleverde, maar ook een blad dat onder de naam
Forum voor hen weinig aantrekkelijke bijdragen zou gaan bevatten. Het alternatief
van het plan Roelants bleek na veel plannenmakerij opheffing van het tijdschrift.
Dat betekende echter een verlies van 64 pagina's publikatieruimte per maand. Waar
zouden auteurs als Ter Braak en Du Perron terecht gekund hebben buiten hun eigen
tijdschrift? Ter Braak heeft de vraag beantwoord: ‘[ik weet] bliksems goed, dat we
bij de opheffing van Forum op de genade van een paar menschen zijn aangewezen
(Jany, Coenen, Kramers),73 die ons òf maar half helpen kùnnen (met papier) òf het
nog niet voor 1/4 wìllen.’74
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Voor Ter Braak woog de verandering in het karakter van Forum niet zo zwaar: hij
realiseert zich, dat het geheel er ‘onzijdiger’ zal uitzien, ‘maar na twee jaar duidelijke
eenzijdigheid als totaliteit hebben wij, dunkt me, ook duidelijk genoeg gezegd, wat
o.i. als reactie op de bestaande specialismen gezegd moest worden.’75 Dat houdt
overigens niet slechts in, dat het Vlaamse gedeelte zal afwijken van Forum-eerste-stijl,
maar ook dat hij verwacht dat het karakter van het Nederlandse deel verandert.
Tegenover de nadelen van het verloren gaan van het oorspronkelijk karakter van
Forum en een reductie van ‘het papier’ van 64 tot 44 pagina's per maand staat, dat
de Nederlandse redactieleden nu niet meer verantwoordelijk waren voor het geheel
en dat er van katholieke zijde geen controle meer mogelijk was op Nederlandse
bijdragen. Er is geen marge van een mogelijkheid dat Du Perron en Ter Braak zich
iets anders hebben voorgesteld als twee onafhankelijke redacties die als zodanig aan
de lezers moesten worden gepresenteerd. In hun intenties is geen ruimte te vinden
voor de reservatio mentalis die blijkbaar bij Roelants en de andere Vlaamse
redactieleden wel aanwezig is geweest: een beperking van autonomie met de grenzen
van elkaars gevoeligheden. Volstrekte zelfstandigheid was voor Ter Braak en Du
Perron conditio sine qua non, zij wilden hun papier alleen op die voorwaarde. ‘Ik
zal [...] staan op de volkomen onafhankelijkheid van beide redacties, zoodat wij ons,
ook tegenover de buitenwereld van de ev. vlaamsche rotzooi in de 50 [het werden
er 44] zuidelijke pagina's niets behoeven aan te trekken. Onze 50 pag. blijven rein!’76
Afgezien van praktische overwegingen had vooral Du Perron ook emotioneel
bezwaar tegen opheffen van het tijdschrift wat hij voelde als een nederlaag tegenover
De Gids en vooral tegenover De Stem. Als blijkt dat verbreding van de Vlaamse
basis ook betekent medewerking van Urbain van de Voorde, ‘de Vlaamse Coster’,
schrikt Ter Braak toch wel even, maar Du Perron schrijft: ‘Ik zou alles liever willen,
op het oogenblik, dan verslagen zijn tegenover De Stem etc.’77
Het leven met Forum-nieuwe-stijl was voor Ter Braak niet ongelijk aan het zitten
op een mierenhoop: aanvankelijk zit men iets beter dan een ander, het ongerief blijkt
pas later. Commercieel schijnt de nieuwe opzet een verbetering te hebben betekend.
Eind januari 1934 waren er honderd abonnees bijgekomen, waarvan de meeste in
Vlaanderen.78 Over de gang van zaken in de twee redacties is niet veel bekend, het
minst van de Vlaamse. Doordat Du Perron geen redactielid meer was, geeft zijn
correspondentie met Ter Braak en Greshoff alleen op momenten van spanning, of
als hij wordt geconsulteerd, nog inzicht in wat er voorviel.
Een dergelijk moment was er in november 1934, toen Slauerhoff bezwaar begon
te maken tegen Van Vriesland als redacteur. ‘Hij [Slauerhoff] vindt Vic een knulvent,
als kritikus onbetrouwbaar sinds zijn gezwam over allerlei snert in de NRC., als
redacteur van een luiheid die ergerlijk is en tenslotte vindt hij dat Vic niets
vertegenwoordigt, en Forum alleen maar onzuiver maakt.’79 Slauerhoff dreigde zijn
medewerking te beëindigen en maakte dat voornemen
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extra pijnlijk door te koketteren met De Stem. Zijn vasthoudendheid had tot gevolg,
dat Van Vriesland in februari 1935 door zijn beide mederedacteuren à faire werd
genomen over zijn geschrijf in de NRC. Er zitten aan Slauerhoffs optreden meer
kanten, ook duistere,80 maar heel duidelijk is, dat hij protesteerde tegen een gedrag
dat hij principieel in strijd achtte met de theorie van de 'vent'. Slauerhoff weigerde
te begrijpen of te aanvaarden, dat Ter Braak en Du Perron Forum na de reorganisatie
alleen nog maar zien als mogelijkheid tot publikatie.81
Intussen had zich een ernstiger incident voorgedaan in de Vlaamse redactie, dat
beslissend zou zijn voor het lot van het tijdschrift. Het conflict rond Varangots
bijdrage Virginia is uitvoerig, doch zeer gekleurd door Roelants82 uit de doeken
gedaan, zodat hier kan worden volstaan met enkele opmerkingen. Het begin van de
moeilijkheden was, dat Gijsen, als katholiek, gewetensbezwaren had tegen
medeplichtigheid aan het verspreiden van literatuur als De Indiesman van Du Perron
en Virginia van Varangot, en dat hij daarom zijn mederedacteuren berichtte niet
langer deel te willen uitmaken van de redactie. De Indiesman was reeds in Forum
opgenomen,83 Virginia was door de Nederlandse redactie voor opname goedgekeurd
en, zoals gebruikelijk, met de andere kopij aan de Vlaamse redactie toegezonden.
Roelants, Walschap en Herreman vonden Gijsens optreden niet juist en nodigden
hem uit met hen te vergaderen. Op die vergadering trok Gijsen zijn ontslag in. Ook
zonder te weten wat er is gezegd tijdens de lange besprekingen84 die Gijsen op zijn
besluit deden terugkomen, is duidelijk in welke richting zijn denken werd omgebogen.
Zijn aanvankelijke ontslagname is alleen verklaarbaar vanuit de gedachtegang, dat
men als redacteur van de Vlaamse afdeling contractueel niets kon ondernemen tegen
plannen tot publikatie in de Nederlandse afdeling. Het is niet duidelijk wat Gijsen zijn geweten en het contract ernstig nemend - anders had kunnen doen als ontslag
nemen. De Vlaamse redactievergadering maakte van het opnemen van Virginia en
andere ‘erotische’ literatuur een punt van overleg met de Nederlandse redactie, die
althans de indruk wekt daarop in te gaan o.a. door in te stemmen met opschorting
van publikatie tot een gemeenschappelijke vergadering heeft plaatsgehad. De
Vlamingen wilden de erotiek in Forum dezelfde contractuele taboe-status geven als
de godsdienst en de politiek altijd al hadden gehad.
Du Perron reageerde meteen scherp op het aanblijven van Gijsen en het opschorten
van de publicatie van Virginia, dat hij aanzag voor afstel, en hij dreigde met
beëindigen van zijn medewerking. Wat Virginia betreft vergiste hij zich, maar dat
het aanblijven van Gijsen hem verontrustte was terecht. De solidariteit van de Vlaamse
redactie met Gijsen blijft een duistere zaak. Wat Roelants er over zegt lijkt meer op
een pogen tot verwerving van het liberaal historisch heil dan op geschiedschrijving.
Niemand, aldus Roelants, heeft het ooit brutaal durven zeggen, maar hijzelf en
Walschap vielen Gijsen bij ‘niet omdat “Virginia” zo verschrikkelijk onze katholieke
overtuiging aanrandde [...], maar omdat “Virginia” ons niet als een goed verhaal
voorkwam. Raymond Herreman deelde onze katholieke mening niet, maar hij zag
zoals wij in het verhaal van Victor Varangot een te armtierige twistappel om er de
Vlaamse solidariteit, subsidiair geheel Forum aan te offeren.’85 Die gedachtegang is
moeilijk te volgen, aan-
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gezien het juist de solidariteit van de Vlaamse redactie was die het bestaan van Forum
in gevaar bracht. Waarom heeft men, op precies de overwegingen die Roelants geeft,
niet gezegd: laat Gijsen maar gaan, wij vinden Virginia een te armtierige twistappel
om er het bestaan van Forum mee in gevaar te brengen? Hoe rijmt men de uitspraak,
dat de katholieke overtuiging van Roelants en Walschap pas goed door literatuur van
betekenis kon worden aangerand met de uitspraak, dat Roelants en Walschap het
verhaal kwalitatief te zwak vonden om het als ‘een steen des aanstoots voor
katholieken in Forum tot elke prijs te handhaven.’?86 Waarom staat er als laatste
woord niet ‘weren’ i.p.v. ‘handhaven’?
Er blijven veel vragen rond Roelants' visie op de Virginia-affaire. Deze o.a.:
waarom is destijds het kwaliteitsargument nooit naar voren gebracht? Omdat Varangot
de zwager was van Ter Braak en zijn vrouw mijn journalistieke medewerkster, aldus
Roelants.87 Blijkbaar kon de zwager van Ter Braak officieel wel onzedelijke stukjes
schrijven, maar geen stukjes die literair beneden de maat waren. Dat klinkt niet erg
waarschijnlijk. Het lijkt soms of er veel verzwegen wordt en de verhoudingen tussen
redacties en redactieleden anders waren als naar voren komt uit de beschikbare
documenten. Men zoekt vergeefs naar de situatie waarin de voorstelling van Roelants
plausibel is. Zijn verdienste is, dat hij veel documenten heeft gepubliceerd, zijn
gebrek, dat de belichting zeer suggestief is. Een zin als de volgende is typerend: alles,
aldus Roelants, ging goed tussen de beide redacties tot de kwestie Virginia, ‘die van
mij, de slechtste der correspondenten, zoals Marnix Gijsen mij terecht eens schreef,
een nauwgezet epistolier maakte om die andere hardkop, Menno ter Braak, er toe te
bewegen het bedreigde Forum te redden.’88. Inderdaad, Gijsens eerste reactie was
zeer principieel, Ter Braak heeft voortdurend vastgehouden aan zijn interpretatie
van de autonomie der redacties. Wil men dat ‘hardkoppig’ noemen, akkoord. Maar
is Roelants' vasthouden aan zìjn interpretatie van autonomie, die hier moet doorgaan
voor een soort verzoenerspositie, dan iets anders als ‘hardkoppigheid’? Dat is moeilijk
te zien. Niet alleen Gijsen en Ter Braak bedreigden Forum, ook de stellingname van
Roelants, Walschap en Herreman bedreigde het tijdschrift, maar dan altijd nog met
dit verschil, dat die niet in overeenstemming was met ten minste de letter der gemaakte
afspraak.
Op ten minste één punt is de houding van Ter Braak bijna een jaar lang consequent
geweest: het Vlaamse dreigement met aftreden indien Virginia wordt opgenomen,
betekent inmenging in de zaken van de autonome Nederlandse redactie. Dat is in
strijd met de basis waarop de samenwerking berust en derhalve onaanvaardbaar.
Voor Ter Braak is het opnemen van Virginia conditio sine qua non geweest voor het
voortzetten van zijn redacteurschap. Van Vriesland en Vestdijk waren aanvankelijk
voorstanders van overleg, bijleggen van het geschil en de zaken niet op de spits
drijven. De uitgever gaf te kennen, dat hij zonder Ter Braak in de redactie Forum
niet wilde voortzetten. Ter Braak kwam daarmee voor een moeilijke keuze: het
voortbestaan van het tijdschrift werd het alternatief van het loslaten van zijn principe.
Hij heeft toen geprobeerd zijn aftreden als redacteur los te koppelen van de beslissing
over het al of niet voortbestaan van Forum. Een belangrijke overweging voor hem
daarbij was, dat hij Vestdijk een voorname bron van inkomsten niet wilde ontnemen.
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Ter Braak is in zijn onderhandelen met Zijlstra vrij ver gegaan. Als Virginia niet
werd gepubliceerd, wilde hij slechts persoonlijk de consequentie trekken door als
redacteur heen te gaan, maar hij zegde toe, dat hij zijn medewerking zou blijven
verlenen aan een Forum onder redactie van Marsman, Vestdijk en Van Vriesland.89
Dat zal voor velen te weinig hardkoppig zijn. Dat wás het in ieder geval voor Du
Perron en Greshoff. Zij maken op dat moment het voortbestaan van Forum onmogelijk
door dit compromis te verhinderen. Du Perron weigert verder iedere medewerking
als Virginia niet wordt geplaatst en Greshoff is daarmee solidair.90 Zij hadden trouwens
nog een andere reden om zich te distantiëren, een die van Du Perron beter te begrijpen
is dan van Greshoff. Ze waren zo ontsticht over Vestdijks aanvaarding van het
lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, dat ze geen zin
meer hadden om mee te werken aan een blad waarvan hij redacteur was.
Niet Ter Braak heeft de zaak scherp en principieel gesteld, maar Du Perron, hoewel
hij niet meer in de redactie zat. Zonder zijn medewerking, zonder Greshoff en de al
eerder boos weggelopen Slauerhoff was voortzetten van Forum zinloos geworden.
Het compromis van Ter Braak had zijn nut verloren: Forum zou vallen, of Virginia
geplaatst werd of niet.
Was nu Du Perron de ‘schuldige’? Neen, toch niet. Hij stelt zelf heel terecht: ‘De
oorzaak is: de inmenging van de Vlaamsche redactie in de hollandsche [...] Een
Forum dat dat ééns heeft toegestaan is een verrot Forum, en als het voortgezet wordt
met een schijn van het oude Forum, is het verrot en hypocriet.’91
Vestdijk stemde, na overreed te zijn door Ter Braak, vóór publikatie van Virginia,
Van Vriesland tegen, omdat Du Perron en Greshoff door hun pressie het compromis
van Ter Braak onmogelijk hadden gemaakt.92 Hij stelde tevens zijn mandaat ter
beschikking uit protest tegen een dergelijke inmenging van buiten af in redactionele
aangelegenheden.
Virginia zou in september verschijnen, maar werd door ingrijpen van Zijlstra
gewipt. Het stuk verscheen in de novemberaflevering. Op 3 oktober 1935 nam Nijgh
en Van Ditmar de beslissing, dat Forum met ingang van 1 januari 1936 niet zou
worden voortgezet. De Vlaamse redactie was in haar geheel afgetreden. Beide
redacties legden verantwoording af aan de lezers. In de Vlaamse tekst valt het
volgende op: ‘Twee jaar geleden werd er in Forum op gewezen, dat de Nederlandsche
en de Vlaamsche redacties van elkaar onafhankelijk waren. Naar aanleiding van een
door de Nederlandsche redactie aangenomen bijdrage werd het van Vlaamsche zijde
noodig geacht den grondslag van het samengaan te herzien.’ Deze voorstelling van
zaken klopt niet met de feiten. Er is verschil van mening geweest over de interpretatie
van de redactionele onafhankelijkheid. Vlaanderen heeft geen herziening gevraagd
van de overeenkomst, b.v. met ingang van het nieuwe jaar. Men heeft gedreigd met
aftreden als Virginia werd geplaatst. Dat is ‘herziening’ eisen met terugwerkende
kracht!
Bezien we nu de jaargangen die traditioneel de minste aandacht krijgen. De derde
jaargang begint met een gezamenlijk woord van de twee redacties,
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waarin de nieuwe opzet wordt gemotiveerd en waarin het gemeenschappelijk doel
wordt aangegeven: ‘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.’93 Tevens voelen de
redacties zich verbonden in hun streven ‘goede Europeanen’ te zijn. Het eerste punt,
dat van de persoonlijkheid, is hier zo geformuleerd, dat men in de verleiding komt
het woord ‘persoonlijkheid’ te vervangen door ‘inhoud’ ten einde het vage
waar-heb-ik-dat-meer-gehoord om te zetten in een solide herkenning. De formulering
laat ruimte voor grote onderlinge verschillen en die zijn er ook geweest.
Greshoff o.a. heeft er op gewezen, dat er twee Forums hebben bestaan. ‘De eerste
twee jaargangen zijn in wezen en samenstelling verschillend van de daaropvolgende.
En juist de kenschets van het verschil tussen die twee Forums levert een belangrijke
bijdrage tot de kennis van Forum en al wat Forum vertegenwoordigde. Het gaat niet
aan, omdat het misleidend is, Forum als een eenheid voor te stellen [...].’94 Het verschil
waarop Greshoff wijst is opvallend als men de laatste twee jaargangen als geheel
plaatst tegenover de eerste. Het blijkt bijvoorbeeld uit het aandeel van bepaalde
auteurs in de kopij. In Forum-een95 heeft Ter Braak het grootste aandeel, na hem
achtereenvolgens Du Perron, Slauerhoff, Vestdijk, Elsschot. Forum-twee toont een
heel ander beeld: Vestdijk is eerste, daarna komen Slauerhoff, Walschap, Du Perron,
Ter Braak. Daarmee hangt samen een verschuiving van accent van essay naar roman
en novelle, zoals blijkt uit de volgende cijfers. Forum-een: beschouwend proza 47,6%,
tegenover Forum-twee 31,5%. Forum-een: roman, novelle 40%, tegenover
Forum-twee 57,7%. Nog in een ander opzicht is het verschil kwantitatief te benaderen.
Bij de tien auteurs die het meest bijdroegen aan Forum-een, waren slechts twee
Vlamingen (Roelants was daar niet bij). In Forum-twee waren het er zes.
Greshoff overdreef niet, toen hij sprak van twee verschillende tijdschriften. Toch
lijkt het voor een adequate beschrijving van de verschillen beter elders nog een grens
te trekken. Het is nu eenmaal een primair gegeven, dat Forum-twee geen eenheid
vormde. Het bestond uit twee tijdschriften onder van elkaar onafhankelijke redacties,
werkend vanuit verschillende culturele situaties en vanuit een ten dele verschillende
problematiek. Het heeft daarom niet zoveel zin Forum-twee in zijn geheel te stellen
tegenover Forum-een. Het Nederlandse deel van Forum-twee is veel meer een
voortzetting van Forum-een dan het Vlaamse. In beide fasen waren Ter Braak, Du
Perron, Slauerhoff en Vestdijk, gemeten naar de omvang van hun bijdragen, de
belangrijkste auteurs, zij het niet in dezelfde volgorde. Het Nederlandse deel van
Forum-twee is minder agressief, minder principieel dan Forum-een, maar het zijn
graduele verschillen binnen eenzelfde mentaliteit. Het Vlaamse deel van Forum-twee
heeft veel minder het karakter van voortzetting van Forum-een, het is een geheel
nieuw Vlaams tijdschrift.
In het Vlaamse deel is de positie van de literatuur en van de schrijver bijna
voortdurend onderwerp van discussies. Grotendeels vinden die plaats in De keerzijde,
de Vlaamse tegenhanger van Panopticum, maar ook daarbuiten komt
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het onderwerp ter sprake. Centraal staat de vraag naar de verhouding van literatuur
tot levensbeschouwing. Een aspect daarvan komt tot uiting in de verdediging van
literaire werken tegen de aanspraken van een ondeskundige, door
levensbeschouwelijke vooroordelen gekleurde kritiek. Forum verzet zich tegen de
overheersing van het literaire leven in Vlaanderen door een klerus, die met een
benepen moraal de ontwikkeling van het ‘neo-naturalisme’ in de weg probeert te
staan. Zelfs Ernest Claes moet tegen fatsoensrakkers in bescherming genomen
worden.96 Zoals bekend is vooral Walschap mikpunt geweest van klerikale agressie.
De keerzijde levert commentaar op het organiseren door geestelijken van moties
tegen het werk van Walschap onder een groot aantal jongeren-organisaties. Roelants
concludeert: ‘de Vlaamsche schrijvers worden overgeleverd aan een moraliseerenden
kinder-sovjet.’97 Het is geen wonder dat Walschap na een bezoek aan een door
fascisten bevoogde boekententoonstelling in Napels sarcastisch opmerkt: ‘Welk
schitterend voorbeeld van bescheiden dienstbaarheid werd ons hier gegeven door
tientallen Italiaansche schrijvers [...].’98 Kritiek en pressie zijn slechts één aspect van
bevoogding. Men eiste van de kunstenaar niet slechts dat hij bepaalde zaken verzwijgt,
hij moet getuigen. Volgens Walschap doet de schrijver niets anders, maar men wil,
dat hij getuigt voor de waarden van anderen. Getuigt hij voor zijn eigen waarden,
dan heet dat kunst om de kunst.99
Niet alleen de kerkelijke machthebbers bedreigden de vrijheid van de schrijver,
de opkomst van het nationaal socialisme stelde het probleem van zijn politiek
engagement. Een artikel van Brulez, Spiegel of bokswant?100 werd aanleiding tot een
gedachtenwisseling over deze kwestie. De in de titel genoemde attributen moeten
elk een opvatting weergeven over de taak van de literatuur. Enerzijds stelt men, dat
literatuur een spiegel voorhoudt aan de natuur, anderzijds eist men dat de schrijver
zich in dienst stelt van een ideologie. Brulez meent, dat ook tegenover de toenmalige
wereldconjunctuur de schrijver tot taak heeft te spiegelen. Maar hij maakt één
uitzondering: het is niet denkbeeldig, dat het nationaal socialisme de autonomie van
de literatuur bedreigt; men zie de boekverbrandingen in Duitsland. Waar de vrijheid
van gedachte en van pers in gevaar komen, is er voor de schrijver geen andere houding
mogelijk dan het verzet. ‘[Athenes] gewone verblijfplaats is de verheven Olympos.
Maar als het nood doet en alleen wanneer het nood doet, daalt zij in de vlakte en
mengt zich in het strijdgewoel.’101
Lamberty, Brulez gedeeltelijk misverstaand, stelt, dat kunst en literaire schoonheid
niet ophouden waar de politieke en sociale strijd begint.102 Literatuur is niet afhankelijk
van het onderwerp, maar van de manier waarop iets is geschreven. Lamberty probeert
de strijd te verleggen naar het bekende terrein van de verhouding vorm-inhoud, maar
Brulez houdt stug vast aan zijn uitgangspunt: de plaats van de tendens in de kunst
en het politiek engagement van de auteur.
Een tweede dierbaar thema van De keerzijde is de Koninklijke Vlaamsche
Academie, waarmee de verhouding al even gespannen was als die van de Nederlandse
redactie met de Maatschappij. Uitingen van folklore en provincialismen hebben
eveneens bijgedragen tot de humor van De keerzijde.
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Geeft een rubriek als De keerzijde en een aantal principiële artikelen een vrij duidelijk
beeld van de stellingname van de Vlamingen in een aantal zaken, het beleid met
betrekking tot de publikatie van romans, novellen en poëzie is moeilijker te
doorgronden. Wat is de grootste gemene deler van de besmuikte boudoir-perversiteit
van Het jeugdavontuur van Leo Furkins en de koortsachtige waarheidsdrift van
Celibaat? Of van het pastel-masochisme van Monsieur Hawarden en de tot ironie
gestolde emotie van Tsjip? Om nog maar niet te spreken van de reeks Gijsen,
Herreman, Lamberty, Matthijs, Van de Voorde. Het enige beleid dat te ontdekken
valt is het streven naar een zo groot mogelijk aantal medewerkers, met het oog op
een zo groot mogelijk aantal abonnees.
In dat opzicht mogen de verschillen binnen de Nederlandse afdeling minder extreem
liggen, ook daar treft men medewerkers aan, die zo zij het leerstuk der persoonlijkheid
al onderschrijven, bezwaarlijk kunnen verdacht worden van afkeer van sierpoëzie
of van vormencultus: Binnendijk, Bloem, Engelman, Keuls, Marsman, A. Roland
Holst, etc. Om dan nog maar niet te spreken van de redacteuren Van Vriesland en
Vestdijk, van wie de laatste achteraf openlijk zijn ketterijen heeft beleden.103 Trouwens,
ook in de eerste jaargangen - en in welk tijdschrift eigenlijk niet? - staan bijdragen
waarvan de opname bezwaarlijk kan berusten op toetsing aan het programma. Wie
zoekt naar continuïteit en verschillen tussen jaargangen en afdelingen heeft alleen
houvast aan avouerende bijdragen, om een zeer bruikbare term van Van Ostaijen te
gebruiken. In de Nederlandse afdeling van Forum-twee valt op, dat de kwestie van
de schoonheid op de achtergrond is geraakt. Welbewust, zoals men kan opmaken uit
uitlatingen van Ter Braak op een lezing in Utrecht.104 Er voor in de plaats kwam een
vergrote aandacht voor verschijnselen van politieke aard. Het aandeel van Ter Braak
aan Forum-twee moge in pagina's uitgedrukt slechts een kwart hebben bedragen van
wat hij bijdroeg aan Forum-een, een groot deel er van zijn Panopticums en als zodanig
in hoge mate bepalend voor het karakter van het tijdschrift.
Forum was een tijdschrift voor letteren en kunst, politiek was contractueel een
verboden onderwerp. Des te opvallender is de aandacht die desondanks werd besteed
aan het opkomend nationaal socialisme en het fascisme. De helft van Ter Braaks
Panopticums in Forum III zijn er aan gewijd. Zijn artikel, Het instinct der
intellectueelen,105 geeft precies aan waar zijn engagement aangrijpt: ‘[...] 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 ...’ Ter Braak is in dit opzicht geen eenling.
Men denke aan de stellingname van Brulez. Voor vele intellectuelen van de dertiger
jaren zijn literatuur en politiek gescheiden gebieden. Du Perron, die de gevaren van
de politieke ontwikkeling goed heeft gezien en die schrijft over de noodzaak van een
apart (!) blad voor politieke zaken, kan het niet laten overwegend als estheet te
reageren op het nieuwe socialistische maandblad De Nieuwe Kern: er staan wel
enkele goede dingen in over Spanje, maar wat vooral opvalt is de lelikheid van dit
soort tijdschriften.106 Halfbakken nazi's, fascisten en communisten worden op één
lijn ge-

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

22
plaatst. Vanuit het gezichtspunt van de schrijver zijn ze gelijkelijk potentiële
bedreigingen voor zijn vrijheid.
Het thema van de sierpoëzie komt nog eens aan de orde in de zgn. roesdiscussie
tussen Marsman en Ter Braak.107 Du Perron vatte de gedachtewisseling bondig, maar
niet onbillijk, samen als ‘een van de onvruchtbaarste advokaterijen die een behoorlik
mens heeft kunnen bijwonen in onze literatuur.’108
Ter Braaks afscheid van Forum heeft een teleurgestelde toon.109 De optimistische
verwachting van 1932, dat men veranderingen kon bewerken en vergeten waarden
doen herleven is ongegrond gebleken. De enige verdienste van Forum is wellicht
geweest de bijdrage van een weinig ‘gezond verstand’.
Het ligt voor de hand te vragen hoe de tijdgenoten hebben gereageerd op het
verschijnsel Forum. Heeft het tijdschrift invloed gehad? Het antwoord is niet
eenvoudig. Wat is invloed en hoe meet men die in dit geval? Forum heeft nooit een
grote lezerskring gehad. Exacte cijfers ontbreken, o.a. door het verloren gaan van
het uitgeversarchief in de meidagen van 1940. Het aantal abonnees zal geschommeld
hebben tussen de 200 en 400 en is na de reorganisatie in 1934 het hoogst geweest.
De abonnees van de eerste twee jaargangen waren overwegend Noord-Nederlanders,
die van de laatste twee overwegend Zuid-Nederlanders. Toch zeggen oplagecijfers
als deze alleen maar iets in vergelijking met die van gelijktijdig verschijnende
tijdschriften en zelfs dan houdt een dergelijke puur kwantitatieve norm geen rekening
met factoren als b.v. het milieu waarin het tijdschrift gelezen wordt en de invloed
die van een dergelijk milieu uitgaat. Binnen de omvang van deze schets is het slechts
mogelijk een onvolledig antwoord te geven op de vraag: hoe werd het tijdschrift
Forum beoordeeld door andere, gelijktijdig verschijnende literaire tijdschriften?
Zoekend naar het antwoord op die vraag krijgt men een betrekkelijk beperkt materiaal.
Uit de geringe omvang daarvan kan men geen conclusies trekken. Tijdschriften
besteden in het algemeen niet veel aandacht aan elkaar; meestal bespreekt men werk,
dat in een ander tijdschrift gepubliceerd is, nadat het in boekvorm is verschenen. Als
tijdschriften elkaar vermelden is dat vaak, omdat er verschil van mening is en dat is
uiteraard mee bepalend voor de wijze waarop over elkaar gesproken wordt.
De Vlaamse tijdschriften leveren vrijwel niets waaraan men conclusies betreffende
een oordeel over Forum zou kunnen verbinden. De Dietsche Warande en Belfort
refereert in de rubriek Ringsteken trouw aan het belangrijkste uit Forum, maar
onthoudt zich van een oordeel. Dat is het belangrijkste gegeven, tenzij men
niet-vermelden belangrijker acht.
De indruk die het lezen van Noordnederlandse tijdschriften nalaat is, dat men
Forum wel belangrijk vindt, maar tevens niet sympathiek. Dat blijkt b.v. heel duidelijk
uit wat Heeroma, terugblikkend op 1932, schrijft: ‘Aan de verschijning van Forum,
wel de belangrijkste gebeurtenis van het literaire jaar 1932, moeten we een enigszins
uitvoerige beschouwing wijden. [Dat is geen genoegen], maar Forum is een
merkwaardig ontwikkelingsstadium van de vitalistise richting, d.i. van de officiële
letterkunde en oefent ook de daaraan inherente in-
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vloed op het letterkundig leven der klerikalen uit. M.a.w. Forum is op 't ogenblik
een leidend tijdschrift, hoezeer men zich daarover ook mag generen.’110 De gêne is,
zoals men uit het vervolg van het artikel kan opmaken, niet zozeer een gevolg van
het ingenomen standpunt, alswel van de wijze waarop het wordt gepropageerd.
Heeroma herinnert zich, dat de discussie in De Vrije Bladen111 tussen Coster en o.a.
Binnendijk over de rol van Herman van den Bergh ook vrij fors werd gevoerd, maar
de manier waarop Du Perron polemiseert is daarmee vergeleken geheel nieuw. Met
Du Perron ‘deed de proleet zijn intrede in onze literatuur.’112 Een opmerking die men
ook elders vindt, is dat niet Roelants, maar Greshoff de derde man is van Forum.
Om in confessionele kring te blijven: Van Heugten vindt Forum geen vooruitgang
vergeleken bij De Vrije Bladen. ‘Marsmans veerend geluid dat de Vrije Bladen
bezielde, schijnt gebroken op de Rostra van het Forum. De plaats van de kroonprins
is ingenomen door twee schoolmeesters [...]. Met de Paleisrevolutie, waaruit Forum
geboren werd, is de kortstondige heerschappij van een Vitalisme, dat meer een
prachtig élan dan een vruchtbare houding beteekende, geëindigd. Alle discussie over
creatief vermogen en vormkracht wordt reeds historie. De oudere poëten als A.
Roland Holst, Nijhoff en Bloem gaan hun weg zonder door de
tijdschriftschermutselingen merkbaar te worden beïnvloed.’113 Toch is Forum, volgens
Van Heugten een periodiek ‘dat meer dan eenig ander de litteraire aandacht trekt.’
Tegenover de welwillende houding van Engelman in De Nieuwe Eeuw, staat de
negatieve van Van Duinkerken in De Gemeenschap: ‘Er staan in “Forum” gedurig
bijdragen, wier beginselen over de levenskunst, wanneer zij juist waren, alle leven
voor altijd onmogelijk zouden maken.’ De kritiek op Coster bevat volgens Van
Duinkerken niets nieuws na wat Gerard Bruning al had gezegd. Ook Van Duinkerken
neemt gaarne afscheid van domineesland, maar dan zou hij toch wel graag weten
waarheen men vervolgens gaat. ‘En in zoverre verzet ik mij als katholiek 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.’114
Knuvelder kwalificeert het tijdschrift en passant als ‘het soms wel geestige en
altijd leesbare onafhankelike tijdschrift dat echter alle gemoedsdiepte en levenslust
mist.’115
Henk Kuitenbrouwer in De Nieuwe Gemeenschap grijpt het verschijnen van Het
land van herkomst van om zijn indruk van Forum te geven. Het is een maandschrift
‘waarin nog steeds de afval van Vlaanderen (geholpen door de onnozelen voor wie
zo'n deftig tijdschrift ideaal is) zich gelukkig één voelt met de vuilnis van
Noord-Nederland [etc.].’116 Hetzelfde tijdschrift, dat zoals bekend is geworden hoge
idealen koesterde, had grote bezwaren tegen de wijze waarop de samenwerking met
Vlaanderen was gerealiseerd. Alleen al de aanwezigheid van Gijsen en Walschap
zou de Groot-Nederlandse gezindheid van Forum verdacht maken, meent Ad. Sassen,
die in de uitbreiding van de Vlaamse redactie niets anders kan zien als ‘koloniale
expansiedrift’.117 De animositeit van De Nieuwe
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Gemeenschap tegenover vooral het Vlaamse deel van Forum was niet gering. Als
het bericht van Forums verdwijnen is doorgedrongen, vraagt Kuyle: ‘En wat gaan
nu Marnix, de overlooper, de literaire busdokter Walschap, en de in schoonheid's
ezelsdracht reeds jaren en jaren gezwollen côterie van behoorlijk gekleede
provincialen doen?’118
Wat Coster dacht van Forum staat niet in De Stem. In juni 1932 schrijft hij aan
Donker dat hij het tijdschrift niet meer wil zien. ‘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 hondsvotten in mijn kamer halen?’119
Donker geeft en passant zijn oordeel als hij schrijft over het werk van Greshoff:
‘Een groot deel der schrijverswerkzaamheid van Greshoff en van zijn makkers 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 ergernis of vreugde over zooveel stommiteit.’120 Op Forum doelt Donker
waarschijnlijk ook als hij in Critisch Bulletin schrijft: ‘[...] niet vaak hebben schrijvers
elkaar op een zoo nàre manier niet verdragen als de generatie die in ons land opgroeide
in de oorlogsjaren en tusschen 1920 en '30 debuteerde. Deze generatie zet elkaar in
een akelig onverkwikkelijke en grootendeels zinloze guerilla den voet dwars.’121
Een heel ander aspect van Forum komt naar voren in De Litteraire Gids van
december 1935. Volgens dit blad, dat veel aandacht heeft besteed aan Forum en zijn
medewerkers, werd het literaire leven in 1935 bepaald door wat de ‘Forumtrust’
wordt genoemd. ‘De Forum-groep streefde naar de hegemonie en niet zonder
succes.’122 De strategische punten waren Het Vaderland en de N.R.C., die door Van
Vriesland tot een verlengstuk van Forum werd gemaakt. ‘En we moeten maar
afwachten in hoeverre door het verdwijnen van Forum-zelf de trust zal worden
verzwakt. Op het ogenblik ziet het er naar uit dat “Groot Nederland”, het steunpunt
van het realisme nog wel, in de combinatie zal worden opgenomen.’ Er staat volgens
De Litteraire Gids, geen aanwijsbare macht tegenover deze concentratie. Het blad
meent, dat verachting voor het publiek en côterievorming, het schrijven voor elkaar
van medewerkers en redacteuren, de ondergang van Forum heeft bewerkt: er waren
te weinig abonnees.
Van Heugten neemt afscheid ‘Sine affectione’.123 Forum was een tijdschrift ‘welks
ijzige adem alle muzen en feeën in den lande tot Gorgonen deed verstarren.’
Het bovenstaande is een beperkte keus uit een onvolledig materiaal. Toch is het
niet waarschijnlijk dat het beeld veel zal veranderen als men b.v. de dagbladpers in
het onderzoek betrekt. Voor zover kranten al op literaire tijdschriften reageren,
gebeurt dat gewoonlijk door medewerkers die zich ook uitspreken via de tijdschriften.
Bovenstaande schets van Forum heeft geen andere bedoeling dan de lezer van de
navolgende documentatie, die uiteraard weinig samenhang vertoont, iets te
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geven van een kader waarbinnen hij de vele feiten een plaats kan wijzen. Gezien de
huidige stand van het onderzoek en de beperkte ruimte, moest het beeld onvolledig
blijven.124 Op één van de nog onvolledig onderzochte aspecten van Forum, de relatie
van het tijdschrift tot de politiek-sociale achtergrond van de jaren dertig, wil ik tot
slot nog even en dan iets persoonlijker ingaan. Het probleem wordt aan de orde
gesteld in een recent artikel van Annie Romein-Verschoor n.a.v. de briefwisseling
tussen Ter Braak en Du Perron. In De Gids125 haalt zij persoonlijke herinneringen op
aan de relaties van haarzelf en van Jan Romein met Forum, wat volgens haar eigenlijk
betekent Ter Braak en Du Perron. Ik heb het artikel met stijgende verbazing gelezen.
Allerlei publiekelijk toegankelijke gegevens over Ter Braak en Du Perron die hun
situatie typeren - en niet alleen de hunne - en die ik tot nu toe had beschouwd als
vanzelfsprekend en onmisbaar materiaal voor een gelijkend beeld, blijken sterk
emotioneel beladen. Wat ik had aangezien voor feiten, blijken ‘dwalingen’ te zijn
die aanleiding geven tot de volgende retoriek: ‘Is het hard deze dwalingen te belichten
van twee mannen die er hartstochtelijk naar gestreefd hebben het fatsoen te redden
in een wereld die aan het onfatsoen dreigde onder te gaan? Maar, mijn god, hoe
zullen we ooit duidelijk kunnen maken hoe tragisch hun leven geweest is, wanneer
we dat alles blijven verbloemen.’126 Nu weet ik wel, dat men op retorische vragen
niet moet antwoorden, maar ik maak voor deze keer graag een uitzondering. Het
antwoord is: neen, dat kunnen we niet, maar wie wilde er eigenlijk iets verbloemen?
De suggestie van het verbloemen alleen al is voldoende om aan iets onbehoorlijks
te denken. Maar de door Annie Romein vermelde feiten jagen lang niet ieder het
schaamrood naar de kaken. Een deel van de dwalingen is uitvloeisel van een politieke
ideologie waarin ‘het vrije denken en schrijven zo centraal [stond], dat zij geneigd
waren alle totalitairen, communisten en fascisten, op een hoop te gooien.’127 Ik moet
mij sterk vergissen als deze dwaling intussen geheel is uitgeroeid en daarom is er
altijd nog een redelijke kans dat iemand ooit eens opschrijft wie es eigentlich gewesen,
uit pure naïveteit en zonder enige schaamte. Hij zal dan zeker niet de belichting
kiezen die Annie Romein de toekomstige biograaf van Ter Braak en Du Perron
aanbeveelt. Deze moet volgens haar o.a. aandacht schenken aan het ‘typisch
literatenkarakter van de beide vrienden en hun dilettantisme in het politiek-sociale’,
aan hun ‘overschatting van de maatschappelijke betekenis van de literaat’, en aan
‘hun beperkte kennis van hun eigen volk buiten de literaire wereld om.’128 Dat lijkt
een aardig program, tot blijkt dat Annie Romein daarmee haar biograaf niet ‘de meest
positieve aspecten’ heeft aangewezen. Vanuit welk gezichtspunt, vraagt men zich
af, is het allemaal zo verwerpelijk? Ook dat is een retorische vraag.
De kern van de zaak is, lijkt mij, dat Annie Romein nog altijd geen vrede kan
hebben met de gedachte dat zij ooit object is geweest van de literatenhoogmoed van
Ter Braak en Du Perron. Zij stelt, nog net als vroeger, haar hybris van gelovige
tegenover de hunne en verwijt hun naieveteit, gebrek aan kennis en inzicht. Vanuit
een dergelijk gezichtspunt moet, dacht ik, de biografie van Ter Braak en Du Perron,
noch de geschiedenis van Forum geschreven worden. Het lijkt niet onnut dat te
beklemtonen. Wanneer Annie Romein schrijft: ‘Het is uit een historisch oogpunt
boeiend hun houding tegenover Marx en het marxis-
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me te vergelijken met die van de huidige generatie’,129 dan duidt zij het gevaar precies
aan. De kans dat de huidige generatie Ter Braak en Du Perron en daarmee Forum
misverstaat, is niet gering. Dat misverstand zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat
de stage sloop van hiërarchieën, autoriteiten en bijpassende leuzen werd ingegeven
door een drang naar gelijkheid. Maar Forum streefde niet naar ‘democratisering’.
Het ontmaskerde omdat het tegenover de hiërarchie-van-wie-ook de eigen hiërarchie
wilde poneren, die waarvan de top werd gevormd door de dichter-filosoof die door
niets en niemand wordt belemmerd in zijn taak om de waan te verdrijven en de
waarheid aan het licht te brengen. Is dat hybris? Akkoord, maar waarom is het geloof
in een andere hiërarchie dat dan niet?
Forum is historie geworden. Dat wil niet zeggen, dat alle aspecten van het tijdschrift
hun actualiteit hebben verloren. De nadruk op de persoonlijkheid bij de beoordeling
van kunstenaar en werk is een weinig literair, het is een ethisch uitgangspunt. De
uitwerking die Forum daaraan gaf is niet alleen maar tijdgebonden. Leuzen immers,
mogen veranderen, het démasqué blijft een onveranderlijke noodzaak.
L. Mosheuvel
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Ter Braak in Sestri Levante, 1935
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verantwoording
Dit boek is niet volledig. Het is mogelijk om alle kranten en tijdschriften uit de jaren
1932-1935 uit te kammen op vermeldingen van Forum, maar dan blijft nog het
onbekende gebied van de briefwisseling over. Soms is de toegang daar
vergemakkelijkt door een publikatie als de briefwisseling tussen Ter Braak en Du
Perron, maar vaker hebben persoonlijke belangen, slordigheid, prullemanden en
bombardementen samengewerkt om volledigheid tot een illusie te maken; en dan is
het nog maar de vraag of je veel hebt aan volledigheid.
Ik heb geprobeerd in dit boek een portret te geven van Forum. De historische
inleidinkjes bij elke jaargang maken duidelijk aan welke gebeurtenissen Forum
aandacht besteedde en aan welke niet. Ik heb ze bij elkaar gezocht in Keesing's
Historisch Archief, waarin het nieuws te vinden is zoals de medewerkers van Forum
het zelf onder ogen kregen, van dag tot dag, zonder dat beschouwing achteraf de
feiten ordende. De citaten uit besprekingen geven een indruk van het culturele klimaat
waar Forum in verscheen.
Ik heb geprobeerd om dit overzicht niet te belasten met mijn particuliere
opvattingen over Forum en zijn tijd. Dat bij de selectie van citaten die opvattingen
een rol gespeeld hebben, is onvermijdelijk, maar geen bezwaar zolang we het erover
eens zijn dat goede trouw de beste benadering is van wat objectiviteit heet.
De indeling van deze collectie ligt voor de hand. Elke bijdrage wordt beschreven
in volgorde van verschijnen. In de kantlijn zijn achtereenvolgens de jaargang, het
nummer van de aflevering en de bladzijden van de bijdragen aangegeven; bovenaan
de rechter bladzijden staat voor het gemak nog eens over welke Forumpagina's het
gaat.
De titel in hoofdletters is de titel zoals die in Forum voorkwam. Gedichten zijn
aangeduid met een [g]; bij andere soorten bijdragen is geen extra teken gebruikt. Van
gedichten zonder titel is de eerste regel als titel behandeld, met toevoeging van drie
punten. Ondertitels zijn cursief gezet. Bijdragen in de rubrieken Panopticum en De
keerzijde hebben de rubriektitel in hoofdletters, de eigen titel in cursief.
Onder de titel volgt de naam van de schrijver; als dat een pseudoniem is, volgt
daarachter tussen teksthaken de ware naam, als die te achterhalen was. Teksthaken
zijn verder alleen gebruikt waar ik iets weggelaten heb uit of toegevoegd aan een
citaat of een titel.
Daarna volgen notities bij de opgenomen bijdrage. Bij elke eerste bijdrage van
een medewerker zijn dat eerst bio- en bibliografische gegevens; van de redacteuren
zijn die opgenomen in de hoofdstukken Voorspel en Tussenspel, voorzover ze al niet
eerder als medewerker aan de beurt zijn geweest. Zoveel mogelijk heb ik verwezen
naar literatuur waar vollediger gegevens te vinden zijn; bij nog levende schrijvers
heb ik me wat hun politieke activiteiten betreft beperkt tot de periode 1932-1935.
Bij alle notities is de bron aangegeven; waar bij een citaat geen bron is vermeld, is
het ontleend aan de Forum-bijdrage zelf. Aan het eind van die notities wordt,
voorzover dat te achterhalen was, vermeld in welke vorm de bijdrage later is
uitgegeven, eventueel ook wanneer dat in een (meestal makkelijker toegankelijke)
uitgave van verzameld werk is gebeurd. Varianten zijn meestal niet aangegeven,
alleen wel wanneer het de titels betreft. Bij alle bibliografische notities is het systeem
gebruikt van de serie Achter het
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Boek van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
Ten slotte worden dan onder het hoofdje bespreking(en) reacties in een aantal
periodieken genoemd en soms geciteerd; in de zeldzame gevallen dat niet alleen de
boekuitgave, maar ook de Forumbijdrage zelf besproken werd, is dat apart
aangegeven.
Bij de keus van de besprekingen heb ik me over het algemeen beperkt tot die uit
de jaren 1932-1936 en tot besprekingen waarin aan de Forum-bijdrage bijzondere
aandacht besteed werd. Ik heb daarvoor geraadpleegd: De Boekenkast, Boekenschouw,
Critisch Bulletin, Dietsche Warande en Belfort, De Gemeenschap, De Gids, Den
Gulden Winckel, Groot Nederland, De Nieuwe Gemeenschap, De Nieuwe Gids,
Opwaartsche Wegen, Roeping en De Stem. De Nieuwe Rotterdamsche Courant, De
Tijd en Het Vaderland heb ik vermeld voorzover besprekingen daarin achterhaalbaar
waren uit verzameld werk van Victor E. van Vriesland, S. Vestdijk, Anton van
Duinkerken en Menno ter Braak; verder heb ik alle relevante knipsels uit het
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag en veel knipsels uit
het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen vermeld, ook
als de datering daarvan onvolledig was. Als de volledige naam van een recensent
bekend was, heb ik die volledig vermeld, ook als de bespreking niet, alleen met
initialen of met een pseudoniem ondertekend was.
De hoofdstukken Voorspel, Tussenspel en Einde geven een overzicht van
belangrijke wederwaardigheden van Forum zelf. Dat ze hier en daar een doublure
opleveren van de Inleiding van L. Mosheuvel leek ons geen van beiden een bezwaar,
gezien de verschillen in benadering.
Achterin is een personenregister opgenomen. Bij de literatuurlijst - een bescheiden
voortzetting van het begin dat P.A.M. Delen gemaakt heeft - is een verklaring
opgenomen van de afkortingen.
Veel mensen, te veel om te noemen, hebben me bij dit boek geholpen. Ik hoop dat
ik het hun niet te lastig gemaakt heb en dank ieder heel hartelijk. Ik dank ook het
ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en het ministerie van
onderwijs en wetenschappen, die het schrijven en het uitgeven van dit boek mogelijk
gemaakt hebben.
Ik draag dit boek op aan mijn vrouw en mijn kinderen, die er erg veel voor over
gehad hebben.
Velp, oktober 1969
Willem Mooijman
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voorspel
Het eerste nummer van Forum is verschenen op 11 november 1931 (BW I, 145).
Maar het is niet uit de lucht komen vallen.
Het is heel goed mogelijk Forum te zien als reactie op De Vrije Bladen, maar de
plannen voor een ander blad dan De Vrije Bladen, en wel een gereorganiseerde Vrije
Bladen, zijn al ouder, in ieder geval ouder dan de discussie tussen Menno ter Braak
en D.A.M. Binnendijk in De Vrije Bladen van begin 1931 over de kwestie ‘vorm of
vent’ (zie daarover J.J. Oversteegen, Vorm of vent). Bronnen daarvoor zijn de
briefwisseling tussen Ter Braak en Du Perron, een vraaggesprek dat dr. J. Starink
voor de KRO-radio gehad heeft met Everard Bouws, redactie-secretaris van de eerste
twee jaargangen van Forum, op 16 november 1965 (in LM), en Maurice Roelants,
Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses, Nijgh en Van Ditmar,
's-Gravenhage-Rotterdam, [1965].
In zijn Roman schrijft Roelants (blz. 20): ‘Het verlangen om met het tijdschrift
Forum in de geestesatmosfeer van de jaren dertig in te grijpen, óver De Vrije Bladen
heen, ontstond bij Menno ter Braak en Eddy du Perron, die een degelijk bemiddelaar
vonden in de zelf niet creatief optredende intellectueel Everard Bouws. Deze stevige
en rondborstige, deze placide en goedmoedige ambitieuse man was een relatie van
Nijgh en van Ditmar en zou later als niet-stemgerechtigde secretaris van Forum de
methodische nauwgezetheid in persoon blijken te zijn.’
In de eerste brief van Menno ter Braak aan E. du Perron (BW I, 5) treedt Bouws
al op: ‘nu is de plezierige onpersoonlijke relatie uitsluitend via Bouws en gedrukte
stukken voorbij.’ Everard Bouws, een vriend van J. Slauerhoff, had in 1928 Ter
Braak leren kennen in de Filmliga en in 1929 Du Perron op de kamer van Slauerhoff
in Utrecht (BW I, 475).
Bouws vertelt in zijn interview dat Slauerhoff hem in 1927 al aanspoorde om eens
wat te doen aan de onbevredigende toestand bij de Nederlandse literaire tijdschriften.
‘Toen ik Slauerhoff enkele jaren later weer eens, nu in Holland, ontmoette, kwam
hij op deze kwestie terug. Hij was zeer onvoldaan over de lijn die Marsman en Van
Wessem met De Vrije Bladen volgden en meende, dat ik, als in de literatuur
belangstellende niet-schrijver met organisatorische aanleg, juist de man kon zijn, die
iets behoorlijk op gang zou kunnen brengen.’
Bouws, die toen vrijmetselaar was, hield in 1930 in een Rotterdamse loge een
inleiding over de Nederlandse letterkunde (mededeling van E. Bouws aan W.
Mooijman). Bij die gelegenheid ontmoette hij D. Zijlstra, directeur van de uitgeverij
Nijgh en Van Ditmar, die graag een literair tijdschrift aan zijn bedrijf wou verbinden.
Op verzoek van Zijlstra heeft Bouws toen met H. Marsman en Constant van Wessem
(met D.A.M. Binnendijk redacteuren van De Vrije Bladen, verliespost van uitgeverij
De Spieghel in Amsterdam) besproken of het blad kon overgaan naar Nijgh en Van
Ditmar. ‘Daarvan is tenslotte niets gekomen, omdat de redacteuren vreesden, dat de
zaak hun, met een actieve uitgever op de achtergrond, uit de hand zou kunnen lopen.’
‘In de zomer van 1930’ (Bouws vergiste zich; Ter Braak en Du Perron hebben
elkaar pas eind 1930 voor het eerst ontmoet (BW I, 477)) logeerden Bouws en Ter
Braak bij Du Perron en toen ‘vertelde ik hun over het mislukte contact met Marsman
en diens vrienden en in dat gesprek kwam toen de gedachte naar
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voren om iets geheel nieuws te beginnen. Er is daarop in Gistoux een voorlopige
opzet uitgewerkt, die door mij bij de heer Zijlstra werd ingeleid. Die was actief
geïnteresseerd en de twee desiderata die hij stelde waren:
1 naast Ter Braak en Du Perron een Vlaming als mederedacteur (hij stelde als
zodanig Maurice Roelants voor) en
2 mijn medewerking voor het organisatorisch redactiewerk en het contact met de
uitgeverij.’
Uit de briefwisseling van Ter Braak en Du Perron kan de gang van zaken enigszins
gereconstrueerd worden.
Op 18 november 1930 schreef Du Perron aan Ter Braak (BW I, 8): ‘Last not least:
wat zeg je van de tijdschrift-resultaten van our dear Bows? Kranig lijkt het me! Ik
las vanmorgen zijn voorloopig rapport aan Greshoff.’
In diezelfde maand verscheen de bloemlezing Prisma, verzorgd door D.A.M.
Binnendijk. Op 24 november stuurde Ter Braak zijn recensie van dat boek, getiteld
Prisma of dogma? (VWtB I, 348) ter inzage aan Du Perron (BW I, 10), die opgenomen
zou worden in De Vrije Bladen, januari 1931 en die zou leiden tot een polemiek met
Binnendijk in De Vrije Bladen en een polemiek tussen H. Marsman en Du Perron
in De Nieuwe Eeuw (VWdP II, 276).
Uit de briefwisseling blijkt verder niet wat die ‘tijdschrift-resultaten’ van Bouws
zijn. Op 2 juni 1931 schreef Ter Braak aan Du Perron dat hij gevraagd was voor een
nieuwe redactie van De Vrije Bladen, maar dat hij dat alleen zou aanvaarden als ook
Du Perron redacteur werd (BW I, 102). Op 7 juni 1931 had Ter Braak bij Binnendijk
thuis een bespreking met de redactie van De Vrije Bladen over de reorganisatie.
Binnendijk zou zich terugtrekken en de aanwezigen ‘projecteerden als nieuwe redactie:
Marsman, du Perron, v. Vriesland, v. Wessem, ter Braak. Stelden voorts een
voorloopige lijst van medewerkers op.’ (BW I, 107).
Du Perron zag liever Slauerhoff in de redactie dan Van Vriesland, want al was die
als redacteur ‘10 × zoo goed’, hij was ‘precies 7 jaar te oud’. (BW I, 108). Er ontstond
misverstand over de positie van Bouws. Ter Braak, Marsman en Du Perron
vermoedden dat hij voornamelijk zijn eerzucht wilde bevredigen en dat hij en Zijlstra
Van Wessem uit zijn positie als redactiesecretaris wilden werken om Bouws die
functie te geven (BW I, 110-111, 114, 115, 117), maar Bouws trad wel degelijk op
als gemachtigde van Zijlstra en ‘de quaestie van het redactie-secretariaat was van
den beginne af bij Zijlstra een sine qua non. Hij meent n.l. alleen te kunnen werken
met een “manager”, die tegelijkertijd met de redactiezaken op de hoogte is, en dus
niet met v. Wessem.’ Maar er was geen sprake van dat Zijlstra Van Wessem uit de
redactie wou hebben. (Ter Braak aan Du Perron, 4 juli 1931 - BW I, 120).
Begin augustus logeerden Bouws en Ter Braak bij Du Perron (BW I, 122 en 492).
Ter Braak schreef op 19 augustus 1931, na het verblijf op Gistoux, aan Du Perron
(BW I, 128) dat Zijlstra had ‘toegehapt’ en dat Du Perron Marsman moest zien te
‘overtuigen van de noodzakelijkheid van dit project. Met hem is de zaak toch eigenlijk
pas compleet. Hoewel het misschien toch wenschelijk zou zijn, de V. Bl. te laten
verdwijnen en door een nieuwe naam aan te geven, dat er nieuwe plannen zijn.’ De
bedoeling was toen blijkbaar nog om De Vrije
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Bladen te laten verschijnen bij Nijgh en Van Ditmar onder redactie van in ieder geval
Ter Braak en Du Perron. Marsman wilde aan die nieuwe opzet eigenlijk wel meedoen,
‘maar ik kan het niet doen tegenover v[an]. W[essem]. en de Bladen. Ik sukkel dus
meer plichtsgetrouw dan begeesterd nog wat door met die sloome affaire.’ (BW I,
493).
In de nieuwe opzet wou Zijlstra Roelants in de redactie hebben. Du Perron had
daar niets op tegen (BW I, 129): ‘1e. is Roelants een uiterst-geschikte kerel, 2e. heeft
hij het zeer druk, zoodat hij practisch niets of weinig zal uitvoeren, 3e. gaan zijn
opvattingen met de onze vrijwel samen. Maar ik schreef Bouws dat ik liever nu
heelemaal bij het oude plan bleef. Jij en ik dus, òf jij en Roelants en ik, met Bouws
als redactie-secretaris-met-adviseerende stem. Daar blijft het dus bij?’
Op 24 augustus ontving Du Perron van Bouws het concept-contract (BW I, 130),
dat ook door Bouws was opgesteld (E. Bouws aan J. Greshoff, 5 maart 1933;
collectie-Greshoff LM: ‘ik heb het (ongewijzigd overgenomen) contract opgesteld.’).
Het honorarium was gemiddeld ƒ 3 per pagina en de redactiesecretaris zou ƒ 50 per
maand verdienen (contract in collectie-Forum LM).
Op 27 augustus schreef Marsman aan Binnendijk dat Bouws al tijdens de vakantie
op Gistoux begin augustus gezegd had dat het overnemen van De Vrije Bladen van
de baan was. ‘Toen hebben èn Menno èn du P. Bouws ondubbelzinnig gezegd, dat
in eerste instantie zijn persoonlijke eerzucht, en in laatste instantie die van v[an].
W[essem]. de fusie verijdeld heeft. Ik ben dit geheel met hen eens. Maar: omdat zij
coûte que coûte een zakelijk sterk staand jong tijdschrift wenschen - hun oude plan
- hebben zij gezegd: Bouws, tracht dit alles in zoover goed te maken, dat je Zijlstra
beweegt met ons in zee te gaan, nu de fusie niet doorgaat. Dat is toen gelukt. Ik vind
dit een heel behoorlijke gang van zaken, en ik ben blij dat er nu een tijdschrift komt,
dat het zakelijk-kwijnende Spieghel-kind zal vervangen.’ (BW I, 492).
Binnendijk zei Ter Braak daarop de vriendschap op (BW I, 140) en herstelde die
pas weer in november 1932 (BW I, 337).
Er waren nu nog wat bezwaren van de commissarissen van Nijgh en Van Ditmar
(BW I, 136), maar Bouws wist die weg te praten (BW I, 139).
Van Wessem zette verder alleen De Vrije Bladen voort, die tot 1940 als literaire
cahiers bleven verschijnen, en waar van verscheidene Forummedewerkers werk in
is gepubliceerd.
Blijkbaar hadden Ter Braak en Du Perron het nieuwe blad Het Laatste Woord
willen noemen (BW I, 131), maar daar wilden Bouws en Zijlstra niet aan. ‘Forum is
niet slecht,’ schreef Du Perron op 24 augustus 1931, ‘maar rijmt mij te veel op
Criterium (dat nu in het najaar verschijnen gaat). Ik voel voor zooiets als: Nieuwe
Letteren, liever dan: De Nieuwe Revue, of Kunst en Letteren. Marsman stelt voor
een heele aardige titel: (De) Phalanx. M.i. beter dan Forum en niet “moeilijker” voor
het Publicum.’ (De uitgave van dat Criterium, onder redactie van W. Schotman en
Victor E. van Vriesland, is niet doorgegaan). Ter Braak bedacht nog Cahiers van den
Schrijver (BW I, 139).
De rest van augustus werd besteed aan verdere voorbereidingen, zoals het bedenken
van rubrieken en het zoeken van medewerkers. Marsman gaf Du Perron een aantal
aantekeningen met het voorstel voor een rubriek boek-
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besprekingen, een poëzierubriek (waar Marsman zelf voor wilde zorgen), een rubriek
Nederlands proza, een rubriek Publieke Belangstelling (bespreking van een belangrijk
boek), een rubriek Van onder het Stof (bespreking van belangrijke oudere boeken:
Couperus, Paap, Nescio) en voor de volgende medewerkers: J. Greshoff, Jan van
Nijlen, Albert Helman, Jan Engelman, H. Marsman, Anthonie Donker, Victor E. van
Vriesland, Maurits Dekker, Rein Blijstra, J.C. Bloem, C.J. Kelk, Theun de Vries en
Constant van Wessem; voor muziek Willem Pijper en Lou Lichtveld; voor
schilderkunst Jan Engelman, Van Uytvanck en A.C. Willink; voor toneel Henrik
Scholte, Joh. de Meester Jr. en Elisabeth de Roos (die ook voor boekbesprekingen);
voor film ‘wie je zelf maar vinden kunt’; voor architectuur S. van Ravesteijn en voor
fotomontage Paul Schuitema. (BW I, 138).
In Forum, zoals het ten slotte werd, had maar één rubriek (ook een idee van
Marsman) een naam: Panopticum; over muziek en architectuur is nooit geschreven
en fotomontages hebben er nooit in gestaan. In het lijstje medewerkers stond achter
sommige namen een vraagteken (misschien van Du Perron): Helman, Donker, en
Theun de Vries. Van het lijstje hebben de volgende nooit meegewerkt: Maurits
Dekker, C.J. Kelk, Theun de Vries, Willem Pijper, A.C. Willink, Joh. de Meester
Jr., S. van Ravesteijn en Paul Schuitema; Anthonie Donker heeft alleen een
ingezonden stuk geschreven.
Van eind augustus tot eind september is er een lacune in de briefwisseling. Van
S. Vestdijk (Gestalten tegenover mij, blz. 47) weten we dat Du Perron om persoonlijke
redenen naar Nederland kwam. Hij kwam toen ook onverwachts bij Vestdijk op
bezoek en Vestdijk woonde beraadslagingen bij over ‘het inmiddels op gang gekomen
Forum’, maar kan er zich verder alleen van herinneren dat Du Perron niet zoveel
rookte.
Op 3 november 1931 schrijft Ter Braak dan aan Du Perron (BW I, 145): ‘Je weet
toch, dat 11 Nov. Forum uitkomt, waarvoor ook Roelants overkomt?’
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Gedeelte van het contract van de Forumredactie met Nijgh en Van Ditmar N.V.
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bio- en bibliografische gegevens
Menno ter Braak werd geboren op 26 januari 1902 in Eibergen en verkoos een
vrijwillige dood toen op 15 mei 1940 de Duitsers Den Haag bezetten. Hij ging in
1921 geschiedenis studeren aan de universiteit van Amsterdam waar hij in 1928 cum
laude promoveerde. Hij was achtereenvolgens leraar in Amsterdam, Zaltbommel en
Rotterdam en werd eind 1933 redacteur letteren van Het Vaderland in Den Haag,
wat hij tot zijn dood gebleven is.
Hij debuteerde in Propria Cures van 2 juni 1923 met De waardering van den vorm
en was in 1924 en 1925 redacteur van dat blad. Hij was medewerker van De Vrije
Bladen, De Stem, I 10, Filmliga, Critisch Bulletin, Den Gulden Winckel en De
Gemeenschap voordat hij redacteur van Forum werd.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Filmliga (1932), Critisch Bulletin
(1932, 1935 - zie IV 4, 406), De Gids (1932), Groot Nederland (1934), Die Sammlung
(1934), Das neue Tagebuch (1934) en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1932-1934).
Biografie en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC en in Menno ter
Braak, Verzameld werk I-VII, Van Oorschot, Amsterdam, 1949-1951. Zie ook Menno
ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, Van Oorschot, Amsterdam,
1962-1967. Ook Schrijvers prentenboek 5, Menno ter Braak, Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1961; en A. Borsboom, Menno
ter Braak, Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid, (gestencilde)
Amsterdamse dissertatie, 1962; en P. Henrard, Menno ter Braak, Desclée de Brouwer,
Brugge, 1968.
Brieven, documenten en knipsels in LM en in bezit mevrouw A. ter Braak-Faber.
Charles Edgar du Perron werd geboren op 2 november 1899 in Meester-Cornelis bij
Batavia en overleed op 14 mei 1940 in Bergen N.-H. Na een paar jaar HBS werd hij
in 1919 journalist bij Het Nieuws van den Dag in Batavia. In 1920 werd hij
assistent-bibliothecaris bij het Bataviaasch Genootschap. In 1921 vertrok hij naar
Europa en woonde in België en Frankrijk. In 1936 keerde hij terug naar Indië en
werkte in 1937 en 1938 in het Landsarchief. In 1938 werd hij redacteur van het
progressieve blad Kritiek en Opbouw. In 1939 keerde hij terug naar Nederland.
Hij debuteerde in 1919 met een stuk over Indische letterkunde in Het Indische
Leven. Tot in 1927 gaf hij, voornamelijk in eigen beheer, dichtbundels en verhalen
in beperkte oplagen uit; voordat hij redacteur van Forum werd, werkte hij mee aan
Indische bladen, de Belgische tijdschriften Het Overzicht, De Driehoek (waarvan
hij mede-oprichter was), Avontuur, Variétés, Vlaamsche Arbeid en Vandaag en de
Nederlandse bladen Het Woord, Den Gulden Winckel, De Gids, De Hollandsche
Revue, Groot Nederland, De Vrije Bladen, Critisch Bulletin, Het Vaderland en
Helikon. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Den Gulden Winckel
(1932-1934), De Gids (1933), Groot Nederland (1933-1935), Critisch Bulletin (1933),
Het Vaderland (1933-1935), Helikon (1932-1933), Nieuwe Rotterdamsche Courant
(1933-1935), Links Richten (1933), Haagsch Maandblad (1933) en aan La Nouvelle
Revue Française (1933)
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Brief van Du Perron aan J. Greshoff

en Die Sammlung (1934).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; biografie en bibliografie in E. du
Perron, Verzameld werk I-VII, Van Oorschot, Amsterdam, 1954-1959 [1960]. Zie
ook Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, Van Oorschot,
Amsterdam, 1962-1967. Ook Schrijvers prentenboek 13, E. du Perron, Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1969; Ada Deprez,
E. du Perron, 1899-1940, zijn leven en zijn werk, Manteau, Brussel [1960]; en het
Du-Perronnummer van Bok, 1964.
Brieven, documenten en knipsels in LM en in bezit mevrouw E. du Perronde Roos.
Mauritius Adolphus Roelants werd geboren op 19 december 1895 in Gent en overleed
op 25 april 1966 in Sint-Martens-Lennik. Hij studeerde aan de normaalschool in
Gent en werd daarna achtereenvolgens onderwijzer en ambtenaar bij het ministerie
van justitie. In 1922 werd hij journalist, onder andere voor De Telegraaf en later ook
voor Elsevier's Weekblad. Verder was hij conservator van het kasteelmuseum
Gaasbeek bij Brussel.
Hij debuteerde in 1914 met de bundel Eros die hij onder het pseudoniem Maur.
Minne samen met Raymond Herreman (ps. Ray Vere) geschreven had. In 1921
stichtte hij samen met Raymond Herreman, Karel Leroux en Richard Minne het
tijdschrift 't Fonteintje. In 1929 en 1930 was hij redactiesecretaris van Vandaag, en
later redacteur van het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

40
Bio- en bibliografische gegevens in Adriaan van der Veen, Maurice Roelants,
Manteau, Brussel, 1960; zie ook Fr. Closset, Maurice Roelants, Manteau, Brussel
[1946].
Over zijn Forumtijd schreef hij in 5 auteurs over hun uitgever [Nijgh en Van
Ditmar, Den Haag, 1962], in M. Roelants, Begin, splitsing en einde van het tijdschrift
Forum, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde (afl. 9-10-11-12), Gent, 1963, en in Maurice Roelants, Roman
van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses, Nijgh en Van Ditmar,
's-Gravenhage-Rotterdam [1965].
Brieven, documenten en knipsels in AMVC en LM.
Everard Bouws werd geboren op 18 november 1900 in Purmerend. In de eerste
Wereldoorlog studeerde hij enige tijd in Oxford (Balliol) en scheepsbouw in Durham.
In 1921 ging hij naar Nederlands-Indië als ingenieur bij een aantal
scheepvaartmaatschappijen. In 1926 leerde hij J. Slauerhoff daar kennen. In 1928-1929
keerde hij terug naar Nederland, werkte daar op een bank en liep colleges in
Rotterdam. Hij leerde in die tijd D. Zijlstra, directeur van Nijgh en Van Ditmar
kennen in de vrijmetselarij, werd lezer voor die uitgeverij en bracht onder anderen
S. Vestdijk in contact met Zijlstra. Hij maakte ook Het verboden rijk van J. Slauerhoff
persklaar. Na 1933 is hij in het bankbedrijf gegaan en gebleven en was enige tijd
president van de Association internationale des banquiers marchands.
Omstreeks 1921 publiceerde hij vertalingen van gedichten van H. Marsman en J.
Slauerhoff in de London Mercury. Omstreeks 1935 schreef hij over dans in Het
Vaderland en de laatste tijd publiceerde hij boeken over watersport en was
Benelux-correspondent van The Economist.
Doeke Zijlstra werd geboren op 3 mei 1889 en kwam om het leven bij gevechten in
Rotterdam op 14 mei 1940. Na een loopbaan bij uitgeverijen en boekhandels trad
hij in 1912 bij de firma Nijgh in dienst. Omstreeks 1920 werd hij directeur van de
uitgeverij Nijgh en Van Ditmar. Hij heeft in Dietsche Warande en Belfort, mei 1936,
blz. 351-353 een kort verhaal, Tralala, gepubliceerd.
Zie over hem: 5 auteurs over hun uitgever, [Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage,
1962].
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het jaar 1932
België
Het kabinet Jules Renkin maakt plaats voor het kabinet Charles de Broqueville. Cyriel
Buysse overlijdt. Er wordt een Karel van de Woestijnegenootschap opgericht.

Brits-Indië
Acties tegen grondbelasting en boycot van Engelse goederen. Gandhi, Nehroe en
honderden anderen worden gearresteerd. Hindoes en Moslims vechten met elkaar in
Bombay.

China
De oorlog met Japan, in 1931 begonnen, duurt voort.

Duitsland
In januari heeft de nazi-partij van Adolf Hitler een miljoen leden. De regering van
de katholieke premier Heinrich Brüning verbiedt de naziweerkorpsen SA en SS en
neemt maatregelen tegen ‘goddeloze’ organisaties (communisten en atheïsten).
Generaal Paul von Hindenburg, sinds 1925 president, wint de presidentsverkiezingen
met 53 procent van de stemmen; Hitler kreeg er 37. Als Hindenburg op advies van
zijn Pruisische adellijke adviseurs het vertrouwen in de regering opzegt, treedt het
kabinet af en benoemt hij de katholiek Franz von Papen tot rijkskanselier. Die regeert
met een kabinet van Pruisische Junkers volgens ‘het principe van de autoritaire
staatsleiding’ en streeft naar ‘een conservatieve dictatuur op nationale grondslag’.
Von Papen zet de socialistische regering in Pruisen - waar de nazi's overweldigend
gewonnen hebben in de landdagverkiezingen - af en benoemt zichzelf tot
rijkskommissaris voor Pruisen.
In juli ontnemen de nazi's bij de Rijksdagverkiezingen de sociaal-democraten de
meerderheid. Von Papen ontbindt de Rijksdag en na de verkiezingen van november
hebben de nazi's 195 zetels (33,2 procent), de sociaal-democraten 121 (20,7), de
communisten 100 (17) en de katholieke centrumpartij 70 (11,9). Hitler weigert
rijkskanselier te worden als hem die functie niet onvoorwaardelijk en met presidentiële
volmachten wordt aangeboden. Generaal Kurt von Schleicher wordt rijkskanselier.
Op 7 december komt de nieuwe Rijksdag bijeen onder bloedige botsingen van
communistische en nationaal-socialistische afgevaardigden.

Engeland
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Cockroft en Walton splitsen lithiumatomen. Sir Oswald Mosley sticht de Britse Unie
van fascisten.

Finland
Een staatsgreep van de fascistische Lappopartij wordt verijdeld.

Frankrijk
In één jaar vallen twee kabinetten Pierre Laval, het kabinet André Tardieu, het kabinet
Edouard Herriot en het kabinet Joseph Paul-Boncour.
De Russische immigrant Paul Gorgoelof schiet president Paul Doumer dood en
wordt in september terechtgesteld. Albert Lebrun wordt president.

Italië
De tiende verjaardag van Mussolini's machtsovername wordt gevierd.
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Franklin D. Roosevelt na zijn verkiezing
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Mussert in Berlijn

Nederland
Op 14 december 1931 stichten ir. A.A. Mussert en C. van Geelkerken de
Nationaal-Socialistische Beweging.
J. de Kadt en anderen treden in maart uit de SDAP en stichten de
Onafhankelijk-Socialistische Partij.
Overal voert de overheid loonsverlagingen in. De bezuinigingscommissie-Welter
adviseert drastische bezuinigingen, vooral bij onderwijs, justitie en waterstaat, geen
belastingverhoging.
Rembrandt wordt geëerd met een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum, Spinoza
met een internationaal congres in Den Haag, en de tachtigjarige opperbevelhebber
uit de Wereldoorlog, generaal Snijders, met een grootse hulde in Scheveningen.
Frits Hopman, Frederik van Eeden, Israël Querido en Carry van Bruggen overlijden.
Actie tegen de VARA onder het motto ‘de politiek uit den aether’.

Noorwegen
Het Storting besluit geen Nobelprijs voor de vrede toe te kennen.

Oostenrijk
De universiteit van Wenen wordt tijdelijk gesloten wegens antisemitische rellen. Op
20 mei wordt de anti-nationaal-socialistische fascist Engelbert Dollfuss
bondskanselier.

Polen
In november zijn er antisemitische onlusten.
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Portugal
De minister van financiën, Antonio de Oliveira Salazar, wordt premier en krijgt nog
meer bevoegdheden.

Verenigde Staten
Franklin D. Roosevelt verslaat in de presidentsverkiezingen met grote meerderheid
de republikeinse president, Herbert C. Hoover.

Volkenbond
In Genève begint een internationale ontwapeningsconferentie die tot de Tweede
Wereldoorlog blijft vergaderen.

Zweden
De luciferskoning Ivar Kreuger pleegt zelfmoord; zijn financieel imperium stort
ineen.
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INHOUD*)

AART, R. VAN,

De Gestorven Scholier

Blz.
123

AART, R. VAN,

De Ballade van Mientje

314

Maanster
BLIJSTRA, R.,

Een Verzoening

BRAAK, MENNO TER,

Démasqué der

185
25, 83, 170, 238, 273

Schoonheid
BRAAK, MENNO TER,

Een nieuwe
Rembrandt en een nieuwe Coen

124

BRAAK, MENNO TER,

199

Two impossible

Men
BRAAK, MENNO TER,

Moralisten als Don 264

Quichotes
DEMEDTS, ANDRE, Dood van een Dichter
ENGELMAN, JAN,

Ambrosia

GELDEREN, JAAP VAN,

Noodklok

253
380
361
77

GRESHOFF, J.,

De Najaarsopruiming

GRESHOFF, J.,

Vlaanderens Verfvermaak 230

GRESHOFF, J.,

Liedjes in den Volkstoon

290

GRESHOFF, J., Pallieter en de Antipallieter

392

HAMMACHER, A.M.,

53

Charley Toorop

MARSMAN, H.,

Maannacht

42

MARSMAN, H.,

Verzet

43

MARSMAN, H.,

De Aesthetick der

141

Brief over Couperus

292

Reporters
MARSMAN, H.,

MINNE, RICHARD,

Vade-mecum voor den 23

Dichter
MINNE, RICHARD,

Vaarwel

24

MINNE, RICHARD,

Verordening

102

MINNE, RICHARD,

Geslacht ligt dieper

103

dan Kultuur
MOK, M.,

De Verstandige

262

*) De cursief gedrukte-titels staan voor gedichten.
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NIEUWENHUYZEN, G.J. VAN, Dood Kindje

263

NIJLEN, J. VAN.

De Planter

169

PERRON, E. DU,

Somewhere

52

PERRON, E. DU,

Brieven van een
zwaarmoedig Auteur

127

PERRON, E. DU,

Scenario te geef

Blz.
195

PERRON, E. DU,

De Bierpiraat

235

PERRON, E. DU, Voor een Paradijsvaarder

236

PERRON, E. DU,

Twee Filmsirenen

237

PERRON, E. DU,

Koek, Zand en Grint

303

PERRON, E. DU,

D.H. Lawrence en de

366

Erotiek
REDACTIE,

Ter Inleiding

ROELANTS, MAURICE,

Het Negerbeeld

1
44

ROOS, ELISABETH DE, Engelsch Essayisme

58

ROOS, ELISABETH DE,

337

Terugblik op

Schnitzler
SCHOLTE, HENRIK,

Tooneelcrisis en

65

Tooneelkritiek
SLAUERHOFF, J.,

Het verboden Rijk

4, 104, 153, 211, 316, 350

SLAUERHOFF, J.,

Ziekentroost

184

SLAUERHOFF, J.,

Epitaaph

390

SLAUERHOFF, J.,

Volkswijze

391

VERCAMMEN, JAN,

In memoriam Rik

389

VESTDIJK, S.,

De Kasplant

151

VESTDIJK, S.,

Haar Broer

152

VESTDIJK, S.,

De Parasiet

205

VESTDIJK, S.,

Ars Moriendi

382

Kerkelijke Liederen 297
van het Spaansche Volk
VRIES, HENDRIK DE,

VRIES, HENDRIK DE, Doodsgedichten van

302

het Spaansche Volk
VRIES, HENDRIK DE, Gevangenisliederen

349

van het Spaansche Volk
Panopticum-stukken van MENNO TER BRAAK, E. DU PERRON, M. ROELANTS, J.
SLAUERHOFF 75, 139, 202, 267, 333, 396
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Reproducties naar CHARLEY TOOROP, ENSOR, EVENEPOEL, DAYE, RIK WOUTERS;
teekeningen van HENDRIK DE VRIES.
INHOUD*)

Vacantie

Blz.
807

l'Histoire se répète

658

AART, R. VAN,
ARNET, MAN,
BLOEM, CL.,

Twee Gedichten

BLDSTRA, R.,

499

Een Improvisatie

632

BOURBON, LOUIS DE,

Zeilavond

525

BRAAK, MENNO TER,

Een Studie in

451

BRAAK, MENNO TER,

Eckermann's
Gespräche mit Eckermann

602

BRAAK, MENNO TER, Het Schrijverspaler

671

BRULEZ, RAYMOND,

Sheherazade.

586

De Waanzinnige

657

Schaduw

EEKHOUT, JAN H.,

ELSSCHOT, WILLEM,

Verzen van Vroeger 665

ENGELMAN, JAN,

Pyke Koch.

443

ENGELMAN, JAN,

Aftcheid

697

Idibus Martii

719

GEUNS, J.J. VAN,
GRESHOFF, J.,

Opdracht

450

GRESHOFF, J.,

Janus Bifrons

469

GRESHOFF, J.,

Pro Domo

756

LOO, LOUIS VAN,

Verveling

798

LOO, LOUIS VAN,

Heimwee naar het

799

Circus

800

Zuiden
LOO, LOUIS VAN,
MARSMAN, H.,

Vrees

642

MICHEL, ERNEST,

Liefde aan Zee

773

MINNE, RICHARD,

Heincke Vos en zijn

609, 724, 775

biograaf
NIJLEN, JAN VAN,

Scottish Terrier in een 584

Koffiehuis
NIJLEN, JAN VAN,
PERRON, E. DU,

Circuslicht

Uren met Dirk Coster

585
401, 474 557, 643, 698

*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.
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PERRON, E. DU,

Anthonic Donker als

801

Autoriteit

ROOS, ELISABETH DE,

Het ‘orphische’
vuur op het ‘mantische’; altaar
ROOS, ELISABETH DE,

Opschorting

Blz.
521
720

SLAUERHOFF, J.,

Het Verboden Rijk

425, 501, 533

TERBORGH, F.C.,

De Bruilofr

691

UYTVANCK, VAN,

Schildersintelligentie

769

VESTDIJK, S.,

De Zanger

424

VESTDIJK, S.,

De Vlinder

519

VESTDIJK, S., De ondertroken Wandeling

627

VESTDIJK, S.,

De Opvolgster

628

VESTDIJK, S.,

De Photographic

631

VESTDIJK, S.,

's Konings Poppen

745

VRIESLAND, VICTOR E. VAN,

Dialogue à 440

contre-jour
441

VRIESLAND, VICTOR E. VAN,

Dédicate

VRIESLAND, VICTOR E. VAN,

Na een jaar 442

Panopticum-stukken van MENNO TER
466, 530, 605, 659, 741, 808
BRAAK, E. DU PERRON, HENDRIK DE VRIES
Reproducties naar PYKE KOCH en VAN
UYTVANCK.
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forum maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van Menno ter Braak [,] E. du Perron [en] Maurice Roelants [;]
redactie-secretaris Everard Bouws
Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam
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eerste jaargang
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eerste nummer
Niet gedateerd, uitgekomen op 11 november 1931 (Ter Braak aan Du Perron, 3
november 1931. - BW I, 145)
Na het eerste nummer verscheen een prospectus met intekenkaart (in collectie-Forum
LM).

I 1, 1-3 Ter inleiding
Menno ter Braak [,] E. du Perron [,] Maurice Roelants
Grotendeels geschreven door Ter Braak (5 auteurs over hun uitgever, Nijgh &
Van Ditmar, [1962], blz. 66).
‘Het tijdschrift, dat wij den lezer hierbij voorstellen, beoogt de groepeering van een
generatie van schrijvers, die thans om en bij de dertig zijn. Wij stellen ons voor, tot
dit Forum alle vitale elementen onder de jonge auteurs (en dit “jong” noch naar
beneden noch naar boven dogmatisch begrensd), voorzoover zij een persoonlijken
vorm hebben gevonden, toegang te verleenen. [...]
Toen Marsman, als woordvoerder der “Vrije Bladen”, de “jonge en jongere
dichters” in 1925 den “sprong in het duister” wilde laten wagen, was het ongetwijfeld
niet zijn bedoeling het bij den sprong en het duister te laten; het “waarheen?” scheen
hem alleen daarom op dat moment terecht zonder eenig belang, omdat men het
“waarheen?” van de eigen generatie aan de historie ter beoordeeling behoort over te
laten. Wij, in 1932, hebben tegenover de verloopen jaren echter reeds meer critisch
te staan en resultaten te overzien. [...] Men heeft voor den dichter den geheelen
mensch soms verwaarloosd, 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 [...]. Men versta ons wel: wij stellen ons hier niet
voor of tegen de poëzie, wij kiezen uitsluitend partij tegen de vergoding van den
vorm [...] ten koste van den creatieven mensch; wij verdedigen de opvatting, dat de
persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij de beoordeeling van den
kunstenaar. [...]
Dit tijdschrift zal dus niet zijn een tijdschrift voornamelijk van dichters, maar van
schrijvers, waartoe, alle dichtervergoding ten spijt, toch ook de dichters behooren.
[...] Wij zullen daarbij pogen de veelal platonische wenschen tot toenadering tusschen
de Vlaamsche en Noord-Nederlandsche litteratuur in een practische samenwerking
om te zetten. [...]
Al hebben wij den litterairen opzet gekozen, wij zijn niet van plan ons te beperken
tot de litteratuur in engeren zin, wanneer het mocht blijken, dat het wenschelijk is,
de grenzen te overschrijden. Voor alles willen wij trachten “goede Europeanen” te
zijn, in den zin, waarin Nietzsche dat verstond [...]
Wij zullen polemisch zijn, wanneer polemiek zich als wenschelijk aan ons voordoet.
De polemiek is voor ons onafscheidelijk van de zelfbegrenzing der persoonlijkheid
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en in de angst voor de polemiek, die zich tracht te verbergen achter een voorzichtige
en decente objectiviteit, zien wij een bewijs, dat die
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angstigen de polemiek als levensbevestiging niet kennen, dat zij polemiek niet anders
kunnen concipieeren dan als twist.’
Opgenomen in VWtB IV, 267-269.

besprekingen
W. Ver., in Algemeen Handelsblad, 19 december 1931:
‘Wij weten nu, dat de eerste maatstaf welke door de redacteuren bij het beoordeelen
der bijdragen aangelegd zal worden in den leeftijd van den auteur gezocht moet
worden. Men mag dan een geniaal dichter zijn, of een oorspronkelijk proza-schrijver,
voor wie niet om en bij de dertig is wordt dit marktplein onverbiddelijk afgesloten
en hij moet zijn stalletje elders opslaan. Inderdaad, een zeer origineel beginsel. [...]
Men zou deze zwaarwichtige inleiding, waarmede de redactie telkens weer open
deuren intrapt, nog wel van eenige kantteekeningen willen voorzien. Maar het stuk
biedt te weinig weerstand voor een ernstig betoog.’

I 1, 4-22 Het verboden rijk [1, voortgezet tot en met 9]
J. Slauerhoff
opdracht
Aan Albino Forjaz de Sampaio. [Een vriend van Slauerhoff, die in zijn História da
literatura Portuguesa illustrada, Allaud e Bertrand, Paris-Lisboa, [1929], Slauerhoff
vermeldt als de schrijver van een (toen nog niet uitgegeven) roman over Camoës.]

bio- en bibliografische gegevens
Jan Jacob Slauerhoff werd geboren op 15 september 1898 in Leeuwarden en overleed
op 5 oktober 1936 in Hilversum. Hij studeerde van 1916 tot 1923 medicijnen aan de
universiteit van Amsterdam en was daarna voornamelijk scheepsarts.
Hij debuteerde in 1918 anoniem in Propria Cures waarvan hij korte tijd redacteur
was.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Den Gulden Winckel (1932). Helikon
(1932-1935), de Nieuwe Arnhemsche Courant (1932-1935), Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift (1932, 1934, 1935), Het Vaderland (1933-1935), De Groene
Amsterdammer (1934), Groot Nederland (1934, 1935) en De Gids (1935).
Biografie en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook Louis J.E.
Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936), l'homme et l'oeuvre, Nizet, Paris, 1964;
Schrijvers Prentenboek 6, J. Slauerhoff, Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1961; ook Groot Nederland, november 1936.
Documenten, brieven en knipsels in LM, AMVC, en archief K. Lekkerkerker.
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Afzonderlijk uitgegeven als J. Slauerhoff, Het verboden rijk, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1932; en in VWSl V.
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Bladzijde uit História da Literatura Portuguesa

Slauerhoff in Tanger, 1934
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besprekingen
Gabriël Smit in De Gooi- en Eemlander, oktober 1932:
‘Ik weet niet of een boek, dat zoo ellendig triest is, zoo vrijwel geheel zonder
uitzicht, goed te noemen is.’
J. Ionker jr in Utrechtsch Dagblad, 10 december 1932.
Henrik Scholte in De Stem, december 1932, blz. 1256-1258 (Critisch Bulletin,
blz. 340-342):
‘De weergalooze drift van Slauerhoff's verbeeldingskracht wordt na de ouverture
maar al te vaak gedwarsboomd en vernietigd door een allesbehalve verantwoordelijke
bluf.’
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, januari 1933, blz. 8-9.
M. Nijhoff in De Gids, februari 1933 (VWN II, 746-747).
Frans Coenen in Groot Nederland, maart 1933, blz. 288:
‘Het had mooi kunnen worden, als het niet zoo tweeslachtig was en vaag en
kortademig.’
K. Heeroma in Opwaartsche Wegen, maart 1933, blz. 45:
‘Gaaf is het natuurlijk niet, want niets is gaaf bij Slauerhoff. Ook dit boek is maar
weer raak geschreven en er staan de onmogelijkste dingen in. Ik ben bij een
oorspronkelijke geest echter nogal vergevingsgezind in dit opzicht.’
Jan N. in De Maasbode, 1 april 1933:
‘Het hoort niet thuis in handen van jeugdige amateurs. Meer ervaren lezers vinden
er in ieder geval een meesleepend boek in.’
Marnix Gijsen in De Boekenkast, april 1933, blz. 3-4.
Herman Middendorp in De Nieuwe Gids, juli 1933, blz. 108-109:
‘de romantische visie van den heer Slauerhoff is beperkter dan men aanvankelijk,
bekoord door den kleurigen stijl, vermoedt.’
Anthonie Donker in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 november 1933.
J. van Heugten in Boekenschouw 26 (1932-1933), blz. 289-295:
‘De schrijver ontworstelt zich blijkbaar aan het neerdrukkende pessimisme, dat
veel zijner vroegere werken in dicht en proza kenmerkte, en gaat open voor een
vollediger erkennen der menschennatuur. Een eigenaardig boek; voor volwassen
lezers.’

I 1, 23 Vade-mecum voor den dichter [g]
Richard Minne
bio- en bibliografische gegevens
Richard Jules Minne werd geboren op 30 november 1891 in Gent en overleed op 1
juni 1965 in Brussel. Hij werkte in 1922 korte tijd op het ministerie van justitie onder
Jan van Nijlen, maar gaf na een jaar om gezondheidsredenen zijn baan op en werd
kleine boer tot 1930. Sindsdien was hij redacteur van het dagblad Vooruit. Hij stichtte
met Raymond Herreman, Karel Leroux en Maurice Roelants in 1921 't Fonteintje
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en was later redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Hij publiceerde ten tijde
van Forum in Helikon (1932), Vooruit (1932-1935), Groot Nederland (1932, 1935)
en Voetlicht (1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook Henri Bossaert,
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Richard Minne, Desclée de Brouwer, Brugge [1968].
Documenten, brieven en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en
Van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.

I 1, 24 Vaarwel [g]
Richard Minne
I 1, 25-41 Démasqué der schoonheid [1, voortgezet tot en met 5]
Menno ter Braak
Voltooid op 29 juli 1931 (Ter Braak aan Du Perron, 30 juli 1931 - BW I, 122).

besprekingen van de tijdschriftuitgave
W. Ver. in Algemeen Handelsblad, 19 december 1931:
‘De geheele strekking van zijn betoog - waarmede de beginselverklaring der
redactie aangevuld wordt - is een pleidooi voor de stunteligheid en de onbeholpenheid
in zaken van kunst, voor de vlerkachtigheid en de onzuiverheid van de (literaire)
kunst, en de critici die het mochten wagen om deze stunteligheid of stumperigheid,
het in-valsche en doortrapt-gelogene, te wraken, welnu, die zijn “geborneerd”.’
Theun de Vries in De Stem, januari 1932, blz. 32-36:
‘men kan niet steeds doorgaan om als Ter Braak, een miniatuur-Huxley en een
lilliputter-Mencken combineerende, het totale beeld der wereld voortdurend te
miskennen en onvermoeid te zoeken naar slachtoffers of naar “misstanden”, die
gesaneerd, ontmaskerd, geanalyseerd etc. moeten worden; (m.a.w. waarop men zijn
polemische en haat-instincten bot kan vieren). Dit leidt tot een complex, waaraan de
drager zelf eerlang moet ten onder gaan. - [...] Ik geloof niet, dat er éen psychopaath,
éen cynicus of zwartgallig geteisterde onder de zon leeft, die zijn omgeving zoozeer
van het natuurlijke pigment heeft ontdaan, als Ter Braak met de bijtende zuren van
zijn hoon en twijfel de wereld tot een grauwe kleurlooze massa wenscht te reduceeren.
[...] indien Ter Braak zich steeds meer afzondert in zijn hebbelijkheden, wordt hij
geestelijk een asceet en een zuilenheilige, die curiositeitshalve van belang kan zijn,
maar geen invloed meer heeft op en verre staat buiten iedere cultuur.’
Anthonie Donker in De Stem, maart 1932, blz. 337 (Critisch Bulletin, blz. 81). S.
Vestdijk op 4 april 1932 (BW I, 173) n.a.v. § 21 (I 4, 250-252):
Aan een Parfum-artist
Laat in het kunstbedrijf de geuren niet ontbreken,
Sluit met tabakstank 't snuiforgaan niet af,
Want anders zal de opdring'righeid zich wreken
Van 't zure zweet dat hoog're kunst ons gaf!

Gerard Knuvelder in Morgen, 13 april 1932.
Jan Engelman in Forum I 6, 380-381, Ambrosia, dat bedoeld was als reactie op
het Démasqué (BW I, 503-504).
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J. van Heugten in Boekenschouw 25 (1931-1932), blz. 337-339.
Afzonderlijk verschenen als Menno ter Braak, Démasqué der schoonheid, met
een voorrede van E. du Perron, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1932; en in VWtB
II.

besprekingen van de boekuitgave
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 november 1932 (OV
I, 239-248):
‘Ter Braak heeft in dit belangrijke, knappe boek met geweldige, exceptioneele
overredingskracht tegen het aesthetisme gevochten. Maar hijzelf is de aestheet van
het betoog, van het essay geworden.’
Anton van Duinkerken in De Tijd, 9 december 1932 (VGvD II, 163-167):
‘Wij hopen dat niet alle Nederlandsche auteurs van eenig belang op deze wijze
hun voorkeur rechtvaardigen. Want zóó groot is de belangstelling nu ook weer niet.’
Henri Borel in Het Vaderland, 1 januari 1933:
‘die titel is alreeds nonsens, omdat ware schoonheid geen masker voor heeft.’
Frans Coenen in De Stem, maart 1933, blz. 308-310 (Critisch Bulletin, blz. 68-70):
‘hoe ingenieus vernuftig, paradoxaal ingewikkeld, verrassend gedraaid de heer
Ter Braak zijn leeringen ook uitbrengt, hun grond is toch eenvoudig en van primaire
duidelijkheid.’
K. Heeroma in Opwaartsche Wegen, maart 1933, blz. 45-46:
‘Een puber zal het, dunkt mij, met genoegen lezen. [...] Volwassenen moeten een
beetje oppassen met dit boek, want die lopen gevaar zich nodeloos kwaad te maken.’
Urbain van de Voorde in Dietsche Warande en Belfort, mei 1933, blz. 359-363:
‘Bij Menno ter Braak [...] heeft men den indruk, dat de scherpzinnigst geformuleerde
uiteenzettingen tamelijk gewone aangelegenheden betreffen, of, beter wellicht, dat
het gaat over dingen, waarover we het sinds lang eens zijn, zoodat we niet kunnen
begrijpen, waarom waarheden als koeien zoo diepzinnig en zwaarwichtig moesten
verkondigd worden. [...] Neen, Menno ter Braak's genre is niet het goede.’
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, juni 1933, blz. 109-112.
Hendrik de Vries in Den Gulden Winckel, december 1933, blz. 230:
Zoek God met geen tooneel- of sterrekijker,
Noch, met een microscoop, 't genie van Rembrandt,
Zoek nimmer schoonheid bij den schoonheidsijker,
Noch taal in tong of luchtpijp, long of stemband;
Zoek ook geen dichter in den Binnendijker,
Geen stuwkracht in het sop dat om de boeg slaat,
Zoek ook de kop niet van Ter Braak zijn spijker,
Wijl dikke, taaie saus geen enkle voeg laat,
Maar word uit zijn geschrift één waarheid rijker:
Dees prozakunst is hoogste vorm van kroegpraat.

Victor Varangot in een onuitgegeven essay (drukproef in LM):
‘[Ter Braak] is verrukt over de ontdekking dat de kunstenaar gelijk te stellen

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

55
zou zijn met den kok of den parfumeur. Het lijkt me zeer journalistiek om zoo'n
ontdekking luid den volke kond te doen en het ware mij diplomatischer, tactischer,
“historischer” voorgekomen, wanneer Ter Braak zijn ontdekking voor zich gehouden
had.’
J. van Heugten in Boekenschouw 26 (1932-1933), blz. 385-389.

Marsman en zijn vrouw in Soprabolzano, juni 1934

H. Marsman, Utrecht, 1933

I 1, 42 Maannacht [g]
H. Marsman
bio- en bibliografische gegevens
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Hendrik Marsman werd geboren op 30 september 1899 in Zeist en overleed op 21
juni 1940 aan boord van de Berenice, varende van Bordeaux naar Engeland. Hij
studeerde rechten in Leiden en in Utrecht waar hij in 1928 afstudeerde. Tot 1933
was hij advocaat en wijdde daarna zijn tijd aan de literatuur.
Hij debuteerde in 1918 met proza onder het pseudoniem Ernst Verkerk in Nederland
en met poëzie in Stroomingen. In 1925 werd hij redacteur van De Vrije Bladen. Ten
tijde van Forum publiceerde hij ook in De Stem (1932), Roeping (1933), Nieuwe
Rotterdamsche Courant en De Gids (1933).
Biografie en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC (ook voor boeken
over Marsman); zie ook Schrijvers Prentenboek 4, H. Marsman, Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage, 1960, en Paul de
Wispelaere, Hendrik Marsman, Desclée de Brouwer, Brugge, [1961]. Documenten,
brieven en knipsels in LM, AMVC en KB.
Opgenomen in H. Marsman, Porta nigra, De Gemeenschap, Utrecht, 1934; en in
VWM I.

besprekingen
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1934:
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‘Het is of de dichter in deze verbrokkelde, woest met de armen om zich heen slaande
verzen zijn eigen tempo begint te wantrouwen en liever tot andersoortige poëzie zou
willen overgaan, hetgeen dan, tenslotte, gerealiseerd is in de zuiver “statische” verzen
[van Porta nigra]’.
Jos. Panhuysen in Boekenschouw 28 (1934-1935), blz. 390.

I 1, 43 Verzet [g]
H. Marsman
Opgenomen in H. Marsman, Porta nigra, De Gemeenschap, Utrecht, 1934; en in
VWM I.

bespreking
T. de Bruijn in Opwaartsche Wegen XIII, blz. 215.

I 1, 44-51 Het negerbeeld
Maurice Roelants
Opgenomen in Vertellen (door R. Brulez, M. Matthijs, F. de Pillecijn, W. Putman,
M. Roelants en L. Zielens), Onze Tijd, Wereld-Bibliotheek, Brussel, Amsterdam,
[1937]; en in M. Roelants, Drie romanellipsen, Manteau, Brussel, 1944, onder de
titel Het negerinnebeeld.

I 1, 52 Somewhere [g]
E. du Perron
Opgenomen in E. du Perron, Mikrochaos, tweede, vermeerderde druk, Stols,
Maastricht, Brussel [1935]; en in VWdP I.

I 1, 53-57 Charley Toorop
A.M. Hammacher
Met vier reprodukties van werk van Charley Toorop uit 1925, 1930 en 1931.

bio- en bibliografische gegevens
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Abraham Marie Wilhelmus Jacobus Hammacher werd geboren op 11 december 1897
in Middelburg. Na een notarisstudie in Utrecht wijdde hij zich aan de kunstkritiek,
eerst voor het Utrechtsch Dagblad, later voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Hij werd later buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis in Delft en directeur
van het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo. Hij was redacteur van Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift.
Brieven in LM en AMVC.
Verwerkt in A.M. Hammacher, Charley Toorop, Brusse, Rotterdam, 1952.
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Charley Toorop

A.M. Hammacher
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I 1, 58-64 Engelsch essayisme
Elisabeth de Roos
Elisabeth de Roos werd geboren op 15 juli 1903 in Den Haag.
Ze promoveerde in 1931 op een proefschrift over het essayistisch werk van Jacques
Rivière en trouwde in 1932 met E. du Perron. Ze wordt genoemd in een lijstje van
mogelijke medewerkers aan Forum dat Du Perron en Marsman op 30 augustus 1931
maakten (BW I, 138).
Brieven en bibliografie in LM en AMVC.

I 1, 65-74 Tooneelcrisis en tooneelcritiek
Henrik Scholte
Hendrik Scholte werd geboren op 25 januari 1903 in Groningen. Hij studeerde rechten
aan de universiteit van Amsterdam. Hij was een van de oprichters en voorzitter van
de Filmliga en werd in 1936 Nederlands publicitymanager van Metro Goldwyn
Mayer. Na de oorlog trad hij in dienst bij de KLM.
Hij schreef toneelrecensies voor De Groene Amsterdammer en was Amsterdams
toneelrecensent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.

I 1, 75 Panopticum
Het idee voor de rubriek Panopticum is van H. Marsman (Ter Braak aan Du Perron
10 juni 1931 - BW I, 108): ‘Marsman wil ons beiden een rubriek Panopticum laten
schrijven, met polemiek op de nederl. verschijnselen. Ik heb me laten opzweepen,
het lokt me wel aan.’

I 1, 75-76 Panopticum. De dichter en de denker
E. d[u]. P[erron].
Reactie op de Kroniek der Nederlandsche letteren van M. Nijhoff in De Gids, oktober
1931.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, Den Haag, 1936;
en bekort in VWdP II, 447.

I 1, 76 Panopticum. Het luchtkasteel van De Ligt uit de lucht bezien
M[enno]. t[er]. B[raak].
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Een citaat van de pacifist Bart de Ligt tegenover een citaat van de vliegtuigbouwer
Anthony Fokker.
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tweede nummer Gedateerd: Februari 1932. Uitgekomen omstreeks
15 januari 1932 (BW I, 145)

J. Greshoff

I 2, 77-83 De najaarsopruiming [g]
J. Greshoff
opdracht
voor Emile van der Borch van Verwolde
‘een jonge vriend, Emile van der Borch van Verwolde, een liefhebber van
typografie, een groot bibliofiel’ (Louis Gillet. Jan Greshoff, zijn poëzie en poëtiek,
Luikse gestencilde dissertatie, april 1968) die in Groot Nederland, maart 1934, blz.
289 Soleares van J. Slauerhoff besprak.

bio- en bibliografische gegevens
Jan Greshoff werd geboren op 15 december 1888 in Nieuw-Helvoet. In 1907 werd
hij volontair bij het Dagblad voor Zuid-Holland in Den Haag. Van 1911 tot 1914
maakte hij reizen door Europa en Afrika. In 1916 werd hij redacteur van De Telegraaf
en in 1920 hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemsche Courant. In 1927 vestigde
hij zich in Brussel en werd hoofdredacteur van het Hollandsch Weekblad. In 1933
werd hij redacteur van Groot Nederland. In de Tweede Wereldoorlog woonde hij in
de Verenigde Staten en na de oorlog vestigde hij zich in Zuid-Afrika.
Hij debuteerde in januari 1908 in het tijdschrift Neerlandia. Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Hollandsch Weekblad (1932-1935), Den Gulden Winckel
(1932, 1933), en in Groot Nederland (1933-1935).
Greshoff speelde een belangrijke rol in Forum als vriend en correspondent van
verscheidene medewerkers en als gastheer bij redactievergaderingen in Brussel.
‘Mijn zoons’, schrijft Greshoff in Volière, Stols, Den Haag 1956, ‘toen nog
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knaapjes, hadden wij ingeprent dat zij zich bij zulke gelegenheden muisstil behoorden
te houden. Toen zij, om vier uur uit school kwamen, werden zij op de trap reeds
getroffen door een lawaai, ongewoon in een huis waar de stilte vereerd werd. In de
zitkamer zagen zij Du Perron en Roelants, op de rugleuning van een sofa gezeten,
ouderwetse Franse en Engelse liedjes galmende. Terwijl Ter Braak een veel te luide
begeleiding op de piano improviseerde. Mijn jongste zoon zocht zijn moeder op en
zei, verontwaardigd, ja met een onverholen walging “Is dàt nou Forum?”.’
Biografie en bibliografie in Louis Gillet, Jan Greshoff en in Documentatiedienst
LM/AMVC; ook in Schrijvers Prentenboek 3, J. Greshoff, Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1959.
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in J. Greshoff, Mirliton, Enschedé, Haarlem, 1932; en in de
opeenvolgende uitgaven van de Gedichten.

besprekingen
J. Slauerhoff in Nieuwe Arnhemsche Courant:
‘Najaarsopruiming bevat weer veel van 't beste. Hier en daar is Greshoff baldadig
op een wijze die velen van de Hollanders, nuchter en zich niet gezeggen latend, als
zij zijn, zeker uit 't hart is gegrepen.’
Jan R.Th. Campert in De Nieuwsbode, 27 mei 1933.
G.H. 's-Gravesande in Het Vaderland, 7 juni 1933.
Jan R.Th. Campert in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1933.
H.G. Cannegieter in De Socialistische Gids, november 1934, blz. 797-808.
Anton van Duinkerken in De Gids, november 1934, blz. 199-202:
‘De grootste qualiteit van Greshoff's dichtkunst, behalve het vlotte schrijfgemak
en de verrassende slagvaardigheid van menig rijm, is een karakterhoedanigheid van
den dichter, namelijk de trouwhartigheid.’
Johan Koning in Nederland, december 1934, blz. 1027-1032.
H.W. Sandberg in Mork's Magazijn, maart 1935, blz. 275-276.

I 2, 83-101 Démasqué der schoonheid [2]
Menno ter Braak
I 2, 102 Verordening [g]
Richard Minne
I 2, 103 Geslacht ligt dieper dan cultuur [g]
Richard Minne
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en Van
Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.
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I 2, 104-122 Het verboden rijk [2]
J. Slauerhoff
I 2, 123 De gestorven scholier [g]
R. van Aart [pseudoniem van R. van Lier]
Dit gedicht verscheen onder pseudoniem omdat de vader van de dichter bezwaren
maakte; de dichter was zelf nog gymnasiast. (BW I, 145, 149 en 496).

bio- en bibliografische gegevens
Rudolf Asveer Jacob van Lier werd geboren op 24 augustus 1914 in Paramaribo. Hij
studeerde geschiedenis, sociologie en culturele antropologie in Leiden, Parijs en de
Verenigde Staten, promoveerde in 1949 in Leiden, en is nu hoogleraar in de
sociologie.
Hij is redacteur van Criterium en van De Vrije Bladen geweest. Ter Braak noemde
hem en Fred Batten de ‘jongeheeren van Forum’. (BW I, 161).
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

bespreking
E. du Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 22 juli 1939:
‘charmant, om de onopgesmukte, bijna kinderlijke frischheid, een béétje opstandig
maar, overigens even verteederd als ironisch.’

I 2, 124-126 Een nieuwe Rembrandt en een nieuwe Coen
Menno ter Braak
Bespreking van Theun de Vries, Rembrandt, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1931,
en van J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen, Stols, Maastricht, Brussel [1931].

I 2, 127-138 Brieven van een zwaarmoedig auteur
E. du Perron
Opgenomen in VWdP V.

I 2, 139 Panopticum. Gerard Walschap en de dokters
M[aurice]. R[oelants].
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‘In het Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift slaat nu dokter K. van Acker kort en bont
de critici, mitsgaders Walschap, holderdebolder door elkaar met de stelling: “Walschap
heeft geen flauw begrip van psychopathologie. Niets in zijn roman klopt met de
wetenschap van de psychiaters. Adelaïde en haar vader krankzinnig? Zij zijn
eenvoudig naïeve simulateuren. Wat zou dat? Om te
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beginnen ziet het er zeer naar uit, dat Adelaïde dan als roman van simulateuren
bijzonder belangwekkend is. [...] Maar er is meer. [...] Er zijn, helaas en godlof, nog
andere drama's en ondergangen dan die van patiënten, wier lot in doktershanden is.”
Du Perron aan Ter Braak, 11 april 1932 (BW I, 180):
‘Vraag Maurice, dien menonkel, nu óók eens wat voor Panopticum! Is hij dààrvoor
journalist, om zoo weinig aanleidingen te vinden? Of vindt hij dat stukje over
Walschap zóó afdoend?’
Zie ook III 7, 680.

A. Roland Holst en Jan van Nijlen voor het ‘kasteel’ in Gistoux, waar Du Perron woonde

I 2, 140 Panopticum. Reklame voor mijn kasteel
E. d[u]. P[erron].
Dirk Coster, Henri Borel en Roel Houwink hadden aandacht besteed aan het feit dat
Du Perron op een kasteel woonde. ‘Welke ook de lieden waren met wie ik mij voor
de tijdschriften in kasteel-ornaat liet fotograferen, niet de drie publicisten hierboven
genoemd. Hun reklame is in ieder opzicht gratis, maar zij komt mij goed van pas:
het kasteel in kwestie staat te koop.’
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derde nummer Gedateerd: Maart 1932
I 3, 141-150 De aesthetiek der reporters
H. Marsman
opdracht
aan Cola Debrot [Voor gegevens over Cola Debrot zie II 8, 561]
H. Marsman aan P.N. van Eyck, 22 mei 1932 (De briefwisseling tussen P.N. van
Eyck en H. Marsman, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
's-Gravenhage, 1968, blz. 80): ‘Het critiek schrijven is mij een onmogelijkheid
geworden. [...] Ik heb wel, voor Forum, een mislukt stuk over Couperus geschreven,
en een groot artikel, De aesthetiek der reporters, dat mij wèl goed bevalt, maar dat
is dan ook het eenige van dien aard.’
Ter Braak aan Du Perron, 29 februari 1932 (BW I, 163):
‘De stem van Marsman klinkt vreemd in Forum III, vind ik. Ik ben werkelijk
nieuwsgierig, of “men” dit nu mooi en sympathiek zal vinden. Voor mij is het altijd
nog edel bazuingeschal of gesublimeerde angst voor mogelijke buren met een radio.
Maar het is niet onvermakelijk, dat we ditmaal met dit stuk openen; en sympathiek
is het zeker.’
Opgenomen in VWM III.

besprekingen
W.L.M.E. van Leeuwen in Tubantia, 26 maart 1932.
Gerard Knuvelder in Morgen, 13 april 1932.

I 3, 151 De kasplant [g]
S. Vestdijk
bio- en bibliografische gegevens
Simon Vestdijk werd geboren op 17 oktober 1898 in Harlingen. Hij studeerde
medicijnen aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1927 zijn artsexamen
aflegde. Tot 1932 nam hij artsenpraktijken waar en maakte een scheepsreis; sindsdien
leeft hij van schrijven. Hij leerde Ter Braak en Du Perron kennen in 1931.
Hij debuteerde in 1926 in De Vrije Bladen met het gedicht Riem-zonder-eind. In
1934 en 1935 was hij redacteur van Forum, waarin hij debuteerde als novellist en
romanschrijver. Daarna was hij redacteur van Groot Nederland (1936-1941), de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (1938-1939), Centaur (1945-1948), en Podium
(1949-1951) en werkte mee aan Het Parool, Het Vaderland en De Groene
Amsterdammer. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Helikon (1932-1935),
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De Gids (1932, 1933), De Vrije Bladen (1932, 1933, 1935), De Stem (1933-1935),
Groot Nederland (1933-1935) en Het Venster (1935).
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Biografie en bibliografie in Vestdijk in kaart, Bert Bakker-Daamen, Den Haag, 1967,
en in Documentatiedienst LM/AMVC (in beide ook werken over Vestdijk); ook in
Schrijvers Prentenboek 2, S. Vestdijk, Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1958.
Du Perron over Vestdijk in Groot Nederland 1935, blz. 560 e.v.
Jan Schepens over Vestdijk en Forum in Werk, juni 1939.
Brieven, documenten en knipsels in LM en in AMVC.
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.

I 3, 152 Haar broer [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.

I 3, 153-168 Het verboden rijk [3]
J. Slauerhoff
I 3, 164 Vier reprodukties van tekeningen van Hendrik de Vries tussen blz. 164 en
165. Voor gegevens Hendrik de Vries zie I 5, 297.

I 3, 169 De planter ([g]
J. van Nijlen
bio- en bibliografische gegevens
Joannes Joannes-Baptista Maria Ignatius van Nijlen werd geboren op 10 no-
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S. Vestdijk, Bilthoven, 1936

Jan van Nijlen

Midden en rechts: Van Nijlen en Du Perron
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vember 1884 in Antwerpen en overleed op 14 augustus 1965 in Ukkel. Na gewerkt
te hebben op het makelaarskantoor van zijn vader werd hij corrector, bediende in
een boekwinkel en journalist bij La Métropole in Antwerpen. Van 1914 tot 1919
woonde hij in Nederland. Na zijn terugkeer in België kwam hij te werken op de
vertaalafdeling van het ministerie van justitie waar hij in 1949 als directeur werd
gepensioneerd. Hij was bevriend met onder anderen J. Greshoff, Willem Elsschot
en E. du Perron (zie Jan van Nijlen, Herinneringen aan E. du Perron, Van Oorschot,
Amsterdam, 1955).
Hij debuteerde in 1904 in Dietsche Warande en Belfort onder het pseudoniem Jan
van Leenen. Van 1932 tot 1941 was hij redacteur van Groot Nederland. Ten tijde
van Forum publiceerde hij ook in De Gids (1932), Helikon (1932, 1933), Groot
Nederland (1934, 1935) en De Groene Amsterdammer (1934). Bibliografie in
Documentatiedienst LM/AMVC.
Bio- en bibliografische gegevens in Pierre H. Dubois, Jan van Nijlen, Manteau,
Brussel [1959] en in G. Bittremieux, De dichter Jan van Nijlen, een commentaar,
Van Oorschot, Amsterdam, 1956.
Brieven, documenten en knipsels in LM en in AMVC.
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in
VGvN.

I 3, 170-183 Démasqué der schoonheid [3]
Menno ter Braak
I 3, 184 Ziekentroost
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1933; en in VWSl III.

I 3, 185-194 Een verzoening
R. Blijstra
bio- en bibliografische gegevens
Reinder Blijstra werd geboren op 29 september 1901 in Harlingen. Na een paar jaar
universitaire studie ging hij in de journalistiek. Hij schreef onder andere over Engelse
literatuur in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1936 tot 1940 en was ten slotte
chef kunstredactie van Het Vrije Volk. Hij schrijft reisschetsen en studies over
architectuur.
Hij redigeerde met onder anderen Paul van Ostaijen en E. du Perron het tijdschrift
Avontuur en is redacteur van Critisch Bulletin geweest. Ten tijde van Forum schreef
hij ook in De Nieuwe Gids (1932), Den Gulden Winckel (1933), Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift (1933) en De Stem (1934). Hij komt voor op het lijstje
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dat Du Perron en Ter Braak op 30 augustus 1931 maakten van mogelijke medewerkers
voor Forum (BW I, 138).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
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R. Blijstra, 1933

Brieven, documenten en knipsels in LM en in AMVC.
Ter Braak aan Du Perron, 19 januari 1932 (BW I, 159): ‘De monoloog van Blijstra
is heel aardig, hoewel ik voortdurend blijf denken, dat hij tot betere dingen in staat
is. Maar ik ben vlak voor plaatsing, geeft het dus door aan Bouws.’

I 3, 195-198 Scenario te geef
E. du Perron
Du Perron aan Ter Braak, 29 december 1931 (BW I, 155): ‘Voor nr. 3 schrijf ik dat
panopticumpje voor hh. romanciers: Schema te geef.’
Schema voor een succesroman ‘ten behoeve van enige jongere broeders en anderen
die het zouden willen proberen’ om de prijs van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te bemachtigen.
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Ter Braak aan Du Perron, 4 februari 1932 (BW I, 161): ‘je “scenario” is ronduit
schitterend! Maximum aan effect, door de “juiste toon” vooral. [...] Heb je overigens
gezien, dat Helman in De Groene van deze week een novelle geplaatst heeft, waarin
Thilde en de avonturier reeds optreden?’
Opgenomen in het hoofdstuk Platen voor onderwijs in E. du Perron, De smalle
mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 451.

I 3, 199-201 Two impossible men
Menno ter Braak
Bespreking van Frank Harris, Bernard Shaw, an unauthorised biography, London,
1931.

I 3, 202 Panopticum. Maler sehen dich an ...
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van Palet, een boek gewijd aan de hedendaagsche schilderkunst,
De Spieghel, Amsterdam, 1931.

I 3, 203 Panopticum. Lof der onpersoonlijkheid
E. d[u]. P[erron].
In Helikon, januari 1932, had een gedicht van A.W. Grauls gestaan ‘waarnaast het
bereids vermaarde Ambrosia, wat vloeit mij aan, van Jan Engelman, zich in het niet
dreigt op te lossen.’
Het gedicht van Grauls in Helikon luidde:

Serenade
Myosotis, zing mij haar naam.
De sterren staan in 't bloemenraam.
Zal mij geluk omringen?
De blaren ritselen in het bosch,
maar watervallen waaien los
en geuren openspringen.
Gitaar, o lieve hartsfontein,
wees ministreel en zonneschijn
voor de hermelijnen hinde.
Lazuren vuren rond de maan,
de rozen zullen kleurloos staan,
tot ik haar glimlach vinde.
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Aan Du Perron had dit ‘de volgende Hulde ontlokt, toch aan A.W. Grauls, voor zover
hij biologies mag bestaan.’
Mnemosyne, wat komt hier aan?
Jan Engelman mag zich nu stallen:
Ambrosia is van de baan,
maar Grauls is van haar kind bevallen.
En binnenkort komt zijn Calando
(de titel rijmt wat op Parlando),
waarin, kalkérendissimo,
geratst wordt dondrentissimo.
Wie Grauls is, weet men nog niet zeker:
misschien is hij een stekjeskweker,
misschien meer een verhuurkantoor,
misschien gewoon een kwispeldoor Maar, veelgevooisd en dito-slachtig,
blijft hij - dit staat wel vast - aandachtig
bereid zich onder ieders lettren
tot protoplasma te verplettren.

Calando was een bundel van Grauls, aangekondigd in hetzelfde Helikon, en in 1932
verschenen bij Stols, Brussel-Maastricht; Parlando is de titel van de bundel gedichten
van E. du Perron die in 1930 bij Stols verschenen was.
Zie ook II 7, 550-555 E. du Perron, Aan Ambrosia: ‘[Ambrosia] vond navolgers,
tot in het olike Vlaanderen; het leek het knippatroon bij uitstek voor het nieuwste
muzikale vers.’
Grauls reageerde in I 4, 272 (zie daar).
Oordeel van J. Greshoff over Calando van Grauls in Groot Nederland, juni 1933,
blz. 566: ‘Als men zegt dat Grauls talent heeft, zegt men te weinig. Hij heeft vele
talenten. Hij heeft het talent van al zijn buren.’
Opgenomen in het hoofdstuk Panopticum op rijm in E. du Perron, De smalle mens,
Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 450-451.

I 3, 203-204 Panopticum. Desertie bij de Gideonsbende
M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op de crisis in de redactie van De Gemeenschap. In december 1930 was Jan
Engelman uit de redactie getreden; in januari 1932 traden Lou Lichtveld en Chr. de
Graaff uit als protest tegen maatregelen van de kerkelijke censuur tegen artikelen
van Albert Kuyle. Zie daarvoor Harry Kapteijns, Het maandblad De Gemeenschap,
Intenties en aspecten, Amboboeken, Utrecht [1964], blz. 27.
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I 3, 204 Panopticum. Zgn.
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een zin in het filosofisch jaarboek Annalen der critische
philosophie die gericht was ‘tegen de aanspraken van wereldbeschouwingen en zgn.
levenswijsheid op de philosophie.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 518.
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vierde nummer Gedateerd: April 1932
I 4, 205-210 De parasiet [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.

besprekingen
K. Heeroma in Opwaartsche Wegen, februari 1934, blz. 412-413.
H. Marsman in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 oktober 1935.
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 561 (VWdP VI, 15-27):
‘Ter Braak bleek meteen veroverd, en zelfs geestdriftiger dan ik, vooral voor één
lang gedicht, vol originele beelden en gedachten, vond hij: De parasiet.’

I 4, 211-229 Het verboden rijk [4]
J. Slauerhoff
I 4, 230-234 Vlaanderens verfvermaak
J. Greshoff
met drie reprodukties naar schilderijen van Ensor, Evenepoel en Daeye en een foto
van een beeld van Wouters, ontleend aan L. en P. Haesaerts, Flandre, Paris, 1931.
Zie voor een oordeel van Du Perron over datzelfde boek BW I, 180.

I 4, 235 De bierpiraat [g]
E. du Perron
Opgenomen in E. du Perron, Mikrochaos, tweede, vermeerderde druk, Stols,
Maastricht, Brussel [1935]; en in VWdP I, 111.

I 4, 236 Voor een paradijsvaarder [g]
E. du Perron
opdracht
aan Jan Engelman
Du Perron aan Ter Braak, 22 januari 1932 (BW I, 160): ‘Jan Engelman legde mij uit
dat èchte poëzie (bv. Rilke) wijn is, vgl. met jenever (bv. Corbière), hoe goed die
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onderscheiding volkomen accoord.’
Reactie van Hendrik de Vries in Forum II 1, 74-75.
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Brief van Du Perron aan Engelman

Handschrift van dit gedicht, onder de titel Voor paradijsvaarders, in collectie-Du
Perron LM.
Opgenomen in E. du Perron, Mikrochaos, tweede, vermeerderde druk, Stols,
Maastricht, Brussel, [1935].

I 4, 237 Twee filmsirenen [g]
E. du Perron
Greet is Greta Garbo, Marleen is Marlene Dietrich (zie brief Ter Braak aan Du Perron,
4 februari 1932, BW I, 161).
Opgenomen in E. du Perron, Mikrochaos, tweede, vermeerderde druk, Stols,
Maastricht, Brussel, [1935].

I 4, 238-252 Démasqué der schoonheid [4]
Menno ter Braak
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André Demedts

M. Mok

I 4, 253-261 Dood van een dichter
André Demedts
bio- en bibliografische gegevens
André Maurits Demedts werd geboren op 8 augustus 1906 in Sint-Baafs-Vijve. In
1937 werd hij leraar aan de Waregemse Handelsschool. In 1949 werd hij hoofd van
de gewestelijke omroep West-Vlaanderen.
Hij debuteerde in 1924 met gedichten in Averbode's Weekblad. In 1930 stichtte
hij met Pieter Buckinx, L. Lagasse, F. van Bogaert, R. Verbeeck en Jan Vercammen
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Tijdstroom. In 1937 werd hij redacteur van Vormen. Ten tijde van Forum publiceerde
hij ook in Dietsche Warande en Belfort (1932-1935) en in De Tijdstroom (1932-1934).
Biografie en bibliografie in Anton van Wilderode, André Demedts, Desclée de
Brouwer, Brugge, [1965]; zie ook André Demedts, De dag van gisteren, Desclée de
Brouwer, Brugge, 1966.
Documenten, brieven en knipsels in AMVC.
Opgenomen in André Demedts, Mannen van de straat, Steenlandt, Kortrijk, 1933.

bespreking
De Gemeenschap, augustus-september 1933.
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I 4, 262 De verstandige [g]
M. Mok
bio- en bibliografische gegevens
Mozes Mok werd geboren op 7 november 1907 in Haarlem. Hij werkte eerst op de
administratie van een diamanthandel en ging in de crisistijd werken als vertaler en
schrijver. Hij debuteerde in De Gemeenschap, februari 1930. Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1932-1935), De
Gemeenschap (1932, 1933, 1935), De Stem (1932, 1933), Nederland (1932), Helikon
(1933), De Nieuwe Gids (1935), Leven en Werken (1935) en Mork's Magazijn (1935).
Bibliografie in M. Mok, Stadiën, Heideland, Hasselt, 1965.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.

I 4, 263 Dood kindje [g]
C. van Nieuwenhuyzen
Op het omslag van het aprilnummer en in de inhoudsopgave van het eerste halfjaar
van de eerste jaargang wordt als dichter genoemd: G.J. van Nieuwenhuyzen.
Gegevens ontbreken.

I 4, 264-266 Moralisten als Donquichotes
Menno ter Braak
Bespreking van E. van Dieren, Prof. Freud de uitvinder van de z.g. psychoanalyse
of te wel ‘diepte’-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar, Hollandia,
Baarn, 1932, en Emmanuel Berl, Le bourgeois et l'amour, Gallimard, Paris, 1931.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 519-521.

I 4, 276-269 Panopticum. Aandacht voor Schotman!
E. d[u]. P[erron].
Reactie op Johan W. Schotman, Vlegelrevolutie, in Nederlandsche Bibliographie,
februari 1932. Schotman had in een beschouwing over Forum het onder andere
betreurd dat Ter Braak de ‘andere wereld, van dieper en grootser gehalte’ niet zag.
‘Hiermee is meteen de wortel blootgelegd van de onmacht dezer dertigjarigen: zij
stuiven voorbij aan het wezenlike, en blijven vreemd aan het eigenlike van onzen
tijd. Zij maken zich druk om stijl en uitdrukkingswijze, zij verwerpen het grote,
wanneer het niet in hún vorm, die vormeloos is, wordt opgediend, en zij voelen zich
nieuwlichters, terwijl zij het gebied, waarop
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zich een werkelike omzetting aller waarden voltrekt, niet te bereiken weten. [...] Voor
deze rammelende leegte, voor dit “vlerken”gezwets, voor deze pueriele groeistuipjes,
is nu een nieuw tijdschrift nodig. Coster wordt naar den achtergrond geduwd door
hun spitse ellebogen, want ze vrezen den ernst en alles wat meerdere waarde heeft.
Nijhoff wordt geridiculiseerd, ze verachten Geerten Gossaert en bespuwen Vondel.
Ze vergeten, dat ze zo hoogstens façaden honen, en dat ze te kortzichtig zijn om door
de vensters heen de rijke interieurs te zien.’
Du Perron geeft een verslag van zijn betrekkingen tot Schotman. Hij eindigt: ‘U
noemt mij in uw stuk, zij t met het adjektief “handig” ervoor, een “allesdurver”. Er
zijn dingen die ik inderdaad zo handig zou zijn niet te durven. De armzaligheid bijv.
zich, in één explosie van machteloze woede, van een vierderangs-lettré uit te kleden
tot een eersterangs-raté.’
Zie voor een reactie van J. Slauerhoff op het artikel van Schotman I 5, 336.

I 4, 270-271 Panopticum. De congenitale onmogelijkheid
E. d[u]. P[erron].
Reactie op een recensie door M.T. Premsela van André Maurois, Le cercle de famille,
in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 februari 1932.

I 4, 271-272 Panopticum. Eckermann-herdenking
M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op de vele herdenkingen van Goethes sterfdag (22 maart 1832). Eckermann,
‘die beschaafde klit aan Goethe's jas' heeft eens gezegd, [er habe] keinen andern
Lebenszweck als der deutschen Literatur nützlich zu sein’. ‘Herdenken wij dus,
behalve Goethe, ook Eckermann, die instinctief begreep waarom hij in de
titanenschaduw wilde leven, ... maar bovendien zoo naïef was, er eerlijk voor uit te
komen!’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 521-522.

I 4, 272 Panopticum. De persoonlijkheid onthuld
A.W. Grauls
Armand Willem Grauls werd geboren op 17 november 1889 in Antwerpen en was
bureeloverste bij het gemeentebestuur van Antwerpen.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC; in LM een brief aan A.A.M.
Stols naar aanleiding van de kwestie-Mnemosyne.
Zie ook I 3, 203, Lof der onpersoonlijkheid.
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E. du Perron

A.W. Grauls, 1929

Par retour du courrier
Op zijn divanbed uitgestrekt,
van protoplasma onbevlekt,
heeft Charles Edgar, ge weet wel wie,
aan mij gedacht, merci Marie!
Nooit werd met scherper geestigheid*
zoo fijn de waarheid eens gezeid.
Het stuk verdient een weeldedruk
voor dertig vrienden hun geluk.
Niet Engelman, niet Engelman,
Maar Greshoff is de Don Juan.
Na Coster's dood moet ik er aan,
wat nu gezongen en gedaan?
O Neêrlands grootste papegaai,
volkomen dichter, maar wat saai,
ik lig geveld nu als een os,
spuit mij eens in met Mikrochaos.
Maar dood is nog niet dood (Pascal).
*

Bedoeld wordt: beestigheid.
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Ik sta, godlof, bereid en pal.
Als wapen kies ik, du Perron,
gelijk Pallieter het kanon.

Du Perron schreef een kwatrijn als antwoord op dit vers van Grauls, maar blijkbaar
had Bouws er bezwaren tegen (BW I, 498, aantekening bij brief 112). Het kwatrijn
is opgenomen in S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij, Bert Bakker-Daamen, Den
Haag, 1961, blz. 48:
Gelijk iemand moest t wel weer wezen.
Brand dus Pallieters op mij los.
Maar zeg, of 'k ga uw pal staan vrezen:
Zijt gij alleen geveld een os?
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vijfde nummer Gedateerd: Mei 1932
I 5, 273-289 Démasqué der schoonheid [5 - slot]
Menno ter Braak
I 5, 290-291 Liedjes in den volkstoon I en II
J. Greshoff
Opgenomen in J. Greshoff, Mirliton, Enschedé, Haarlem, 1932, onder de titel De lof
der muze I en II. In de opeenvolgende uitgaven van de Gedichten is alleen de laatste
strofe van I opgenomen onder de titel Kaf 4 en II als De lof der muze.

I 5, 292-296 Brief over Couperus
H. Marsman
Gedateerd: 8-2-'32, Beste J.B.
Zie ook de notitie bij I 3, 141-150.
Opgenomen in Marc Galle, Couperus in de kritiek, Polak en Van Gennep,
Amsterdam, 1963.

I 5, 297-301 Kerkelijke liederen van het spaansche volk [g]
Hendrik de Vries
bio- en bibliografische gegevens
Hendrik de Vries werd geboren op 17 augustus 1896 in Groningen. Na een paar jaar
hbs ging hij werken op het Groningse gemeente-archief.
Hij debuteerde in 1918 in Het Getij, was redacteur van Het Venster (1935) en
schreef over poëzie in Het Vrije Volk. Ten tijde van Forum publiceerde hij in Helikon
(1932, 1935), Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1932), De Vrije Bladen (1932,
1934) en Groot Nederland (1933).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC. Zie ook Hendrik de Vries vijftig
jaar, Kroonder, Bussum, 1946.
Documenten, brieven en knipsels in LM.
Opgenomen in Hendrik de Vries, Coplas, De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam,
Mechelen, [1935].
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Du Perron als Nietzsche, oktober 1939

I 5, 302 Doodsgedichten van het spaansche volk [g]
Hendrik de Vries
Opgenomen in Hendrik de Vries, Coplas, De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam,
Mechelen, [1935].

I 5, 303-313 Koek, zand en grint. Bij een afgekeurde filmbespreking
E. du Perron
Ter Braak aan Du Perron 27 december 1931 (BW I, 154): ‘Kun je niet eens een stuk
schrijven over de film, van “leekenstandpunt”, zooals je destijds wilde doen? Voor
Filmliga, waarin ik zooiets opwekkends graag zou willen plaatsen.’
Filmliga weigerde het stuk van Du Perron, Shanghai Express of uit nieuwe sterren
een oude draak. Dat werd de basis voor het stuk in Forum. Zie ook BW I, 166-172;
IV, 418-419.
Het conflict tussen Du Perron en Ter Braak enerzijds en de redactie van Filmliga
anderzijds leidde ertoe dat Ter Braak uit de redactie van Filmliga trad, met als afscheid
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545-546).
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 410-420.
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Du Perron, Darja Collin, Slauerhoff en Vestdijk, Den Haag, 1931

I 5, 314-315 De ballade van Mientje Maanster [g]
R. van Aart
opdracht
voor Fred Batten [voor Fred Batten zie IV 7, 634].

bespreking
door E. du Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 22 juli 1939.

I 5, 316-332 Het verboden rijk [5]
J. Slauerhoff
I 5, 333-334 Panopticum. ‘All men are snobs about something’
M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op een recensie van het werk van Aldous Huxley door C. Houwaard in
Critisch Bulletin, februari 1932, en in Nieuwe Rotterdamsche Courant.
De titel is ontleend aan Huxley.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 522-524.
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I 5, 334 Panopticum. Specialisten gevraagd
M[aurice]. R[oelants].
Naar aanleiding van een ongunstige bespreking van Paul van Ostaijens De bende
van de Stronk in Vooruit vraagt Roelants ‘voor de Vlaamsche pers, die het betere
wil, specialisten. En wij, die tegen specialisten gekant zijn ...’

I 5, 335-336 Panopticum. De belezen tijdgenoot
E. d[u]. P[erron].
Reactie op een artikel van Jacob Hiegentlich, De jongeren schrijven romans, in De
Nieuwe Gids, april 1932, blz. 405-414.
Zie ook BW I, 183.

I 5, 336 Panopticum. Benard advies [g]
J. Slauerhoff
Reactie op de kritiek van Schotman (zie ook I 4 267).
Opgenomen in VWSl III, 225.
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zesde nummer Gedateerd: Juni 1932
I 6, 337-348 Terugblik op Schnitzler
Elisabeth de Roos
Naar aanleiding van Arthur Schnitzler, Flucht in die Finsterniss, Fischer, Berlin,
1931.

I 6, 349 Gevangenisliederen van het spaansche volk [g]
Hendrik de Vries
Opgenomen in Hendrik de Vries, Coplas, De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam,
Mechelen, [1935].

I 6, 350-360 Het verboden rijk [6]
J. Slauerhoff
I 6, 361-365 Noodklok [g]
Jaap van Gelderen
bio- en bibliografische gegevens
Jacob Johan van Gelderen werd geboren op 18 juni 1887 in Harlingen en overleed
op 16 juni 1943 in Den Haag. Hij was advocaat in Hilversum en in Amsterdam.
Hij publiceerde in 1932 in Groot Nederland vertalingen van zangen van Horatius,
later opgenomen in Horatius, Zangen, vertaald door Jaap van Gelderen, De Spieghel,
Het Kompas, Amsterdam, Mechelen, 1933.
Brieven in LM.
Ter Braak aan Du Perron, 7 april 1932 (BW I, 173-174): ‘Over de poëzie van Jaap
v. Gelderen ben ik niet zoo erg enthousiast. Ik vind het op het kantje van rhetorisch
en die Hetze tegen Japan ruikt werkelijk naar Erich Wichmann. Waarom zou Europa
zooveel heiliger zijn dan Japan?’ (Het oordeel van Du Perron was gunstiger; BW I,
172, waaruit blijkt dat het gedicht met een begeleidende brief van A. Roland Holst
was ingezonden).
Du Perron aan Ter Braak, 12 december 1937 (BW IV, 216) naar aanleiding van
de toegenomen dreiging van Janpan: ‘En wat kan onze brave Jaap van Gelderen uit
Forum 1e Jrg. trotsch zijn!’

I 6, 366-379 D.H. Lawrence en de erotiek
E. du Perron
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plaats van drie; andere correctie-aanwijzingen van Du Perron waren ook niet
uitgevoerd) wekte de heftige woede van Du Perron (BW I, 215) die leidde tot een
felle uiteenzetting van Ter Braak (BW I, 218) en een discussie over ‘controle’, ‘kritiek’
en ‘veto’ in de redactie, die op 18 juni 1932 besloten werd (BW I, 237).
Zie ook I 7, 466-467.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 421-433.

I 6, 380-381 Ambrosia [g]
Jan Engelman
Bedoeld als antwoord op Démasqué der schoonheid van Menno ter Braak (BW I,
503-504).

bio- en bibliografische gegevens
Johannes Aloysius Antonius Engelman werd geboren op 7 juni 1900 in Utrecht. Was
kunstredacteur van De Tijd, De Nieuwe Eeuw en Het Centrum. Na de oorlog docent
aan de Jan van Eyckacademie in Maastricht.
Hij debuteerde in 1924 in Roeping en richtte in 1925 met Willem Maas en Henk
Kuitenbrouwer De Gemeenschap op. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De
Gids (1932, 1935), Roeping (1932), Helikon (1933, 1935), De Stem (1933), Dietsche
Warande en Belfort (1933, 1935) en De Gemeenschap (1934, 1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; ook Jan H. Cartens, Jan Engelman,
Desclée de Brouwer, Brugge, 1960 en Jan H. Cartens, Orpheus en het lam, Jan
Engelman en H. Marsman 1925-1940, Raam, Ambo, Tilburg, Utrecht, 1966.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.
Du Perron was ‘zeer voor’ dit vers: ‘-zeer poésie pure’ (BW I, 175). Ter Braak
eerst ook: ‘Alle poésie pure [...] behoort bij mijn ruik- en tastorganen en die zeggen
bij een friction-Engelman altijd: ja!’ (BW I, 177). Roelants had wel bezwaren (BW
I, 182) en toen bleek Ter Braak toch niet meer ja te zeggen tegen deze friction en
wou ‘zelfs de mogelijkheid niet uitgesloten acht[en], dat E. ons hier à la Guido met
een nieuwe Julia wil vernachelen.’ (BW I, 183). Toen Ter Braak Engelman schreef
dat het vers niet zou worden opgenomen, dreigde Engelman zich terug te trekken als
medewerker. De zaak werd bijgelegd. Opgenomen in Jan Engelman, Tuin van Eros
en andere gedichten, Querido, Amsterdam, 1934; en in VGE.

I 6, 382-388 Ars Moriendi
S. Vestdijk
Geïnspireerd door Gistoux, het ‘kasteel’ van Du Perron (BW I, 180). Het is het
prozadebuut van Vestdijk (BW I, 188).
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Jan Engelman

Jan Vercammen, 1935
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Ter Braak aan Du Perron, 15 april 1932 (BW I, 188): ‘Het is prachtig, en volkomen
zijn stijl, de “dichte romantiek”.’
Opgenomen in S. Vestdijk, De dood betrapt, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1935.

besprekingen
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 562 (VWdP VI, 15-27).
Boekenschouw 29 (1935-1936), blz. 84:
‘Het is te hopen dat Vestdijk zich ontworstelt aan de demonen die zijn sterken en
scherpen geest in hun klauw hebben.’

I 6, 389 In memoriam Rik [g]
Jan Vercammen
bio- en bibliografische gegevens
Jan Vercammen werd geboren op 7 november 1906 in Temse. In 1925 werd hij
onderwijzer en ging later ook pedagogiek studeren in Gent, waar hij in 1940
promoveerde. In dat jaar werd hij inspecteur van het lager onderwijs.
Hij was redactiesecretaris van De Tijdstroom (1930-1934) en redacteur van De
Gemeenschap (1936-1941) en De Schakel (1936-1940). Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Helikon (1932-1935), Dietsche Warande en Belfort
(1932-1935), De Vlaamsche Gids (1934), De Gemeenschap (1934), Roeping (1935),
Voetlicht (1935-1939), Volk (1935-1941) en in pedagogische tijdschriften.
Bibliografie in De andere Jan Vercammen ook 60, De Runberg, Koekelare, 1966;
zie ook het Jan Vercammennummer van Pan, Oostvlaams Bulletin voor letteren en
kunst, mei 1965.
Opgenomen in Poëties bericht der post-ekspressionistiese generatie in Vlaanderen,
Excelsior, Brugge, 1933.

I 6, 390 Epitaaph [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 212.

I 6, 391 Volkswijze [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 174.
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Naar aanleiding van Paul van Ostaijen, De bende van de stronk, Avontuur, Antwerpen,
1932, en Joris Vriamont, De exploten van Tabarijn, Stols, Maastricht, Brussel, 1932.

I 6, 396-397 Panopticum. De gymnastiek der opdrachten
M[enno]. t[er]. B[raak].
Opwekking om voorzichtig te zijn met opdrachten in boeken in de geest van: ‘Dies
Werk übertrug ich für Paula, denn es gehört den Liebenden die nicht von dieser Welt
sind.’
Zie voor een opdrachtenprobleem van Ter Braak de notitie bij II 1, 1-33.

I 6, 397-398 Panopticum. Brief aan een leeraar
E. d[u] P[erron]
Naar aanleiding van J. de Gruyter, Het leven en de werken van Eduard Douwes
Dekker, 1920.
De leraar in de opdracht is Menno ter Braak.
Ter Braak aan Du Perron, 28 april 1932 (BW I, 201): ‘Je P.S. over
Potgieter-Multatuli moet je beslist omwerken tot een stukje! Het is allemachtig aardig
en juist heftig geïnspireerd.’ Het PS is verloren gegaan (BW I, 505).
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage.
1936; en in VWdP II, 448-449.

I 6, 398-400 Panopticum. De arbeider in de taaltuin
M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op de inleiding van het eerste nummer van Onze Taaltuin, Maandblad voor
de Wetenschap der Taal als Volksuiting, Nationale Cultuurschat en Instrument voor
Schoone Kunst, onder redactie van prof. dr. Jac. van Ginneken en prof. dr. G.S.
Overdiep.
Ter Braak vraagt zich af: ‘zou het geen aanbeveling verdienen, ook Haje in de
redactie op te nemen? Naar verluidt, kan de man het verlies van zijn Taalschut in de
Groene maar niet vergeten; en hij voelt ongetwijfeld veel voor het
klank-en-kleur-tuinieren in Onzen hof ...’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 524-526.

I 6, 400 Panopticum. Gulden woorden van groote schrijvers
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zevende nummer Gedateerd: Juli 1932
I 7, 401-423 Uren met Dirk Coster [1, voortgezet tot en met 11]
E. du Perron
Dirk Coster werd geboren op 7 juli 1887 in Delft en overleed op 8 oktober 1956 in
Delft. Hij studeerde een paar jaar Nederlands en richtte in 1921 met Just Havelaar
De Stem op. Hij gaf in 1924 een bloemlezing van de moderne poëzie uit onder de
titel Nieuwe geluiden.
Al in september 1925 verklaarde Du Perron de oorlog aan Coster, toen hij de
tweede druk van Nieuwe geluiden besprak in De Driehoek, Maandschrift voor
Konstruktivistische Kunst, Antwerpen, 1925-1926. Hij schreef o.a.: ‘De heer Coster,
die noch scherpzinnig noch smakelijk vermag te zijn, zoekt zijn heil in een
geappliqueerde serieusheid van toon en een onmatige zwelling van termen.’ (VWdP
II, 12-18).
In De Stem, mei 1931, blz. 527-528, nodigde Coster, onder de titel Een vijand
gevraagd, Du Perron uit om een essay over hem te schrijven:
‘Men kan nu haast geen blad meer opslaan van letteren en kunst, of er is een heer
Ed. du Perron, in de kunstrubriek van zijn lijfblad de G.W. [Den Gulden Winckel.
In het nummer van februari 1930 stond op blz. 35 een foto van Du Perron en
Slauerhoff “te Gistoux, het kasteel van de familie Du Perron”.] eerbiedvol
gefotografeerd en aangeduid als eigenaar van een echt kasteel, bezig, per brief, per
interview of per recensie te beweeren dat ik, ondergeteekende, D. Coster genaamd,
een verfoeilijk schrijver ben, een schande voor mijn land, dat “in 't buitenland zooiets
niet voor zou kunnen komen”, dat ik kortom “dom, ethisch en verheven” ben maar
niet echt verheven natuurlijk! En dat ieder die dit anders meent, ook dom, verheven
en “achterlijk” is. Goed, wij vinden dat best. Wij hebben nooit totnogtoe zelfs ook
maar de neiging gevoeld, om er met een syllabe op te reageeren, al duurt dit grappige
spelletje nu al eenige jaren. [...] altijd weer, in ieder krantje, “dom verheven en
ethisch,” - “ethisch, verheven en dom,” altijd eender, grauw, plat, zuur en arm. Heeft
hij dan geen talent? Kan hij niet meer en beter? Is hier een geval van verregaande
litteraire impotentie? [...] Ik krijg nu neiging me eindelijk om te draaien en
niet-meer-vriendlijk te snauwen: doe dan toch wat, sukkel! Trek je mes dan! (Ik
bedoel natuurlijk: schrijf een behoorlijk essay, of een goede grap). En kan je niet ...
ruk dan uit ...’
Den Gulden Winckel nam het stuk over in het meinummer van 1931 (blz. 119-120)
en voegde eraan toe ‘dat du Perron inderdaad een slotheer is, doch zich niet koestert
in de weelde van een “lijfblad”, een soort literair hoenderpark, waarover Coster
beschikt met zijn Stem.’
Ter Braak had ondertussen het artikel van Coster aan Du Perron gestuurd met de
aansporing om nu ‘een grondig essay’ over Costers ‘grondeloosheid’ te schrijven.
(BW I, 89).
Du Perron voelde er niets voor ‘om de doodeenvoudige reden dat ik den man zijn
“proza” daarvoor eig. van a tot z zou moeten lezen; en dàt, beste Menno,
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wil je mij toch niet aandoen? - Als jij het nu eenmaal kent, neem het dan bij
gelegenheid nog eens door en schrijf jij het “essay”.’ (BW I, 90).
Wel stuurde hij een brief aan Coster, maar zoals hij wel verwachtte (BW I, 91)
plaatste Coster die niet in De Stem. Den Gulden Winckel, juni 1931, blz. 131 bevatte
die brief, onder de titel De vijand meldt zich. Du Perron schreef dat hij bang was het
gevraagde essay inderdaad niet te kunnen schrijven. ‘Zelfs indien ik mijn heele
kasteel, van torenkamers tot oubliettes doorzocht, ik zou geen honderdste bijeen
kunnen brengen van het vereischte humanitaire en ethische zeever. U moogt mij dit
op zichzelf niet kwalijk nemen: la plus belle fille du monde ne peut donner que ce
qu'elle a.’
Coster schreef aan Het Vaderland, dat de discussie aandachtig volgde, dat hij nooit
een brief van Du Perron ontvangen had.
Du Perron schreef op 16 mei 1931 aan Ter Braak dat hij een ‘krijgsplan’ had, met
als uitgangspunt ‘jouw idee dat ik inderdaad een essay over Coster zou schrijven’
(BW I, 93); op 25 juli 1931 schreef hij: ‘Ik ben begonnen aan het werkje over Coster
(alle 's mans werken liggen hier); wat en hoeveel het worden zal weet ik nog niet’
(BW I, 121) en op 26 augustus 1931: ‘Coster is zooeven voltooid!’ (BW I, 134). Er
is overigens tot op het laatste moment nog in gecorrigeerd en veranderd, wat het
zetsel duur maakte (BW I, 313).
Ter Braak logeerde in augustus 1931 op Gistoux en daar was onder andere het
idee opgekomen om het essay op te dragen aan Elisabeth de Roos of aan Anthonie
Donker, maar tegen beide mogelijkheden bestonden verschillende bezwaren, en het
essay is zonder opdracht verschenen. (BW I, 127, 131, 133, 135).
Het conflict met De Stem leidde ertoe dat Ter Braak zijn medewerking aan Critisch
Bulletin opzegde (BW I, 153). Zijn laatste creatieve bijdrage aan De Stem, het derde
hoofdstuk van Hampton Court, verscheen in De Stem van juni 1931 en heette Gerekt
afscheid; in maart 1932 verscheen zijn laatste stuk voor Critisch Bulletin, een
bespreking van H.L. Mencken, Criticism in America, dat in 1924 verschenen was.
Voordat alle afleveringen in Forum verschenen waren, beloofde A. den Doolaard
Du Perron in een brief een pak slaag als hij de Uren niet zou staken (BW II, 536);
ook ontstond er een conflict over de boekuitgave bij Nijgh en Van Ditmar, en over
het eventueel weglaten van afleveringen in Forum. Du Perron wilde alle relaties met
de uitgeverij verbreken en eind 1932 uit de redactie van Forum gaan (BW I, 294),
maar Ter Braak vond een originele oplossing:
‘Er wordt opgericht (on-officieel natuurlijk): N.V. tot Exploitatie van “Uren met
Dirk Coster” in Boekvorm. Het is te idioot, als door die fatsoenspsychose van
Nederlandsche boekfabrikanten de uitgave in boekvorm wordt belet. De zaak wordt
nu eenvoudig zoo: ik vraag nauwkeurige prijsopgave bij Zijlstra van het afdrukken
en brocheeren van het aanwezige zetsel in b.v. 500 exemplaren (als het te duur wordt
desnoods de helft). Met deze gegevens in de hand breng ik het geld zeker bij elkaar;
ik zelf zal waarschijnlijk in de komende maanden ƒ 50 kunnen missen, Bouws moet
bloeden, Ant heeft ook wel wat en aldus komt het geld er persé.’ (1 oktober 1932,
BW I, 311).
Ook Greshoff bemoeide zich er mee (correspondentie Van Kampen jr en Greshoff
in collectie-Greshoff in LM) en op 20 november 1932 kon Ter Braak
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Tekening van Du Perron op de eerste bladzijde van Uren met Dirk Coster
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Costers artikel in De Stem van mei 1931

melden dat de uitgeverij Van Kampen met genoegen de exploitatie van Uren met
Dirk Coster op zich zou nemen tegen tien procent kostenvergoeding. (BW I, 356).
Op 13 januari 1933 was het boek klaar (BW I, 410). Op 21 april voegde Du Perron
daar nog dertien stellingen bij ‘die op een apart velletje gedrukt worden en waarover
de “kritiek” dan lullen kan.’ (BW II, 33; de stellingen zijn opgenomen in VWdP II,
388-391).
Afzonderlijk uitgegeven als E. du Perron, Uren met Dirk Coster, Een tegenstem,
Van Kampen, Amsterdam, 1933; en (herzien) in VWdP II, 309-391.
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E. du Perron

Uit Het Vaderland van 16 december 1938
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besprekingen
Propria Cures, 13 augustus 1932.
A. den Doolaard in De Gemeenschap, augustus 1932:
‘Indien du Perron verder nog eens over “ethies kwijl” spreekt, kan hij van mij een
gratis pak slaag krijgen, franco thuis.’
Anthonie Donker in De Stem, oktober 1932, blz. 1019-1020 in de vorm van een
toneelstukje, Such is life in China of: het démasqué van den anti-burger, waarin ook
op andere Forumzaken kritiek wordt geleverd.
Hendrik de Vries in Forum II 1, 75-75.
Hans Herman in De Stem, januari 1933, blz. 59 in een serie grafschriften op
schrijvers:
Hier ligt Charles-Edgar du Perron,
de Anti-Coster maniak,
die juist weer aan zijn taak begon,
toen God de Heer zijn leven brak.
Doch laat geen pijn uw hart verstoren,
want Edgars geest bleef ongeboren.

J. van Heugten in Boekenschouw, 15 februari 1933:
‘Coster's verdiensten zijn door geen witte mieren weg te knagen. [...] Boven alle
détail-critiek staat het feit dat Coster de twee persoonlijkste en representatiefste
anthologieën verzamelde die Nederland bezit.’
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Theun de Vries in De Gids, april 1933, blz. 95-100:
‘Het wezen van Coster wordt beheerscht door de wet der traagheid. [...] Daarom
de verregaande psychologische lafheid van aanvallers, die met de voor straatjongens
geldende politiek het eerst en het langst schreeuwen en in hun gillen het protest van
den tegenstander als een niet ter zake doend intermezzo weten te smoren.’ (Lees
voor een praktische toepassing van de normen van Theun de Vries zijn kritiek op E.
du Perrons Een voorbereiding in De Stem, april 1932, blz. 459-461).
Anton van Duinkerken in De Tijd, 30 mei 1933 (opgenomen in Anton van
Duinkerken, Twintig tijdgenooten, Vox Romana, Schiedam [1934]):
‘Het mangelt dezen Belg uit Java aan rondborstigheid en mannelijke
verontwaardiging. Zijn toorn is een delicatessen-artikel, en zijn spot, ofschoon
gewoonlijk grof van makelij, heeft altijd nog galanterie-manieren. [...] Het was heusch
niet meer noodig dat een criticus “een tegenstem” deed hooren in het koor van Coster's
beoordeelaars. Na Gerard Bruning, na Jan Engelman, na Greshoff, na Ter Braak, na
Slauerhoff, kwam E. du Perron met zijn tegenstem wel wat opzichtelijk laat!’
Menno ter Braak in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31 mei 1933.
M. Nijhoff in De Gids, juni 1933 (VWN II, 754):
‘Ik ben, wegens de namen op het omslag, begonnen aan Du Perron's Uren met
Dirk Coster, maar het is, met de onwaardige strekking, zulk een pretentieus en
langdradig gekrakeel, dat ik de lectuur heb moeten staken. Ik kan het dus ontraden,
ik kan het niet bespreken.’
J. Slauerhoff in Arnhemsche Courant, 1933.
Anton van Duinkerken in een interview met Ad. Sassen in Boekenschouw 27
(1933-1934), blz. 121-122.
Anthonie Donker in De Stem, juni 1933, blz. 631-634 (Critisch Bulletin, blz.
171-174):
‘Du Perron heb ik hier te beschouwen als het duidelijkste symptoom van het
toenemend verval van fairheid, verantwoordelijkheid en elementaire goede manieren
bij hen die over litteratuur schrijven. [...] Het kan zijn, dat Du Perron een goed vriend
is, maar hij is een slecht, een miserabel vijand. Zijn boek over Dirk Coster is daar
van het ongegeneerd bewijs. Du Perrons reputatie berust op één belangrijk gedicht,
één eigenaardige novelle en verder op, sit venia verbo, zijn groote bek. [...] de critiek
op dit pathologische geschrift zou door een psychiater geschreven moeten worden.
[...] lezende in dit schrijfsel doemde voor mij het gezicht op van een lange, zieke
nagel die een muur afkrabt met een gekras dat door merg en been gaat.’
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, augustus 1933, blz. 147-150: ‘het
schijnt mij altijd nog beter als een belachelijke en naar de wolken opspringende nar
van het verhevene te stamelen, dan als een zich-zelf bezittende, rustige intellectueel
van het platte vlak der vaste aarde af die bokkesprongen te bespotten.’
Anton van Duinkerken in De Gemeenschap, oktober 1933, blz. 485-486.
Nederland, 1934, blz. 91-96.
Janus in De Nieuwe Gemeenschap, februari 1934, blz. 89-91.
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Du Perron aan Ter Braak, 27 juli 1935 (BW III, 276): ‘nu ik hier zit, d.w.z. buiten
het holl. kader, kan ik dat boek van me over Coster bepaald niet meer uitstaan. Wat
een heibel om NIX! Ik zag De Stem ook in, van een gewichtige dikdoenerij, ongeveer
op iedere blzij. En wat heeft Dirk zijn stijl veranderd, hij toornt waarachtig over de
dikke woorden van anderen (Bordewijk)! In ieder geval waren mijn lesjes aan hem
zelf welbesteed; dàt is misschien het groote succes van de Uren - Coster vóór en na
de Uren! onderwerp voor Garmt Stuiveling, statistisch geanalyseerd.’
Du Perron aan Ter Braak, 8 februari 1937 (BW IV, 92-93):
‘Ik heb de rest van de oplaag van U. met C. laten vernietigen, omdat het boek voor
mijzelf onleesbaar geworden is en omdat het zijn werk heeft gedaan. Mijn opvattingen
erin handhaaf ik nog ten volle, en indien eventueel mijn kritisch proza herdrukt zou
worden, zou ik er geen bezwaar tegen hebben dat dit werk, of althans een deel ervan,
daarin opgenomen werd, omdat het dan “historisch” geworden zou zijn in den zin
van: niet meer een onmiddellijk strijdschrift. Nog één ding ook telde voor mij: hoe
fel ook, dit was een literaire strijd. In den strijd die thans geleverd wordt tegen de
barbarie, is de heer Coster een zoo fatsoenlijk iemand, dat deze heele aanval op hem
“overdone” lijkt. Leve de heer Coster! als men aan den toekomstigen hollandschen
Goebbels denkt.’
Eind augustus 1938 was de oplaag nog niet vernietigd. Dat is in september gebeurd.
Van Kampen stuurde nog tien exemplaren naar Du Perron en tien naar Ter Braak
die ze uit zou delen aan ‘eenige dierbare jongeren’, ‘van Werk’ bijvoorbeeld (BW
IV, 332 en 335).

I 7, 424 De zanger [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.

I 7, 425-439 Het verboden rijk [7]
J. Slauerhoff
I 7, 440 Dialogue à contre-jour [g]
Victor E. van Vriesland
bio- en bibliografische gegevens
Victor Emanuel van Vriesland werd geboren op 27 oktober 1892 in Haarlem. Na de
vijfde klas van het gymnasium volgde hij twee jaar lessen bij J.A. dèr Mouw (zie
notitie bij II 5, 331). Hij studeerde Frans in Dijon, schreef sinds 1930 recensies voor
Nieuwe Rotterdamsche Courant en was van 1931 tot 1938 redacteur letteren daarvan.
Daarna werd hij hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer.
Hij debuteerde in november 1911 in De Nieuwe Gids en was in 1934 en 1935
redacteur van Forum.
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Victor E. van Vriesland, 1931

Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC. Zie ook Willem Brandt, Anthonie
Donker, Alfred Kossmann, B. Stroman, Victor E. van Vriesland, Een karakteristiek,
Querido, Amsterdam, 1957.
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido,
Amsterdam, 1935; en in DV.

I 7, 441 Dédicace [g]
Victor E. van Vriesland
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.

I 7, 442 Na een jaar [g]
Victor E. van Vriesland
Du Perron aan Ter Braak, 6 juni 1932 (BW I, 217): ‘Ik kreeg 3 verzen van Vic, niet
onaardig, maar ook niet al te best. Dat eene, Hollandsche, moge de betrokken dame
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ik haar graag, maar ik bloos voor Vic als ik bedenk
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Pyke Koch (rechts) met o.a. Edgar Fernhout (links), A. Roland Holst (midden) en Marsman (op de
rug gezien)

dat die dame een meneer kan hebben en als ik het versje dan lees met het oog van
dien meneer. Hoe het zij, het poëem heeft me hevig geïnspireerd; bijgaand het
resultaat, dat je in Panopticum kunt zetten, dunkt me.’
Het vers van Du Perron is niet geplaatst, omdat Ter Braak het onnodig kwetsend
vond. (BW I, 220).
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido,
Amsterdam, 1935; en in DV.

I 7, 443-449 Pyke Koch
Jan Engelman
Met reprodukties van Avant-guerre, Bertha van Antwerpen, Nocturne en Schiettent,
schilderijen van Pyke Koch.
Verwerkt in Jan Engelman, Pyke Koch, Elsevier, Amsterdam, 1941.
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I 7, 450 Opdracht [g]
J. Greshoff
Opgenomen in J. Greshoff, Mirliton, Enschedé, Haarlem, 1932, waar het de bundel
opent onder de titel Opdracht aan Elisabeth en Charles Edgar du Perron.
In latere uitgaven heet het Een opdracht.

I 7, 451-464 Een studie in schaduw
Menno ter Braak
Bespreking van Fedor Vergin, Das unbewusste Europa, en Oswald Spengler, Der
Mensch und die Technik.
Aan de behandeling van ‘het tweede gezicht’ in dit stuk dankt de bundel waarin
het opgenomen is, zijn naam.
Zie ook III 3, 190-192 en 248.
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage,
1935; en in VWtB III, 386-399.

bespreking
Johan W. Schotman in De Stem, maart 1936, blz. 314-318 (Critisch Bulletin, blz.
78-82).

I 7, 466-467 Panopticum Het ontmoedigende stokpaard
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van D.H. Lawrence, St. Mawr.
Zie ook I 6, 366-379, D.H. Lawrence en de erotiek.
Het gedicht van Marsman dat aan het eind geciteerd wordt, is Madonna en is
opgenomen in VGM.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934, als
vervolg op D.H. Lawrence en de erotiek; en in VWdP II, 434-435.

I 7, 467-468 Panopticum. Vooroordeel tegen Schweitzer
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een ongesigneerd stukje in de rubriek Stemmen uit de redactie
in De Gids, juni 1932, blz. 250. De schrijver had zich afgevraagd waarom Albert
Schweitzer ‘dit alles’ deed, en zelf die vraag beantwoord met: ‘Omdat men bij hem
in alles de kracht van de roeping voelt, omdat hem de opperste leiding gegeven is,
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die den “waarom”-vragers ontbreekt, omdat hij zich een instrument voelt, dat dienend
naar eigen aard al levende zich geeft en al gevend verslijt.’
Ter Braak: ‘Dit is nu wel heel mooi gezegd; maar weet de schrijver wel, dat de
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eerste de beste grootmoordenaar, die morgen aan den dag de gansche Gidsredactie
om zeep helpt, zich met dit edele Gids-citaat smetteloos wit kan wasschen? [...] Dit
“waarom” moge in de Duinoord-kerk profaan klinken, deze unzeitgemässe
Betrachtung moge zelfs den bewonderaars van Schweitzer als godslastering in de
ooren krijschen, ik kan het niet helpen, dat ik mij ook door het nobelste Lambarene
mijn “waarom” niet wil laten afnemen.’ Ter Braak stuurde dit stukje aan Roelants
met het verzoek te schrappen wat hem ergerde. Het antwoord van Roelants staat in
Roman, 180 (zie ook het hoofdstuk Tussenspel van dit boek op blz. 194).
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 527-528.

I 7, 468 Panopticum.
‘O! Mamaatjen is zo goed!
Alles wil zij geven,
Als haar kindertjes maar zoet
En te vrede leven.’
M[enno]. t[er]. B[raak].

Ter Braak was kort tevoren benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, maar had bedankt (BW I, 222). In De Gids van juli 1932, blz. 2, werd
in de rubriek Stemmen uit de redactie bezwaar gemaakt tegen het feit dat Ter Braak
deze weigering via de krant bekend had laten maken.
De titel is een citaat uit de Welkomstgroet van Hieronymus van Alphen.
Het stukje is een reactie op de toekenning van literaire prijzen aan Johan Fabricius,
Theun de Vries en Siegfried van Praag.
Zie ook I 8, 531-532 Het publieke blauwtje.
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achtste nummer Gedateerd: Augustus 1932
I 8, 469-473 Janus Bifrons [g]
J. Greshoff
opdracht
voor A. Roland Holst
Voor A. Roland Holst zie notitie bij III 12, 1169.
‘De dichter heeft twee aangezichten, die in tegengestelde richting kijken, maar
beide tot dezelfde man behoren. De splitsing wordt concreet voorgesteld in de met
elkaar debatterende Ego en Alter Ego. Ook mag de voor de hand liggende associatie
tussen Jan en Janus, bij de om een gemakkelijk woordenspel zelden verlegen
Greshoff, niet verwaarloosd worden. [...] Greshoff zal ook wel gedacht hebben, toen
hij deze titel koos, aan de bundel prozastukken van K. van de Woestijne, Janus met
het dubbele voorhoofd, uit 1906.’ (L. Gillet, Jan Greshoff, blz. 258).
Een handschrift van dit gedicht, met de aantekening van Greshoff ‘geschreven in
Maart 1932, ten huize van Arthur van Schendel, 25 Grande Rue Meudon Bellevue
(S. et O.), later nog lichtelijk gewijzigd’ in collectie-Greshoff LM. Afzonderlijk
uitgegeven als J. Greshoff, Janus Bifrons, Een debat in sonnetten, Stols, Maastricht,
Brussel, 1932. De opdracht is na de eerste druk weggelaten in de verschillende
uitgaven van de Gedichten.

besprekingen
G.H. 's-Gravesande in Het Vaderland, 26 oktober 1932.
J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, maart 1933, blz. 46-47.
Jan R.Th. Campert in De Nieuwsbode, 27 mei 1933.
Jan R.Th. Campert in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1933.
S. Vestdijk in Forum IV 11, 1032-1048 en IV 12, 1186-1203 (vooral 1199-1203);
dit essay is opgenomen in S. Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1939.
F. Closset in La Nouvelle Revue Critique (Paris), september 1936, bl. 394-406.

I 8, 474-498 Uren met Dirk Coster [2]
E. du Perron
I 8, 499 Wij loopen met zwerversvoeten op netgeharkte paden ... [g]
Cl. Bloem
bio- en bibliografische gegevens
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Louis de Bourbon, Clara Eggink en Jan Engelman

Clara Eggink, oktober 1934

1906 in Utrecht. Ze was journaliste en is getrouwd geweest met mr. J.C. Bloem (voor
Bloem zie notitie bij III 6, 542).
Ze debuteerde in De Gids van juni 1932. Haar werk werd besproken door Du
Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 16 december 1939.
Opgenomen in Clara Eggink, Schaduw en water, Stols, Maastricht, 1934.
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I 8, 500 De menschen en hun huizen zijn oud ... [g]
Cl. Bloem
Opgenomen in Clara Eggink, Schaduw en water, Stols, Maastricht, 1934.

I 8, 501-518 Het verboden rijk [8]
J. Slauerhoff
I 8, 519-520 De vlinder [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.
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I 8, 521-524 Het ‘orphische’ vuur op het ‘mantische’ altaar
Elisabeth de Roos
Bespreking van Transition 1932, an international workshop for Orphic creation,
Servire, Den Haag, 1932.

I 8, 525 Zeilavond [g]
Louis de Bourbon
bio- en bibliografische gegevens
Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon werd geboren op 27 december 1908
in Renkum. Hij studeerde rechten in Nijmegen, waar hij in 1933 de meesterstitel
behaalde. In 1934 werd hij redacteur van De Gelderlander en van 1936 tot 1938 was
hij secretaris van de directie van Het Soerabaiasch Handelsblad. In 1938 werd hij
burgemeester van Escharen, in 1941 burgemeester van Oss. In 1943 ging hij illegaal
werken en dook onder. In september 1944 nam hij het burgemeesterschap van Oss
weer op zich. Sinds 1946 wijdt hij zich aan de letterkunde.
Hij debuteerde in 1930, was mede-oprichter van Het Venster, waarvan hij in 1931
en 1932 redacteur was, werd in 1932 redacteur van Roeping en in 1933 van De
Gemeenschap, wat hij tot 1941 gebleven is. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook
in De Gemeenschap (1932-1935), Helikon (1932, 1933), Roeping (1932, 1933),
Groot Nederland (1932), Dietsche Warande en Belfort (1933-1935), Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift (1933, 1935) en De Gids (1934). Bibliografie in
Documentatiedienst LM/AMVC; biografie in LM; andere documenten, brieven en
knipsels in LM en AMVC; zie ook artikelen van Tim Visser in De Koerier
(Nederlandsch Indië) van 1 augustus tot 5 september 1936 en Het zoet Navarre door
Anton van Duinkerken in diens Verzamelde geschriften II, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1962.
Ter Braak aan du Perron 6 augustus 1932 (BW I, 261): ‘het vers van Bourbon
beviel mij bij herlezing verbazend slecht! Wat een vervelend broekje eigenlijk!’

I 8, 526-529 Panopticum. Anticritiek
Hendrik de Vries
Reactie op de Kroniek der Nederlandsche letteren van M. Nijhoff in De Gids, juni
1932, blz. 362-371, waarin Hendrik de Vries, Spaansche volksliederen, besproken
was. ‘Hij begaat alle fouten waarvan te verwachten was dat ze begaan zouden worden
(en over wier uitblijven ik meermalen in kleinere kring zekere verwondering uitte),
benevens eenige dwaasheden die zeker niemand kon voorzien. Ik vind er echter
aanleiding in, iets naders te schrijven over de verhouding van mijn vertaling tot het
origineel.’
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tegen Nijhoff vind ik ook heel goed; onze vriend Pom zal het bestaan
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van Forum erg vervelend beginnen te vinden, als hij dat niet sinds lang al doet. Vooral
het “technische” gepraat in deze anti-critiek lijkt mij in dit geval zoo doeltreffend.’

I 8, 530-531 Panopticum. Welk vakje?
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over de benoeming van dr. G. Révész tot hoogleraar aan de universiteit van
Amsterdam. Het was een probleem geweest of hij, experimenteel psycholoog, of
Rümke, diepte-psycholoog, benoemd zou worden, en verder was er getwist tot welke
faculteit hij moest horen. ‘Liever deponeere men Révész' hoofd bij de wiskunde, zijn
romp bij de letteren en zijn beenen bij de geneeskunde, dan dat men hem zoo vrij in
de lucht late hangen; liever hakke men de psychologie nu definitief in drie stukken,
dan dat men haar zou erkennen als een discipline, waarvoor de Hoogere Vakschool
geen etiquet zou kunnen vinden.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 528-530.

I 8, 531-532 Panopticum. Het publieke blauwtje
E. d[u]. P[erron].
Zie ook I 7, 468.
Naar aanleiding van de publieke weigering van Menno ter Braak, Albert Helman
en J. Slauerhoff om het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te aanvaarden. Citaat uit de Open brief van Slauerhoff in de Nieuwe
Arnhemsche Courant.
De een na laatste alinea is volgens Du Perron (BW IV, 420) een reactie op het
artikel Vorm of vent? van J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, juni 1932, blz. 101-104,
‘n.l. het gezwam van Jacques, die ons van wanbegrip beticht en van 2e
rangs-figuren-cultus (wie? Casanova? Stendhal?)’.
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negende nummer Gedateerd: September 1932
I 9, 533-552 Het verboden rijk [9 - slot]
J. Slauerhoff
I 9, 553-556 Schimp- en vloekverzen van het spaansche volk [g]
Hendrik de Vries
Opgenomen in Hendrik de Vries, Coplas, De Spieghel, Amsterdam, 1935.

I 9, 557, 583 Uren met Dirk Coster [3]
E. du Perron
I 9, 584 Scottish terrier in een koffiehuis [g]
Jan van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

I 9, 585 Circuslicht [g]
Jan van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

I 9, 586-601 Sheherazade of literatuur als losprijs
Raymond Brulez
‘[Sheherazade ontstond] eenvoudig bij het aanhooren van Rimsky-Korsakoff's werk
van denzelfden naam.’ (Raymond Brulez in Algemeen Handelsblad, 30 december
1933).
Met een vierde ingekort door Maurice Roelants (BW I, 185).

bio- en bibliografische gegevens
Raymond Ferdinand Martijn Jacob Gustaaf Brulez werd geboren op 18 oktober 1895
in Blankenberge. Hij studeerde Germaanse filologie aan de Vrije universiteit van
Brussel van 1912 tot 1914 en werd toen leraar. Na de oorlog was hij onder andere
burgerlijk vertaler in de dienst van de militaire kerkhoven, reiziger voor een
kolenhandel en corrector in een drukkerij. Ten slotte trad hij in
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Raymond Brulez, 1933

dienst bij het Nationaal Instituut voor Radio, waar hij adjunct-directeurgeneraal werd.
Hij debuteerde in 1911 in De Goedendag, het tijdschrift van de atheneumstudenten
in Elsene. In 1912 stichtte hij met vrienden het Franstalige Les Préludes. Ten tijde
van Forum publiceerde hij ook in Elseviers' Geïllustreerd Maandschrift (1932, 1935),
De Tijdstroom (1930-1934), Dietsche Warande en Belfort (1931-1935), Cassandre
en De Boekenkast.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook Karel Jonckheere,
Raymond Brulez, Manteau, Brussel, 1961.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in Raymond Brulez, Sheherazade of literatuur als losprijs, Steenlandt,
Kortrijk, [1932]. Aankondiging van de uitgever ‘van dit nieuwe boek
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van Brulez [met fragmenten] die reeds in verschillende voorname
Noord-Nederlandsche tijdschriften verschenen’ in AMVC.

besprekingen
Urbain van de Voorde in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 oktober 1932.
Het Vaderland, 25 november 1932.
Marnix Gijsen in De Morgenpost, 12 maart 1933.
Urbain van de Voorde in Dietsche Warande en Belfort, augustus 1933, blz. 609-613.

I 9, 602-604 Eckermann's gespräche mit Eckermann
Menno ter Braak
Bespreking van Emil Ludwig, Gespräche mit Mussolini, Zsolnay, Wien, 1932. Zie
ook I 10, 659-661, De tee van Ludwig.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 530-532.

I 9, 605-607 Panopticum. Het domste boek van de wereld
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van Paul Doumer, Livre de mes fils.
Doumer overleed op 7 mei 1932 nadat Paul Gorgoelof hem neergeschoten had.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage, 1936;
en in VWdP II, 458-460.

I 9, 607-608 Panopticum. Het links gerichte collectief
M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op het eerste nummer van het maandblad Links Richten. De verkiezing van
‘Miss Univers’ in Spa, waarvan in dit stuk sprake is, had Ter Braak bijgewoond, toen
hij met de Du Perrons in Spa was (BW I, 515).
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tiende nummer Gedateerd: Oktober 1932
I 10, 609-626 Heineke vos en zijn biograaf [1, voortgezet tot en met 12]
Richard Minne
Ter Braak aan Du Perron, 5 september 1932 (BW I, 282): ‘ik vond het, op goede
fragmenten na, vervelend van gewilde originaliteitsvisscherij.’ En op 6 oktober 1932
(BW I, 314): ‘Minne valt me erg mee, na herlezing!’
Afzonderlijk uitgegeven als Richard Minne, Heineke Vos en zijn biograaf, Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam, [1933]. Voor het gedeelte daarin dat niet in Forum is
opgenomen, zie de notitie bij het twaalfde nummer van de eerste jaargang.

besprekingen
Maurice Roelants in De Telegraaf, 21 december 1933.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 14 januari 1934 (VWtB V, 72-76):
‘De humor, die in de beste gedeelten raak is, schiet soms zijn doel voorbij en maakt
dan de indruk van een modernistisch systeem. De Vlaming in Minne wil zich dan te
heftig wreken op de provinciaal, die hij eens geweest is, en daarbij forceert hij meer
dan eens zijn stem. Geen symptoom kon ons beter bewijzen, dat Minne nog ver
afstaat van Elsschot en van Van Nijlen.’
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, april 1934, blz. 283-284.
Karel Leroux in De Stem, mei 1934, blz. 524-526 (Critisch Bulletin, blz. 156-158).

I 10, 627 De onderbroken wandeling [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

I 10, 628-630 De opvolgster [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Berijmd palet, De Waelburgh, Blaricum, 1933.

bespreking
K. Heeroma in Opwaartsche Wegen, februari 1934, blz. 417.

I 10, 631 De photographie [g]
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Bandontwerp door Jozef Cantré

Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1934.

I 10, 632-641 Een improvisatie
R. Blijstra
Ter Braak aan Du Perron, 6 oktober 1932 (BW I, 314): ‘Blijstra blijft dwingend
middelmatig; dit soort schijnt wel zijn maximum te zijn, als je die laatste novelletjes
vergelijkt.’

I 10, 642 Vrees [g]
H. Marsman
Opgenomen in H. Marsman, Porta nigra, De Gemeenschap, Utrecht, 1934; en in
VWM.

besprekingen
Anthonie Donker in De Stem, november 1934, blz. 1095-1100.
J.M.Ph. Uitman in Opwaartsche Wegen, november 1934, blz. 307.
Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw, 22 november 1934:
‘Het angstgevoel is een reëele vrees geworden, een vrees die
karakteristiekprotestantsch van gedaante is. Hier echter leven we misschien het meest
mee, omdat de dichter een zijner sterkste poëtische momenten had.’

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

I 10, 643-656 Uren met Dirk Coster [4]
E. du Perron
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Jan H. Eekhout
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I 10, 657 De waanzinnige [g]
Jan H. Eekhout
bio- en bibliografische gegevens
Jan Hendrik Eekhout werd geboren op 10 januari in Sluis. Hij was journalist en
maakte een tijd deel uit van de ‘jong-protestantse groep’ dichters.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Opwaartsche Wegen (1932), Het
Venster (1932, 1933), De Delver (1932, 1933), Helikon (1932), Stemmen des Tijds
(1932), De Nieuwe Gids (1932, 1933), Mork's Magazijn (1932), Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift (1933), Leven en Werken (1933), De Gemeenschap
(1934), De Vrije Bladen (1934) en De Stem (1934).
Autobiografie in Jan H. Eekhout, Vlucht naar de vijand, Brand, Bussum, 1954.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in Jan H. Eekhout, Doolagiën, Stols, Maastricht, 1932.

I 10, 658 L'histoire se répète [g]
Man Arnet [pseudoniem van Nol Etman]
bio- en bibliografische gegevens
Arnoldus Josephus Antonius Etman werd geboren op 30 mei 1910 in Den Haag.
Hij studeerde van 1929 tot 1936 Engels in Nijmegen.
Hij debuteerde in 1930 in De Gemeenschap. In juli 1931 richtte hij met Louis de
Bourbon, Jan Gin en Huub van der Grinten Het Venster op, waarvan hij tot maart
1933 redacteur was. Publiceerde ten tijde van Forum ook in Het Venster (onder
andere als Nol Etman in een interview met Man Arnet; een parodie op 's-Gravesandes
interview met S. Vestdijk - zie ook Den Gulden Winckel, juli 1933, blz. 131), De
Tijdstroom (1932, 1933), De Dijk (1932, 1933), Helikon (1933-1935) en De
Gemeenschap (1934).

I 10, 659-661 Panopticum. De tee van Ludwig
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van Emil Ludwig, Gespräche mit Mussolini, Zsolnay, Wien, 1932,
en een interview van mevrouw C. Kuiper-de Jongh met Ludwig in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
Zie ook I 9, 602-604, Eckermann's Gespräche mit Eckermann.
Opgenomen in het hoofdstuk Platen voor onderwijs in E. du Perron, De smalle
mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 462-466.

I 10, 661-662 Panopticum. Rembrandtvereering in rok
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Naar aanleiding van de Rembrandttentoonstelling in het Rijksmuseum.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter
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Ter Braak en Du Perron in Gistoux, ‘gesnord’ als Hitler en Nietzsche

Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 532-534.

I 10, 662-664 Panopticum. De maker van de ijzeren toren
E. d[u]. P[erron].
Opgenomen in het hoofdstuk Platen voor onderwijs in E. du Perron, De smalle mens,
Querido, Amsterdam, 1935; en in VWdP II, 454-457.
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elfde nummer Gedateerd: November 1932
I 11, 665-670 Verzen van vroeger [g]
Moeder [Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen ...]
De baggerman
Bij het doodsbed van een kind
Moeder [Als vader slaapt gelijk een rustig beest ...]
Tot den arme
De bedelaar
Willem Elsschot [pseudoniem van Alfons de Ridder]
Zie ook II 1, 34-38.

bio- en bibliografische gegevens
Alphonsus Josephus de Ridder werd geboren op 7 mei 1882 in Antwerpen en overleed
op 31 mei 1960 in Antwerpen. Na studie aan de Antwerpse Handelsschool, die hij
in 1904 voltooide, ging hij in de handel en werkte onder andere in Parijs, Rotterdam
en Brussel. In de eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Antwerpen, ging na de
oorlog in het reclamevak en is dat tot het laatst blijven beoefenen.
In 1900 stichtte hij met onder anderen Ary Delen, Karel van den Oever, Lode
Baekelmans en Herman Teirlinck het tijdschrift Alvoorder, waarin hij gedichten in
Tachtigersstijl publiceerde. Zijn proza had niet veel succes. In 1932 maakte hij kennis
met J. Greshoff ‘die mij aanzette nog wat te schrijven, wat ik gedaan heb (Kaas en
Tsjip).’ (Elsschot aan het Gemeente-Archief van Den Haag, 17 juni 1936). Ten tijde
van Forum publiceerde hij ook in Groot Nederland (1934, 1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook Bernard-Frans van
Vlierden, Willem Elsschot, Desclée de Brouwer, Brugge, 1958, en Garmt Stuiveling,
Willem Elsschot, Manteau, Brussel, 1960.
Op aandringen van Ary Delen (prof. A.J.J. Delen, 1883-1960, toen
adjunctconservator van het museum Plantin-Moretus in Antwerpen), J. Greshoff en
Jan van Nijlen stond Elsschot zijn verzen van 1907-1909 ter publikatie af aan Forum.
Volgens mededeling van het AMVC had Elsschot zelf de verzen niet meer en moest
hij op 6 september 1932 Van Nijlen om een afschrift vragen. Hij vroeg zich
aanvankelijk af of hij de gedichten niet aan Greshoff voor Groot Nederland moest
aanbieden. Niet alle gedichten waren gedateerd; de nietgedateerde mocht Van Nijlen
dateren met ‘Rotterdam 1908’.

besprekingen van de tijdschriftuitgave
Henri Borel in Het Vaderland, 14 november 1932, vond naar aanleiding van het
tweede Moeder dat ‘J. van Elschot’ ‘geen last van ethiek, noch van hart’ kon hebben.
Reactie van Du Perron hierop in BW I, 357, een panopticumbijdrage die Ter Braak
afkeurde.
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‘[de gedichten] blijken geheel tot de soort van verzen te behooren, die door dit
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tijdschrift theoretisch met strijdvaardigheid wordt verdedigd en practisch
voortgebracht. Dit laatste geschiedt door Elsschot met veel talent.’
Pertinax (= Gerard Walschap) in Dietsche Warande en Belfort, januari 1933, blz.
70-72.
Opgenomen in Willem Elsschot, Verzen van vroeger, Enschedé, Haarlem, 1934;
en in VWE. (Correspondentie over deze uitgave tussen J. van Nijlen en J. van Krimpen
(directeur Enschedé) in collectie-Van Nijlen LM).

besprekingen van de boekuitgave
Anthonie Donker in De Stem, mei 1934, blz. 493-496:
‘Ondergang is het gegeven van deze gedichten, en verbitterd tekort aan geluk.’
Menno ter Braak in Het Vaderland, 6 mei 1934 (VWtB V, 171-177).
Anton van Duinkerken in De Gids, november 1934:
‘Thans geldt Willem Elsschot als de voorlooper eener generatie van nuchteren en
waakzamen, die het een verdienste achten, den droom te ontluisteren en het sprookje
op te helderen tot nonsens. [...] De tijd, die zulke reacties op het menschenleven voor
haar beste poëzie houdt, is onverbiddelijk een tijd van ondergang.’
Maurice Roelants in De Telegraaf 1934:
‘Wij hadden in Vlaanderen onder meer de poëzie van “als de ziele luistert”. Willem
Elsschot heeft er een snijdend accent aan toegevoegd: “als de blik onverbiddelijk
is”.’
J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, januari-februari 1935, blz. 6-7:
‘Van welk een miserabel valsch pathos wordt veel van het werk van den nog
steeds, geloof ik, mateloos overschatten Heine daarbij vergeleken!’
S. Vestdijk in Groot Nederland, juli 1937 (welk nummer grotendeels aan Elsschot
gewijd was), noemde in een stuk op blz. 32-39 de gedichten van Elsschot ‘de
wortelstok der Forumpoëzie’.

I 11, 671-690 Het schrijverspalet
Menno ter Braak
besprekingen
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 november 1932: ‘de
grondgedachte van dit essay verdient de sterkste bestrijding [omdat het] alles aantast
wat ons dierbaar is en zin en waarde van de kunst tracht te ontkennen.’
Pertinax (= Gerard Walschap) in Dietsche Warande en Belfort, januari 1933, blz.
70-71:
Ter Braak heeft gelijk en wat hij zegt is zoo essentieel belangrijk dat het door een
ander, op sympathieke en beleefde wijze, noodzakelijk moet herzegd en herschreven
worden, indien de literaire doddelaars er in gelukken de aandacht van zijn critische
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bitterheid.’
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage,
1935 en in VWtB III, 400-418.
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I 11, 691-696 De bruiloft
F.C. Terborgh [pseudoniem van dr. R. Flaes]
bio- en bibliografische bijzonderheden
Reijnier Flaes werd geboren op 14 januari 1902 in Den Helder. Na zijn eindexamen
gymnasium in Den Haag (tegelijk met Elisabeth de Roos) ging hij rechten studeren
in Utrecht, waar hij in 1929 promoveerde. Daarna trad hij toe tot de buitenlandse
dienst van het ministerie van buitenlandse zaken. Ten tijde van Forum was hij
achtereenvolgens in Bern en Madrid werkzaam. Hij was bevriend met J. Slauerhoff
over wie hij enige herinneringen heeft gebundeld (Slauerhoff, Herinneringen en
brieven, Stols, 's-Gravenhage, 1949) en die hier en daar in zijn werk ook optreedt.
Hij schreef ook de inleiding bij Schrijvers Prentenboek 6, J. Slauerhoff.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Helikon (1932-1935; in juni 1933 als
R. Flaes, in oktober 1934 als F.C.T.) en in Groot Nederland (1934).
Documenten en brieven in LM.
Opgenomen in F.C. Terborgh, De condottiere, gedrukt door de paters Lazaristen
in Peking, 1940; en in F.C. Terborgh, De condottiere en andere verhalen, Boucher,
's-Gravenhage, 1960.

I 11, 697 Afscheid [g]
Jan Engelman
Opgenomen in Jan Engelman, Tuin van Eros en andere gedichten, Querido,
Amsterdam, 1934; en in VGE.

bespreking
J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, juni 1935, blz. 68.

I 11, 698-718 Uren met Dirk Coster [5-slot]
E. du Perron
I 11, 719 Idibus Martii [g]
J.J. van Geuns
bio- en bibliografische bijzonderheden
Jan Jacob van Geuns werd geboren op 25 februari 1893 in Zierikzee en overleed op
6 maart 1959 in Amsterdam. Hij was een klasgenoot van M. Nijhoff en Victor E.
van Vriesland op het Haagse gymnasium. Studeerde rechten in Leiden waar hij in

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

1919 promoveerde. Na een paar jaar gewerkt te hebben op een advocatenkantoor
werd hij griffier bij de rechterlijke macht, wat hij tot zijn 65ste gebleven is.
Hij debuteerde in 1920 met een gedicht in Groot Nederland en publiceerde ten
tijde van Forum ook in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1932, 1933,
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Slauerhoff en F.C. Terborgh, Algeciras, juni 1934

J.J. van Geuns, december 1926
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1935), Helikon (1932-1935), De Gids (1932-1934), De Gemeenschap (1932, 1933,
1935), De Nieuwe Gids (1933, 1935), Groot Nederland (1933, 1934) en De Stem
(1934).
Bibliografie in LM. Levensbericht over Van Geuns door H.C. Rümke in Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-1961, Leiden,
1961.
Ter Braak aan Du Perron, 26 mei 1932 (BW I, 208, 209): ‘Verder hebben de
epigonen Grauls en van Geuns ons met verzen overplast! Ik ben tegen alles. Het is
allemaal even klef en middelmatig.’

I 11, 720-723 Opschorting
Elisabeth de Roos
I 11, 724-740 Heineke vos en zijn biograaf [2]
Richard Minne
I 11, 741-742 Panopticum. Braaf, goedaardig en weerloos
M[enno]. t[er]. B[raak].
Zie ook I 7, 401 en I 11, 742.
Opmerkingen bij ‘het einde van het bloedbad, dat mijn collega in eenige nummers
van dit tijdschrift onder de termen van Dirk Coster heeft aangericht. [...] Niet zonder
schaamte heb ik onder de door du Perron geciteerde plaatsen passages moeten
aantreffen, waarvan ik mij scherp herinnerde, dat zij mij eens bedwelmden door hun
verleidelijke sonoriteit; en al te vaak heb ik moeten erkennen, dat de uren, die de
polemist in het gezelschap van Coster doorbracht, ook op mij werden verhaald.’
Verder een reactie op de kritiek van A. den Doolaard in De Gemeenschap, die
kwaad was geworden omdat de ‘brave, goedaardige en weerlooze’ Dirk Coster was
bezwadderd. ‘Wat mij het meest getroffen heeft in deze apologie van den rusteloozen
Mitropa-conquistadore den Doolaard is niet zijn meer en meer gebruikelijk beroep
op de menschelijkheid in het wilde weg, maar wel zijn amicale definitie van het
karakter van den man, dien hij zoo gul in bescherming neemt. [...] Tempora mutantur:
de hovelingen verdedigen thans blijkbaar niet meer hun Koning, maar hun nar.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in M. ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 534-535.

I 11, 742-743 Panopticum. Bij de vorige aantekening
E. d[u]. P[erron].
Zie ook I 7, 401 en I 11, 741.
Den Doolaard had Du Perron bedreigd met een pak slaag als hij de publikatie
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van de Uren niet zou staken. ‘Indien ik deze Balkanese fantazieën voor ernst ging
nemen, zou ik mijn bedreiger, die immers tweemaal zoveel spieren bezit dan ik, en
blijkens gepubliceerde foto zelfs een paar ribben meer, moeten aankondigen dat ik
destructief en laf genoeg zou kunnen zijn om een ongevraagd hospodar in mijn
huiskamer te beschieten.’
Reactie van Hendrik de Vries in II 1, 74-75.
Zie ook Du Perron aan Ter Braak, 1 oktober 1932 (BW I, 309-311, e.v.).

I 11, 743 Panopticum. De aesthetiek der kleermakers
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant waarin
op gezag van de kunsthistoricus prof. Huib Luns de kunst van de kleermaker op één
lijn gesteld werd met de andere kunsten.
‘Schreeuwt deze jonge kunst (waar er thans zooveel slechtgekleede heeren
rondloopen) niet om een Liga? En om een doorwrochte aesthetiek, waarin behalve
de Coupe ook monografisch het Vest, de Broek en het Absolute Pak worden
opgenomen?
Oudere litteratuur: Pygmalion van Bernard Shaw en het bekende werk van Paul
Poiret.’
Toespeling op de Filmliga, die een serie monografieën over filmkunst uitgaf. Ter
Braak aan Du Perron, 10 maart 1933 (BW I, 474): ‘Gisteren opgebeld door de
teekenaar van de kleermaker, die ik destijds in Panopticum vernachelde. Hij wou
weten, hoe dat boek van Poiret heette! Doodernstig.’
Paul Poiret (1879-1944) was een beroemd Frans modeontwerper, die in 1930 zijn
memoires, En habillant l'époque, uitgaf.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 536.

I 11, 744 Panopticum. De geredde loopbaan
E. d[u]. P[erron].
Over het redden van een schrijversloopbaan.
Opgenomen in het hoofdstuk Platen voor onderwijs in E. du Perron, De smalle
mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 466-467.
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twaalfde nummer Gedateerd: December 1932 (uitgekomen op 6
december 1932 (brief van D. Zijlstra aan J. Greshoff, 7 december
1932, in LM))
Het twaalfde nummer was bedoeld als ‘propagandanummer’ (BW I, 288). De late
verschijning kwam door ‘een kwestietje over Heineke Vos. We moesten daarmee in
deze jaargang klaarkomen en zaten nu met een onmatig groot stuk voor dit nummer.
Er is toen nogal wat oponthoud geweest omdat ik Maurice wenschte te consulteeren,
je weet dat zulks tijdroovend is.’ (brief van E. Bouws aan J. Greshoff, 5 december
1932, in LM; zie ook BW I, 374 en 378).

I 12, 745-755 's Konings poppen
S. Vestdijk
I 12, 756-768 Pro domo [g]
J. Greshoff
Du Perron aan Ter Braak, 9 december 1932 (BW I, 385): ‘Het gedicht van Jan ... gààt
(eigenlijk ben ik totaal “fed-up” van dezen toon en kan ik, op de 26 stukjes, er
ongeveer 7 of 8 waardeeren.)’
Voor een beschouwing over de reeks Louis Gillet, Jan Greshoff, blz. 271-282.
Afzonderlijk uitgegeven als J. Greshoff, Pro domo, De Waelburgh, Blaricum, 1933
(met een opdracht: Uxori meae); en in de verschillende uitgaven van de Gedichten.

besprekingen
Willem Elsschot besprak in brieven aan J. Greshoff van 11, 12 en 13 april 1933 en
van 3 mei 1933 (beide in LM), de gedichten en noemde de nummers 23 en 26 ‘het
meest naar mijn hart’.
Jan R.Th. Campert in De Nieuwsbode, 27 mei 1933.
Anthonie Donker in De Stem, juni 1933, blz. 608-616.
G.H. 's-Gravesande in Het Vaderland, 7 juni 1933:
‘Van al zijn poëtische geschriften is dit wel het meest op den man af. Maar daardoor
is het ook, naar het mij voorkomt, een sluitstuk. Hierna kan, voor mijn gevoel, niets
meer van dezen aard komen.’
Jan R.Th. Campert in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1933.
P.H. Ritter jr. in Utrechtsch Dagblad, 14 juli 1934: ‘Het hoogtepunt van Greshoff's
persoonlijkheid heeft hij o.i. bereikt in het snerpende gedicht Pro Domo.’
W.A. Kramers in Den Gulden Winckel, augustus 1934.
Johan Koning in Nederland, december 1934, blz. 1027-1032.
Johan W. Schotman in Nederlandsche Bibliographie, december 1934.
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I 12, 769-772 Schildersintelligentie
Van Uytvanck
Zie ook II 2, 113-122, A.C. Willink.
Geïllustreerd met vier reprodukties van portretten van Van Uytvanck: mr. Frans
Coenen, Raoul Hynckes, Marja en Miss L.W.

bio- en bibliografische gegevens
Valentijn Edgar van Uytvanck overleed in 1950 in Bochum (zie ook BW III, 483).
Hij tekende onder andere portretten van schrijvers voor De Stem.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Den Gulden Winckel (1932) en De
Stem (1934).
Brieven in LM.

I 12, 773-774 Liefde aan zee [g]
Ernest Michel
bio- en bibliografische gegevens
Ernest Michel werd geboren op 25 november 1900 in Eindhoven en overleed op 6
april 1960 in Malden. Hij voerde als fascist fel verzet tegen misstanden in de
rooms-katholieke kerk, onder andere in Neo-Communisten, uit geheime notulen, De
Christophore, Malden, 1932. Tengevolge daarvan plaatste de bisschop van Den Bosch
in november 1932 dat boek op de Index en verbood hem in 1933 de sacramenten te
ontvangen. Na de tweede Wereldoorlog werd hij tot gevangenisstraf veroordeeld om
zijn politieke houding in de oorlog. Tegen het eind van zijn leven sloot hij zich aan
bij de Benedictijnen van het klooster Slangenburg in Doetinchem.
In 1932 gaf hij met Henri Bruning en Ernst Voorhoeve het weekblad De
Christophore uit. Ten tijde van Forum publiceerde hij verder in Helikon (1932) en
Werk (1933).
Brieven, documenten en knipsels in LM.
Ter Braak aan Du Perron, 9 december 1932 (BW I, 384): ‘het vers van Michel
hebben wij, om met Bouws te spreken, toch maar aardig verbeterd en dus eigenlijk
zelf geschreven; maar zonder gekheid, het is een sympathiek gedicht.’ (De toespeling
op Bouws verwijst naar een opmerking van Du Perron - BW I, 360 - die zijn aandeel
in Het verboden rijk nogal zwaar liet wegen.)

I 12, 775-797 Heineke Vos en zijn biograaf [3 - slot]
Richard Minne
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I 12, 798 Verveling [g]
Louis van Loo
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bio- en bibliografische gegevens
ontbreken, behalve dat hij ten tijde van Forum ook publiceerde in Helikon (1932)
en Groot Nederland (1933, 1935).
Du Perron aan Ter Braak, 9 december 1932 (BW I, 385): ‘Louis van Loo is eigenlijk
prullig (ik heb spijt dat ik deze gedichten nam nu ik ze bij elkaar afgedrukt zie); [...]
tegen Louitjes van Loo stem ik voortaan altijd tegen, hoe geschikt de jongens zelf
dan ook zijn.’

I 12, 799 Heimwee naar het zuiden [g]
Louis van Loo
I 12, 800 Circus [g]
Louis van Loo
I 12, 801-806 Anthonie Donker als autoriteit
E. du Perron
Naar aanleiding van Anthonie Donker, Terzake, Beschouwingen over litteratuur en
leven, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1932, en Anthonie Donker, De schichtige
Pegasus, Critiek der poëzie omstreeks 1930, Stols, Brussel, 1932. Voor gegevens
over Anthonie Donker zie notitie bij IV 5, 465.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 436-442.

I 12, 807 Vacantie [g]
R. van Aart
Du Perron aan Ter Braak, 9 december 1932 (BW I, 385): ‘Van Aart is aardig, maar
zwak (Slauerhoff-achtig).’
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

besprekingen
Ernst Groeneveld in De Avondpost, 16 april 1939:
‘Is het wonder, dat wij nu, na zooveel droefgeestige jaren van pretentie-poëzie
met een school achter zich, het gehoor een beetje kwijt zijn en het gevoel wat
afgestompt is en we maar amper de zuiverheid ondergaan van een toch zoo ontroerend
(bah, wat een woord voor een gedicht van 1939!) schoon vers als Vacantie.’
E. du Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 22 juli 1939:
‘sterk onder Slauerhoff's [...] invloed staa[t] Vacantie (dat op-en-top navolging is
van Pastorale en De gouvernante.)’
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Carry van Bruggen

I 12, 808-809 Panopticum. In memoriam Carry van Bruggen
M[enno]. t[er]. B[raak].
Carry van Bruggen, schrijfstersnaam van Caroline Lea de Haan was geboren op 1
januari 1881 in Smilde en pleegde zelfmoord op 16 november 1932 in Laren.
Ter Braak had grote bewondering voor haar Prometheus (1919) en Hedendaagsch
fetichisme (1925).
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 537-538.
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I 12, 809-811 Panopticum Polemiek en tijdschriftleiderschap
E. d[u]. P[erron].
Du Perron aan Ter Braak, 12 november 1932 (BW I, 346): ‘Mijn polemische
zwanenzang wellicht!’
‘Aan de vooravond van een nieuwe jaargang (hoe sierlik drukt de tijdschriftleider
zich uit eer hij het zelf weet) vraag ik mij af welk gedrag mij verder het beste voegt.
Mijn verantwoordelijkheid drukt zwaar op mijn polemiese ader; anderzijds zou ik
misschien minder tot de polemiek genood worden zonder deze verantwoordelikheid.
[...] Neen, de groei van mijn verantwoordelikheid bezorgt mij een drang om geruime
tijd te rusten op mijn polemiese lauweren, om het nogmaals te zeggen met gevoel
en waardigheid. Misschien schrik ik af en toe nog wel op - als tussen deze lauweren
een tè kwaadaardig insekt mij bezoeken komt - maar mijn bedoelingen aan de
vooravond van deze twede jaargang - en daarom alleen schreef ik dit stukje - zijn
meer dan tijdschriftleiderachtig goed.’
Gedeeltelijk opgenomen in VWdP II, 460-462.

I 12, 811-812 Panopticum. Salverda contra Multatuli
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een boekje van prof. dr. Salverda De Grave, La Hollande, waarin
stond ‘les observations, parfois géniales de [Multatuli] cachaient de dilettantisme’.
Van de moderne schrijvers prees hij vooral Ina Boudier-Bakker en Jo van
Ammers-Küller.
‘Had Multatuli toch maar zijn best gedaan verschillende generaties van één enkele
familie te laten herleven in plaats van de generatie der Droogstoppels en Slijmeringen
te vermoorden, dan had ook hij zijn schouderklopje mee naar Frankrijk kunnen
nemen.’
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het jaar 1933
België
Alice Nahon overlijdt. Hendrik Conscience wordt herdacht.

Brits-Indië
Na een vastenactie wordt Gandhi uit gevangenschap ontslagen.

Von Hindenburg en Hitler, januari 1933

Duitsland
In januari treedt het kabinet-von Schleicher af. Hitler wordt rijkskanselier, von Papen
waarnemend rijkskanselier, Hermann Goering rijksminister zonder portefeuille.
Hitler zal ‘in plaats van de woelige instincten weer de nationale discipline tot leidend
beginsel van ons leven verheffen.’ Joseph Goebbels kondigt aan dat ‘de Joden van
de Rote Fahne op hun brutale gezicht zullen worden geslagen.’

Dimitrof, Popof, Tanef en Van der Lubbe

Op 27 januari brandt het gebouw van de Rijksdag af. De Nederlander Marinus
van der Lubbe wordt in het gebouw gearresteerd en bekent de dader te zijn. Ernst
Torgler en andere vooraanstaande communisten worden op verdenking van
medeplichtigheid ook gearresteerd. De volgende dag kondigt de regering een
noodverordening ter bescherming van het Duitse volk tegen het communistische
gevaar af. Communistische kranten en organisaties worden verboden. Bij de
Rijksdagverkiezingen op 5 maart behalen de nazi's 44 procent van de stemmen en
het Schwarz-Weiss-Rot-Front van de film- en krantenmagnaat Adolf Hugenberg en
von Papen acht procent. Op 8 maart nemen overal nazi's het gezag in handen en
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en Goering verklaart dat de politie er niet is
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Ludendorff, Hitler en Roehm

om Joodse winkeliers en gauwdieven te beschermen. Op 13 maart wordt Joseph
Goebbels minister van voorlichting en propaganda. De Rijksdag geeft Hitler
wetgevende macht tot 1 april 1937.
Joodse artsen, rechters, hoogleraren en ambtenaren worden ontslagen ‘omdat ze
links zijn’. Goering verklaart dat de regering nooit zal toestaan dat iemand alleen
maar vervolgd wordt omdat hij een Jood is.
Als er in de hele wereld boycotacties georganiseerd worden tegen de Duitse
Jodenvervolgingen, organiseert het nazi-comité tot bescherming tegen de Joodse
gruwel- en boycothetze een boycot tegen Joodse bedrijven. Makelaars worden daarvan
uitgezonderd omdat die belangrijk zijn voor de Duitse economie. Het ritueel slachten
wordt verboden. Honderden vluchtelingen komen dagelijks Nederland en Denemarken
binnen. De NSDAP stelt een ‘Mitgliedersperre’ in omdat de toeloop van nieuwe
leden te groot is.
De rijkskommissaris van justitie, Frank, verklaart op het congres van juristen:
‘Wij voeren de strijd tegen de Joden op een manier die in overeenstemming is met
het culturele peil van het Duitse volk.’
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Linkse schrijvers worden uit de Schrijversbond gezet. Op 10 mei worden op
feestelijke plechtigheden op de Duitse universiteiten boeken van ‘pro-bolsjewistische,
defaitistische, decadente en pacifistische schrijvers’ als Marx, Freud,
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Renn, Brecht, Toller, Sinclair en Helen Keller op de brandstapel geworpen. Goebbels
verklaart dat het tijdperk van een geraffineerd Joods intellectualisme voorbij is. De
rector van de universiteit van Berlijn treedt af uit protest. Joodse studenten mogen
pas plaats nemen in collegezalen als alle arische studenten zitten.
Alfred Hugenberg treedt uit het kabinet en zijn partij ontbindt zichzelf. Op het
advies van Goering om nu ook hún ‘partijwinkel’ maar te sluiten, ontbindt de
Centrumpartij zich. De sociaal-democratische partij is dan al verboden wegens
hoogverraad. De Stahlhelm, bond van oud-frontsoldaten gaat op in de NSDAP, de
vakbonden heffen zichzelf op.
Op 20 juli constateert Hitler dat de nationale revolutie voltooid is. De Hitlergroet
wordt de groet voor alle Duitsers. In Pruisen wordt voortaan de doodstraf met de bijl
voltrokken en het afschrikkingselement in het strafrecht wordt versterkt.
Rijkskommissaris Frank: ‘Wij zullen ervoor zorgen dat de misdadiger in Duitsland
weer zal sidderen en dat de fatsoenlijke mens zich veilig voelt.’ In een Bruinboek
constateert een internationaal comité dat de brand in het Rijksdaggebouw met
medeweten van Goering moet zijn gesticht. In het proces

Hitler en Goebbels, februari 1934

dat op 21 september begint, bekent Van der Lubbe weer. Tegen hem en tegen Torgler
wordt de doodstraf geëist; de uitspraak is doodstraf voor Van der Lubbe, vrijspraak
voor Torgler en de Bulgaar Dimitrof.
Op 9 november betuigt de Liga van Christelijke Duitse burgers van niet-arische
afstamming trouw aan de regering.
Op 12 november worden er Rijksdagverkiezingen gehouden. Men kon alleen voor
de NSDAP stemmen, andere stemmen waren ongeldig. De NSDAP kreeg 92,2 procent
van de 43 miljoen stemmen. Tegelijk werd een volksstemming over de
regeringspolitiek gehouden: 93,5 procent van de kiezers zei ja.
Stefan George overlijdt.

Hitler ontvangt Mussolini, 1938
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Engeland
Winston Churchill houdt felle betogen in het Lagerhuis tegen de gebeurtenissen in
Duitsland, die tot officiële Duitse protesten leiden. John Galsworthy overlijdt.

Frankrijk
Het kabinet Paul-Boncour wordt opgevolgd door dat van Edouard Daladier, dat wordt
opgevolgd door dat van Albert Sarraut, dat wordt opgevolgd door dat van Camille
Chautemps, het 28ste sinds 1918.

Indonesië
Op 4 februari nemen bemanningsleden van de kruiser Zeven Provinciën onder leiding
van korporaal Boschart zestien van hun officieren gevangen in de haven van Olehleh
(Atjeh) en stomen op naar Soerabaja om te protesteren tegen een salarisverlaging
van 17 procent voor het marinepersoneel en de arrestatie van vijftig betogende
matrozen (op 31 januari was er al op drie andere schepen gemuit). In Straat Soenda
wordt zonder waarschuwing een bom op het voordek geworpen (volgens
marine-autoriteiten bedoeld op de boeg, maar verkeerd terechtgekomen): achttien
doden en 25 gewonden.
Kapitein-luitenant ter zee P.E. Eikenboom, commandant van de Zeven Provinciën
wordt uit zijn functie ontzet omdat hij niet op waarschuwingen van de politie en de
commandant zeemacht gelet had. In het najaar spreekt de Zeekrijgsraad in Soerabaja
gevangenisstraffen van zes tot achttien jaar, meestal zwaarder dan de eis, uit tegen
de muiters.
In juli wordt een Nederlandsch-Indische Fascistische Organisatie gesticht tegen
communisme en te ver doorgevoerde democratie, voor gezag en Oranje.
Soekarno wordt wegens opruiïng gearresteerd en het vergaderrecht van zijn partij,
de PNI, beperkt.

Nederland
In januari en april wordt Willem van Oranje herdacht.
De NSB houdt zijn eerste landdag. Mussert verklaart bij verscheidene gelegenheden
dat Mussolini en Hitler Europa tegen het communisme behoed hebben. In februari
ontbindt de regering de Tweede Kamer omdat zij er niet langer mee kan samenwerken.
Na verkiezingen, waarin anti-revolutionairen, communisten en het nieuw opgerichte
Verbond voor Nationaal Herstel (voor gezag, nationale geest en rijkseenheid,
voorzitter generaal Snijders) winst maken, treedt het crisiskabinet-Colijn op.
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De regering verbiedt in juli ambtenaren lid te worden van communistische,
anarchistische en fascistische partijen en waarschuwt tegen SDAP en NVV; het
verbod geldt niet voor de NSB.
De Vara mag de Internationale niet meer uitzenden.
Henri Borel, Hein Boeken en A. van Collem overlijden.

Oostenrijk
Dollfuss stelt een dictatuur in. Alle grondwettelijke vrijheden worden opgeheven.
Het standrecht wordt ingevoerd. De regering treedt fel op tegen communisten en
nazi's.

Spanje
De regering neemt strenge maatregelen tegen de rooms-katholieke kerk.
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Ir. Soekarno, augustus 1933

Verenigde Staten
President Roosevelt krijgt dictatoriale volmacht doordat het Congres een half jaar
op reces gaat.

Volkenbond
Op voorstel van Nederland zal er hulp verleend worden aan Joodse en andere
vluchtelingen uit Duitsland. Duitsland treedt uit de Volkenbond.
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INHOUD*)
BLZ.

AART, R. VAN, Op een Scheikundeleeraar 291
ARNET, MAN, Ik en de Saxopkonist

372

BENDIEN, J., De nieuwe Zakelijkheid in 292
de Schilderkunst
BOURBON, LOUIS DE, Enfantine

109

BOURBON, LOUIS DE, Salomé

110

BOURBON, LOUIS DE, Desperado

111

BOURBON, LOUIS DE, Late Rit

112

BRAAK, MENNO TER, Dr. Dumay verliest 1 123, 207, 261, 377, 454
BRAAK, MENNO TER, Hitler, Ebenbild
des Herrn

341

ELSSCHOT, WILLEM, Tot den Arme

34

ELSSCHOT, WILLEM, De Bult spreekt

35

ELSSCHOT, WILLEM, De Klacht van den 36
Oude
ELSSCHOT, WILLEM, Het Huwelijk

38

FRENKEL, M.B., Boef

453

GANS, J., Contraflirt met de Revolutie

304

GELDEREN, JAAP VAN, De
197
Verantwoordelijkheid van de Kunstenaar
GRESHOFF, J., A.C. Willink

113

GRESHOFF, J., De Historische Hagenaar 373
HARRENSTEIN-SCHRÄDER, A., De nieuwe 292
Zakelijkheid in de Schilderkunst
MARSMAN, H., ‘Naamloos en Ongekend’ 54
MARSMAN, H., De Dood van het
Vitalisme

256

MARSMAN, H., Terugkeer uit den
Vreemde

429

MARSMAN, H., Ontmoeting in het Donker 431
MARSMAN, H., Katholieke Poézie

488

*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.
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MOUW, JOH. ANDERAS DÈR, Nagelaten 331
Verzen
BLZ.

NIJLEN, JAN VAN, Treurmarsch voor twee 413
Ooms
NIJLEN, JAN VAN, Het Ziekenhuis

414

NIJLEN, JAN VAN, De oude Idealist

415

NIJLEN, JAN VAN, Ziekte

416

PERRON, E. DU, Over Poëzie met
Voorbeelden

61

PERRON, E. DU, Flirt met de Revolutie

81

PERRON, E. DU, De smalle Mens

163

PERRON, E. DU, Een Hollander dicht een 318
Spaansche Ballade
PERRON, E. DU, Bij een trio
Toneelprestaties

478

PUTMAN, WILLEM, De Maaltijd

100

ROOS, ELISABETH DE, De manier voor
goede Verstaanders

39

SLAUERHOFF, J.*, Nachtelijke
Wapenschouwing

249

SLAUERHOFF, J. *, Aardbeving Nicaragua 252
SLAUERHOFF, J. *, Dialogue Mystique

253

SLAUERHOFF, J. *, De Dood van Dutrou 417
Bornier
TERBORGH, F.C., De Grieksche

367

VESTDIJK, S., Tuinen bij Wind en Weer

50

VESTDIJK, S., Hovelingen

202

VESTDIJK, S., De Verleider

204

VESTDIJK, S., De Kermismeid

205

VESTDIJK, S., Narcissus

206

VESTDIJK, S., Over de Dichteres Emily 346, 432
Dickinson
VRIES, HENDRIK DE, Drie Gedichten van 57
Edgar Allan Poe
VRIES, HENDRIK DE, Vier Gedichten van 189
Edgar Allan Poe
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VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Inleidende 329
Aanteekening bij de Nagelaten Verzen
van Joh. Andreas dèr Mouw
VRIESLAND, VICTOR E. VAN, De Prins
weergekeerd

161

Panopticum-stukken van: MENNO TER 74, 157, 244, 325, 407, 490
BRAAK, J. GRESHOFF, L. VAN DER KEY,
J. LAST, H. MARSMAN, E. DU PERRON,
ELISABETH DE ROOS, J. SLAUERHOFF, S.
VESTDIJK, HENDRIK DE VRIES
Reproducties naar: OTTO DIX, SPIES,
KANDINSKY, EOWARD WADSWORTH en
A.C. WILLINK.
INHOUD*)
BLZ.

AART, R. VAN, Uit Vrees

613

BINNENDIJK, D.A.M., Het Portret

780

BOURBON, LOUIS DE, Moeder

529

BOURBON, LOUIS DE, Spahi

723

BOURBON, LOUIS DE, Nocturne

724

BOURBON, LOUIS DE, Klacht

889

BRAAK, MENNO·TER, Jakob Wassermann 701
en ‘Die Sammlung’
BRAAK, MENNO·TER, Paapsche
Sympathieën

743

BRAAK, MENNO·TER, Een Schrijver na
zijn Dertigste Jaar

841

BUYLE, FRANS, Uitbloei

888

DEBROT, COLA, De Mapen

561, 686, 732

ELSSCHOT, WILLEM, Kaas

497, 595, 659, 705, 781

FRENKEL, M.B., De Minnaar

741

FRENKEL, M.B., Noordwijk

742

GRESHOFF, J., Bruine Liedjes

794

GROOT, TAEKE DE,
Zondagmiddag-emotie

685

MARSMAN, H., Drijfzand

614

MIJLEN, J. VAN, Carpe Diem

862

*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.
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MIJLEN, J. VAN, De desperate Dronkaard 863
PERRON, E. DU, Als Voorbeeld van
Hygiëne

519

PERRON, E. DU, Aan Ambrosia

550

PERRON, E. DU, De Menselike Staat bij 581
Kookpunt
PERRON, E. DU, De Grote Dingen van de 641
Planken
PERRON, E. DU, Written in Dejection

797
BLZ.

REDACTIE, Overgang

835

REULING, JOSINE, Een oude Meneer en
Ik

532

ROOS, ELISABETH DE, Het Sprookje voor 725
het Sprookje
ROOS, ELISABETH DE, Bij een ‘Slechte
Roman’

890

SLAUERHOFF, J., Samenval

638

SLAUERHOFF, J., Fernando Po

640

SLAUERHOFF, J., Cherchez la Femme

811

SLAUERHOFF, J., Oud

836

SLAUERHOFF, J., Nog

837

SLAUERHOFF, J., Nocturne

838

SLAUERHOFF, J., Territorio

840

STEEN, ERIC VAN DER, Zuidelijke
Bloemenmarkt

895

VARANGOT, VICTOR, Het Evangelie der 542
Ironic
VARANGOT, VICTOR, Illusie.

885

VESTDIJK, S., Kampong in Soerabaja

593

VESTDIJK, S., Potiphar's Vrouw

594

VESTDIJK, S., Eine neue Kritik über Prust 619
VESTDIJK, S., Een, Twee, Drie, Vier, Vijf 673
VESTDIJK, S., Valéry en het Duitsche
Vers

761

VESTDIJK, S., Het Veer

864
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VOORTMAN, ALBERT C.A., Als tante
Aagje heeft nagedacht

810

VRIES, HENDRIK DE, De Verbijsterde

517

VRIES, HENDRIK DE, Spaansche
Volksliederen

880

WALSCHAP, GERARD, Trouwen

625

Panopticum-stukken van: MENNO TER
BRAAK, J. GRESHOFF, CHR. DE GRAAFF,
E. DU PERRON, A. VIGOLEIS THELEN, S.
VESTDIJK.
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forum maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van Menno ter Braak [,] E. du Perron [en] Maurice Roelants [;]
redactie-secretaris Everard Bouws
Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam
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tweede jaargang
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eerste nummer Gedateerd: Januari 1933
II 1, 1-33 Dr. Dumay verliest ... [1, voortgezet tot en met 6]
Menno ter Braak
opdracht
voor A.F.
Du Perron aan Ter Braak, 27 oktober 1933 (BW II, 203): ‘In Dumay is de opdracht
“Aan A.F.” véél minder sympathiek dan “Aan Ant Faber”; vooral nu Ant geen Faber
meer heet. Waarom heb je dat niet laten staan?’ (op 2 augustus 1933 waren Ant Faber
en Menno ter Braak getrouwd). In het door Du Perron gecorrigeerde typoscript van
Dr. Dumay verliest ... (in LM) staat in het handschrift van Du Perron ‘Voor Ant
Faber’; daar is met potlood ‘Voor A.F.’ van gemaakt en zo luidt ook de opdracht in
Forum en in de boekuitgave. Zie Ter Braak over opdrachten in I 6, 396.
Du Perron had de hoofdstukken ook titels gegeven (zie het typoscript) maar die
heeft Ter Braak weggelaten (BW I, 406).
Ter Braak is in maart 1931 begonnen te ‘fantaseeren’ over het boek (BW I, 76).
De eerste titel was Jan en zijn kleine zeemeermin (BW I, 100) maar in augustus
stond de definitieve titel blijkbaar vast: ‘Ik zelf heb de eerste pagina's van Dr. Dumay
geschreven.’ (BW I, 136). Het schrijven werd beïnvloed door de ongunstige kritieken
die zijn Hampton Court (Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1931) kreeg (BW I, 143).
Het boek (‘Voor den goeden verstaander is het een uitkleepartij van mezelf zonder
weerga’ - BW I, 263) was eind augustus 1932 klaar en Ter Braak stuurde het aan Du
Perron. Die ‘verslond’ het: ‘het is bijna 2 x zoo goed, dunkt me, als H. Court, en
vooral: veel meer roman; het is, zou ik zoo zeggen, een ongewoon vlotte, een bijna
angstig vlotte (vanuit ons standpunt bekeken) roman, die ook bij het groote publiek
een behoorlijk succes zou moeten hebben.’ (BW I, 270, met uitvoerige detailkritiek;
reactie op die kritiek door Ter Braak in BW I, 273-278). Reactie Maurice Roelants
geciteerd in BW I, 284.
Begin november 1932 begon Du Perron aan de ‘ontluizing’ van het boek (BW I,
338).
Arthur van Schendel waardeerde het (BW I, 422), maar H. Marsman vond het
‘verrot en Robbersiaansch, banaal en geesteloos’ (BW I, 444), ‘niet een Robberskant
eraan, maar heelemaal Robbers, en slechter’ (H. Marsman aan J. Greshoff, brief in
LM). Herman Robbers, hoofdredacteur van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift,
was een bekend schrijver van psychologische romans).
Marsman wilde fragmenten van zijn eigen roman Angèle Degroux in Forum
opgenomen zien; voor de moeilijkheden daarover zie BW II, 6 e.v.
Afzonderlijk verschenen als Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest ..., Nijgh en Van
Ditmar, Rotterdam, 1933.
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bespreking van de tijdschriftuitgave
Dirk Coster in De Stem, juli-augustus 1933, blz. 777-778:
‘Gebrek aan afstand tot het object, gebrek aan scheppende fantasie verraden
onmiddellijk den geboren niet-romanschrijver.’

besprekingen van de boekuitgave
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 oktober 1933: ‘Wij
hadden, eerlijk gezegd, liever een minder uitstekenden doch minder gewonen roman
van hem gehad.’
Anton van Duinkerken in De Tijd, 2 november 1933 (VGvD II, 167-170).
H. van Buitensorgh (waarschijnlijk G.H. 's-Gravesande, die in Buitenzorg geboren
was) in Het Vaderland, 8 november 1933.
E. Elias in Provinciale Groninger Courant, 11 november 1933.
J.W.F. Werumeus Buning in De Telegraaf, november 1933.
De Literaire Gids, 24 november 1933, blz. 3.
Frans Coenen in Groot Nederland, december 1933, blz. 573-574:
‘Ik dacht niet, dat Menno ter Braak zooveel “inhoud” had, naïevelijk gezegd.’
Anthonie Donker in De Stem, december 1933, blz. 1240-1243 (Critisch Bulletin,
blz. 348-351):
‘Deze roman van een burgerlijke vergissing is mij sympathiek, voorzoover de
schrijver ervan niet aarzelt, behalve een half dozijn medespelers ook zijn hoofdfiguur,
de sterk op hem lijkende Dr. Dumay, te laten afgaan. Al is het dan ook maar even.
Daarmee is de roman echter nog niet goed.’
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, december 1933, blz. 226-227:
‘De schrijver forceert bijna iedere episode en trekt haar in 't belachelijke.’
Albert Kuyle in De Maasbode, 16 december 1933:
‘Geen enkel geestesbestanddeel uit [dit boek] kan in een katholiek ook maar iets
anders dan afkeer en apologetische strijdbaarheid wakker roepen.’
Marnix Gijsen in De Boekenkast, januari 1934, blz. 154-155.
P. de Bruin SJ in Boekenschouw, 15 januari 1934, blz. 410-411:
‘een beetje les in de zedelijkheid of een vervelende winteravondcursus in
philosophie zouden dr. Ter Braak nog wel iets kunnen leeren, omtrent de oorzaken
van zijn verlies. (Een boek voor ervaren lezers.)’
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, januari 1934, blz. 67-69.
Kees van Bruggen in Algemeen Handelsblad, 20 januari 1934.
Albert Helman in De Groene Amsterdammer, 18 februari 1934.
Han Jonkers in Roeping, februari 1934, blz. 334-336.
Anton van Duinkerken in De Gids, maart 1934, blz. 583-591:
‘[Dr. Dumay's] heele levensavontuur bestond erin, begrepen te worden door Menno
ter Braak. Hij heeft als analytisch preparaat een zekere beteekenis voor het
laboratorium der Nederlandsche romankunst, maar hij verdraagt geen buitenlucht.
Hij is geen held.’
H. de Bruin in Opwaartsche Wegen, juni 1934, blz. 148:
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‘We kennen langzamerhand het phenomeen ter Braak in onze letteren. Het wachten
is er nu maar op dat datzelfde leven, waartegenover hij zoo koelafzijdig staat, hem
“den kerel” (dien hij zich waant) eens een optater verkoopt

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

131

waarvan hij zoo bijkomt, dat hij een boek schrijft dat ontroert. Dan is hij meteen
boven-Jan.’
Victor Varangot in een onuitgegeven essay, Menno ter Braak (drukproef in LM):
‘[Na Hampton Court] is de roman Dr. Dumay verliest ... iets minder oprecht, iets
geraffineerder. De filmeske ensceneering verraadt de invloed van Huxley's Point
Counter Point.’

II 1, 34-38 Verzen van vroeger [g]
Tot den arme
De bult spreekt
De klacht van den oude
Het huwelijk
Willem Elsschot

Zie ook II 11, 665-670.
Ter Braak aan Du Perron, 20 november 1932 (BW I, 356): ‘Van Greshoff eenige
verzen van Elsschot gekregen, die ook weer heel goed zijn (je hebt ze al gelezen,
schrijft hij). Vooral Het huwelijk vind ik bijzonder sterk van toon. Trouwens, die
bult is ook best.’
Opgenomen in Willem Elsschot, Verzen van vroeger, Enschedé, Haarlem, 1934;
en in VWE.
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II 1, 39-49 De manier voor goede verstaanders
Elisabeth de Roos
Over Virginia Woolf.

II 1, 50-53 Tuinen bij wind en weer [g]
S. Vestdijk
Ter Braak aan Du Perron, 19 december 1932 (BW I, 400): ‘Tuinen bij Wind en Weer
I van Vestdijk; dat is voor mij het meesterlijkste vers, dat ik in jaren las! Bijna poëzie
pure, ik lach een beetje om mezelf, dat ik het zoo prachtig vind!’ Opgenomen in S.
Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1936.

besprekingen
Menno ter Braak in Het Vaderland, 2 juli 1936 en in Menno ter Braak, De
duivelskunstenaar, Een studie over S. Vestdijk, Astra Nigra, Den Haag, 1943 (VWtB
IV, 213-216).
H. Marsman in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 juli 1936.

II 1, 54-56 ‘Naamloos en ongekend’
H. Marsman
De titel is ontleend aan de Dertigste strophe van Andries de Hoghe.
‘Ik wilde dat ik het feit dat ik verzen geschreven heb geheel ongedaan kon maken.
Of liever het feit dat ik verzen heb gepubliceerd. Ik [...] ben niet bestand tegen de
onzuivere zelfverdubbeling die door publicatie ontstaat, of liever die al-schrijvend
ontstaat en misschien ontstaan moet, en die door publicatie, door aanraking met
menschen versterkt en verwikkeld wordt. [...] Het ergste is de literatuurgeschiedenis:
te zien hoe een stuk van mij verleden is geworden, historie, versteening, het ligt in
een museum, een mausoleum, het ligt op een kerkhof en verspreidt lijkenlucht.’
Opgenomen in VW M II.

bespreking
Pertinax (= Gerard Walschap) in Dietsche Warande en Belfort, maart 1933.

II 1, 57-60 Drie gedichten van edgar Allan Poe [g]
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Alleen [Alone]
De stad in zee [The city in the sea]
De vallei der onrust [The valley of unrest]
Hendrik de Vries
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Hendrik de Vries en Leen Müller, Groningen, 1942

Zie ook II 3, 189-196.
Over de verhouding van Hendrik de Vries tot Poe: Constant van Wessem, Mijn
broeders in Apollo, Stols, 's-Gravenhage, 1941, blz. 89.
Opgenomen in Hendrik de Vries, Romantische rhapsodie, Vertaalde gedichten,
De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam, Antwerpen [1939].

II 1, 61-73 Over poëzie met voorbeelden
E. du Perron
Bespreking van Aldous Huxley, Texts and pretexts, An anthology with commentaries,
Chatto and Windus, London, 1932.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934 onder
de titel Over poëzie, en in VWdP II, 468-480.

II 1, 74-75 Panopticum. Nagekomen opdrachten, te plakken in het nieuwste
werk van Du Perron [g]
Hendrik de Vries
Reactie op E. du Perron, Uren met Dirk Coster (zie I 7, 401-423).
Zie ook II 3, 248, II 4, 328 en II 11, 829.
De Vries liet ruimte open om ‘in te plakken de afbeelding van den Heere du
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Perron, door Pascal Pia uit Erts 1929’. Daaronder kwam het volgende onderschrift:
‘Dit 's Eduard,* fiks hoofd van Forum's dichtrenkroeg,
Die Nijhoff in De Gids een bange schrik aanjoeg,
Die als een pijlaar, van geen stormgeweld bewogen
Zag met een fieren moed den Doolaard onder d'oogen,
Die gansch de letterbent in opspraak heeft gebracht,
Met wakk'ren Menno's hulp de Schoonheid afgeslacht,
En thans, verzekerd van de bijval zijner makkers,
De menschlijkheid ontmomt in Coster en zijn rakkers.’

Dit onderschrift is een parodie op een onderschrift bij een portret van Wigbolt van
Ewsum, erfgrietman van Vredewold (Groningen) in de zestiende eeuw.
Het verwijst ook naar I 11, 742-743 (zie notitie daarbij).
Vervolgens liet De Vries Dirk Coster in dichtvorm aan het woord en eindigde met:
‘Hendrik spreekt:
Perron, ik zie: de regels kent gij slecht,
Vuurbanderilla's krijgt geen stier die zoo goed vecht.
Wel zijn de paarden die hij neemt natuurlijk mager
En schonkig, maar ik blijf er bij: 't Is liegen
Als men hem durf ontzegt.
Haast beter dan die bul uit Huxley's fokkerij
Heeft afgerekend met Antonius de ketterjager,
Liet hij Sint Jan onze Engelman toch prachtig vliegen?’

De laatste regel doelt op het gedicht van E. du Perron, Voor een paradijsvaarder (I
4, 236); de twee voorlaatste op De moderne ketterjager, een artikel van Ter Braak
in De Vrije Bladen, april 1930 (VWtB I, 387-399).
Opgenomen in Hendrik de Vries, Capricho's en rijmcritieken, Kroonder, Bussum,
1946, waar ook de toelichting gedeeltelijk aan ontleend is.

II 1, 75 Panopticum. Perron spreekt [g]
E. d[u]. P[erron].
Het voorgaande gedicht van Hendrik de Vries eindigde met: ‘Perron spreekt
(desverkiezend in te vullen)’. Het antwoord van Du Perron luidt:
‘O Vries, wiens rake geest ons aller lever kittelt,
Die Spaansch en vriezig beide, stier en paard kapittelt,
En onbecosterd voortleeft: is het ònze schand,
Wanneer, bij al wat de Ernst verbraakt heeft hierbeneden,
Tot voedsel onzer hoorns we als braak-held zien aanbeden

*

Vergeef mij, zoo 'k de naam naar 't Nederduitsch verfomfaai; Dus brult nog Neerlands leeuw,
schoon Frankrijks haan triomf kraai.
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Niets dan dit schonkig paard, in 't vette Polderland?
Gij die een volksstam wordt, doch blijft een frissche kwant,
De bloedgeur van uw coplas kon als melk verzuren,
Klonk door Kastielje nog, als ging het eeuwig duren,
Het krolsche kerkgezang van 't vadsig Onverstand!’

‘De wijze waarop Du Perron invulde toont aan, dat hij de strekking niet geheel
begreep: niet hij, maar Coster werd vergeleken met een stier.’
Opgenomen in Hendrik de Vries, Capricho's en rijmcritieken, Kroonder, Bussum,
1946, waar ook de toelichting aan ontleend is.

II 1, 75-77 Panopticum. Fantast en occultist
S. Vestdijk
Bij de dood van Gustav Meyrink (overleden op 4 december 1932), schrijver van
onder andere Der Golem. Vestdijk bewondert vooral stukken uit zijn Des Deutschen
Spiessers Wunderhorn.

II 1, 77-78 Panopticum. Noodkreet om voorlichting
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van de openbare discussie tussen Menno ter Braak en Victor E. van
Vriesland over Schoonheidszin en persoonlijkheid op 14 december 1932. Verslag
daarvan in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1932; zie ook BW I, 392.
Bieling, waarvan sprake is in dit stuk, is de schilder Herman Frederik Bieling,
geboren op 21 juni 1887 in Rotterdam.

II 1, 78-80 Panopticum De lof van Chanterou
Gr[eshoff].
Over Rafaël Dubois, alias Chanterou, die valse Dufy's, Vlamincks en Utrillo's gemaakt
had, die in Amsterdam geveild waren.

II 1, 80 Panopticum. Chaos
M[enno]. t[er]. B[raak].
Voor een geopperde maar niet overgenomen aanvulling van Du Perron zie BW I,
361.
Over de kleuren van de reeksen in The Albatross Modern Continental Library.
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tweede nummer Gedateerd: Februari 1933
II 2, 81-99 Flirt met de revolutie
E. du Perron
Het vervolg op dit stuk is De smalle mens, II 3, 163-188.
Du Perron aan Ter Braak, 17 februari 1931 (BW I, 66):
‘Ik schreef een stuk naar aanleiding van Trotsky in de cahiers, waar ik werkelijk
nogal trotsch op ben; ik zal het meenemen naar Holland, alsook een groot stuk over
mijn ex-“verhouding” tot Marsman.’
De plaatsing van het stuk werd uitgesteld ‘tot na Coster’ (BW I, 194) en op 22 juni
1932 ‘bijgewerkt en van een slotstuk voorzien’ (BW I, 242); na het slotstuk kwam
nog een stuk op 17 oktober 1932, en op 3 december 1932 vroeg Du Perron het stuk
terug om het bij te werken (BW I, 376). Het zou in twee keer geplaatst moeten worden
(BW I, 389). De titels van beide stukken werden nu ook vastgesteld. Eerst zouden
beide stukken samen De dilettant en de revolutie geheten hebben (BW I, 242).
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 482-500.

besprekingen
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 februari 1933.
Jacques Gans in Forum, april 1933 (zie II 4, 304-316, Contraflirt met de revolutie).

II 2, 100-108 De maaltijd
Willem Putman
bio- en bibliografische gegevens
Willem Putman werd geboren op 7 juni 1900 in Waregem en overleed op 3 september
1954 in Brugge. Na studie aan het St.-Amandscollege in Kortrijk werd hij vertaler
bij het ministerie van justitie en was daarna, van 1926 tot 1944, inspecteur van de
openbare bibliotheken van West-Vlaanderen. Na de bevrijding werd hij wegens
collaboratie ontslagen.
Op zijn achttiende schreef hij al toneelstukjes die zijn vader, Palmer Putman,
schrijver van ‘volkse toneelspelen’ zelf uitgaf. Hij schreef veel voor het Vlaamse
amateurs- en beroepstoneel en was onder andere toneelrecensent voor de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Vader en ik was zijn eerste roman. Na de oorlog schreef hij
romans onder het pseudoniem Jean du Parc. Ten tijde van Forum publiceerde hij in
Dietsche Warande en Belfort ook een fragment uit Vader en ik (1933).
Brieven, documenten en knipsels in AMVC en LM.
Ter Braak aan Du Perron, 2 juni 1932 (BW I, 214): ‘Verder heb ik een aan
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Willem Putman, 1929

Forum gezonden roman, Mijn vader en ik, van Willem Putman gelezen, dien ik
werkelijk zeer veelbelovend vind en op veel punten zelfs buitengewoon geslaagd.
[...] Er is een kostelijke familiescène in, waarbij als maar gezopen wordt, zonder dat
het pallietersch toegaat.’
Du Perron aan Ter Braak, 4 februari 1933 (BW I, 439): ‘alleen het fragment van
Putman beschouw ik als de blamage van Forum, en als een ernstige toenadering van
ons tot Felix Timmermans.’
Opgenomen in Willem Putman, Vader en ik, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1933.

besprekingen
Boekenschouw, november 1933.
Marnix Gijsen in De Boekenkast, 1 december 1933.
Constant van Wessem in Den Gulden Winckel, december 1933, blz. 232.
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Eva Raedt-de Canter in Groot Nederland, december 1933, blz. 572-573.
Den Gulden Winckel, december 1933.
Urbain van de Voorde in De Stem, september 1934, blz. 902-905 (Critisch Bulletin,
blz. 270-273):
‘Een groots, een centraal gebrek in dezen roman, waartoe wellicht alle andere
onvolkomenheden terug te brengen zijn, is de opvallende vulgariteit van den toon.’
Paul de Vree in Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en novellisten, Eenhoorn,
Mechelen, 1936:
‘Men kan hem om zijn oog voor het stereotypisch-gewordene een zekeren lof
toezwaaien. Maar het ligt er bovenop: Putman wil niet gewoon doen, is veranderlijk,
volgt de mode op den voet, flirt met de kunst.’

II 2, 109 Enfantine [g]
Louis de Bourbon
Opgenomen in Louis de Bourbon, In extremis, Stols, Maastricht, 1936.

II 2, 110 Salome [g]
Louis de Bourbon
II 2, 111 Desperado [g]
Louis de Bourbon
II 2, 112 Late rit [g]
Louis de Bourbon
Opgenomen in Louis de Bourbon, In extremis, Stols, Maastricht, 1936.
Du Perron aan Ter Braak, 4 februari 1933 (BW I, 439): ‘De verzen van Bourbon
zijn heel, heel onbeduidend, zoo bij elkaar, en heusch niet veel beter dan die van
Louis van Loo.’

II 2, 113-122 A.C. Willink
J. Greshoff
Met vier reprodukties naar werk van A.C. Willink: Het gele huis (1928), Late
bezoekers van Pompeji (1931), Jobstijding (1932) en De ontmoeting (1932).
Zie ook I 12, 769-772 Schildersintelligentie.
De schilder Albert Carel Willink werd geboren op 7 maart 1900 in Amsterdam; hij
illustreerde onder andere werk van Du Perron.
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Du Perron met A.C. Willink in Amsterdam

Du Perron aan Ter Braak, 17 december 1932 (BW I, 397, zie ook I, 398, 402, 430):
‘Ik kreeg een stuk van Jan over Willink, met zóó'n doorhollen naar den verkeerden
kant (een ànderen verkeerden kant) en zoo'n slechtverwerkte toepassing van sommige
dingen uit je Démasqué, dat ik er eerlijk gezegd griezelig van werd. Ik stuurde het
hem terug, vòl aanteekeningen, ofschoon ik ook dat ellendig vind.’
E. Bouws aan J. Greshoff, 22 december 1932 (brief in Greshoff-collectie LM):
‘Ik vind het vooral in de feitelijke karakteriseering zeer geslaagd, het inleidende
gedeelte zou misschien wel iets korter hebben gekund. Ik had Willink met Wilma
gisteravond bij mij, hij was zelf met het stuk bijzonder ingenomen.’
Later ontstonden er moeilijkheden met Willink over de keus van de reprodukties
waar ook Du Perron zich mee inliet (zie correspondentie Bouws-Greshoff in LM).

II 2, 123-156 Dr. Dumay verliest... [2]
Menno ter Braak
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II 2, 157 Panopticum. Sancta simplicitas
M[enno]. t[er]. B[raak].
Zie ook De prins weergekeerd, II 3, 161-162.
De Gids, januari 1933, was helemaal gewijd aan Willem de Zwijger, die in 1533
geboren was. De aflevering opende met een gedicht van redacteur A. Roland Holst,
De prins weergekeerd. Daarna kwam een groot stuk van de redacteursecretaris, prof.
dr. H.T. Colenbrander, Willem van Oranje, dat begon met een kleine notitie: ‘Dit
werk wil niet voor een, nog zoo beknopte, nieuwe biografie van Oranje gelden. Het
wil hem niet anders eeren, dan door de geschiedenis der Nederlanden van 1555 tot
1584 in hoofdtrek voor te stellen; spreke zij naar zij stem heeft.’
Het accent in die notitie moest blijkbaar vallen op nieuwe. Dr. P.N. van Eyck en
prof. dr. P. Geyl beschuldigden in een open brief in het Algemeen Handelsblad van
13 januari 1933 prompt Colenbrander van plagiaat van Pirenne en Fruin. Colenbrander
antwoordde in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 januari 1933. De
mederedacteuren van Colenbrander openden het februarinummer van De Gids met
een Verklaring, waarin ze zeiden ‘hun antwoord op den brief, die dr. P.N. van Eyck
en prof. dr. P. Geyl hun allen hebben doen toekomen en met onridderlijke haast
wereldkundig gemaakt, op te schorten tot zij kennis zullen hebben genomen van de
bevindingen der commissie van onderzoek, ingesteld door curatoren der
Rijks-Universiteit te Leiden, in overleg met het Senaatsbestuur.’ Ze verklaarden wel
alvast ‘dat bewuste misleiding door den redacteur-secretaris door hen niet wordt
aangenomen.’
Op 9 februari 1933, dus na dit nummer van Forum, werd het rapport van die
commissie bekend gemaakt (zie bijvoorbeeld knipselcollectie-Van Eyck in LM). De
vraag of de beschuldigingen tegen Colenbrander juist waren, werd ‘in hoofdzaak
bevestigend’ beantwoord (Colenbrander had ruim 80 bladzijden van de 128 ontleend
aan Pirenne, wat de commissie een ‘ontstellend feit’ noemde), maar de commissie
keurde het af dat Van Eyck en Geyl hun brief aan De Gids onmiddellijk ‘voor het
forum der publieke opinie hadden gebracht’. (Die brief zou volgens de schrijvers op
10 januari verzonden zijn, maar op 16 januari had de redactie van De Gids nog niets
ontvangen.)
In De Gids van maart 1933 zei de redactie dat zij bij het afwegen van de ‘misslag’
van hun mederedacteur en zijn ‘kwart-eeuw van ongebroken toewijding en noeste
diensten aan het tijdschrift’ de verdienste en gave het zwaarst had bevonden.
Eind 1933 traden R.N. Roland Holst, A. Roland Holst, M. Nijhoff, J.D. van der
Waals jr en D. Crena de Iongh uit de redactie als protest tegen het aanblijven van
Colenbrander ondanks zijn belofte dat hij eind 1933 zou aftreden. (BW I, 506-507).
Du Perron aan Ter Braak, 23 januari 1933 (BW I, 422): ‘Colenbrander lijkt me
een rotzak, en ik hoop dat men het hem per eere- en andere raden aan den lijve zal
doen ondervinden, maar de toon van het stuk van Van Eyck en Geyl is toch ook om
bij te kotsen. Wat een “nationaliteit” in de passage die ik aanstreepte! Kan je ze niet
rustigweg verneuken? En als je dan weet, dat het
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zuiver persoonlijke rancune is - al vind ik dit op zichzelf niet zoo erg - die zich achter
al die nationale hooggeleerd- en waardigheid verschuilt.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 538-539.

II 2, 157-159 Panopticum. Moscou gaat droomen
H. Marsman
Naar aanleiding van causerieën van Jef Last (verslag in Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 14 januari 1933) en Sam Goudsmit.
Voor Jef Last zie de notitie bij II 6, 495-496.
Samuel Goudsmit (1884-1954) schreef historische romans en romans die in Joodse
milieus speelden; hij werkte mee aan Links Richten, het blad waar Last redacteur
van was.
De opmerking van Marsman over ‘de imbecielen van het Gartmanplantsoen’ slaat
op de leden van de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring die aan het
Kleine-Gartmanplantsoen ligt. Verder maakt Marsman toespelingen op de roman
Marianne van Jef Last (De Baanbreker, Servire, Den Haag, 1930) en Cement van F.
Gladkow, dat in 1929 in Nederlandse vertaling van C. Anargas verschenen was bij
Holkema en Warendorff, Amsterdam.
Opgenomen in VWM III.

II 2, 159-160 Panopticum. De tyranny verdrijven?
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een artikel van J. Greshoff in Den Gulden Winckel, december
1932, over de ‘tirannie’ van de boekhandel.
Henri Zagwijn, van wie sprake is in dit stukje, ‘de bespiegelende Henri Zagwijn,
wiens geest neigde tot “alchimistisch” onderzoek van klankwaarden’ (W.A. Wagener,
Muziek aan de Maas, [1968], blz. 164) was een van de oprichters van de Vereeniging
voor Hedendaagsche Muziek (later Nederlandse afdeling van de International Society
for Contemporary Music).
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derde nummer Gedateerd: Maart 1933
II 3, 161-162 De prins weergekeerd
[E. du Perron, zie BW I, 447, e.v.]
Voor een variant op strofe 4 zie BW I, 451.
Voor achtergrond zie de notitie bij II 2, 157.
Hoewel het een typische Panopticumbijdrage is, waren er wel redenen om het
nummer ermee te openen. Het gelijknamige gedicht van A. Roland Holst had De
Gids van januari 1933 geopend en ‘ik wou er nl. onze “Oranje-hulde” van maken en
niet een panopticum!’ (BW I, 459).
Opgenomen in het hoofdstuk Panopticum op rijm in E. du Perron, De smalle mens,
Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 618-620.

II 3, 163-188 De smalle mens
E. du Perron
opdracht Aan André Malraux
André Malraux, geboren 1901, en Du Perron waren sinds november 1926 vrienden
(VWdP II, 176); Malraux droeg La condition humaine aan Du Perron op, die het voor
de Wereld-Bibliotheek vertaalde onder de titel Het menselijk tekort. De sombere
revolutionair aan het slot van het artikel is Malraux (BW I, 406).
De titel is ontleend aan Pierre Drieu la Rochelle, Une femme à sa fenêtre, 1930
(zie het citaat op II 3, 177).
Dit artikel is een vervolg van II 2, 81-99; zie ook de notitie daarbij.
Ter Braak aan Du Perron, 27 december 1932 (BW I, 403-405): ‘Bij fragmenten
pakt je stuk me ineens hevig, dan komen er weer stukken, die ik alleen met
intellectueele belangstelling lees. Tegen het einde wordt het bijzonder goed en
direct-persoonlijk. Maar ik voor mij heb het idee, dat je de “gevaren” (of zelfs maar
de mogelijkheid van bestaan) van een werkelijk consequent-collectivistische
maatschappij in W. Europa overschat. Of wij leven er al in (als leerarenkuddedieren
etc.) òf wij krijgen het hoogstens relatief iets beroerder. [...] Ben ik misschien al zoo
gewend aan een idioot gareel, dat zelfs het Sovjet-gareel mij niet zoo benauwt als
jou? Afgezien dan van de gewetensvrijheid; maar dat is een quaestie van
volkerentemperament. Ik geloof eenvoudig niet aan russische methoden in Nederland
of Frankrijk - tenzij als intermezzo.’
Reactie van Jacques Gans in II 4, 304-316.
Anonieme reactie in IV 10, 1024-1025.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 501-526.
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Du Perron in Spa, 1932

besprekingen
W.A. Kramers in Den Gulden Winckel, november 1934, blz. 175-176.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 4 november 1934 (VWtB V, 332-338):
‘Du Perron luidt, zonder pathetische manieren en op zijn manier, een noodklok;
hij, die het individualisme door en door kent, weet, dat het niet aangaat zich op dit
oogenblik pedant op zijn intellect en cultureele waarden te verheffen; daarom tracht
hij de “smalle mens” en “ons deel van Europa” te rechtvaardigen door het te beproeven
aan de theorieën van het historisch-materialisme en van Mussolini; hij zet het
ontleedmes in het eigen “geesteslichaam”, als ik die paradox gebruiken mag. [...] Dit
boek verdedigt met de grootst mogelijke luciditeit den mensch tegen den tooneelspeler,
de “menschelijke waardigheid” tegen de menschelijke aanstellerij.’
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 november 1934.
Anton van Duinkerken in De Gids, maart 1935, blz. 338-344:
‘De groote belangstelling, welke hij opeischt, verdient hij niet en wie ze hem gunt,
maakt niet alleen zichzelf, maar ook hèm belachelijk, want een talent als het zijne
verdraagt geen groote bewonderaars, al zou het er om schreeuwen. Het is echter een
reëel talent, dat zoekt naar een doel. De smalle mens brengt verslag uit van dat, tot
heden, vruchtelooze zoeken. Wat anderen in stilte met zichzelven in het reine zouden
brengen, hangt deze auteur aan de groote klok. Dit noemt men “eerlijk” tegenwoordig;
men zou het weleer met evenveel recht “onbeheerscht” of “losbandig” hebben
genoemd, en men zou er zich nauwelijks voor geïnteresseerd hebben.’
Tonia de Bilt (= M. Nijhoff) in De Stem, juli-augustus 1935, blz. 826-828 (Critisch
Bulletin, blz. 218-220):

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

‘Hetgeen het lezen van du Perron's boeken in hooge mate bemoeilijkt, is de
onverwerktheid der stof.’
J. van Heugten in Boekenschouw 28 (1934-1935), blz. 337-342.
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Hendrik de Vries

II 3, 189-196 Vier gedichten van Edgar Allan Poe [g]
De slaapster [The sleeper]
Annabel Lee [Annabel Lee]
De worm veroveraar [The conqueror worm]
Het betooverde paleis [The haunted palace]
Hendrik de Vries
Zie ook II 1, 57-60.
Opgenomen in Hendrik de Vries, Romantische rhapsodie, Vertaalde gedichten,
De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam, Antwerpen [1939].

II 3, 197-201 De verantwoordelijkheid van de kunstenaar
Jaap van Gelderen
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II 3, 202-203 Hovelingen [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.
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II 3, 204 De verleider [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

II 3, 205 De kermismeid [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

II 3, 206 Narcissus [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

II 3, 207-243 Dr. Dumay verliest... [3]
Menno ter Braak
II 3, 244-245 Panopticum. De oud-helden
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van reacties op de muiterij op de Zeven Provinciën (zie daarvoor
het historisch overzichtje over 1933).
Zie voor de toespeling op Colenbrander de notitie bij II 2, 157.
De Witte is de Nieuwe of Litteraire Sociëteit in Den Haag.
De ingezonden stukken waar Ter Braak op reageert waren van L.H.W. van Sandick
in Het Vaderland, 7 februari 1933 en van J.W. van Nouhuys, oudgezaghebber van
de marine, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 februari 1933.
Een heel andere reactie was die van het linkse blad Links Richten, dat in het
februarinummer een artikel van Gerard Vanter (Gerard J.M. van het Reve sr.) opnam
over ‘de prachtige daad der mannen van de Zeven Provinciën’ en het maartnummer,
een ‘matrozennummer’, helemaal wijdde aan de kwestie van de Zeven Provinciën.
Du Perron aan Ter Braak, 22 februari 1933 (BW I, 458):
‘Je panopt. over die officieren is maar zoo half waar, lijkt mij, dat ik het er eigenlijk
heelemaal mee oneens ben. Vooral voor menschen die er hun vak van gemaakt
hebben, is de Van Speyck-houding toch altijd nog beter (en zelfs sympathieker) dan
die van M'Aarsbergen. Maar jij wilt de helden van “De Witte” te lijf, alzoo ... Ik vind
het overigens best. Ik zou anders een panopticumpje over
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officieren kunnen schrijven, waar de jou sympathieke schijtlaarzen bekaaid van af
zouden komen, - zonder me te beroepen overigens op hh. Van Sandick en Van
Nouhuys, “De Witte” en de heroïek der ingezonden stukken.’

II 3, 245-247 Panopticum. De amazone is coming man
E[lisabeth]. de R[oos].
Naar aanleiding van de film Acht Mädels im Boot van Erich Waschneck.

II 3, 247-248 Panopticum. Het schrijvers-Eden
Gr[eshoff].
De Russische schrijver Vsevolod Ivanov had in Parijs gezegd dat de Sowjet-Unie
het enige land ter wereld was ‘waar zélfs een dichter die ver beneden het middelmatige
blijft van zijn vakverdiensten kan leven.’
Greshoff zou nu graag van Ivanov willen weten ‘of schrijvers die nu toevallig niet
dwepen met de heerschende staat van zaken óók duizend roebel per vel druks en per
vijf duizend exemplaren ontvangen; of auteurs die er niet over denken om de rug
van den heer Stalin schoon te likken, óók recht hebben op een suite van vertrekken
in het Literaire Besjeshuis.’

II 3, 248 Panopticum. Klacht [g]
S. V[estdijk].
Reactie op de bijdrage van Hendrik de Vries in II 1, 75, waarin als rijmwoord op
Vestdijk pest-lijk gebruikt was.
‘[...] Als pest-lijk!? Neen, dat had
Ik nooit verwacht; o, dat
Vergalt mij al uw woorden...
O, dichter van de Nacht
Uit 't ijzig-strenge Noorden,
Dát had ik nooit verwacht...’

Opgenomen in Hendrik de Vries, Capricho's en rijmcritieken, Kroonder, Bussum
1946.
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vierde nummer
Gedateerd: April 1933
II 4, 249-251 Nachtelijke wapenschouwing [g]
J. Slauerhoff
opdracht
aan Georg Korableff [Een Russische ingenieur die in de tinfabriek van Annecy in
Frankrijk werkte; Slauerhoff logeerde wel eens bij hem.]
Opgenomen in VWSl III, 206.

II 4, 252 Aardbeving Nicaragua [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1934; en in VWSl III, 108.

bespreking
Hendrik de Vries, Slauerhoff's vertalingen uit het Spaans, in Criterium, 1948, blz.
87-90 en 232-238.

II 4, 253-255 Dialogue mystique [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 39.

II 4, 256-259 De dood van het vitalisme
H. Marsman
Reactie op een artikel van J. van Heugten SJ in Boekenschouw, 15 februari 1933,
blz. 433-437, De dood van het vitalisme? (opgenomen in dr. J. van Heugten SJ, Met
peillood en kompas, Vox Romana, Rotterdam [1936]) Van Heugten schreef onder
meer:
‘Waar blijft Marsman's zweepslag, het paardengehinnik, de klaroenstoot voor den
uittocht in den jongen dag, voor het wenkende avontuur? 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, die [...] vanaf dit Forum
het litteraire imperium beheerschen. [...] Wie het scherpzinnige Forumgeschrijf en
de overrijpe opuscula van du Perron lezen wil kan uit de nomenclatuur zijner
bevoorrechte auteurs en lectures de schotels reconstrueeren die hem zijn indigestie
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bezorgd hebben. Er is “something rotten” in de Forum-redactie. [...] Dat de ijle denker
ter Braak, schrijver van menig schitterend essay, in deze bedenkelijke richting is
afgedreven, is zijn niet tijdig genoeg bezworen noodlot. Het gevolg van dit
tweemanschap is, dat alle
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feeën in Nederland op de vlucht zijn geslagen. [...] Met de Paleis-revolutie, waaruit
Forum geboren werd, is de kortstondige heerschappij van het Vitalisme, dat meer
een prachtig élan dan een vruchtbare houding beteekende, geeindigd.’
Dr. Jan van Heugten, geboren 7 maart 1890 in Asten, en overleden op 31 januari
1963 in Amsterdam, was moderator van de studentenvereniging Sanctus Thomas
Aquinas in Amsterdam en hoofdredacteur van Boekenschouw; zie over hem Dr. J.
van Heugten SJ, De menselijke geest, Utrecht, Amsterdam, 1954.
Marsman antwoordde onder meer:
‘Ik begrijp wel, dat het voor velen een aardig gezicht is geweest: dien razenden
“kroonprins” te zien ranselen als een gek, een Quichote, maar misschien begrijpt u
dat niets mij zoo pijnlijk was als te ranselen onder het geamuseerd toe-zicht van het
publiek, en dat niets mij zoo heeft teleurgesteld als de onveranderlijkheid, in lauwheid
en traagheid en onbezieldheid, van mijn generatie en bloc, van mijn jeugd, die
honderden jonge menschen had moeten omvatten, en die er nu nog hoogstens één
tiental telt. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb het recht, in die richting, te zwijgen en ik zwijg, ik zwijg als een mof.’
Ter Braak aan Du Perron, 27 februari 1933 (BW I, 468): ‘Hierbij ook nog een stuk
van Marsman, kersversch gearriveerd. Ik ben er voor (April), vind het donquichotterie,
maar aardig om op te nemen, als uiting. Een kleine neiging om martelaar te zijn, lijkt
me niet te ontbreken overigens.’
Du Perron aan Ter Braak, 28 februari 1933 (BW I, 469-470): ‘Het stuk van Henny
verraadt een invloed van Multatuli die niet mis is, ofschoon Marsmanniaansch
verwerkt. Toch vindt hij M. een “straatventer”, enz. Ik ben vóór zijn stuk, al denk ik
er net zoo over als jij.’
Zie ook de volgende bijdrage van Du Perron.
Opgenomen in VWM III.

II 4, 259-260 Postscriptum bij het voorgaande
E. du Perron
Bij het voorgaande stuk van H. Marsman.
‘De “bedorven maag” die de heer Van Heugten S.J. ons toeschrijft, erkennen wij
gaarne; maar niet het “voortreffelike der aarde” bezorgde ons die - de eeuwige
Hollandse soep, waterachtig of brijïg, de melkschoteltjes en de witte sausjes van de
dierbare toon, de humbug van het altijd en kontant edele, weldenkende en liefdevolle,
dat er bij een zeker publiek onfeilbaar als hoge kunst ingaat, dàt en dat alleen, bederft
onze magen, o ja! reeds bij de simpele gedachte daaraan.’

II 4, 261-290 Dr. Dumay verliest... [4]
Menno ter Braak
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II 4, 291 Op een scheikundeleeraar [g]
R. van Aart
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

bespreking
E. du Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 22 juli 1934:
‘dit sonnet, geheel in den Forum-toon reeds, zooals dat heette, is scherp en geladen
van haat, en is als scheldpoëem beter dan welk vers ook uit de beroemde
scheldsonnetten van Kloos.’

II 4, 292-303 De nieuwe zakelijkheid in de schilderkunst. Een dialectische
beschouwing
J. Bendien [en] A. Harrenstein[-]Schräder
Geïllustreerd met reprodukties van Edward Wadsworth, Kandinsky (Rood met zwart),
Spies en Otto Dix.

bio- en bibliografische gegevens
Jacob Bendien werd geboren op 16 april 1890 in Amsterdam en overleed op 16
december 1933 in Amsterdam. Hij volgde eerst een opleiding voor de handel. Van
1911 tot 1914 verbleef hij in Parijs met de beeldhouwer John Rädecker en werkte
daarna in de kunsthandel en in de landbouw. Van 1923 tot 1933 woonde hij in het
huis van dokter Harrenstein in verband met zijn zwakke gezondheid, en werkte samen
met mevrouw Harrenstein.
Zie over hem Paul Citroen, Jacob Bendien, Brusse, Rotterdam, 1940 en
Museumjournaal van maart 1962.
Opgenomen in Jacob Bendien en A. Harrenstein-Schräder, Richtingen in de
hedendaagsche schilderkunst, Brusse, Rotterdam, 1935.

II 4, 304-316 Contraflirt met de revolutie
J. Gans
opdracht aan Erzsi Grosz
Reactie op II 2, 81-99 Flirt met de revolutie en II 3, 163-188 De smalle mens van E.
du Perron.
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Du Perron aan Ter Braak, 22 februari 1933 (BW I, 459): ‘Er was verder een stuk
tegen mijn “flirt”, van dien meneer Gans. [...] Het stuk is vrij beroerd geschreven,
maar van communistischen aard zijnde, niet erg bête, en vooral wel sympathiek.’

bio- en bibliografische gegevens
Jacques Gans werd geboren op 7 december 1907. Hij leidde een bohemienleven
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Jacques Gans

Du Perron, Schaerbeek, 1933

in Amsterdam en Parijs. In Parijs gaf hij een eenmanstijdschrift over literatuur uit.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Den Gulden Winckel (1932-1935). De
tweede Wereldoorlog was hij in Engeland. Hij verzorgt nu een column in De
Telegraaf.
Documenten, brieven en knipsels in LM.
Zie ook het Nawoord van Du Perron hierbij.
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II 4, 316-317 Nawoord
E. du Perron
Bij het voorgaande.

II 4, 318-324 Een hollander dicht een spaanse ballade
E. du Perron
Naar aanleiding van J.W.F. Werumeus Buning, Mária Lécina, een lied in honderd
verzen met een zangwijs, Querido, Amsterdam, 1932.
Zie ook BW I, 395 e.v.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 556-563.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

151

Spotprent door Cornelis Veth, 1935

II 4, 325-327 Panopticum. Parijs bij nacht
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van het fotoboek van Brassai, Paris de nuit, Arts et métiers
graphiques, Paris, 1932.

II 4, 327-328 Panopticum. De heerlijkheid van Saint-Sulpice
Gr[eshoff].
In de Osservatore Romano had gestaan dat het tijd werd ‘een einde te maken aan de
brutaliteit, waarmede men probeert om op de altaren opvattingen, methoden,
dwaasheden, lichtzinnigheden en oppervlakkigheden te plaatsen, welke tot dusver
opgeborgen bleven in de tijdschriften voor moderne kunst.’ Moderne kunst was
immers ‘niets anders dan een terugkeer tot de verschrikkelijke opvattingen van de
middeleeuwen, die deswege terecht barbaarsch genoemd werden’.
Greshoff vind dat het dan nu ‘de taak [is] der van god verlaten heidenen om de
waarachtige roomsche kunst van verleden, heden en toekomst te verdedigen tegen
de roomschen. Omdat de ketters nooit vergeten, dat die kunst het allereenigste is,
waardoor de kerk voor hen eenige aanspraak op dankbaarheid en erkenning kan
maken.’
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II 4, 328 Panopticum. Troost [g]
Hendrik de Vries
Antwoord op de Klacht van S. Vestdijk in II 3, 248.
‘Beschouw, o Vestdijk, 't grif erkende misbruik
Uws naams als gril van 't ongenadig noodlot:
Woord kleeft aan woord, als klispruik tegen klispruik;
't Kan kwetsen als de zijspat van een schrootschot.
Dus troost u: zoo de vangst iets minder frisch ruik,
Zoo wijt het aan het Rijm: des duivels vischfuik.’
Opgenomen in Hendrik de Vries, Capricho's en rijmcritieken, Kroonder, Bussum,
1946.
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vijfde nummer
Gedateerd: Mei 1933
Deze aflevering is pas op 1 mei 1933 afgedrukt ‘door typografische moeilijkheden
met de Dèr Mouw nalatenschap en het ter elfder ure binnenkomen van een paar zeer
actueele stukken [nl. Ter Braak over Hitler en H. Marsman over zijn
Waes-mystificatie]’. (E. Bouws aan J. Greshoff, 1 mei 1933, brief in Greshoff-collectie
in LM.)

II 5, 329-330 Inleidende aanteekening
V.E. v[an]. V[riesland].
Inleiding op de volgende Nagelaten verzen van J.A. dèr Mouw. In de noot op blz.
330 wordt verwezen naar de ‘indringende en van begrip getuigende studie’ van Ter
Braak over Dèr Mouw, die is opgenomen in Afscheid van domineesland onder de
titel Dat ben jij (VWtB I, 219-243) en oorspronkelijk verschenen was in De Vrije
Bladen, 1925, nr. 11 en 12 onder de titel Over Adwaita.

II 5, 331-340 Nagelaten verzen van Johan Andreas dèr mouw [adwaita]
[g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

'T is lang geleden; 'k was nog maar een kind....
Zoo zou ik eenmaal naar de hemel gaan, ...
Maar - één ding was er, dat 'k niet prettig vond: ...
Die Joden - Ja; die waren vreeslijk raar....
Vaak wou 'k een Jood zijn, om de Zaterdag: ...
En voor den eten, 's middags, werd de zegen ...
De Zondag kwam altijd net als een feest; ...
Dan las ik weer van 't leel'ke, jonge eendje ...
Ja, laat heb ik 't ontdekt: Ik ben een zwaan: ...
Nog scheurde wijdjagende valk met schaars ...
Ruik ik daar niet de lucht, die wrang en sterk ...
Want met Poseidaon's hoogzwalpende haat ...
'K hoor ruischen ons moeras - zoo noemden wij 't, ...
Ik werd al aardig knap, want 'k leerde fransch....
J'aime le son du cor - De Pyrenaeën....
En 'k las van Titurel en Parcival.- ...
Ik wenschte toen een oudgraaflijk kasteel, ...

Met een bladzij Varianten, een portret van Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita) en
een reproduktie van het handschrift van sonnet 8.

bio- en bibliografische gegevens
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overleed op 8 juli 1919 in Den Haag. Na afgestudeerd te zijn in de klassieke letteren
in Leiden werd hij leraar in Doetinchem en veranderde zijn naam in Dèr Mouw. In
1890 promoveerde hij. In 1904 verhuisde hij na een schoolschandaal naar Rijswijk
en in 1906 naar Den Haag waar hij onder anderen Victor E. van Vriesland opleidde
voor het staatsexamen, en waar hij cursussen Indische filosofie gaf.
Hij was in 1907 een van de oprichters van de Vereeniging voor Wijsbegeerte en
het volgende jaar droeg hij bij aan het Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Gedichten van
hem zijn verschenen in De Beweging, De Nieuwe Gids, De Amsterdammer en
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. In 1919 verscheen bij W. Versluys, Amsterdam,
zijn bundel Brahman I, in 1920 Brahman II, bezorgd door Victor E. van Vriesland.
Bio- en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook A.M. Cram-Magré,
Dèr Mouw-Adwaita, denker en dichter, Wolters, Groningen, 1962.
Ter Braak aan Du Perron, 1 december 1932 (BW I, 372): ‘Vic geeft mij dezer
dagen de tien verzen Jeugd van Dèr Mouw, die we dan in Februari met een portret
kunnen afdrukken; lijkt je dat niet aardig? Vic heeft drie portretten, waaruit ik het
beste zal kiezen. Stel je overigens voor, dat hij bij zijn verhuizing een deel van Dèr
Mouw's nalatenschap heeft weggemaakt! De verhuizers hebben “eenig papier” weg
laten waaien! Eigenlijk godgeklaagd, zooals hij met die boel is omgesprongen.’
Du Perron aan Ter Braak, 15 maart 1933 (BW II, 7): ‘Ik vind, dat er een paar
bijzonder goede en typisch-Dermouwsche sonnetten bij zijn; ze zijn niet allemaal
even goed, maar het geheel is zoo absoluut zonder eenige aanstellerij en poëtische
kul, dat ik ze als geknipt voor ons acht.’
Afzonderlijk uitgegeven als Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita), Nagelaten verzen,
met een inleidende aanteekening door V.E.v. Vr., Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1934; ook in Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita), Verzamelde werken, Derde deel,
Van Oorschot, Amsterdam, 1951.

besprekingen
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 november 1934:
‘Uit artistiek oogpunt achterstaand bij de beroemde serie Herinnering uit Brahman
I, zijn zij psychologisch ongetwijfeld interessanter [...] Om in contact te komen met
den navrant primitieven toon, waarop hier verslag wordt uitgebracht van
schoolbelevenissen en kinderfantasieën, moet men van velerlei weten te abstraheeren!’
Menno ter Braak in Het Vaderland, 18 november 1934 (VWtB V, 346-353): ‘De
poëzie van Dèr Mouw laat geen oogenblik twijfel opkomen aan de zuiverheid en de
directheid der ervaringen; men voelt in de beste sonnetten de lichamelijkheid van de
herinnering door de eenvoudige, bijna onlitteraire woorden heen.’
J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, november 1935, blz. 6-7.
Josine Kramer in De Haagsche Courant, 15 september 1937:
‘Soms echter meen ik een zekere weemoed te bespeuren om zijn verzinkend
Christendom in Brama ...’
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Johan Andréas der Mouw

Handschrift van J.A. der Mouw
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II 5, 341-345 Hitler, ebenbild des Herrn
Menno ter Braak
Naar aanleiding van Adolf Hitler, Mein Kampf. De titel is ontleend aan de passage
in het boek waarin staat dat de Ariërs zich niet met Joden moeten afgeven, maar
‘Ebenbilder des Herrn [...] zeugen und nicht Missgeburten zwischen Mensch und
Affe.’
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage,
1935; en in VWtB III, 485-489.

bespreking
Dirk Coster in De Stem, juni 1933, blz. 619-620:
‘Na de verwarde zeurigheid van zijn Démasqué der Schoonheid is dit stuk een
verkwikking, en een hervinden van zijn goede, eigen toon; ontdaan van den neuzigen
bijklank die steeds meer begon te hinderen. [...] wij mochten er gaarne meerdere zoo
lezen, om daarin een belangrijk schrijver te hervinden.’ (reactie van Ter Braak in
BW II, 76).

II 5, 345 Nietzsche over Hitler
M[enno]. t[er]. B[raak].
Een citaat uit F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, dat gericht was tegen de
antisemieten, ‘diese neueste Spekulanten in Idealismus.’
‘Tegen zulke profetische menschenkennis helpt, dunkt mij, maar één ding:
verhaften. Maar helaas, de dood van dezen semietischen verrader werd ons reeds in
1900 gemeld, zoodat het bij den onschuldigen Nico Rost zal moeten blijven.’
Nico Rost (1896-1967), redacteur van Links Richten en recensent voor De Stem,
woonde sinds 1925 in Duitsland en was in 1933 in het SA-concentratiekamp
Oranienburg ‘verhaftet’.
Zie over Rost het levensbericht in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 2 februari
1967.
In dezelfde maand schreef Du Perron voor Links Richten (mei 1933) een bijdrage
over Hitler, getiteld Tegen de politieagent, waarin hij schreef: ‘een bestrijding van
Hitler op gronden van zijn boek Mein Kampf ware èn te gemakkelijk èn nutteloos.’

II 5, 346-366 Over de dichteres Emily Dickinson i
S. Vestdijk
Met medewerking van Du Perron tot stand gekomen (BW I, 203: ‘We hebben er taai
op gezwoegd.’)
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den geest heelemaal een stuk voor ons. Vestdijk is werkelijk onze grootste
“trouvaille”.’
Opgenomen in S. Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939.

II 5, 367-371 De Grieksche
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, De condottiere en andere verhalen, gevolgd door Le
petit chateau, Boucher, 's-Gravenhage, 1960, onder de titel Dodenwacht.

II 5, 372 Ik en de saxophonist [g]
Man Arnet
II 5, 373-376 De historische Hagenaar
J. Greshoff
Naar aanleiding van de tweede druk van Johan Goerée d'Overflacquée, Uit een geheim
dagboek 1918-1919, Leopold, 's-Gravenhage, 1932.
De stichter en hoofdredacteur van De Haagsche Post, S.F. van Oss (1868-1949)
schreef in zijn blad een kolom met Haagse babbeltjes onder de naam Goerée
d'Overflacquée, die gekenmerkt werden door een nadrukkelijk onverzorgde
telegramstijl.

II 5, 377-406 Dr. Dumay verliest ... [5]
Menno ter Braak
II 5, 407-409 Panopticum. S. Waas, mijn proletarisch dubbel-ik
H. Marsman
In Den Gulden Winckel van januari 1931 had Anthonie Donker onder de titel
Revolutionaire poëzie een paar bundels van, onder anderen, Martien Beversluis en
Jef Last besproken, die hij ‘zonder poëtische waarde’ (Last) en ‘galoppeerende
rhetoriek’ (Beversluis) noemde. Hij kondigde aan, zonder veel hoop, te zullen wachten
op ‘de dappere en bittere poëzie van den opstand’. In het maartnummer reageerde
Jef Last met de mededeling dat hij gewend was zich om burgerlijke schrijvers als
Marsman, Ter Braak, Slauerhoff, Van Vriesland en Theun de Vries ‘de breuken te
lachen’ omdat ze ‘de ernst van een arbeidsnoodlot nooit gekend hadden en ook nooit
begrip kònden hebben voor revolutionaire poëzie.’ In hetzelfde nummer antwoordde
Donker weer, en de discussie werd besloten in het aprilnummer met een repliek van
Last, het antwoord daar
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weer op van Donker en Nog iets over revolutionaire poëzie door E. du Perron. Door
deze discussie en door het blad Links Richten geïnspireerd, schreef Marsman een
paar ‘revolutionaire verzen’ voor Links Richten onder de naam S. Waas, waarvan
er een, Rood front, werd opgenomen in Links Richten van november 1932, een
nummer dat opende met een artikel van Freek van Leeuwen over Revolutionaire
poëzie.
Zie het antwoord van Jef Last in II 6, 495-496.
Opgenomen in J. Grootaers, Maskerade der muze, Ruys, Amsterdam, 1954.

II 5, 409-411 Panopticum. Bij de dood van een dichter
J. Sl[auerhoff].
Opgenomen in VWSl VIII.

II 5, 411-412 Panopticum. Potverteeren
Gr[eshoff].
Naar aanleiding van het feit dat de Prix Goncourt op het nippertje niet gegund was
aan Céline voor zijn Voyage au bout de la nuit, maar aan Les loups van Guy Mazeline.
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zesde nummer Gedateerd: Juni 1933
II 6, 413 Treurmarsch voor twee ooms [g]
Jan van Nijlen
Ter Braak aan Du Perron, 11 mei 1933 (BW II, 46): ‘De verzen [...] zijn aristocratisch
en toch op een bijzondere, persoonlijke manier gevoelig; om ook een persoonlijke
genegenheid voor te hebben. De Treurmarsch heeft daarbij nog een eigen accent, dat
ook erg geslaagd klinkt.’
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in
VGvN.

II 6, 414 Het ziekenhuis [g]
Jan van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

II 6, 415 De oude idealist [g]
Jan van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

II 6, 416 Ziekte [g]
Jan van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

II 6, 417-428 De dood van Dutrou Bornier
J. Slauerhoff
Een brief van J. Slauerhoff aan Herman Robbers over dit verhaal, gedateerd 19
september 1931, bevindt zich in de collectie-Slauerhoff LM. Opgenomen in VWSl
IV, 253-264.
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II 6, 429-431 Twee verzen [g]
Terugkeer uit den vreemde
Ontmoeting in het donker
H. Marsman
opdracht
Voor Jan Engelman
Een oordeel over deze gedichten in een brief van A. Roland Holst aan H. Marsman,
14 juni 1933 (in collectie-A. Roland Holst LM).
Opgenomen in H. Marsman, Porta nigra, De Gemeenschap, Utrecht, 1934; en in
VWM I.

II 6, 432-452 Over de dichteres Emily Dickinson [slot]
S. Vestdijk
II 6, 453 Boef [g]
M.B. Frenkel
bio- en bibliografische gegevens
Martin Bernard Frenkel is geboren op 24 juni 1904 in Rotterdam en overleden op 5
januari 1938. Hij was accountant en woonde bij zijn vader in huis, die een
speelgoedwinkel had in de Rozestraat in Rotterdam. Hij heeft een reis gemaakt naar
Egypte en een naar Rusland. Zijn lijk is onder geheimzinnige omstandigheden
aangetroffen in de Vinkeveense Plassen.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Helikon (1932-1934).
In Groot Nederland, oktober 1934, blz. 376-377, besprak J. Greshoff M.B. Frenkel,
Zeventien gedichten, Helikon, Boosten en Stols, Maastricht, 1934: ‘Wie werkelijk
belangstelt in de poëzie van heden zal M.B. Frenkel's ontwikkeling, nieuwsgierig en
welgezind, moeten volgen.’
Brieven in LM.

II 6, 454-477 Dr. Dumay Verliest ... [slot]
Menno ter Braak
II 6, 478-487 Bij een trio toneelprestaties
E. du Perron
Naar aanleiding van de vertoning van Intermezzo van Jean Giraudoux, Schuld en
boete van Dostojewski in een toneelbewerking van Gaston Baty, en Napoléon van
Saint-Georges de Bouhelier.
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Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934 samen met
II 1, 28-36 Bij een herlezing van Hamlet en nog twee toevoegingen onder de titel
Gezien en gelezen; en in VWdP II, 564-582.

II 6, 488-489 Katholieke poëzie
H. Marsman
Bespreking van Dichters der contra-reformatie, een bloemlezing met inleiding en
bibliographische aanteekeningen door Anton van Duinkerken, De Gemeenschap,
Utrecht, 1932.
Zie ook II 7, 556-557.

II 6, 490-491 Panopticum. Boeken en burgers
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over de verwantschap tussen de Duitse boekverbrandingen en de Nederlandse
boekenweek. Zie voor de boekverbrandingen ook de notitie bij II 7, 519-528.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 539-541.

II 6, 491-493 Panopticum. Onze tragici [g]
Acht Vaderlandsche versjes door Ludovicus van der Key
Ludovicus van der Key is een pseudoniem van Louis de Bourbon (zie brief van E.
Bouws aan J. Greshoff, 8 juni 1933 in Greshoff-collectie LM).
Parodieën op Eric van der Steen, Gemengde berichten, De Gemeenschap, Utrecht,
1932.

II 6, 493-495 Panopticum. Weer eens bij de schilders
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over A.C. Willink en Charley Toorop naar aanleiding van een tentoonstelling in de
Rotterdamsche Kunstkring.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 541-542.
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V.l.n.r.: Jef Last, P.H. van Moerkerken, Freek van Leeuwen en Harry Wilde, Antwerpen, 1936

II 6, 495-496 Panopticum. De verdediging van het linksche inzicht
Reactie van Jef Last op II 5, 407-409; met een nawoord van de redactie.

bio- en bibliografische gegevens
Josephus Carel Franciscus Last werd geboren op 2 mei 1898 in Den Haag. Hij
studeerde Chinees in Leiden, maar onderbrak de studie om de maatschappij te leren
kennen. Hij werd socialist en later communist, tot hij in 1936 met André Gide de
Sovjet-Unie bezocht. Hij vocht in de Spaanse burgeroorlog tegen Franco en werkte
na de oorlog een paar jaar in Indonesië. In 1957 promoveerde hij in Hamburg in de
Chinese letteren.
Hij debuteerde in 1926 met de bundel Bakboordslichten. Met Maurits Dekker,
Frans Goedhart, B. Klinkhamer, Freek van Leeuwen, Nico Rost en Gerard Vanter
(G.K. van het Reve sr.) gaf hij in 1933 voor het arbeiders-schrijvers-collectief Links
Richten een maandblad van die naam uit (zie ook I 9, 607). Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Den Gulden Winckel (1933), Groot Nederland (1934), De
Stem (1934), Het Venster (1934) en De Groene Amsterdammer (1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.
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zevende nummer
Gedateerd: Juli 1933
II 7, 497-516 Kaas [1, voortgezet tot en met 11]
Willem Elsschot
Ary Delen in gesprek met G.H. 's-Gravesande: ‘Toen op een avond - we waren er in
geslaagd hem te bewegen de verzen van 1910 aan Forum af te staan en ge weet welk
een opzien ze daar baarden! - bracht ik hem bij mij thuis in kennis met Greshoff, die
juist de eerste volledige studie over zijn werk in Groot Nederland gepubliceerd had
en Menno ter Braak. Tijdens het gesprek nam Greshoff mijn exemplaar van Lijmen
ter hand en las hardop den datum: 20 Januari 1923 ...
Een drietal weken nadien kwam Elsschot mij opzoeken: - 'k Heb een nieuw boek
geschreven ... op veertien dagen ... Het heet Kaas ... Ja, dat is Greshoff zijn schuld:
toen hij dien datum van Lijmen las ... 1923 ... toen klonk er iets als een verwijt in
zijn stem ... Tien jaar!... Ik ben dadelijk begonnen ... en nu typ ik het over ... En 'k
heb het aan Greshoff opgedragen ...
En eenige dagen nadien las hij het ons voor hier in mijn werkkamer; daar waren
Greshoff, Van Nijlen en de uitgever Van Kampen. Bij 't laatste hoofdstuk moest ik
de lezing van hem overnemen: hij begon te snikken, waarachtig!’ (G.H. 's-Gravesande,
Sprekende schrijvers, Meulenhoff, Amsterdam, 1935, blz. 200). Willem Elsschot
aan J. Greshoff, 21 februari 1933: ‘Beste Greshoff, Ik heb Kaas aan u opgedragen.
Het is af. Gij kunt u niet voorstellen hoe gelukkig ik ben. Ik sta verstomd.’ (Brief in
collectie-De Ridder LM).
Greshoff was blijkbaar zo enthousiast dat hij in Het Vaderland aankondigde dat
Kaas in Forum zou verschijnen voordat de redactie het manuscript gezien had (zie
brief van E. Bouws aan J. Greshoff van 5 maart 1933 in collectie-Greshoff LM).
Maar op 20 februari 1933 wist Ter Braak al dat Kaas aangeboden zou worden aan
Forum (BW I, 456). Zie ook de brief van Elsschot aan Greshoff van 24 februari 1933
in collectie-De Ridder LM.
Du Perron aan Ter Braak, 12 maart 1933 (BW II, 6): ‘Ik vind het einde: de débacle
van de kaas, beter dan het begin. Over het algemeen best, maar niet zóó prachtig van
stijl als jij denkt, en zeker niet beter dan Dr. Dumay. Ook niet qua stijl; al is dit
procédé van zakelijke zinnetjes en veel nieuwe alinea's op het eerste gezicht aardiger.
Maar imponeeren doet het me geen bal. Het laat zich weer niet herlezen!’
Afzonderlijk uitgegeven als Willem Elsschot, Kaas, Van Kampen, Amsterdam
[1933]; en in VWE. Zie voor de opdracht aan Jan Greshoff die in het boek is
opgenomen de brief van Willem Elsschot aan J. Greshoff van 27 maart 1933 in LM.
Op 24 oktober 1968 heeft de NCRV onder regie van Gerard Rekers een
televisiebewerking van Kaas uitgezonden.
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besprekingen
Marnix Gijsen in De Boekenkast, 1 december 1933, blz. 137-138:
‘Vanaf het derde kapittel wordt het een voortreffelijk en amusant boek, de eerste
hoofdstukken mag men haast geniaal noemen.’
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1933 (OV
I, 334-337).
Menno ter Braak in Het Vaderland, 3 december 1933 (VWtB V, 33-39):
‘De held van Kaas [...] blijft “honnête homme” dwars door de kaas heen. In dit
opzicht is Kaas een nieuw aspect van Willem Elsschot, een étappe in zijn
ontwikkeling. Men zou dit nieuwe een positief geloof in oprechtheid kunnen noemen;
niet via een onvruchtbaar, sputterend idealisme-van-de-koude-grond komt Frans
Laarmans tot die oprechtheid; neen, door een bolwerk van kaascompromissen moet
hij zich heeneten om het bescheiden eiland der “innerlijke stemmen” voorgoed te
bezitten.’
Haagsche Post, 15 december 1933.
Maurice Roelants in De Telegraaf, 21 december 1933:
‘met dit boek blijkt eens te meer dat de Vlaamsche literatuur in West-Europa, zij
het weinig opvallend door stijl, die de natuurlijkheid zelf is, een auteur bezit van
meer dan gewoon formaat.’
M. Revis in De Stem, januari 1934, blz. 92-94 (Critisch Bulletin, blz. 12-14).
Urbain van de Voorde in Dietsche Warande en Belfort, januari 1934, blz. 52-57:
‘[...] er is meer dan één Elsschot in de Europeesche letteren, en er is maar één
Timmermans.’
Frans Coenen in Groot Nederland, januari 1934, blz. 90.
Joh. de Maegt in Het Laatste Nieuws, 18 januari 1934.
P.J. Risseeuw in De Rotterdammer, 27 januari 1934.
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, februari 1934, blz. 31-32.
De Residentiebode, 31 maart 1934.
Dirk Coster in De Stem, november 1934, blz. 1077-1082:
‘Oh, dit is een aardig boek. Wij moeten het natuurlijk nu niet dadelijk overschatten
gaan. Het is nu niet bepaald het beslissende meesterwerk waarvoor men het ons van
zekere zijde wil “aanlijmen”.’
Gerard Knuvelder in Roeping, oktober 1935, blz. 58-59.

II 7, 517-518 De verbijsterde [g]
Hendrik de Vries
Vertaling van een gedicht van Ramón María de las Mercedes de Campoamor y
Campoosorio (1817-1901), Asturiaan ‘van wiens mindere werken men in ongeveer
elke courant en elk tijdschrift echo's verneemt.’ (Hendrik de Vries op blz. 89 van
Romantische rhapsodie).
Opgenomen in Hendrik de Vries, Romantische rhapsodie, De Spieghel, Het
Kompas, Amsterdam, Antwerpen [1939].
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Bandontwerp door Jozef Cantré

Willem Elsschot

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

166

II 7, 519-528 Als voorbeeld van hygiëne
E. du Perron
Reactie op het internationale PEN-congres dat in mei 1933 in Dubrovnik gehouden
was. De Franse delegatie had daar een motie (ondertekend door 21 andere delegaties)
ingediend om te protesteren tegen de boekverbrandingen in Duitsland. Voorzitter
H.G. Wells weigerde de motie in behandeling te nemen, maar wilde wel het woord
geven aan de uitgeweken Duitse schrijver Ernst Toller. Die vroeg de Duitse delegatie
wat de Duitse schrijvers hadden gedaan tegen boekverbrandingen en Jodenvervolging.
Maar zodra hij was begonnen te spreken, verliet de Duitse delegatie de zaal. Na zijn
rede zei de Nederlandse gedelegeerde Jo van Ammers-Küller dat zij het optreden
van Toller een schandaal vond en verliet ‘onder teekenen van hevige emotie ostentatief
de zaal.’ Johan Fabricius verklaarde toen dat hij en andere leden van de Nederlandse
PEN-club het met haar optreden niet eens waren, ‘maar ongelukkigerwijze voelde
onze tweede gedelegeerde, de heer Westerman, zich verplicht mevr. Van Ammers
de hand boven het hoofd te houden’. Hij zei verder dat de vergadering hem ‘een
broeinest van communisme’ leek.
Mr. dr. W.M. Westerman, hoofdredacteur van het Haagsch Maandblad, was in
april lid van de Tweede Kamer geworden voor het ‘edelfascistische’ Verbond voor
Nationaal Herstel.
Uiteindelijk werd de Franse motie toch aangenomen met 10 stemmen voor, 2 tegen
en 10 onthoudingen. Mevrouw Van Ammers verontschuldigde zich later schriftelijk
bij voorzitter Wells voor haar woorden.
Op 31 mei 1933 protesteerde dr. Nico van Suchtelen in een open brief (die
mede-ondertekend werd door Menno ter Braak) tegen het optreden van de Nederlandse
delegatie en later verontschuldigden beide gedelegeerden zich in de vergadering van
het Nederlandse PEN-centrum.
A. den Doolaard versloeg het congres voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 31 mei en 2 juni 1933 en daaruit is hier ook geciteerd.
Zie ook De Stem, juli-augustus 1933, blz. 802 en blz. 824-825 voor een commentaar
en een oproep van Links Richten; verder ook II 7, 558-559.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936 (verkort); en in VWdP II, 606-607 (verkort).

II 7, 529-531 Moeder [g]
Louis de Bourbon
Opgenomen in Louis de Bourbon, In extremis, Stols, Maastricht, 1936.

II 7, 532-541 Een oude meneer en ik
Josine Reuling
bio- en bibliografische gegevens
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Josine Reuling

in oktober 1961 in Amsterdam. Toen ze twee jaar was, ging ze met haar ouders mee
naar Rusland, waar ze tot na de eerste Wereldoorlog bleef. Toen ze was teruggekeerd
in Nederland, werd ze particulier secretaresse. In 1927 ging ze in Frankrijk wonen.
De laatste jaren van haar leven woonde ze in Amsterdam. Bibliografie, documenten,
brieven en knipsels in LM.
Haar oordeel over Forum in een brief aan Herman Robbers van 22 mei 1935: ‘O
ja, ik krijg Forum gestuurd en vind dit blad vreeselijk. Ik moest mij toch meer tot al
deze jongeren aangetrokken voelen. Mais non, ik kan en kàn het niet waardeeren
noch mooi vinden. Vestdijk, ter Braak, enfin... Slauerhoff bezocht mij (zijn Leven
op Aarde vind ik overweldigend mooi.)’

II 7, 542-549 Het evangelie der ironie
Victor Varangot
bio- en bibliografische gegevens
Victor Varangot werd geboren op 18 februari 1912 in Amsterdam. Hij was in 1928
korte tijd leerling van Menno ter Braak toen die lessen waarnam op de vierde hbs in
Amsterdam. Hij volgde na zijn eindexamen lessen in kunstgeschiedenis. Eind 1933
werd hij secretaris van J. Greshoff en trouwde met een zuster van Menno ter Braak,
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oorlog was uitgebroken, verliet hij Brussel en keerde terug naar Nederland waar hij
lessen schreef voor een cursus statistiek. Na de oorlog werkte hij bij een adviesbureau
voor toegepaste statistiek en sinds 1952 is hij statisticus bij een bedrijfsvereniging.
Zijn bijdrage Virginia leidde tot het eind van Forum. Hij debuteerde met deze bijdrage
aan Forum en publiceerde ten tijde van Forum ook in Groot Nederland (1934-1935).
Na de oorlog werkte hij ook mee aan Proloog en Critisch Bulletin.
Brieven in LM.

bespreking
Ter Braak aan Du Perron, 31 maart 1933 (BW II, 19): ‘Het is beslist schrander en
niet van de eerste de beste.’

II 7, 550-555 Aan Ambrosia
E. du Perron
Naar aanleiding van Jan Engelman, Tuin van Eros, Centum Nec Plura, [Amsterdam],
1932.
Du Perron aan Ter Braak, 21 november 1933, naar aanleiding van een opmerking
van D.A.M. Binnendijk over Du Perrons ‘autisme’ (BW II, 225): ‘Toen ik Aan
Ambrosia schreef, heeft in Utrecht ook niemand er iets van begrepen, zooals Marsman
mij meedeelde. Hoe moet dit nu eigenlijk? Zullen wij tot de idiautisten neerdalen,
of zullen zij leeren ons autisme (of het mijne, als jij je hier niet verdacht vindt) aan
te hooren voor wat het is, en niet voor wat zij erin verstaan? Ik vind dat die “vrije
geesten” zich op dit gebied ook maar wat moeten oefenen.’
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 583-590.

II 7, 556-557 Panopticum. Prijs voor het bloemlezen
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van het feit dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de
Van der Hoogtprijs niet aan J. Slauerhoff had toegekend voor Het verboden rijk,
maar aan Anton van Duinkerken voor zijn bloemlezing Dichters der contrareformatie
(besproken in Forum door H. Marsman, II 6, 488-489). Het verslag van de commissie
voor de Van der Hoogtprijs in Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1933, blz. 131-133.

II 7, 557-558 Panopticum. Stukken en brokken
Gr[eshoff].
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Victor Varangot

II 7, 558-559 Panopticum. Het naspel van Dubrovnik
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van de motie waarin de Nederlandse PEN-club het optreden van
mevrouw Van Ammers-Küller en dr. Westerman in Dubrovnik had veroordeeld.
Zie de notitie bij II 7, 519-528.

II 7, 560 Panopticum. Poësie pure in het Grieksch
[Anoniem; de vertaalster wenst nog steeds anoniem te blijven]
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Griekse vertaling van de Cantilene voor Vera Janacopoulos van Jan Engelman. Ter
Braak aan Du Perron, 10 februari 1933 (BW I, 445): ‘[X] heeft Janacopoulos prachtig
in het Grieksch vertaald.’
Du Perron aan Ter Braak, 13 februari 1933 (BW I, 448): ‘Vertaalde [X] Ambrosia,
met het oog op Vera Janacopoulos in eigen persoon? Of was het zoomaar een
kunstemotie die haar hiertoe dreef? Heb je haar al op haar verwantschap met Heeroma
gewezen?’
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achtste nummer
Gedateerd: Augustus 1933
II 8, 561-580 De mapen [1, voortgezet tot en met 10]
Cola Debrot
opdracht
Voor Estelle Reed [Estelle Reed is de vrouw van Cola Debrot]

bio- en bibliografische gegevens
Nicolaas Debrot werd geboren op 4 mei 1902 op Bonaire. Hij studeerde rechten in
Utrecht en Amsterdam, woonde daarna een paar jaar in Frankrijk en Amerika en
studeerde van 1933 tot 1939 medicijnen in Amsterdam, waar hij in de oorlog een
artsenpraktijk had. In 1948 ging hij naar Curaçao, werd onder meer gevolmachtigd
minister van de Nederlandse Antillen en werd in 1962 gouverneur van de Nederlandse
Antillen.
Hij debuteerde met dit verhaal. Na de oorlog is hij redacteur van Criterium geweest.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.
Ter Braak aan Du Perron, 27 januari 1933 (BW I, 428): ‘Afgezien van een stuk of
vier aartsflauwe mopjes, die je bij het lezen zelf wel zult opmerken (ik heb hem
geschreven, die in ieder geval te schrappen), vind ik het een goede satyre op de
Sovjets, met een origineele humor.’
Menno ter Braak in Het Vaderland, 18 augustus 1935 (VWtB V, 581): ‘[...] De
Mapen, dat nog onmiskenbaar verried, dat de auteur meer te zeggen had dan hij in
den vorm verantwoorden kon; het was een typisch mengproduct van stijlpogingen,
met als ondergrond een persoonlijkheid met een zeer eigen accent. Dat die eigen
toon herhaaldelijk in conflict kwam met allerlei krampachtige bijgeluiden, kon over
dat feit toch nauwelijks misleiden. [...] De gedeeltelijk ongetwijfeld autobiografische
figuur Brie Cozme uit De Mapen, het meest geslaagde en eigenste motief in die
novelle, keert sterk vereenvoudigd [...] in Mijn zuster de negerin terug als Frits
Ruprecht.’

II 8, 581-592 De menselike staat bij kookpunt
E. du Perron
Bespreking van André Malraux, La condition humaine, Gallimard, Paris, 1933. Het
boek is opgedragen aan E. du Perron, die het later zelf vertaalde: André Malraux,
Het menschelijk tekort, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, 1934.
Du Perron aan Ter Braak, 15 juni 1933 (BW II, 81): ‘Ik wil dit schrijven, omdat
het de logische sluitsteen is van den bundel essays waarin ik mijn heele Forumphase
wou zetten; het moet een positieve slottoon zijn, zooiets van: ‘zie hier dan wat ik
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Cola Debrot, 1934

draaiers.’ Maar door allerlei omstandigheden kon hij het stuk niet schrijven en vroeg
Ter Braak of die het voor hem wilde doen. Het kwam erop neer dat Ter Braak de
recensie ten slotte herschreef.
Zie ook II 11, 797-809.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 635-646.

II 8, 593 Kampong in Soerabaja [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

II 8, 594 Potiphar's vrouw [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.
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II 8, 613 Uit vrees ... [g]
R. van Aart
bespreking
E. du Perron in Bataviaasch Nieuwsblad, 22 juli 1939.
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

II 8, 614-618 Drijfzand
H. Marsman
‘Ik moet, vrees ik, tot in den grond veranderen, of langzaam in Parijs en met Parijs
wegsterven. Al het andere is vluchten en uitstel.’
Opgenomen in VWM II.

II 8, 619-622 Eine neue Kritik über prust
S. Vestdijk
Ter Braak aan Du Perron, 14 januari 1933 (BW I, 140): ‘Gisterenavond bij Vestdijk
vertoefd. Ik voorspel de gekste (= beste) dingen van dien man voor 1933! Hij heeft
in een paar weken geschreven: een meesterlijke novelle van 65 pag. De oubliette,
weer beter dan de voorgaande; een korte novelle Eén twee drie vier vijf, ook heel
goed, al lijkt mij daarin de invloed van Joyce wat erg merkbaar; drie panoptica,
waaronder één dat beter is als artikel (over Proust en Freud), een bijzonder goed
essay van 25 pag. over Luke Havergal. Hij gaat vandaag aan een roman beginnen
en heeft plannen voor vijf anderen, allen even fascineerend. Over een jaar is Vestdijk,
of Nederland is werkelijk volkomen blind en doof, een figuur van de eerste grootte.’
Reactie op een artikel van J. Andurski-Schubert over Proust in het Berliner
Tageblatt.

II 8, 623 Panopticum. Met het oog op de eeuwigheid
Gr[eshoff].
Naar aanleiding van de herdenking van de vroeger heel populaire Parijse journalist
Aurélien Scholl.

II 8, 624 Panopticum. Psychologie van de caricatuur
M[enno]. t[er]. B[raak].
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bespreking
Anthonie Donker in De Stem, oktober 1933, blz. 1039, en in De Stem, oktober 1935,
blz. 1031-1032.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 543-544.
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negende nummer
Gedateerd: September 1933
II 9, 625-637 Trouwen [fragment uit de roman]
Gerard Walschap
bio- en bibliografische gegevens
Gerard Jacob Lodewijk Walschap werd geboren op 9 juli 1898 in Londerzeel. Hij
studeerde wijsbegeerte in Leuven, en was later staatsinspecteur van de openbare
bibliotheken.
Hij debuteerde in 1923 met Liederen van leed, Vermaut, Kortrijk. Hij was
redacteur-secretaris van Het Vlaamsche Land (1928), Hooger Leven (1928-1938)
en Dietsche Warande en Belfort (1930-1935). Ten tijde van Forum publiceerde hij
ook in Dietsche Warande en Belfort (1932-1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook B.-Fr. van Vlierden,
Gerard Walschap, Desclée de Brouwer, Brugge, 1958 en het Walschapnummer van
Raam, december 1968.
Documenten, brieven en knipsels in AMVC; knipsels in LM.
Du Perron aan Ter Braak, 4 februari 1933 (BW I, 438): ‘Vanmorgen kreeg ik 2
pakken van Walschap: kleine romans, Carla en Trouwen. Ik moet die rommel lezen,
en heb er heel weinig tijd voor, zoodat het wel wat zal duren, voor ik ze je zend. Als
het eenigszins kan, is Trouwen beter dan Carla voor ons, omdat het 1o korter is, 2o
niet een vervolg van elders verschene boeken (Adelaïde, Eric). Maar ik ben er lang
niet zeker van dàt het iets voor ons is, en dat Walschap zelf nog iets beteekent. Zijn
Eric was veel zwakker dan Adelaïde, en die katholieke kant van hem hoort ook
minder bij ons thuis.’
Opgenomen in Gerard Walschap, Trouwen, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1933.

besprekingen
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 november 1933: ‘Het
is Walschap gelukt dit bittere brok leven eerlijk en onbevangen, zonder valsche
idealiseering, met al zijn verschrikking en al zijn rijke goedheid en geluk uit te beelden
tot een onvergetelijk tableau, voorgoed overstraald door een glans van schoonheid,
die het natuurlijke licht slechts van de grootste kunstenaars is. Wij huldigen, eeren
en danken hem daarvoor.’ (Dit citaat staat niet in OV I, 634-635.)
(Du Perron aan Ter Braak, 11 december 1933 (BW II, 272): ‘Je moet Vic toch
eens vragen (doe het-!) in welke geestesgesteldheid hij verkeert als hij zulke drastische
onzin uitkalt als over Trouwen van Walschap. Het is een gebulk waar Coster zich
nog voor schamen zou. Is het om Walschap eigenlijk stiekum te verneuken, of meent
Vic het een beetje, of is hij gewoon dupe geworden van zijn kunstredacteurschap en
het vocabulaire dat men als zoodanig heeft te gebruiken?’)
Marnix Gijsen in De Standaard (België), december 1933.
Marnix Gijsen in De Boekenkast, 1 december 1933, blz. 138-139.
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Gerard Walschap

Urbain van de Voorde in Dietsche Warande en Belfort, januari 1934, blz. 57-60:
‘Thans [...] waar de regeerders van het nieuwe Duitschland onder het slagwoord
“Blut und Boden” de volksmassa's zooveel mogelijk terug naar den grond, naar de
natuur, naar landbouw en veeteelt trachten te drijven, zoowel om de zedelijke
ontworteling van het volk in de groote steden te keer te gaan als om de ontredderde
nijverheid van overbodige werkkrachten te ontlasten, - thans zal een boek als Trouwen
in Duitschland wel zeer “zeitgemäss” moeten aandoen: ware ik Hitler of zelfs maar
Walter Darré [de nazi-minister van landbouw], ik liet het op Staatskosten in
honderdduizenden exemplaren in het heele land verspreiden en ik schonk den auteur
de orde “Pour le Mérite”. Mij dunkt, Segen der Erde, zooals Trouwen in het Duitsch
heet of zal heeten, komt bij onze Oosterburen op een ten minste even geschikt moment
als Pallieter destijds midden in den oorlog.’
Menno ter Braak in Het Vaderland, 14 januari 1934 (VWtB V, 72-76):
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J. Slauerhoff

‘De Vlaamsche leutigheid van den heer Felix Timmermans ziet men hier in haar
tegendeel verkeeren. Er komt uit dezen roman iets van de stank van tot ontbinding
overgegane stoffen, waarvan men zich de oorspronkelijke, gezonde toestand nog
best herinnert; die oorspronkelijke toestand was het Vlaanderen beleefd met de
instincten van Pallieter, een gezondheid trouwens, die niet geheel onverdacht was,
want gezonde menschen maken niet zulk extatisch lawaai over hun toestand. [...]
Pallieter in staat van ontbinding, ziedaar Gerard Walschaps huidige levensvisie.’
De Groene Amsterdammer, 3 maart 1934.
Urbain van de Voorde in De Stem, april 1934, blz. 413-416 (Critisch Bulletin, blz.
125-127).
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, april 1934, blz. 283.
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, mei 1934, blz. 76-77.
Gerard Knuvelder in Roeping, mei 1934, blz. 620-623.
De Nieuwe Eeuw, 24 mei 1934.
Eva Raedt-de Canter in Groot Nederland, juni 1934, blz. 566.
Boekenschouw 27 (1933-1934), blz. 373-374.
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Slauerhoff in Zuid-Amerika, omstreeks 1929

II 9, 638-639 Samenval [g]
J. Slauerhoff
Over de relatie tussen J. Slauerhoff en Po Ju (Po Tsju I) zie Louis J.E. Fessard, Jan
Slauerhoff (1898-1936), l'homme et l'oeuvre, Nizet, Paris, 1964, blz. 105-111.
Opgenomen in VWSl III, 198.

II 9, 640 Fernando Po [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1936; en in VWSl III.

II 9, 641-658 De grote dingen van de planken
E. du Perron
Dit stuk was oorspronkelijk bestemd voor een speciaal brievennummer van Forum
(BW I, 448), waarvoor Du Perron dacht aan medewerking van Ter Braak, Elisabeth
de Roos, J. Greshoff, A. Roland Holst, Jan van Nijlen,
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Maurice Roelants, H. Marsman, J. Slauerhoff, Arthur van Schendel en S. Vestdijk
(BW I, 400-401). Maar dat is er niet van gekomen (zie ook BW II, 32 en 34), evenmin
als het ‘jong-Italiënummer’ (BW I, 376) en de Forumschriften (of Cahiers van Forum
of Brochures van Forum; BW I, 396), ook ideeën van Du Perron. Ook al niet het idee
van Ter Braak voor een ‘individualismenummer’ (BW II, 389) of dat voor een
novellennummer (BW III, 18) dat in november 1934 zou verschijnen met werk van
Cola Debrot, Victor Varangot, S. Vestdijk en Vlamingen (‘tot nog toe zijn Vlamingen
altijd beter op novellistisch gebied gebleken dan de Noord-Nederlanders!’ - S. Vestdijk
aan J. Greshoff, 16 augustus 1934, brief in LM).
Ter Braak aan Du Perron, 21 juli 1933 (BW II, 112): ‘Het is een meesleepend essay
(alleen hier en daar misschien iets te veel herhalend, waar je het over den regisseur
hebt), maar het zal ongetwijfeld voor de aestheten en tooneelexperts te intelligent
gedacht zijn om indruk te maken.’
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en in
VWdP II, 537-555.

II 9, 659-672 Kaas [3]
Willem Elsschot
II 9, 673-684 Een, twee, drie, vier, vijf
S. Vestdijk
Opgenomen in H. Marsman en E. du Perron, De korte baan, Nieuwe Nederlandsche
verhalen, Querido, Amsterdam, 1935.

bespreking
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 571-572 (VWdP VI, 15-27).

II 9, 685 Zondagmiddag-emotie [g]
Taeke de Groot
bio- en bibliografische gegevens
Taeke de Groot werd geboren op 26 mei 1903 in Amsterdam.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Helikon (1934, 1935), De Stem (1935)
en Dietsche Warande en Belfort (1935).
Brieven in LM.

II 9, 686-700 De mapen [2]
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tiende nummer
Gedateerd: October 1933
II 10, 701-704 Jakob Wassermann en ‘die Sammlung’
Menno ter Braak
Die Sammlung was het tijdschrift van de Duitse emigranten en stond onder leiding
van Klaus Mann.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935 onder de titel Wassermann-Hitler;
en in VWtB III, 544-546.

II 10, 705-722 Kaas [4]
Willem Elsschot
II 10, 723 Spahi [g]
Louis de Bourbon
Opgenomen in Louis de Bourbon, In extremis, Stols, Maastricht, 1935.

II 10, 724 Nocturne [g]
Louis de Bourbon
Opgenomen in Louis de Bourbon, In extremis, Stols, Maastricht, 1935; en in Louis
de Bourbon, Ex toto corde, Heideland, Hasselt, [1964].

besprekingen
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 maart 1936.
S. Vestdijk in Groot Nederland, augustus 1936, blz. 177.

II 10, 725-731 Het sprookje voor het sprookje
Elisabeth de Roos
Bespreking van Ina Boudier-Bakker, De verschijningen der menschenziel in het
sprookje, Van Kampen, Amsterdam, 1932

II 10, 732-740 De mapen [slot]
Cola Debrot
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II 10, 741 De minnaar [g]
M.B. Frenkel
II 10, 742 Noordwijk [g]
M.B. Frenkel
II 10, 743-756 Paapsche sympathieën
Menno ter Braak
Naar aanleiding van W.A. Paap, Vincent Haman (1898) dat in 1936 bij Querido in
Amsterdam door Ter Braak heruitgegeven zou worden.
In augustus 1931 had H. Marsman al voorgesteld dat Vincent Haman in Forum
besproken zou worden (evenals Couperus en Nescio; BW I, 138).
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage; en
in VWtB III, 429-441.

II 10, 757-758 Panopticum. Het mysterie van Leidschendam
M[enno]. t[er]. B[raak].
In een bespreking van Chr. de Graaff, Alleenspraak, had Jan R.Th. Campert in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant in augustus 1933 geschreven: ‘Het wonder der poëzie
is er des te ondoorgrondelijker om wanneer men weet, dat de eerste regel van het
gedicht: Boven Amsterdam stijgt de maan, onvoorwaardelijk schoon is, terwijl
diezelfde regel belachelijk wordt wanneer er gestaan had: Boven Leidschendam stijgt
de maan. Terwijl Leidschendam toch óók een vriendelijk plaatsje is...’
Ter Braak was van mening ‘dat juist dit soort gegoochel met wonderen, magieën
en andere spokerijen het werkelijke wonder der poëzie (ik wil dat woord ook wel
eens gebruiken) in discrediet brengt bij iedereen, die niet van zins is, bij Leidschendam
plotseling zijn verstand in te schakelen, nadat hij het eerst bij Amsterdam had
uitgeschakeld.’
Zie de reactie van Chr. de Graaff in II 11, 832.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 546-549.

II 10, 758-759 Panopticum. Knekels en klinkdichten
Gr[eshoff].
Over het opgraven en kwijtraken van wat misschien de resten van Ronsard waren.
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Greshoff en Du Perron in Parijs, 1933
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Brief van D.A.M. Binnendijk aan Greshoff

II 10, 759-760 Panopticum. Belangrijke erratum!
E. d[u]. P[erron].
Over het spellen van de naam Mayerhold, waar Victor E. van Vriesland Du Perron
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 september 1933 over berispt had.
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elfde nummer Gedateerd: November 1933 (Ter Braak aan Du Perron,
6 november 1933 (BW II, 213): ‘Forum Nov. uit en erg aardig als
nummer.’)
II 11, 761-779 Valéry en het duistere vers
S. Vestdijk
Du Perron aan Ter Braak, 8 december 1932 (BW I, 382): ‘Ik las Vestdijk's stuk en
vond het heel goed, al durf ik niet zeggen dat ik er veel meer dan de helft van begrepen
heb. Maar ik heb lak aan zijn conclusie, ook poëtisch, omdat Valéry, in al zijn glorie,
zelf een poover figuur slaat, voor mijn gevoel [...] naast Apollinaire. De surrealisten
naast Valéry laten “verschrompelen” is heel aardig; Valéry tot een moeizaam
mathematicus laten inkrimpen naast de oneindig overtuigender rasechtheid van
Apollinaire is aardiger. Als Vestdijk afgedrukt is, en ik tijd heb, wil ik zooiets in
Forum wel beproeven, al beschik ik bij lange na niet over hetzelfde woordarsenaal.’
Opgenomen in S. Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939.

besprekingen
A. van Cauwelaert in Dietsche Warande en Belfort, januari 1934, blz. 65-66. J. van
Heugten SJ in Boekenschouw, 1939, blz. 157.

II 11, 780 Het portret [g]
D.A.M. Binnendijk
bio- en bibliografische gegevens
Dirk Adrianus Michel Binnendijk werd geboren op 12 oktober 1902 in Leiden. Hij
studeerde Nederlands aan de universiteit van Amsterdam, werd in 1927 redacteur
van De Telegraaf en in 1928 leraar. In 1945 werd hij hoofd van de afdeling kunstzaken
van de gemeente Amsterdam.
Hij was van 1926 tot 1931 redacteur van De Vrije Bladen en na de oorlog redacteur
van Centaur. In 1930 stelde hij de bloemlezing Prisma samen, waarin hij het
‘beschermd domein der poëzie’ verdedigde. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook
in Helikon (1932-1935), Groot Nederland (1933-1935), De Gemeenschap (1934,
1935) en De Gids (1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Documenten, knipsels en brieven in LM.
Het contact tussen Ter Braak en Binnendijk was na de ‘breuk’ (tengevolge van
het stichten van Forum) hersteld in juni 1933 (BW II, 85). De mededeling dat
Binnendijk steeds een ontmoeting met Du Perron geweigerd zou hebben (Van Galen
Last in BW II, 504) wordt gelogenstraft door de correspondentie tussen Binnendijk
en Greshoff in de collectie-Binnendijk in LM.
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.
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V.r.n.l.: Binnendijk, Greshoff en Arthur van Schendel, Sestri Levante, 1934, met handschrift van
Greshoff

besprekingen
H. Marsman in De Groene Amsterdammer, 3 oktober 1936.
S. Vestdijk in Groot Nederland, november 1936, blz. 518.
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 april 1937 (OV I,
191).

II 11, 781-793 Kaas [slot]
Willem Elsschot
II 11, 794-796 Bruine liedjes [g]
I. Kleine S.A.-man, slaap zacht,...
II. Ondanks uw gummistok en uniform ...
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J. Greshoff
Zie voor de datering e.d. van deze gedichten Louis Gillet, Jan Greshoff, zijn poëzie
en poëtiek, blz. 283-287.
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Ter Braak aan Du Perron, 18 november 1933 (BW II, 226): ‘Zijlstra belde mij laatst
op met de mededeeling, dat hij een “vermaning” had ontvangen over Greshoff's
bruine liedjes van een “hoog persoon uit zijn concern” (zal Nijgh wel zijn); en hij
herinnerde aan het artikel over politiek in het Forumcontract [zie blz. 37]. Aangezien
hij ditmaal absoluut in zijn formeele recht zou zijn (de gedichten vallen onder het
hoofd “politieke agitatie”) heb ik nu een panopt. over Dimitrof geschreven, dat een
politiek thema m.i. onpolitiek behandelt. Mocht ook dit stukje hooggeplaatste
commentaar uitlokken, dan zal ik zeggen, dat Forum mij zeker niet meer als redacteur
moet hebben; want in dezen geest zal ik voortaan veel schrijven.’ Het stukje over
Dimitrof (een van de beklaagden in het Rijksdagbrandproces) verscheen in II 12,
900.
Nijgh was commissaris van Nijgh en Van Ditmar en directeur van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
Opgenomen in J. Greshoff, Gedichten 1907-1936, Stols, Maastricht-Brussel, 1936
en de verschillende latere uitgaven van de Gedichten, I is daarin getiteld Wiegeliedje,
II Het nummer.

II 11, 797-809 Written in dejection
E. du Perron
Over Nietzsche en een artikel van Johannes Tielrooy, André Malraux en de mensch
in De Stem, september 1933, blz. 829-838, ter bespreking van La condition humaine.
Zie ook BW II, 166, en Forum II 8, 581-592.
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1934; en
VWdP II, 653-665. De drie laatste regels in Forum zijn uitgebreid tot 16 regels; voor
de achtergrond daarvan zie BW II, 225, 228 en 231.

II 11, 810 Als tante Aagje heeft nagedacht [g]
Albert C.A. Voortman
bio- en bibliografische gegevens
Albert Cornelis Antonius Voortman werd geboren op 25 september 1911 in Deventer.
Hij bezocht de kweekschool in Hilversum en behaalde de hoofdakte in 1934. Hij
was achtereenvolgens onderwijzer in Doetinchem, Ootmarsum, Saasveld, Harlingen
en Zenderen.
Hij debuteerde met gedichten in een soort Zuidafrikaans in het Katholiek
Schoolblad onder het pseudoniem Daan de Wet, dat hij ook gebruikte voor gedichtjes
in De Nieuwe Gemeenschap. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Ons Eigen
Blad (1933-1935), Het Venster (1932-1935), De Stormer (1932), Helikon (1934),
De Nieuwe Gemeenschap (1934, 1935) en De Volkskrant (1935).
Brieven in LM.
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Marsman en A. Vigoleis Thelen

II 11, 811-821 Cherchez la femme
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl IV.

II 11, 822 Panopticum. Portret van Mallorca
A. Vigoleis Thelen [met een inleiding van E. du Perron]
bio- en bibliografische gegevens
Albert Thelen werd geboren op 28 september 1903 in Süchteln an der Niers,
Niederrhein. ‘Vigoleis gaat terug op de Wigalois, Der Ritter mit dem Rade, getihtet
von Wirnt von Gravenbergh.’ In 1931 was hij in Amsterdam, waar hij werkte aan
de Duitse vertaling van Victor E. van Vrieslands Het afscheid van de wereld in drie
dagen en leerde daar ook Menno ter Braak kennen. In de zomer van dat jaar vertrok
hij naar Majorca. ‘1933 heb ik mij onmiddellijk tegen Hitler gekeerd, met een felheid
die soms zelfs voor M.t.B. te veel was, en ook voor Marsman, die enkel door mijn
directe bemiddeling van zijn “Liebäugeln” met het Derde Rijk is genezen; zomer
'34’. In 1937 vertaalde hij samen met H. Marsman Teixeira de Pascoaes, Paulus, de
dichter Gods, Meulenhoff, Amsterdam, 1937.
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(Citaten uit een brief van A.V. Thelen aan W. Mooijman van 3 augustus 1969 in
LM).
Autobiografie in A. Vigoleis Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts, Aus den
Angewendten Erinnerungen des Vigoleis, 2e Auflage, Diederich [- van Oorschot],
Düsseldorf [- Amsterdam] 1953.
Zie BW II, 111 e.v.

II 11, 829 Panopticum. Daar worden dieren tot poëten ...
S. V[estdijk].
Over de literair begaafde kat van Vestdijk, die best een plaats op de redactie van
Forum zou kunnen krijgen; de dierlijke aard van de redacteuren was immers bekend
uit de beschrijving van Hendrik de Vries in II 1, 74-75.

II 11, 829-830 Panopticum. De terugkeer van het hart [g]
E. d[u]. P[erron].
Reactie op een artikel van J.W.F. Werumeus Buning in De Groene Amsterdammer.
De Groene had het stuk van Du Perron geweigerd. (BW II, 135, 192 e.v.)
Opgenomen in het hoofdstuk Panopticum op rijm in E. du Perron, De smalle mens,
Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 617-618.

II 11, 830-832 Panopticum. Poëzie en jura
Gr[eshoff].
Over het vervallen van auteursrechten vijftig jaar na de dood van de schrijver.

II 11, 832 Panopticum. Dicht bij Zwammerdam
Chr. de Graaff
Reactie op II 10, 757-758.

bio- en bibliografische gegevens
Chris de Graaff werd geboren in 1890 in Den Bosch en overleed op 4 februari 1955
in Amsterdam. Hij werkte als journalist bij De Groene Amsterdammer, De Telegraaf
en het Algemeen Handelsblad. In 1931 werd hij rooms-katholiek. In 1941 werd hij
chef van de kunstredactie en later adjunct-hoofdredacteur van het Algemeen
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Handelsblad. In 1943 werd hij begunstigend lid van de SS. In 1946 werd hij tot
anderhalf jaar internering veroordeeld.
Van mei 1930 tot januari 1932 was hij redacteur van De Gemeenschap. Zijn
verzamelde gedichten verschenen in 1955 onder de titel Klagend loflied bij Het
Spectrum, Utrecht.
Brieven en knipsels in LM.
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twaalfde nummer Gedateerd: December 1933 (verschenen op 8
december 1933; BW II, 266)
II 12, 833-835 Overgang
Redactie [gevolgd door een dankwoord aan Du Perron door Menno ter
Braak en Maurice Roelants, dat geschreven is door Ter Braak - BW II,
241]
‘Forum verschijnt in 1934 onder twee van elkaar onafhankelijke redacties, die alleen
geregeld overleg zullen plegen omtrent het algemeen beginsel. De redactie voor
Nederland is samengesteld uit Menno ter Braak, S. Vestdijk, Victor E. van Vriesland
en Everard Bouws als secretaris; de redactie voor Vlaanderen uit Marnix Gijsen,
Reimond Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap. [...] Wij meenen het
aan anderen te moeten overlaten, ons werk van twee jaren te beoordeelen. Wij waren
vaak polemisch, wij hebben ons niet ontzien, allerlei heilige huisjes aan te tasten, als
wij dat noodzakelijk achtten, maar wij hebben daarbij gestreefd naar een zoo hoog
mogelijke qualiteit der bijdragen. [...] Wij gaan verder, naar wij hopen op denzelfden
grondslag van samenwerking, die, zoo er al kleine meeningsverschillen waren, in
het verleden nimmer heeft ontbroken.’
Uit het dankwoord aan Du Perron: ‘Het publiek heeft du Perron sedert het
verschijnen van het eerste nummer leeren kennen als een hartstochtelijk polemist,
die nooit anders sprak dan van man tot man, als het om den mensch of de zaak ging,
die hem na aan het hart lag of afkeer inboezemde, die alle conventies van het “artikel”
en het “betoog” verwierp om in zoo direct mogelijken vorm te zeggen, waarom het
hem te doen was. Deze vrijmoedigheid, deze durf heeft hem de eer verschaft één van
de meest gehate auteurs van Nederland te worden; en voor hen, die zijn persoonlijken
en onafhankelijken stijl kennen, zegt dit tevens, dat hij daardoor misschien weinig
talrijke, maar des te verknochter vrienden heeft verworven.’
Het afscheid van Du Perron in II 12, 896-899.
Ter Braak aan Du Perron, 8 december 1933 (BW II, 266-267): ‘Aangezien ik nog
schuim van woede over den laatsten poets, die onze Everard mij gebakken heeft, kan
ik mijn pen nog nauwelijks vasthouden. Hij heeft n.l., zooals ik juist in het vandaag
verschenen Forum ontdek, nadat ik de proef van de inleiding gecorrigeerd had, zijn
eigen naam ingevuld als lid van de nederlandsche redactie, zoodat momenteel in
Nederland bekend wordt, dat de redactie van Forum is aangevuld niet alleen met de
heeren Vestdijk en v. Vriesland, maar ook met een zekeren Bouws!! De naïeve
schunnigheid van deze poets verbaast mij nog zoo, dat ik de feiten nauwelijks geloof;
maar het is zoo. Je begrijpt, dat dit het laatste is. Vandaag krijgt hij van mij een brief,
met instemming van Vic en Zijlstra, dat hij ophoepelen kan.’
Zie ook III 1, 2, en brief van E. Bouws aan J. Greshoff van 1 maart 1934 (in
Greshoff-collectie LM): ‘Zulks heb ik met, laten we zeggen, een soort
ijdelheidselement, overigens met (niet betwiste) goede bedoeling gedaan, in de
blijkbaar foutieve opvatting dat ik als secretaris deel van de redactie uitmaakte.
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- Dat Menno van het stuk na deze correctie geen nieuwe proef heeft gehad was zuiver
een toeval. -’
Du Perron aan Ter Braak, 9 december 1933 (BW II, 268): ‘De woorden aan mij
gewijd zijn zéér roerend en verdienen véél dank.’

II 12, 836 Oud [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 179.

II 12, 837 Nog [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 194.

II 12, 838-839 Nocturne [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1933; en in VWSl III, 74.

bespreking
Gabriel Smit in De Nieuwe Gemeenschap, maart 1934, blz. 191:
‘Een vers als Nocturne, een der zeer weinige plaatsen in Soleares, waarop men in
en achter de woorden een trilling voelt, is minstens walgelijk; het is alleen van belang
als stof voor een sexueel-pathologische studie.’

II 12, 840 Territorio [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1933; en in VWSl III, 102.

II 12, 841-861 Een schrijver na zijn dertigste jaar
Menno ter Braak
Opgenomen in Menno ter Braak, Politicus zonder partij, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1934 als eerste hoofdstuk. (Aanvankelijk zou dat boek De ingebeelde
zieke heten; BW I, 290).
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besprekingen
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, januari 1934, blz. 98-99.
Boekenschouw, jaargang 28, 1934, blz. 91.
W.A. Kramers in Den Gulden Winckel, mei 1934, blz. 81-82.
Anton van Duinkerken in De Tijd, 8 mei 1934 (VGvD II, 170-174):
‘Zijn flauwiteiten ten koste van de theologie, zijn kinderachtige tweedehandsche
minachting van het christendom, zijn aandriftloos verguizen van dingen, waaraan
hij nog lang niet toe is, zijn voorgewende brutaliteit en zijn naïeve aanstellerij van
man-die-het-wel-zeggen-durft, verarmen zijn toch reeds geheel bloedloozen stijl tot
een zemelachtigen, daar is geen ander woord voor.’
Nederland, juni 1934.
Victor Varangot in Groot Nederland, september 1934, blz. 283-285.

II 12, 862 Carpe diem [g]
J. van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

II 12, 863 De desperate dronkaard [g]
J. van Nijlen
Opgenomen in Jan van Nijlen, Geheimschrift, Enschedé, Haarlem, 1934; en in VGvN.

II 12, 864-879 Het veer
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, De dood betrapt, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1935.

besprekingen
Menno ter Braak in Het Vaderland, 16 juni 1935.
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 570 (VWdP VI, 15-27).

II 12, 880-884 Schimp- en vloekverzen en fuifliederen van het Spaansche
volk [g]
Hendrik de Vries
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Opgenomen (op enkele na) in Hendrik de Vries, Coplas, De Spieghel, Het Kompas,
Amsterdam, Antwerpen, 1935.
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Frans Buyle

II 12, 885-887 Illusie
Victor Varangot
II 12, 888 Uitbloei [g]
Frans Buyle
bio- en bibliografische gegevens
Frans Buyle werd geboren op 18 september 1913 in Sint-Niklaas. Hij was
achtereenvolgens wever, vertegenwoordiger van een uitgeverij en (1941-1944)
kunstcriticus van Het Vlaamsche Land.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Dietsche Warande en Belfort (1935),
en onder de naam J. Verbruggen in Forum III en IV.
Documenten, brieven en knipsels in AMVC en brieven en knipsels in LM.
Bibliografie in André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918, Pro Arte, Diest,
tweede druk 1945.
Opgenomen in Frans Buyle, De steen der wijzen, De Sikkel, Antwerpen, 1937.

II 12, 889 Klacht [g]
Louis de Bourbon
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II 12, 890-894 Bij een ‘slechte roman’
Elisabeth de Roos
Naar aanleiding van Les pléiades (1874) van Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882).
De drie hoofdfiguren in dit boek noemen elkaar ‘trois calenders, fils de rois’. Daar
ontleende Du Perron het begrip ‘kalender’ aan dat in de briefwisseling van 1933 een
rol speelt (bijvoorbeeld BW II, 132) en waar het hoofdstuk De kalender en de notaris
in De smalle mens (VWdP II, 646-652) over gaat.

II 12, 895 Zuidelijke bloemenmarkt [g]
Eric van der Steen [pseudoniem van Dick Zijlstra]
bio- en bibliografische gegevens
Dick Zijlstra, een broer van de uitgever van Forum, Doeke Zijlstra, werd geboren
op 14 september 1907 in Alkmaar. Hij studeerde rechten en was redacteur van Het
Parool.
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in Eric van der Steen, Controversen, Mees, Santpoort, 1938, onder
de titel Zuidelijk.

II 12, 896-899 Panopticum. Afscheid van Kostersloot
E. d[u]. P[erron].
Zie ook III 2, 187-188, en III 7, 586-599.

bespreking
Theun de Vries in Den Gulden Winckel, januari 1934.
Opgenomen in het hoofdstuk Jan Lubbes in E. du Perron, De smalle mens, Querido,
Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 680-685.

II 12, 900 Panopticum. Heldenvereering
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van boze reacties in de Nieuwe Rotterdamsche Courant tegen de
visie van de overzichtschrijver dr. M. van Blankenstein (1880-1964) op de
ontwikkeling in Duitsland.
Zie de notitie bij II 11, 794-796.
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Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 549-550.
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tussenspel
Het einde van de tweede jaargang betekent een cesuur in de geschiedenis van Forum.
Het is het afscheid van E. du Perron en E. Bouws en de hervorming van Forum tot
feitelijk twee tijdschriften, een Nederlands en een Vlaams, met dezelfde naam en
verschijnend in een gezamenlijk omslag.
Du Perron heeft nooit veel gevoeld voor wat hij het ‘revuedirecteurschap’ noemde.
Op 4 december 1931, nog voor het verschijnen van het tweede nummer van Forum
dus, schreef hij al aan Ter Braak (BW I, 147): ‘Ik vraag me heusch af: wat doe ik
eigenlijk in de redactie van Forum? Ik zou ergens buiten willen wonen (tenzij ik een
baantje krijg van Zijlstra) - Lugano, of in Spanje, en me heelemaal los voelen van
alle productie van anderen, ook geen vakmansbelangstelling meer willen hebben.
Daar komt het ook wel van.’ De directe aanleiding tot die verzuchting was het bezwaar
dat Ter Braak had tegen een Panopticumstukje van Du Perron tegen K. Heeroma
(BW I, 145) en misschien ook de griep (BW I, 147), maar de oorzaak moet te vinden
zijn in de persoonlijke omstandigheden van Du Perron. Dit boek is niet de plaats om
dat verder te analyseren. Uit de briefwisseling blijkt voldoende hoezeer Du Perron
en ook Ter Braak in beslag genomen werden door particuliere omstandigheden op
het gebied van liefde, huwelijk en financiën.
Direct in verband met Forum staat de verhouding van Du Perron tot Bouws en die
tot Roelants.
In het hoofdstuk Voorspel is al aandacht besteed aan het wantrouwen dat Du Perron
en Ter Braak hadden tegen de bemoeienissen van Bouws. Op huwelijksreis in Italië
maakte Du Perron in een brief aan Bouws en een aan Ter Braak heftige bezwaren
tegen ‘die stommelingen van de zetterij of God weet vanwaar’ die geen rekening
gehouden hadden met correcties van Du Perron in eigen stukken en die van Slauerhoff
in het juninummer van 1932 (BW I, 215-216). Op 6 juni 1932 kreeg hij een brief van
Bouws ‘waaruit mij bleek dat hij die correcties niet had laten doen. Tant pis voor
hem dan, maar het spijt me maar half.’ (BW I, 217).
Later ontstonden er weer moeilijkheden over een bijdrage van Du Perron die zo
hoog liepen dat Du Perron alleen nog maar op briefkaarten en in telegramstijl, maar
liefst alleen via Ter Braak met Bouws correspondeerde (15 februari 1933, BW I,
449), en de opdracht aan Bouws van De smalle mens werd geschrapt (BW I, 451)
ten gunste van A. Roland Holst.
Du Perron zegde Bouws zelfs de conversatie op (BW II, 119), toen Ter Braak en
hij de indruk kregen dat Bouws bezig was Zijlstra te bewerken om de uitgave van
Forum te staken (Ter Braak aan Du Perron, 6 juli 1933 - BW II, 93), en weigerde
iedere medewerking aan Forum ‘als deze Unspeakable dan secretaris blijft’.
Maar er waren ook bezwaren tegen Maurice Roelants.
Roelants kende Zijlstra al sinds 1927 toen die zijn roman Komen en gaan uitgaf.
Du Perron en Roelants kenden elkaar uit het café La Lunette bij de Brusselse
Muntschouwburg, waar ook J. Greshoff, Jan van Nijlen en Karel Leroux kwamen
(Roman, 20). In 1930 had Du Perron op verzoek van Greshoff voor Roelants een
keuze uit zijn vroeger verschenen dichtbundels en ongepubliceerd werk gemaakt,
die bij Stols verscheen, Het verzaken.
Zoals in de inleidende hoofdstukken van dit boek vermeld is, wilde Zijlstra
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Roelants in de redactie van Forum hebben, en had Du Perron daar om verscheidene
redenen niets op tegen.
Op 17 juni 1932 schreef Roelants naar aanleiding van een Panopticumstukje van
Ter Braak (Vooroordeel tegen Schweitzer, I 7, 467-468; Ter Braak had hem gevraagd
te schrappen wat hem ergerde): ‘Gij zijt te verstandig en te zeer uw toon en stijl
bewust om niet te weten, dat uw passus over de kerken een schimpende en nonchalante
allure heeft, die, waar hij bovendien zo hooghartig, om niet te zeggen naïef apodictisch
van voordracht is (laat mij ook maar eens dat stijlmiddeltje gebruiken), mij persoonlijk
prikkelt. Ik meen niet, dat ik mij vergis wanneer ik vind, dat de verdraagzaamheid,
die tussen ons moet heersen, hier mee te kort gedaan is. Op het stuk der religie is,
gegeven onze uiteenlopende opvattingen, de vrijheid van ons woord naar de vorm
beperkt. Denk niet, beste Menno, dat ik zo schrijf uit vrees, dat “ik er last over mocht
krijgen”. Met mijn liberaal katholicisme, het meest gesmade ter wereld, heb ik last
sinds lang en zal ik er zo gauw niet aan ontsnappen. [...] Ik vraag niet dat gij uw
overtuiging zoudt wegmoffelen, niet dat gij schrappen zoudt, maar wel dat er geen
kwestie meer zou kunnen van zijn, doordat een zekere kieskeurigheid bij voorbaat
alle innerlijke conflicten zou hebben vermeden. Handhaaft gij uw tekst, dan ... Maar
neen, ik wil niet een zin voltooien, die veel weg zou hebben van een ultimatum. Ik
verkies uitsluitend te rekenen op uw goed inzicht.’ (Roman, 179-180). In het stukje
van Ter Braak komt geen ‘passus over de kerken’ voor. Pas op 17 juni stuurde hij
het stukje aan Du Perron ter inzage (BW I, 238).
Op 11 juli 1932 schreef Du Perron aan Ter Braak (BW I, 251): ‘Ik vind Maurice
een beste vent, en iedere keer als wij samen zijn, houd ik weer rekening met het feit
dat hij in laatste instantie tegenover ons altijd één tegen twee is; [...] Zoolang het om
kleinigheden gaat, moeten we iedere strijd vermijden, vooral waar het gaat om
literatuur en niet om religie of politiek, maar ... ook als literator zie ik Maurice best
in staat om een steeds “verantwoordelijker” personage te worden [...] Zoolang wij
met Maurice alleen te doen hebben, wil ik veel water in mijn wijn doen, maar als ik
mettertijd de dupe blijk te zijn van allerlei Vermeylens en soortgelijke officieele
letterkundigen die via Maurice hùn belangen in Forum laten verzorgen, vind ik mijn
rol een beetje triest.’ Ter Braak dacht er ook zo over (BW I, 254): ‘Ik denk dat
“Vlaanderen” wel steeds bijgelegd zal kunnen worden; maar de rots van Petrus?
Pasce oves meas, weid mijne schapen, sprak de Heer tot Maurice; etiam in Foro
paganorum!’ In februari 1933 was er weer een ander probleem. Roelants besteedde
namelijk veel tijd aan de herdenking van Karel van de Woestijne, zijn schoonvader,
en had daar ruzie over gekregen met Greshoff die er een Panopticum aan wilde
wijden waar Roelants tegen was. Du Perron schreef Roelants toen (BW I, 469) ‘dat
hij m.i. Forum tekort doet, wanneer hij den tijd dien hij heeft wèl aan Van de
W.-huldigingen kan wijden, maar een jaar lang geen regel voor Forum heeft. Mogelijk
wordt hij ook boos.’ (De laatste bijdrage van Roelants had in het meinummer van
1932 gestaan; in 1933 zou er niets van hem voorkomen). In dezelfde maand februari
1933 vatte Du Perron zijn oordeel over Bouws en Roelants samen (BW I, 462): ‘Wat
ik van Bouws en Maurice denk, weet je nu. Overigens beide beste kerels (dit meen
ik ook). Maar flapdrollen, die rond de
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30 niet de humbug juist hebben leeren inzien van literatuurambtenarijtjes, maar die
er meer en meer van smullen.’
Ook bij andere gelegenheden had vooral Du Perron laten merken dat hij alleen
maar met de grootste moeite zijn contractuele twee jaar Forumredacteurschap vol
zou maken. Zie bijvoorbeeld BW I, 184 (12 april 1932) en 298 (25 september 1932).
Het reorganisatieplan waar Maurice Roelants mee kwam in september 1933 was
dus wel een oplossing. Het kon de Nederlanders van de Vlaming scheiden en het
zou uiteindelijk ook het einde voor Bouws betekenen (zie de notitie bij II 12, 833-835).
Zijlstra wilde, aldus Roelants in zijn Roman, blz. 39-40, aan de uitgave van Forum
een einde maken. Het was te duur, met maar een paar honderd abonnees die op een
stuk of tien na, allemaal in Nederland waren geworven. Eén daarvan was overigens
prinses Juliana (BW I, 181). Roelants stelde nu voor dat er naast de Nederlandse
redactie, een hele Vlaamse zou komen. Dat ‘zou voor mij persoonlijk meebrengen,
dat ik minder onthecht en goed omringd de eigen sector zou kunnen verzorgen.
Vlaanderen zou in dit tweeledig opzet meer een eigen aangelegenheid erkennen en
het Nederlands geestesleven aantrekkelijker vinden. De eenheid in het parallellisme,
betoogde ik ten overstaan van Doeke Zijlstra en mijn redactiekameraden, zou naar
mijn raming ook tweehonderd abonnees in Vlaanderen opleveren.’
Dat lukte blijkbaar, want in 5 auteurs, blz. 72, schrijft Roelants: ‘Na korte tijd was
het aantal abonnees verdubbeld. Met vierhonderd abonnees dacht hij er niet meer
aan Forum op te heffen.’
Later zou Zijlstra toch wel aan opheffen denken en het doen ook, maar het zou
ook nog even duren voordat het voorstel van Roelants aanvaard werd.
Eerst zag Du Perron er wel wat in. ‘Als redactie voor Holland: jij, Vestdijk en nog
één (Marsman), voor Vlaanderen Maurice + nog een paar. Het is werkelijk te
probeeren, mits met volledige vrijheid van iedere redactie.’ (BW II, 145). Ook Ter
Braak zag meer voordelen dan nadelen (BW II, 146). Vestdijk was overigens niet in
een conditie om redacteur te worden en daarom overwoog Ter Braak Victor E. van
Vriesland (BW II, 154) naast Marsman en hemzelf. Op 20 september 1933 vergaderden
Ter Braak en Roelants met Zijlstra. Daar zei Roelants dat hij ‘een concentratie van
Vlamingen wilde, van hemzelf tot ... Urbain van de Voorde!’ Dat deed voor Ter
Braak de deur dicht. ‘Na alle kanten bekeken te hebben,’ schreef hij (BW II, 157),
‘kom ik met een concreet voorstel: opdoeken. We kunnen nu nog met eere crepeeren,
na een jaar met den vlaamschen Dirk Coster [Van de Voorde] zijn we door een
compromis gecompromitteerd.’
Du Perron was niet zo bang en wou het nog wel een jaar proberen, desnoods weer
als redacteur. ‘Laat ons front blijven maken tegen de Hollandsche en andere
pissebedden, hoe dan ook. [...] En als je de boel alleen aan wilt met mij als
mederedacteur, dan in Godsnaam, en ondanks het figuur dat mij zooiets laat slaan
bij allen die van mijn uittreden nu al weten.’ (BW II, 160).
Maar hij wist toen nog niet wat Roelants ook gezegd had op 20 september. Ter
Braak schreef het hem op 24 september (BW II, 164): ‘Maurice heeft mij niet
uitdrukkelijk gezegd, maar zeer duidelijk laten merken, dat hij zijn be-
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faamde coalitie alleen kan tot stand brengen, als jij als redacteur aftreedt (anders
willen die Urbains en zoo niet meedoen). Nu, onder die condities voel ik er heelemaal
niets meer voor. De opzet is toch duidelijk genoeg: wij moeten dienen om een
vlaamsche “dunne bestelling” te ondersteunen en wij zullen steeds meer
ondergedompeld worden in een bad van vlaamsche rotzooi.’ En zo dachten Greshoff
en Marsman er ook over.
Op 25 september belde Zijlstra Ter Braak op en kreeg te horen dat Ter Braak niet
meedeed aan ‘het plan-Maurice; en hij zegt mij nu opeens uit eigen beweging, dat
hij, als de loop van zijn zaak het eenigszins permitteert, van plan is onze copie in een
soort cahiers te drukken!’ (BW II, 167).
Dat was dus een andere mogelijkheid. Maar er kwamen tussen september en
november 1933 nu allerlei mogelijkheden voor Forum of voor Ter Braak, die hier
nu volgen.

de cahiers
Het voorstel van 25 september om cahiers uit te geven, lag in de lijn van Du Perron,
die zijn Cahiers van een lezer had uitgegeven, en ook van Ter Braak die in 1931
Forum eigenlijk wel Cahiers van den Schrijver had willen noemen (BW I, 139).
Op 25 oktober schreef Ter Braak aan Du Perron (BW II, 198): ‘Wij kunnen Forum
behouden als driemaandelijksche publicatie van 80 pagina's. Secretariaat wordt
afgeschaft, hon. van ƒ 3 blijft. Abonn. waarsch. ƒ 5 p.j. Wat denk je ervan? Eerlijk
gezegd (hoewel ik deze vorm als noodschot niet zoo dwaas vind) ben ik niet erg
gerust op de contactmogelijkheid van zulk een publicatie met de lezers, en ik zou
Zijlstra nog een ander idee aan de hand willen doen: maandelijks 32 pag. à ƒ 3 (ev.
ƒ 2), verlaging van het abonn. tot ƒ 6 of 5. Mij dunkt, als we geen vervolgen opnemen,
kunnen we het daarmee voorloopig stellen. Ik weet niet of Z. daarvoor voelt; maar
ik heb gemerkt, dat hij ons op één of andere manier wil aanhouden, en zal daarvan
profiteeren. [...] Ik zou dan Vestdijk dringend willen aanschrijven desnoods nominaal
derde te worden in de redactie voor 1934.’
Du Perron zag iets in beide mogelijkheden (BW II, 204).

het vrije forum-venster
Constant van Wessem deed een voorstel aan Victor E. van Vriesland, die het op 4
oktober met Ter Braak besprak (BW II, 179). ‘De Vrije Bladen herleven in den ouden
vorm, maar verdubbeld in omvang, en “nemen” pro forma (om de abonné's te krijgen)
Forum en Het Venster, die beide opdoeken, “op”. Er komt een nieuwe redactie,
waarvan Jan Engelman secretaris is, bestaande uit: Vic, v. Wessem (natuurlijk!),
Marsman (als hij niet al te veel reist), Engelman, de Bourbon en ter Braak (de laatste
twee resp. als vertegen w. van de verdwenen tijdschriften).’
Du Perron vond het een klucht (BW II, 180): ‘Jij met Vic, van Wessem en de
Bourbon samen in een herleefde V.B. vind ik een achteruitgang en voor het publiek
idioot.’
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[waarin] we de rest zouden kunnen negeeren.’ (BW II, 186).
Zijlstra voelde er niet veel voor om samen met De Spieghel De Vrije Bladen uit
te geven (BW II, 181), maar op 17 oktober verscheen een berichtje in Het Vaderland
(dat volgens Du Perron van Greshoff stamde) waarin stond dat Forum na december
1933 zou ophouden en dat er onderhandelingen gaande waren over samensmelting
met De Vrije Bladen. Van Vriesland dementeerde het in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en Du Perron in Het Vaderland.
Op 25 oktober besprak Ter Braak in Utrecht met Engelman en Van Wessem het
plan. Het resultaat was dat hij zich terugtrok (BW II, 198) ‘vooral omdat E. van deze
combinatie een soort particuliere zaak van hemzelf wilde maken. Hij zou n.b.
uitmaken, wat er in kwam, en wij zouden “toe zien”! [...] Stukken, die al te polemisch
waren, of het katholicisme aantastten, kon hij trouwens niet opnemen, zei Engelman
nog. Er moest nu eindelijk eens een blad komen, dat door de boekhandelaren en de
portefeuilles kon worden geaccepteerd.’
Een voorstel van Van Vriesland voor een blad met gelijke stemrechten voor alle
redacteuren en maandelijkse redactievergaderingen, en dat geen fusie van Forum en
De Vrije Bladen zou heten, mocht niet baten, al zag Ter Braak er wel wat in (BW II,
200-208); op 5 november bleek het plan geruisloos opgeblazen (BW II, 216).

groot nederland
Op 21 oktober 1933 schreef Du Perron aan Ter Braak (BW II, 192): ‘Heeft Jan
[Greshoff] je geschreven van de reorganisatie-plannen van Gr. Nederland? Als men
werkelijk iets van dat tijdschrift maken kan, dan lijkt het mij niet 10 × maar 100 ×
verkieslijker dat jij met Jan in de redactie gaat, dan met Van Wessem en 4 of 6
anderen in de V.B.’ Frans Coenen, die toch al oud en au fond onverschillig was, zou
dan in de minderheid zijn tegenover Ter Braak en Greshoff (BW II, 193). Maar Ter
Braak voelde er niet veel voor om met Coenen in dezelfde redactie te zitten (BW II,
199).
Toch bood Greshoff Ter Braak officieel het redacteurschap aan, maar Ter Braak
had zich al te veel aan de plannen van Zijlstra gebonden en bedankte. Greshoff
beschuldigde in een brief aan Du Perron Ter Braak van verraad aan de Forumzaak
(BW II, 230) wat Ter Braak een woedende brief van Du Perron opleverde (BW II,
232) waarin hij nog eens uiteenzette wat hij van de formule-Roelants vond: ‘Als de
anderen, die niets met “ons” te maken hebben, Forum naar buiten goed
vertegenwoordigen als wij nu, hebben ze jou ook niet meer noodig en mag je gerust
weggaan. Je zult zeker zoo “fatsoenlijk” zijn dat te doen, en ik ook, en dan zijn ze
precies waar ze eigenlijk nu al zouden willen zijn. [...] Ik heb voor het nieuwe Forum
niet de minste sympathie. [...] Zonder vriendschapsverhouding met jou zou mijn
houding nu klaar zijn: vanaf 1 Jan. bestaat Forum voor mij niet meer en als ik lust
zou hebben, zou ik het bestrijden, onverschillig waar. [...] Deze Gr. Ned-historie
geeft mij duidelijk het gevoel waar ik sta, en waar ik desnoods nog wel zijn wil, maar
zonder dupe te zijn. Dat jij Jan de bons kunt geven, terwille van een belofte aan Vic
en Zijlstra, zou ik raar vinden, maar dat gaat jou tenslotte aan. Maar als je denkt dat
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baar stel om je post in Gr. Ned. in te nemen, als daar een schijn van kans op is. Maar
die is er natuurlijk niet.’ En de volgende dag, 24 november 1933, nog (BW II, 236):
‘Er is maar één ding proper: het heele rotcompromis laten verrekken en een eigen,
nieuwe kans wagen.’
Ter Braak antwoordde (BW II, 241) dat hij niet inzag wat er voor compromisachtigs
aan was om met Vestdijk en Van Vriesland het Nederlandse gedeelte van Forum te
verzorgen. ‘Vergeet je Coenen met zijn harem, die daar nog heerlijk resideert? Vergeet
je, dat Gr. Ned., in tegenstelling tot Forum, een portefeuilleblad is met
portefeuille-eischen, wat slechts met groote moeite en allerlei gepruts zal zijn te
veranderen?’
Het Groot-Nederlandplan ging niet door. Pas in 1936 zou S. Vestdijk tot de redactie
van dat blad toetreden.

de gids
Ter Braak maakte ook kans om redacteur van De Gids te worden (BW II, 215) als
opvolger van R.N. Roland Holst. In 1933 traden namelijk A. Roland Holst, R.N.
Roland Holst, D. Crena de Iongh en M. Nijhoff uit de redactie van De Gids omdat
prof. dr. H.T. Colenbrander niet was afgetreden. (Zie de notitie bij II 2, 157).
Ook van dat plan is niets gekomen.

oxo
Op 30 oktober 1933 schreef Roelants aan Ter Braak (brief in collectie-Roelants LM)
dat hij met H. Marsman, Raymond Herreman en Karel Leroux nog gepraat had over
de bezwaren tegen Urbain van de Voorde als redacteur. ‘Marsman verkeerde in den
waan, toen hij tot afwijzen adviseerde, dat het vaststond als zou V.d.V. in de redactie
hebben gezeten. Als hij precies had geweten hoe de vork aan den steel zat, zooals ik
hem dat thans heb uiteengezet, zou hij beja-hend hebben geadviseerd. Zelfs vroeg
hij mij om met Engelman in contact te treden en te zien of er met de mogelijke
concentratieplannen in Holland én de Vlaamsche iets kon worden gedaan.’
Maar Roelants wilde nu eerst met Ter Braak van gedachten wisselen.
‘Forum, eerste serie, lijkt me ten doode opgeschreven. Eddy weg kan een twee-of
driemaandelijksch tijdschrift maar een surrogaat meer zijn. Uit, punctum zou ik
zeggen, om een absoluten zuiveren toestand te hebben. Wij, in Vlaanderen, hebben
over concentreeren gesproken. Gij zijt in Holland het zelfde gaan doen. Ik
vereenvoudig tot het uiterste: maak in Holland een redactie van 3 personen (Engelman
(?), Van Vriesland (?) en u (?)). Centraliseer daar omheen al wie gij noodig acht uit
Forum, De Vrije Bladen e.c. Wij sturen er hier op aan om een concentratie te maken
van “medewerkers”, die vertrouwen in een redactie van Marnix Gijsen, Walschap,
Roelants (één van de twee laatstgenoemden eventueel nog te vervangen door een
uitgesproken vrijzinnige (Lode Zielens (?) Brulez (?)).
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vooral de mogelijkheid voor oogen dat Engelman en zijn vrienden misschien aan
den Spieghel zouden vasthouden).’
Een antwoord van Ter Braak op dit voorstel is niet bekend. De brief zelf is
gevonden in het archief van Jan Engelman.

nieuw-half-forum
In november 1933 stelde Zijlstra voor dat Forum zou worden voortgezet, (BW II,
216), enigszins volgens het Oxo-plan van Maurice Roelants. Het zou dan zo worden:
‘maandelijks 80 pag., te verdeelen tusschen Vlaanderen en Holland in onderling
overleg. Verder zelfstandige redactie. Voor Vlaanderen hebben ze al een trio gefokt:
Maurice, Walschap en Gijsen. Ik heb nu, omdat Zijlstra graag een iets breeder basis
wilde voor het financieele welslagen, een redactie bedacht van Vic, Vestdijk en mij.
Vestdijk heeft onderhands toegezegd, nadat ik het hem als vriendendienst had
gevraagd. Vic zal het ook wel doen. In deze formatie is er toch een
“Forum-meerderheid” in den ouden zin.’ Bouws zou dan wel als secretaris pro deo
moeten aanblijven omdat Ter Braak, die inmiddels redacteur van Het Vaderland
geworden was, dat werk niet meer aankon.
Du Perron beloofde, ondanks zijn angstige voorgevoelens over de nieuwe formule,
dat hij wel zou blijven meewerken, maar hij zou het blad voortaan wel N.H.F.
(Nieuw-Half-Forum) noemen (BW II, 256).
En dat werd Forum 1934-1935.

bio- en bibliografische gegevens
Menno ter Braak zie blz. 38.
S. Vestdijk zie notitie bij I 3, 151.
Victor E. van Vriesland zie notitie bij I 7, 440.
Marnix Gijsen [pseudoniem van J.A.A. Goris].
Joannes Alphonsius Albertus Goris werd geboren op 20 oktober 1899 in
Antwerpen. Na handelsstudie in Antwerpen ging hij in de uitgeverij. Daarna ging
hij geschiedenis studeren in Leuven, waar hij in 1925 promoveerde en in 1927
hoogleraar werd. Bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog bevond hij zich als
adjunct commissaris-generaal van het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling
in New York. In de oorlog kreeg hij de leiding van het Belgian Information Center
in de Verenigde Staten; tot aan zijn pensionering is hij het hoofd daarvan gebleven.
Hij debuteerde met Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië (De Sikkel,
Querido, Antwerpen, Amsterdam, 1920), maar had het jaar daarvoor al een inleiding
geschreven bij zijn uitgave van De XII sonnetten van de schoonheydt van Bredero
(De Sikkel, Antwerpen, 1919).
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zie ook Marnix Gijsen, Zelfportret, gevleid natuurlijk, Desclée de Brouwer, [Brugge],
1965.
Bibliografie in Documentatiedienst AMVC/LM.
Documenten, brieven en knipsels in AMVC en in LM.
Raymond Herreman.
Raymond-Arthur Herreman werd geboren op 21 augustus 1896 in Wenen. Na
studie aan de rijksnormaalschool in Gent (waar Karel Leroux en Maurice Roelants
medeleerlingen waren) ging hij naar Brussel, waar hij achtereenvolgens onderwijzer,
journalist en hoofd van de stenografische dienst van de Senaat werd.
Hij debuteerde met verzen in De Witte Kaproen en gaf samen met Maurice
Roelants, Achilles Mussche en Van de Veegaete op school een tijdschriftje, Moderne
Kunst, uit. In 1921 richtte hij met Karel Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants
't Fonteintje op.
Bio- en bibliografie in Fr. Closset, Raymond Herreman, De dichter en de criticus,
Manteau, Nijgh en Van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1944; ook in Fr. Closset,
Raymond Herreman, Manteau, Brussel [1961].
Documenten, brieven en knipsels in AMVC en LM.
Maurice Roelants zie blz. 39.
Gerard Walschap zie notitie bij II 9, 625-637.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

201

het jaar 1934
België
Na moeilijkheden over de taalkwestie (Vlaams in Vlaamse rechtszalen) formeert
graaf de Broqueville een nieuw kabinet, dat eind van het jaar wordt opgevolgd door
het kabinet-Georges Theunis.
België zal de nieuwe spelling niet invoeren.
Koning Albert komt om in de Ardennen en wordt opgevolgd door Leopold III.

Bulgarije
Na een staatsgreep stelt koning Boris een dictatuur in, die binnen een paar maanden
een communistische samenzwering ontdekt en oprolt.

Von Hindenburg, 1934

Duitsland
Op 10 januari wordt Marinus van der Lubbe terechtgesteld door de valbijl.
De Rijksdag neemt een rijkseenheidswet aan, waarbij de souvereiniteit van de
‘Länder’ wordt opgeheven.
Bij Lippe wordt in het Rasse-Amt van de SS een rijksrassenschool gesticht. De
Ariërparagraaf wordt ook voor leger en vloot ingevoerd; de adel wordt ‘gezuiverd’
van Joden; nationaal-socialisten mogen zich niet temidden van Joden ophouden in
het openbaar; Wilhelm Furtwängler, dirigent van de Berliner Philharmoniker, die
Paul Hindemith tegen aanvallen had verdedigd, neemt ontslag.
Het Vaticaan plaatst Der Mythus des 20. Jahrhunderts van de nazi-ideoloog Alfred
Rosenberg op de Index.
Op 20 april wordt Heinrich Himmler, stafchef van de SS, inspecteur-generaal van
de geheime staatspolitie.
Eind juni ontdekt Hitler een samenzwering onder leiding van Ernst Röhm, stafchef
van de SA, en de vroegere rijkskanselier generaal von Schleicher. Onder leiding van
Hitler persoonlijk en van de SS wordt de SA-top uitgemoord en de rest opgeborgen
in een speciaal concentratiekamp; meteen worden een aantal katholieke leiders en
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wordt vice-kanselier von Papen benoemd tot gezant in Wenen.
De Bulgaarse beklaagden in het Rijksdagbrandproces worden naar Moskou
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gestuurd; de verdediger van Ernst Torgler wordt gearresteerd door de SS.
Op 2 augustus overlijdt president Hindenburg, 86 jaar oud. Hitler volgt hem op,
maar wil uit respect voor Hindenburg niet de titel voeren; hij heet voortaan eenvoudig
Führer und Reichskanzler. Bij een volksstemming keurt 88,2 procent de opvolging
door Hitler goed. In Berlijn en Hamburg waren er van 20 tot 30 procent nee-stemmers.
Alle Duitse ambtenaren moeten een eed van trouw op de Führer afleggen.
Het latijnse schrift in schoolboeken wordt vervangen door het gothische.
Op de Reichsparteitagung in Neurenberg verklaart Hitler: ‘In de eerstvolgende

Heinrich Himmler

duizend jaar heeft in Duitsland geen revolutie meer plaats.’
Via Reichswehr en politie, maar vooral via de Arbeitsdienst wordt Duitsland
krachtig herbewapend.

Frankrijk
Het kabinet-Chautemps wordt slachtoffer van het Stavisky-schandaal (eind 1933
kwamen de financiële knoeierijen van Stavisky aan het licht en in januari pleegde
hij zelfmoord - volgens de overheid - of werd vermoord - in opdracht van hoge
functionarissen die bang waren voor onthullingen) en wordt opgevolgd door een
nieuw kabinet-Edouard Daladier. Dat ontslaat de Parijse politieprefect Chiappe, wat
leidt tot hevige onlusten (zie de notitie bij III 3, 190-192). Het Vaderland schreef
daarover op 12 maart 1934: ‘De zaak Stavisky maakte daardoor zoo'n indruk, omdat
zij op ontstellende wijze deed zien, dat de overheid niet meer werkelijk regeerde,
dat de justitie geen recht sprak, dat de politie met de misdadigers heulde.’
Op 8 februari treedt het kabinet-Daladier af en wordt opgevolgd door dat van de
oud-president Gaston Doumergue, dat in november wordt opgevolgd door dat van
Pierre-Étienne Flandin.
Op 9 oktober wordt in Marseille koning Alexander van Joego-Slavië
doodgeschoten, tegelijk met de minister van buitenlandse zaken, Louis Barthou, door
Kroatische fascistische nationalisten.
In Parijs komt een bibliotheek van in Duitsland verboden boeken.
Mevrouw Curie-Sklodowska overlijdt.
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Indonesië
Indonesië Mohammed Hatta en andere bestuursleden van het bestuur van de
nationalistische partij worden gearresteerd en geïnterneerd in het concentratiekamp
Boven-Digoel.
Het hoog militair gerechtshof wijst vonnissen in de zaak van de Zeven Provinciën
die meestal conform het vonnis van de Zeekrijgsraad zijn. De commandant en de
officieren van het schip krijgen straffen tussen een half jaar en drie dagen.

Bondskanselier Dolfuss

Nederland
Nederland Op een lijst van verboden organisaties voor ambtenaren komen nu ook
de NSB en de Perhimpoenan Indonesia voor; speciaal voor defensieambtenaren geldt
een verbod om lid te zijn van SDAP of NVV. Premier Colijn stelt in de Eerste Kamer
de SDAP verantwoordelijk voor de muiterij op de Zeven Provinciën ‘want de
sociaal-democratie kent het begrip gehoorzaamheid niet.’
De rooms-katholieke kerk waarschuwt tegen nationaal-socialisme en fascisme.
De Nederlandse politie levert vier Duitse politieke vluchtelingen over aan de Duitse
politie. Minister Van Schaick in de Tweede Kamer: ‘De Nederlandsche
revolutionnairen hebben al vrijheid genoeg en zij hebben daar geen buitenlandsche
bij noodig.’
In juli zijn er rellen in de Jordaan en in Rotterdam omdat de steunnormen verhoogd
zijn. Er zijn zes doden en ruim honderd gewonden.
Minister Marchant voert een nieuwe spelling in.
De OSP royeert de leden Jacques de Kadt en Sal Tas.
In de Wieringermeer wordt een werkkamp voor Joodse Duitse vluchtelingen
geopend.
De Uiver wint de handicaprace Londen-Melbourne en verongelukt eind van het
jaar in de Syrische woestijn.
Dr. H.P. Berlage, koningin-moeder Emma, prins Hendrik en Isaac Israëls overlijden.
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Oostenrijk
De sociaal-democratische partij wordt verboden. In Wenen en andere steden vechten
de sociaal-democraten verbitterd tegen het leger (zie de notitie bij III 3, 190-192).
Joodse en ‘ongodsdienstige’ artsen in Wenen worden ontslagen.
Dollfuss sticht een eenheids-staatsbeweging, het Vaderlandse Front. Op 1 mei
wordt een fascistische grondwet aangenomen. Prins Starhemberg wordt vicekanselier.
Op 25 juli doen de nationaal-socialisten een mislukte staatsgreep. Planetta en
Holzweber vermoorden Dollfuss. De regering arresteert in het hele land nazi's. Kurt
von Schussnigg vormt een nieuw kabinet.
Op 31 juli worden de moordenaars van Dollfuss terechtgesteld. Hun laatste
woorden: ‘Heil Hitler.’

Spanje
Na stakingen in het hele land wordt de leider van de socialisten, Largo Caballero,
gearresteerd.

Sowjet-Unie
Dimitrof, Popof en Tanef, de Bulgaarse beklaagden in het Rijksdagbrandproces
krijgen het Sowjet-burgerschap aangeboden als de Bulgaarse regering ze niet als
onderdanen wil erkennen.
Tsjecho-Slowakije en Roemenië erkennen de Sowjet-Unie.

Volkenbond
De Sowjet-Unie treedt toe tot de Volkenbond.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

205

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

206
INHOUD*)
Blz.
REDACTIE, Ter Inleiding bij den Nieuwen 1
Jaargang
NEDERLAND
AART, R. VAN, Scherzo

234

AART, R. VAN, St. Nikolaasavond

235

ANTONINI, GIACOMO, Lorenzo en Mabel 528
ARNET, MAN, Spel

354

BASSCHAERDE, CAMP DE, Oude van
Dagen

363

BINNENDIJK, D.A.M., Novembermiddag 136
BINNENDIJK, D.A.M., Sterfbed

137

BINNENDIJK, D.A.M., Twee Rondeelen

419

BLOEM, J.C., Vroege voorjaarsavond

542

BRAAK, MENNO TER, Pirandello in
Practijk

159

BRAAK, MENNO TER, ‘Das Unbewusste 190
Europa’
BRAAK, MENNO TER, Emstein

356

DEBROT, COLA, Gedicht

355

FRENKEL, M.B., Veel kleine Waarden

212

GELDEREN, JAAP VAN, De deftige
Disselaars

193

GELDEREN, JAAP VAN, Brood en Spel

195

GROOT, TAEKE DE, Interieur

213

HAMMACHER, A.M., In Memoriam Jacob 151
Bendien † 1933
KAVAFIS, KONSTANDINOS P., Wachtende 336
op de Barbaren
KAVAFIS, KONSTANDINOS P., De Stad

338

KAVAFIS, KONSTANDINOS P., De Stappen 339
*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten
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KAVAFIS, KONSTANDINOS P., Priester
van het Serapeion

340

KAVAFIS, KONSTANDINOS P., ‘Che Fece 341
... Il Gran Rifiuto’
KAVAFIS, KONSTANDINOS P., In de
Maand Athyr

342

P., A., Cliché van den Verleider

561

PERRON, E. DU, Bij een Herlezing van
Hamlet

28

PERRON, E. DU, Bij wat Stendhal noemt 139, 236
Energie
PERRON, E. DU, Naar aanleiding van ‘Les 409
Liaisons Dangereuses’
PRAAG, SIEGFRIED E. VAN, Judas

386

Blz.
ROOSENBURG, A. VAN, Dubbel Uitzicht 543
SLAUERHOFF, J., Het Leven op Aarde

4, 166, 214, 364, 421, 566

SLAUERHOFF, J., De Dwangarbeidert

37

SLAUERHOFF, J., Fado's

39

TERBORCH, F.C., Euler verdwijnt

17

TERBORCH, F.C., De Balling

404

TERBORCH, F.C., Aranjurz

405

VESTDIJK, S., Maan achter lommerrijke 25
Boomen
VESTDIJK, S., Op een gekleurden Stuiter 26
VESTDIJK, S., Danaë

27

VESTDIJK, S., Stefan George van onderen 128
gezien
VESTDIJK, S., Grafschrift

158

VESTDIJK, S., Hoofdstukken over Ulysses 196, 343
VESTDIJK, S., De Soedannegerin reist met 406
de Hadji's mee
VESTDIJK, S., Het Lied van den
Rivschipper

408

VESTDIJK, S., Meneer Visser en Retraite 544
VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Projectie

15

VRIESLAND, VICTOR E. VAN, De oude
Dichter

16
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Panopticum-stukken van: MENNOTER
BRAAK, COLA DEBROT, H. MARSMAN,
E. DU PERRON, S. VESTDIJK

40, 183, 248, 380, 444, 582

Reproducties naar werken van JACOB
BENDIEN
VLAANDEREN
BRULEZ, RAYMOND, Ukima Thule

90

BRULEZ, RAYMOND, Kleine Essais al
buitelend

256

BRULEZ, RAYMOND, Auscultatie van den 448
Daemon
CAUWELAERT, AUG. VAN, Harry

64

DEMEDTS, ANDRÉ, Lof van mijn Land

62

DEMEDTS, ANDRÉ, In Memoriam

458

ELSSCHOT, W., Brief

254

GIJSEN, MARNIX, Bij een Sterfbed

44

HERREMAN, R., Dorheid

81

HERREMAN, R., Over Gezelle, Zang

105

HERREMAN, R., De Geur van verre Rozen 261

HERREMAN, Geluk

Blz.
262

HERREMAN, Ik zal weldra

262

HOUTTE, AUG. VAN, Hoop niet

83

JONCKREERE, KAREL, Hangmat

253

LAMBERTY, MAX, Hitler

290

LEROUX, KAREL, Albast van haren Leest 63
LEROUX, KAREL, Aanwezigheid

304

LEROUX, KAREL, Coccinella

459

MINNE, RICHARD, Brief

45

MINNE, RICHARD, Over Gezelle.
Tegenzang

106

MINNE, RICHARD, Hoveniersgedicht

107

MINNE, RICHARD, ‘Heineke Vos’

108
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MINNE, RICHARD, Anti-Amerikaansch

108

MINNE, RICHARD, Doodensantje

108

MINNE, RICHARD, Bij den Dood van
Pijper, Handelsreiziger

303

P., De stervende Avonturier

82

P., De Nachten storten neer

121

P., Herberg in het Woud

252

P., Ode aan de geliefde

330

P., Er is een Grafje gedolven

446

PILLECYN, F. DE, Monsieur Hawarden (I) 493
ROELANTS, MAURICE, Dagboek van een 521
Voortgejaagde
ROGGHÉ, PAUL, Ze woonden saam

120

VERBRUGGEN, PAUL, Ik weet het Huis

260

VOORDE, URB. VAN DE, Willem Kloos

486

WALSCHAP, GERARD, Celibaar

46, 109, 263, 305, 400, 508

Keerzijde-stukken van: RAYMOND
BRULEZ, MARNIX GIJSEN, RAYMOND
HERREMAN, MAURICE ROELANTS,
GERARD WALSCHAP

84, 122, 280, 331, 482

INHOUD*)
NEDERLAND
BINNENDIJK, D.A.M., Rondeel

Blz.
765

BRAAK, MENNO TER, Gesprek over den 1152
Zin des Levens
DEBROT, COLA, Mijn Zuster de Negerin 1171
(I)
FRENKEL, M.B., Belijdenis

600

FRENKEL, M.B., Klaaglied

601

GELDER, JAN VAN, Een Geval van
Vermoeidheid

947

GIROLDI, MATTH., Meretricula

779

GRAVESANDE, G.H. 's, De levende Ring 620
GRESHOFF, J., Een Kluizenaar begint zijn 786
Memoires te schrijven
*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten
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GRESHOFF, J., Jan van Nijlen

935

KEULS, H.W.J.M., Seringen

1045

KEULS, H.W.J.M., O laat ons scheiden

1046

KEULS, H.W.J.M., Zoo is mijn hart

1047

KEULS, H.W.J.M., Weer is een zomer
heengegaan

1048

KEULS, H.W.J.M., Kwatrijnen

1049

KUIPERS, REINOLD, Mijn Schedel

839

KUIPERS, REINOLD, Stad bij Avond

840

MANN, KLAUS, Die Schwestern Bronte 753
MARSMAN. H., Drievoudig Afschield

766

PERRON, E. DU, Jan Lubbes

586

PERRON, E. DU, Blocnote klein formaat 1026
ROEST CROLLIUS, B., Vriendschap?

1050

ROLAND HOLST, A., Gedichten uit ‘Een 1169
winter aan Zee’
SCIARONE, C.L., Idylle

821

SLAUERHOFF, J., Het Leven op Aarde

602, 735, 822 959

SLAUERHOFF, J., De Ontdekking der
Nieuwe Hebriden

928

SLAUERHOFF, J., O Konakry!

932

SLAUERHOFF, J., Herfst

933

SLAUERHOFF, J., Billet Doux

934

TERBORGH, F.C., Een Brief

1037

VESTDUK, S., Vrouwendienst

618

VESTDUK, S., Een vizioen van Tondale

619

VESTDUK, S., De mooie Woordjes wier 728
Rhytme ik nareken
VESTDUK, S., Jonge Romeinsche
Negerslavin

801

VESTDUK, S., Bij een Gedicht van E.A. 802
Robinson
VESTDUK, S., Jan Breedevoort

941

VESTDUK, S., Het Pernicieuze Slot

1189

VOORTMAN, ALBERT C.A., Uit mijn
Jeugd

734
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VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Rue de
l'Ecluse

Panopticum-stukken van: MENNO TER
BRAANK, DR. P. ENDT, J GANS, H.
MARSMAN, E. DU PERRON, J.
SLAUERHOFF, S. VESTDIJK

1188

Blz.
633, 780, 841, 1020, 1059, 1202

VLAANDEREN
BRULEZ, RAYMONO, Mémoires van een 1066
Borgenaar
DEMBDTS, ANDRÉ, Niets dan een Droom 1110
DROJINE, N.A., Caft-Concert

1084

DROJINE, N.A., Celibaat

1085

ELSSCHOT, WILLEM, Tsjip

640, 704, 860, 913, 1097

GIJSEN, MARNIX, ‘Er moet toch iets
haperen’

686

GIJSEN, MARNIX, Ervaringen van een
Bloemlezer

1126

HERREMAN, RAYMOND, Het eerste van
de drie Liederen

700

HERREMAN, RAYMOND, Het tweede Lied 701
HERREMAN, RAYMOND, Het derde Lird 702
HERREMAN, RAYMOND, Armoede

703

HERREMAN, RAYMOND, Dageraad

886

HERREMAN, RAYMOND, De blijde Liefde 887
HERREMAN, RAYMOND, Vaarwel aan de 888
Poëzie
HERREMAN, RAYMOND, Vaarwel aan
mijn Vrienden

889

HERREMAN, RAYMOND, Verloochening

1130

HERREMAN, RAYMOND, De Vrouwen

1131

HERREMAN, RAYMOND, De
Dronkenschap

1132

HERREMAN, RAYMOND, De Kinderen

1133

HOUTTE, AUGUST VAN, Waarom

908
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MATTHIJS, MARCEL, Ik en mijn Oom
Louis

852

P., Os en Hert

650

PILLECYN, FILIP DE, Monsieur Hawarden 656
(slot)
ROELANTS, MAURICE, Dagbock van een 651 694
Voortgejaagde,
ROELANTS, MAURICE, Lierke Plezierke 909
ROELANTS, MAURICE, Kraaien hebben
gekrast (I)

1134

UYTVANCK, VAN, Het geschilderde
Portret als Romanfiguur

1087

VERDRUGGEN, J., De Gek in de Regenton 693
VERCAMMEN, JAN, Hij bleef alleen

1124

VODRDE, URDAIN VAN DE, Ruusbroec en 890
de Geest der Mystick
WALSCHAP, GERARD, Nachttrein

844

WIJNGAERT, FRANK VAN DEN, Oud Park 1125
Keerzijde-stukken van: RAYMOND
680, 723, 921, 1107, 1147
BRULEZ, MARCEL DEMEULENAERE,
MARNIX GIJSEN, RAYMOND HERREMAN,
MAURICE ROELANTS, Y. UYTVANCK,
GERARD WALSCHAP
Reproducties naar werken van HIPPOLYTE
DAEYE
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forum maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van
Voor Nederland Menno ter Braak [,] S. Vestdijk [en] Victor E. van Vriesland
Voor Vlaanderen Marnix Gijsen [,] Raymond Herreman [,] Maurice Roelants [en]
Gerard Walschap Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam
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derde jaargang
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eerste nummer Gedateerd: Januari 1934 (Waarschijnlijk pas
ongeveer 10 januari verschenen; op 12 januari 1934 schrijft Du
Perron uit Parijs (BW II, 278): ‘Hoera! Eindelijk kwam het. Een
heele bladzij voor Nederland (blz. 42) ongebruikt: schande!’)
bespreking
Joost in De Nieuwe Gemeenschap, juli-augustus 1935, blz. 569, onder de titel Op 't
omslag van Forum.

III 1, 1-2 Ter inleiding bij den nieuwen jaargang
Menno ter Braak [,] S. Vestdijk [en] Victor E. van Vriesland Marnix
Gijsen [,] Raymond Herreman [,] Maurice Roelants [en] Gerard Walschap
‘Forum van 1932 en 1933 bracht werk van Nederlanders en Vlamingen, zonder dat
daarbij gelet werd op de grenzen tusschen Noord en Zuid. Aldus werd reeds de
uitwisseling van de naburen bevorderd. Het is echter wenschelijk gebleken, ook in
verband met de verschillen, die op velerlei gebied bestaan, de demarkatielijn scherper
te trekken, zonder dat daardoor evenwel de samenwerking wordt verbroken. In den
jaargang 1934 zal de lezer de bijdragen van Nederland gescheiden vinden van die
der Vlamingen, terwijl twee redacties voor die bijdragen ieder voor zich
verantwoordelijk zullen zijn. [...] Dit is [...] geen poging, het regionalisme te doen
herleven; wij meenen het contact tusschen Noord en Zuid juist het best te dienen
door de toenadering niet daar te forceeren, waar zij ongewenscht zou zijn.’
In het LM bevindt zich in de collectie-Forum een aparte inleiding van de Vlaamse
redactie, die niet is gepubliceerd, en een prospectus voor de derde jaargang.

bespreking
De Nieuwsgazet, 25 januari 1934:
‘De Vlaamsche groepen van het Fonteintje en van Dietsche Warande en Belfort
zijn [...] zeer goed vertegenwoordigd.’

III 1, 2 Bericht
Menno ter Braak [en] Maurice Roelants
‘Met ingang van den nieuwen jaargang zal de heer Everard Bouws zijn functie als
secretaris der redactie neerleggen. Wij stellen er prijs op hem namens de oude redactie
hierbij hartelijk dank te zeggen voor het belangrijke organisatorische werk, dat hij
in het belang van Forum heeft verricht.’
Zie ook de notitie bij II 12, 833-835.
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E. Bouws aan J. Greshoff, 1 maart 1934 (brief in collectie-Greshoff LM): ‘Het
afscheid van Forum heeft me weinig hartzeer gekost, zooals je weet kon ik me in
geen enkel opzicht met de nieuwe koers vereenigen, ik had me er, op het
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laatst zonder steun van Menno, ook in de beraadslagingen met Maurice sterk tegen
verzet.’
Bouws ging in de handel. (Zie brief E. Bouws aan J. Greshoff, 1, maart 1934).
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III 1, 3 Nederland [de Nederlandse en de Vlaamse afdelingen werden elk
geopend met een blanco pagina waarop alleen de naam van de afdeling
stond]
III 1, 4-14 Het leven op aarde [1, voortgezet tot en met 9]
J. Slauerhoff
Afzonderlijk uitgegeven als J. Slauerhoff, Het leven op aarde, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1935.

besprekingen
Haagsche Courant, 22 januari 1935.
J.F. Otten in Den Gulden Winckel, mei 1935, blz. 57.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 10 februari 1935 (VWtB V, 431-437): ‘Het
leven op aarde, dat als geheel zeker niet zijn beste werk is, laat al bijzonder duidelijk
zien, hoe het element “onverzorgdheid”; van Slauerhoffs stijl tegelijk zijn beste en
slechtste eigenschap is; want men vindt hier die met schijnbare nonchalance
neergegooide, maar eigenlijk meesterlijk getroffen episoden naast de werkelijk
rommelige, als met onverschilligheid en zelfs tegenzin afgeschreven scènes. [...]
Verticaal een mislukking, horizontaal een boek vol boeiende panorama's, niet alleen
van het Chineesche landschap, maar vooral van de menschelijke ziel: aldus zou men
Het leven op aarde wellicht het best kunnen karakteriseeren.’
Albert Helman in De Groene Amsterdammer, 16 februari 1935.
R. Blijstra in De Stem, maart 1935, blz. 313-315 (Critisch Bulletin, blz. 73-75):
‘het onderscheid tusschen Slauerhoff en enkele andere schrijvende dichters in ons
land is: dat zijn soms te zeer met een plof ontspannen fantasie in ieder geval een
buitengewoon krachtigen druk van binnen uit doet vermoeden.’
Frans Coenen in Groot Nederland, juni 1935, blz. 670-671.
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, september 1935, blz.
209-211.
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, september 1935, blz. 292-294:
‘Een meesterwerk, dat de menschen op aarde dienen te lezen.’
Boekenschouw 28 (1934-1935), blz. 424.
Anthonie Donker in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 december 1935:
‘De boeken van Slauerhoff zijn tot eentonigheid gedoemd: toch schijnt mij dit
boek, hoewel over het geheel zorgvuldiger geschreven en gecomponeerd dan Het
verboden rijk, egaler en met minder heffingen van visie dan zijn vorige.’
Victor E. van Vriesland in OV I, blz. 77-79.

III 1, 15 Projectie [g]
Victor E. van Vriesland
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Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.
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III 1, 16 De oude dichter [g]
Victor E. van Vriesland
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.

bespreking
S. Vestdijk in Muiterij tegen het etmaal, Bakker-Daamen, Den Haag, 1947.

III 1, 17-23 Euler verdwijnt
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, De condottiere, gedrukt door de Paters Lazaristen in
Peking, 1940; en in F.C. Terborgh, De condottiere en andere verhalen, gevolgd door
Le petit chateau, Boucher, 's-Gravenhage, 1960.

III 1, 24-25 Maan achter lommerrijke boomen [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

III 1, 26 Op een gekleurden stuiter [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

bespreking
D.A.M. Binnendijk in De Groene Amsterdammer, 10 november 1934.

III 1, 27 Danaë [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.
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III 1, 28-36 Bij een herlezing van hamlet
E. du Perron
Zie ook de notitie bij II 6, 478-487.
Opgenomen in het hoofdstuk Gezien en gelezen in E. du Perron, De smalle mens,
Querido, Amsterdam, 1934; en in VWdP II, 572-580.
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III 1, 37-38 De dwangarbeiders [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 172.

III 1, 39 Fado's [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Soleares, Stols, Maastricht, 1934; en in VWSl III, 100.

III 1, 40-41 Panopticum. Regeneratie door de portatie
S. V[estdijk].
Kritiek op de stijl van Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus,
Schuyt, Velsen, 1933.
‘Hier heeft men, inderdaad, niet den literator, die zich schaamt, maar die zich heel
erg au sérieux neemt, zóó erg, dat hij zijn zorgvuldig bijeengegaarde gegevens vooral
niet aan het normale Hollandsch toevertrouwen kan, doch den stijl meent te moeten
imiteeren van de generatie der groote mannen, waarvan hij er juist een onder handen
heeft.’

III 1, 42 [blanco]
III 1, 43 Vlaanderen
III 1, 44 Bij een sterfbed [g]
Marnix Gijsen
bespreking
Lode Zielens in De Volksgazet, 4 februari 1934:
‘het lijkt ons van een bijzonderen klassieken kracht te zijn, met iets van den zwaren,
Van de Woestijniaanschen klank erin.’
Opgenomen in Marnix Gijsen, Het huis, derde druk, Stols, 's-Gravenhage, 1948.

III 1, 45 Brief [g]
R. Minne
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en Van
Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.
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Marnix Gijsen

Karel Leroux

III 1, 46-61 Celibaat [1, voortgezet tot en met 6]
Gerard Walschap
Afzonderlijk uitgegeven als Gerard Walschap, Celibaat, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1934.

besprekingen
Jan H. Eekhout in Algemeen Weekblad 1934 (XI, 27):
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‘Gerard Walschap, doe uwe lezers, en u-zelf een genoegen. Schrijf eens een boek,
waarin gij normale menschen uitbeeldt en ten volle tot leven brengt. Gij hebt er
waarlijk al de kwaliteiten voor.’
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 september 1934:
‘Het is onmogelijk om met minder woorden meer te zeggen.’ (OV I, 635-636).
Menno ter Braak in Het Vaderland, 7 oktober 1934 (VWtB V, 304-310):
‘Waar epische zakelijkheid en psychologische intuïtie elkaar zoo gevonden hebben
als in dezen roman van Walschap, daar behoeft men niet te aarzelen met het toekennen
van hooge onderscheidingen.’
Haagsche Post, 27 oktober 1934.
P.H. Ritter jr in Utrechtsch Dagblad, 27 oktober 1934.
Ad. Sassen in De Nieuwe Gemeenschap, november 1934, blz. 613-614:
‘Celibaat [...] is als hersengewrocht identiek aan een paraphrase uit een hand-
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Aug. Vanhoutte, mei 1934

August van Cauwelaert

boek voor geestestherapie.’
Nederland, november 1934.
Gerard Knuvelder in Roeping, november 1934, blz. 100-103.
W.A. Kramers in Den Gulden Winckel, november 1934, blz. 167.
De Groene Amsterdammer, 24 november 1934.
Tonia de Bilt (= M. Nijhoff) in De Stem, december 1934, blz. 1224-1225
(Critisch Bulletin, blz. 360-361) (VWN II, 770-771):
‘Het gaat bij Walschap niet om een boek, maar om het leven. Hij aanvaardt geen
intellectueele werkelijkheid. Is hij elementair of simplistisch?’
Dirk Coster in De Stem, januari 1935, blz. 66-71:
‘Wat dat voor een vreemd boek is!’
Eva Raedt-de Canter in Groot Nederland, maart 1935, blz. 327.
C. Tazelaar in Stemmen des Tijds, november 1935, blz. 497-499.
Jan H. Eekhout in Opwaartsche Wegen, februari 1936, blz. 390.
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, mei 1936, blz. 482-483.
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III 1, 62 Lof van mijn land [g]
André Demedts
Opgenomen in André Demedts, Kleine keuze, De Bladen voor Poëzie, eerste
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jaargang, no. 5, juli 1937 [Eenhoorn, Mechelen]; en in André Demedts, Vaarwel,
Die Poorte, Oude-God, 1940.
Handschrift van dit gedicht in André Demedts 60, Hulde, Kortrijk, 10-24 december
1966.

III 1, 63 Albast van haren leest [g]
Karel Leroux
bio- en bibliografische gegevens
Karel Leroux werd geboren op 13 maart 1895 in Saffelare en overleed op 23 april
1969 in Brussel. Hij studeerde aan de rijksnormaalschool in Gent, samen met onder
anderen Raymond Herreman en Maurice Roelants, en werd daarna vertaler en
parlementair redacteur van het dagblad Le Peuple.
Met Raymond Herreman, Richard Minne en Maurice Roelants stichtte hij in 1921
't Fonteintje. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Helikon (1932), Critisch
Bulletin (1932) en De Volksgazet (1932-1934).
Documenten, brieven en knipsels in AMVC.

III 1, 64-80 Harry
Aug. van Cauwelaert
bio- en bibliografische gegevens
Augustinus Justinus van Cauwelaert werd geboren op 31 december 1885 in Onze
Lieve Vrouw Lombeek en overleed op 4 juli 1945 in Antwerpen. Hij studeerde
rechten in Leuven, waar hij in 1912 promoveerde, en werd vervolgens lid van de
Antwerpse balie. In 1916 werd hij ernstig gewond in de loopgraven van Passendale.
Hij ging later over naar de zittende magistratuur en stierf als voorzitter van de
Antwerpse politierechtbank.
Vanaf april 1918 gaf hij het weekblad Het Vlaamsche Land uit, waar Marnix
Gijsen in 1921 redactiesecretaris van werd. Van 1930 tot zijn dood was hij
hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort. Ten tijde van Forum publiceerde
hij ook in Dietsche Warande en Belfort (1932-1935), De Gemeenschap (1932-1934),
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1934) en De Nieuwe Eeuw. Brieven,
documenten en knipsels in AMVC en LM; zie ook Gerard Walschap, A. van
Cauwelaert, Manteau, Brussel, 1959 en M. Gijsen, August van Cauwelaert, Desclée
de Brouwer, Brugge, 1968.
Du Perron aan Ter Braak, 19 november 1934 (BW II, 282): ‘Harry [...] is een lor,
van het Putman-Reuling-soort.’
Opgenomen in August van Cauwelaert, Harry, Van Kampen, Amsterdam, 1934.

besprekingen
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Nederland, juli 1934.
G.H. 's-Gravesande in Het Vaderland, 12 augustus 1934.
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Ellen Russe in De Residentiebode, 25 augustus 1934.
Eva Raedt-de Canter in Groot Nederland, oktober 1934, blz. 378.
Urbain van de Voorde in Dietsche Warande en Belfort, januari 1935, blz. 68-72.
Cornelis Veth in De Stem, april 1935, blz. 432-433 (Critisch Bulletin, blz. 112-113).
Jan H. Eekhout in Opwaartsche Wegen, februari 1936, blz. 391.
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, april 1936, blz. 395-396.

III 1, 81 Dorheid [g]
R. Herreman
III 1, 82 De stervende avonturier [g]
P. [pseudoniem van Maurice Roelants; zie Roelants, Roman, 49: ‘In het
twee-eenheids-Forum publiceerde ik [...] en er is geen bezwaar meer tegen
dat ik het nu onthul, een serie gedichten met de eenvoudige ondertekening
P.’]
Opgenomen in Maurice Roelants, Vuur en dauw, Desclée de Brouwer,
Brugge-Utrecht [1965]
III 1, 83 Hoop niet [g]
Aug. van Houtte
bio- en bibliografische gegevens
August Vanhoutte werd geboren op 24 september 1889 in Oostende en overleed op
14 maart 1936 in Oostende. Hij was onderwijzer.
Bibliografie in André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918, Pro Arte, Diest,
tweede druk, 1945.
Brieven, documenten en knipsels in AMVC en LM.

III 1, 84 De keerzijde.
De Vlaamse tegenhanger van Panopticum.
Du Perron aan Ter Braak, 12 januari 1934 (BW II, 279): ‘En wat zijn de Vlamen
opeens aan het panoptikummen gegaan. Wat is Maurieske vlijtig geworden.’

III 1, 84-85 De keerzijde. Conscience-parade
G[ijsen].
‘Vijf Academieleden, nadrukkelijk aldus aangemeld door Teirlinck, hebben
Conscience herdacht te midden van schilderijen en draperies die u van meet af deden
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er: heel de koninklijke familie, alleen de prinsen Boudewijn en
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Charlotje waren thuis gebleven en lazen Bavo en Lieveken. De Aartsbisschop en de
Bisschoppen der Vlaamsche bisdommen hielden deze lieve kleinen gezelschap en
overlegden in welk Wonderjaar zij een eersten blijk van belangstelling voor het
Vlaamsche intellectueel leven zouden geven.’

bespreking
De Nieuwe Gazet, 25 januari 1934:
‘Het wonderlijke is nu, dat schier alle schrijvers, groote en kleine, zich blijven
inbeelden, dat de vergetelheid alleen maar voor hun voorgangers bestaat.’

III 1, 86-87 De keerzijde. Hollywood en de Koninklijke Vlaamsche Academie
M[aurice]. R[oelants].
Over leden van de Academie die hun stem vereeuwigen op de ‘fonoplaat’.

III 1, 87-88 De keerzijde. Verlos mij van mijne vrienden, Heer, met mijne
vijanden kom ik wel klaar
G[erard]. W[alschap].
Naar aanleiding van een recensie van Jozef Muls, Deze tijd, Beschouwingen over
volk en cultuur.
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tweede nummer Gedateerd: Februari 1934 (Verschenen op 9 februari
1934; BW II, 323)
III 2, 89 Vlaanderen
III 2, 90-104 Ultima thule
Raymond Brulez
Opgenomen in Raymond Brulez, Novellen en schetsen, De Garve, Brugge, 1936.

besprekingen
D.A.M. Binnendijk in De Groene Amsterdammer, 14 november 1936.
F.V. Toussaint van Boelaere in Algemeen Handelsblad, 26 april 1937.

III 2, 105 Over Gezelle. Zang [g]
R. Herreman
Zie het volgende vers III 2, 106.

III 2, 106 Tegenzang [g]
Richard Minne
Reactie op het vorige vers III 2, 105. In de inhoudsopgave luidt de titel: Over Gezelle.
Tegenzang.
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en
Van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.

III 2, 107 Hoveniersgedicht [g]
Richard Minne
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en Van
Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.

III 2, 108 Heineke vos'; anti-amerikaansch; doodensantje [g]
Richard Minne
Het eerste gedicht doelt op Richard Minne, Heineke Vos en zijn biograaf, dat
verscheen in Forum I, 1012.
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Richard Minne

III 2, 109-119 Celibaat [2]
Gerard Walschap
III 2, 120 Ze woonden saam [g]
Paul Rogghé
bio- en bibliografische gegevens
Paul Jozef Dmitri Rogghé werd geboren op 16 december 1904 in Gent. Hij studeerde
rechten en letteren in Leuven en Gent en promoveerde in 1935 in Gent in de
geschiedenis. Hij was achtereenvolgens journalist en studieprefect aan een atheneum.
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Hij debuteerde in 1924 met de bundel Kimoon en stichtte in 1925 het literaire
maandblad Pan. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Tijdstroom (1933).
Zie over hem het Paul Rogghénummer van Pan, Oostvlaams Bulletin voor Letteren
en Kunst, februari 1955.
Brieven, documenten en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Paul Rogghé, Momenten, Steenlandt, Kortrijk [1936].

III 2, 121 De nachten storten neer [g]
p.
Opgenomen in Maurice Roelants, Vuur en dauw, Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht
[1965].

III 2, 122 De keerzijde. Louis Raemaekers
R[aymond]. H[erreman].
Naar aanleiding van een politieke prent over de Stavisky-affaire.

III 2, 122 De keerzijde. Crommelynck
R[aymond]. H[erreman].
Naar aanleiding van een toneelstuk van Fernand Crommelynck.

III 2, 123-124 De keerzijde. Journalisme; Dichterschap; Nog het
journalisme; Het
ambtenaarschap
M[aurice]. R[oelants].
Notities over gesprekken.

III 2, 124-125 De keerzijde. De coalitieziekte
G[erard]. W[alschap].
Reactie op een artikel van Albert Helman in De Groene Amsterdammer van 30
december 1933 waarin Helman klaagde over de wijzigingen in de Nederlandse
literaire tijdschriften.
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III 2, 125-126 De keerzijde. Spijkers op zeer laag water: E. Claes als
amoralist G[ijsen].
Naar aanleiding van een artikel van dr. J.B. Poukens SJ in De Standaard (België)
van 13 januari 1934, Katholieke beschouwingen naar aanleiding van
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Kobeke - het nieuwe werk van E. Claes. Poukens was geschrokken van de
‘pornographie in de plat erotische sfeer’ die het boek voor hem hier en daar ontsierde.
Zo had Claes het nodig gevonden bij de beschrijving van de doopplechtigheid van
Kobeke ‘in zeven regels te beschrijven, hoe de beide geslachten onderweg aan een
natuurlijke behoefte voldoen.’ En ook de gekozen namen ‘verwekken een
onfatsoenlijken indruk: Kalle Lies, Blare Verzijp, Belle Pies, Fluite Gysels, Plinus
Keute, Lulle-Mie, Tore Goegoe enz.’
Gijsen kon zelfs met de obscene vorming die hij in dienst had opgedaan, de ‘vuile
puzzles van Claes’ niet zo goed ontcijferen als pater Poukens. Hij wilde wel het
spelletje van de pater meespelen en zeggen: ‘Toussaint van Boelaere (verdacht dat
boel!), G. Walschap (zeer verdacht dat schap). Maar als ik even denk aan den Eerw.
Broeder Pissens, aan Prof. Grootaers, enz. dan moet ik dadelijk Lode Zielens voor
mijn oogen roepen om onfatsoen met het edelste te verdrijven.’

III 2, 127 Nederland
III 2, 128-133 Stefan George van onderen gezien
S. Vestdijk
Stefan George (geboren 1868) was gestorven op 4 december 1933.
Opgenomen in S. Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939,
onder de titel Bij wijze van necrologie of Stefan George van onderen gezien.

III 2, 134-135 [Drie gedichten van Stefan George: Traum und Tot, Der
Verworfene en Die Verrufung]
III 2, 136 Novembermiddag [g]
D.A.M. Binnendijk
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

bespreking
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 april 1937 (OV I,
190).

III 2, 137-138 Sterfbed [g]
D.A.M. Binnendijk
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.
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bespreking
H. Marsman in De Groene Amsterdammer, 3 oktober 1936:
‘Deze verzen kan men rekenen tot de beste zg. “Forum-poëzie”, hier echter met
een meer classicistischen inslag, en zonder den commis-voyageurstoon.’

III 2, 139-150 Bij wat Stendhal noemt ‘energie’ I [II in 3]
E. du Perron
Du Perron aan Ter Braak, 29 januari (BW II, 299): ‘Mijn verhalen voor Forum vallen
me bij herlezing niets mee. Men leest ze zoo toch als verhalen, niet als illustraties,
projecties, van een bepaalde mentaliteit (die van Ducroo) wat ze in wezen zijn. Als
wij op zulke dingen zouden letten, zou ik zeggen dat deze aparte publicatie een fout
is. Mais ce qu'on s'en fout! ...’ (Ducroo was de ‘werknaam’ voor Het land van
herkomst.)
Opgenomen in VWdP V, 21-46.

III 2, 151-157 In memoriam Jacob Bendien † 1933
A.M. Hammacher
Geïllustreerd met vier reprodukties naar werk van Bendien.
In II 4, 292-303 had Bendien samen met mevrouw A. Harrenstein-Schräder
geschreven over De nieuwe zakelijkheid in de schilderkunst.

III 2, 158 Grafschrift [g]
S. Vestdijk
Op de dood van Marinus van der Lubbe, hoofdbeklaagde in het Rijksdagbrandproces,
op 10 januari 1934 onthoofd. (Zie ook BW II, 512-513).

III 2, 159-165 Pirandello in practijk
Menno ter Braak
Naar aanleiding van een discussie tussen mr. P.C.J.A. Boeles en dr. M. de Jong Hzn
over het Oera-Lindaboek, gevoerd in De Vrije Fries 28 en 30 en in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant; en naar aanleiding van de Duitse vertaling van het
Oera-Lindaboek door Herman Wirth (Koehler u. Amelung, Leipzig, 1933), die in
1933 benoemd was tot buitengewoon hoogleraar in Berlijn en leider van de ‘Deutsche
Ahnenerbe’.
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III 2, 166-182 Het leven op aarde [2]
J. Slauerhoff
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III 2, 183-185 Panopticum. Renaissance van het fatsoen
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over het culturele programma van de NSB. Dat ‘belooft n.b. “volledige godsdiensten 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!’
George Kettmann Jr, die in dit stukje genoemd wordt, was een
nationaal-socialistisch dichter (geboren 12 december 1898 in Amsterdam; brieven
in LM); zijn toneelstuk De dag die komt, gespeeld door de toneelgroep Fascio, werd
door Ter Braak in Het Vaderland van 5 januari 1934 besproken. In de oorlog trad
hij tot de SS toe en was redacteur van De Nieuwe Gids.
De toespeling op de nationaal-socialistische gezindheid van J.C. Bloem klinkt ook
door in de briefwisseling, bijvoorbeeld Du Perron aan Ter Braak, 18 mei 1933 (BW
II, 52): ‘Die gaga-idioot van een Jacques Bloem loopt, schijnt het, in de gelederen
van ir. Mussert en met een nazi-insigne op zijn jenevermaag.’ Zie over deze kwestie
ook de bespreking van De nederlaag in Het Vaderland van 9 mei 1937 en de reactie
daarop van Bloem (VWtB VI, 395-402) en de Voorrede in J.C. Bloem, Verzamelde
beschouwingen, Stols, 's-Gravenhage, 1950.
Ter Braak aan Du Perron, 29 januari 1934 (BW II, 297): ‘In Febr. zul je mijn eerste
aanval, die niet de laatste zal zijn, wel lezen. Zoolang hier in Nederland de bevolking
met den dag meer roodzwart [de kleuren van de NSB - en ook van het omslag van
Politicus zonder partij wat sommige recensenten niet ontgaan is evenmin als Du
Perron - zie BW II, 390 en 394] gaat dragen, heb ik hier “iets te doen”. Hoe het afloopt
mag joost weten, maar alleen het allerscherpste is voor het oogenblik kras genoeg.
Je merkt het 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.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 550-552.

III 2, 185-187 Panopticum. De drie wijzen uit het Westen
S. V[estdijk].
Over de kerstuitzending van de AVRO in 1933.

III 2, 187-188 Panopticum. Kleiner Mann, was nun?
M[enno]. t[er]. B[raak].
De titel is ontleend aan die van de roman van Hans Fallada uit 1932.
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Zie ook III 8, 782.
Reactie op een artikel van Theun de Vries in Den Gulden Winckel van januari
1934, Proefbalans, waarin onder andere stond:
‘De generatie van 1900 heeft zichzelf dood getheoretiseerd. Wat zij ons jongeren
gaf - steenen voor brood, woorden voor daden, sarcasmen, voordat wij gesproken
hadden. Maar de dag komt, waarop wij hun kunnen verwijzen naar het mausoleum
waarin zij op hun plaats zijn: de Vergetelheid; nee, beter nog, de tijd zelf zorgt voor
de wraak en zet hen stuk voor stuk bij in de redacties van onze burgerlijke dagbladen
en -periodieken, of noodigt hen op tournées, naar het land van Pallieter bijvoorbeeld,
waar zij zich gratis kunnen bedrinken en daarbij nog in de gelegenheid worden
gesteld, godbetert, om ernstige en hardwerkende confraters thuis bij de vreemdelingen
verdacht te maken. Een welverdiend uiteinde!’ De Vries nam afscheid van ‘Marsman,
Binnendijk (wijlen, mag ik wel zeggen), Klinkenberg, Ter Braak, Du Perron,
Engelman, Van Vriesland’ en schaarde zich aan de zijde van Helman, Den Doolaard,
Coolen, Fabricius, Last, Dekker, Herman de Man, Székely Lulofs en Van Heusden.
Ter Braak beschouwde het stuk als een reactie op Afscheid van Kostersloot (II 12,
896-899) van Du Perron.

III 2, 188 Panopticum. Volkenkundige bijdrage
E. d[u]. P[erron].
Over balzaalgebruiken in Belgrado. Mevrouw N
die de anecdote vertelt, is
Sophie Nossovitch, de hospita van de familie Du Perron in Parijs. In Libertinage,
juni 1949, blz. 401-416 staat een bijdrage van haar, Portret van mijn grootmoeder,
vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
De opmerking over ‘de onlangs ontdekte Malissoren’ aan het eind van het stukje
doelt op De herberg met het hoefijzer waarvoor A. den Doolaard de helft van de Van
der Hoogtprijs had gekregen (de andere helft was naar Jan Engelman gegaan voor
Tuin van Eros en andere gedichten).
Opgenomen in het hoofdstuk De krant in E. du Perron, Het land van herkomst,
Querido, Amsterdam, 1935; en in VWdP III, 501-502.
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derde nummer Gedateerd: Maart 1934 (Du Perron ontving dit
nummer pas tussen 6 en 9 maart in Parijs; BW II, 354 en 356)
III 3, 189 Nederland
III 3, 190-192 ‘das unbewusste Europa’
Menno ter Braak
De titel is die van het boek van Fedor Vergin dat Ter Braak besprak in Forum I 7,
451-464 onder de titel Een studie in schaduw.
Het stuk is een protest tegen de arrestatie en de veroordeling van Heinz Liepmann.
Op 12 februari 1934 werd op last van de Amsterdamse officier van justitie, mr.
Van Thiel, de Duitse schrijver Heinz Liepmann in Amsterdam gearresteerd; hij was
uit een Duits concentratiekamp naar Nederland gevlucht. In zijn roman Das Vaterland
(Van Kampen, Amsterdam, 1934; besproken door Anthonie Donker in De Stem,
februari 1934) zegt iemand dat president Hindenburg van Duitsland betrokken is bij
de zwendel in Oost-Duitsland. De Duitse reserveofficier Brandenburg had op grond
daarvan een aanklacht ingediend tegen Liepmann. Politierechter mr Müller
veroordeelde Liepmann tot een maand gevangenisstraf wegens belediging van een
bevriend staatshoofd. Zie verder BW II, 518-519.
In het stuk van Ter Braak wordt verder gezinspeeld op de betogingen in Parijs op
6 februari 1934, toen 40.000 betogers die de Kamergebouwen wilden bestormen,
werden afgeslagen door 18.000 politieagenten in opdracht van de minister van
binnenlandse zaken, Eugène Frot. Dat in zijn naam de t moest worden uitgesproken,
wist Ter Braak van Du Perron (BW II, 320). Er vielen twintig doden en 265 gewonden.
Zie ook Het land van herkomst en BW II, 510-512.
In Oostenrijk had de regering van bondskanselier Dollfuss op 12 februari 1934 de
sociaal-democratische partij verboden, het bestuur van Wenen afgezet en de
burgemeester gearresteerd. Het parlement kwam allang niet meer bijeen. De
vice-bondskanselier, Fey, tevens hoofd van de veiligheidsdiensten, had volgens de
Haagsche Post van 17 februari 1934 al eerder aangekondigd op welke dag hij een
eind zou gaan maken aan de sociaal-democratische partij. Toen de sociaal-democraten
in staking gingen, ontstond er een bittere strijd tussen de regeringstroepen en de (net
als alle politieke organisaties) gewapende sociaal-democraten. De fascistische prins
Starhemberg en Fey traden met hun ‘Heimwehren’ krachtig op tegen de arbeiders
en majoor Fey was de eerste die na de beschieting en de bestorming de puinhopen
van de Karl-Marxhof betrad. Starhemberg zou op 1 mei 1934 Fey opvolgen als
vice-bondskanselier.
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James Joyce, 1921

De VARA, die ook in het stuk genoemd wordt, was op 27 januari 1934 gestraft
met inhouding van zendtijd omdat ze op 10 januari vijf minuten stilte in acht had
genomen na het bericht over de onthoofding van Van der Lubbe (zie ook de notitie
bij III 2, 158).
Opgenomen in VWtB IV, 551-554.

III 3, 193-194 De deftige disselaars [g]
Jaap van Gelderen
III 3, 195 Brood en spel [g]
Jaap van Gelderen
Du Perron aan Ter Braak, 10 maart 1934 (BW II, 358): ‘De verzen van Jaap van
Gelderen vind ik “curieus”, maar een beetje Adama van Scheltema + Forumtoon,
alles bij elkaar toch niet je dat. Wel sympathiek natuurlijk.’

III 3, 196-211 Hoofdstukken over Ulysses [1]
S. Vestdijk
Ter Braak aan Du Perron, 20 januari 1934 (BW II, 285): ‘Het essay van “Simon” zal
je werkelijk boeien. Het is eigenlijk over alles anders dan Joyce, het geeft een
prachtige analyse van de woorden-cultuur van de eeuw. Ook een vergelijking met
de “schokkende woorden” bij Lawrence, die uitmuntend is.’ Opgenomen in S.
Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

bespreking
Han Jonkers in Roeping, mei 1934, blz. 613-619.
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III 3, 212 Veel kleine waarden [g]
M.B. Frenkel
Du Perron aan Ter Braak, 10 maart 1934 (BW II, 356): ‘Forum was gezellig, al was
de poëzie over het algemeen wel erg dun. Rudie [van Aart-van Lier] wel aardig
(ofschoon zwak), maar Taeke de Groot en Frenkel eigenlijk groote snert.’

III 3, 213 Interieur [g]
Taeke de Groot
Zie de notitie bij het vorige vers III 3, 212.

III 3, 214-233 Het leven op aarde [3]
J. Slauerhoff
III 3, 234 Scherzo [g]
R. van Aart
Zie de notities bij III 3, 212 en III 3, 235.
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

bespreking
Menno ter Braak in Het Vaderland, 5 maart 1939 (VWtB VII, 188-194): ‘[...] tot de
beste gedichten, die ik ken, behoort Van Liers Scherzo, waarin de dood via een
kinderherinnering beeld wordt.’

III 3, 235 St. Nikolaasavond [g]
R. van Aart
Zie de notitie bij III 3, 212.
Ter Braak aan Du Perron, 15 maart 1934 (BW II, 361): ‘Frenkel en de Groot
accoord. Maar Scherzo van Rudie leek mij werkelijk erg aardig (niet het tweede
vers).’
Opgenomen in R. van Lier, Praehistorie, Leopold, Den Haag, 1939.

III 3, 236-247 Bij wat Stendhal noemt ‘energie’ II [slot]
E. du Perron
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III 3, 248 Panopticum. ‘Das unbewusste Europa’
M[enno]. t[er]. B[raak].
Zie ook III 3, 190-192 en de notitie daarbij.

III 3, 248-249 Panopticum. Nog meer heroïsme
E. d[u]. P[erron].
Nog een anecdote van mevrouw Nossovitsch uit Servië. Zie de notitie bij III 2, 188.
Voor het Stavisky-schandaal zie BW II, 510-512.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936.

III 3, 249-250 Panopticum. ‘I'm no angel’ - but we'll see you again
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over de film I'm no angel waarin Mae West de hoofdrol speelde en waar ze zelf het
scenario voor had geschreven. ‘Dat verhaal nu heeft de fantasie van een keukenmeid,
die zichzelf voor de groote Hoer van Babylon is gaan verslijten en nu het “cynisme”
beoefent.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 552-553.

III 3, 250 Panopticum. Desoriëntatie [g]
Cola Debrodt [moet zijn Cola Debrot]
‘Wellicht door een fout op zijn poolkaart
kwam de dolende ridder Den Doolaard
terecht in een Kuyl
waar het week is en vuil
en het sop doorgaans weinig de kool waard.’
Begin 1934 was er een splitsing opgetreden in de redactie van De Gemeenschap.
Albert Kuyle en zijn broer Henk Kuitenbrouwer stichtten De Nieuwe Gemeenschap,
samen met Jan Derks, A. den Doolaard, Ad. Sassen en Gabriël Smit.
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III 3, 251 Vlaanderen
III 3, 252 Herberg in het woud [g]
P.
Du Perron aan Ter Braak, 10 maart 1934 (BW II, 357): ‘verder schreef de mysterieuze
P. het beste vers in Forum van deze maand.’
Opgenomen in Maurice Roelants, Vuur en dauw, Desclée de Brouwer,
Brugge-Utrecht [1965].

III 3, 253 Hangmat [g]
Karel Jonckheere
bio- en bibliografische gegevens
Carolus Joannes Baptista Jonckheere werd geboren op 9 april 1906 in Oostende. Hij
studeerde germanistiek in Gent en werd daarna leraar in Gent. Begin 1945 werd hij
secretaris van de minister van binnenlandse zaken, in 1946 inspecteur van de openbare
bibliotheken en in 1953 ambtenaar bij de dienst der letteren van het ministerie van
nationale opvoeding en cultuur.
Hij debuteerde in 1929 met het feuilleton Oostende, stad van mysterie, in De
Vrijheid, Weekblad voor Oostende en Omliggende Gemeenten, en was redacteur
van De Badgast (1934-1936) en Voetlicht (1935-1945). Hij publiceerde ten tijde van
Forum in De Vlaamsche Gids (1932, 1933, 1935), Groei (1934, 1935), Toerisme
(1934), Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1935) en Voetlicht (1935).
Biografie in Marnix Gijsen, Karel Jonckheere, Manteau, Brussel, 1964; verder de
autobiografie: Karel Jonckheere, De vogels hebben het gezien, Desclée de Brouwer,
Utrecht, 1968.
Bibliografie in Dr. Rob Roemans en Dra Hilda van Assche, Bibliografie van Karel
Jonckheere, Heideland, Hasselt, 1967.
Documenten, brieven en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Karel Jonckheere, Het witte zeil, Steenlandt, Kortrijk, 1935.

III 3, 254-255 Brief [g]
W. Elsschot
Willem Elsschot aan J. Greshoff, 15 januari 1934 (brief in collectie-De Ridder in
LM). ‘Het deed mij genoegen dat jullie allen iets voelen voor dien “brief”. 't Zal mij
benieuwen of die in Forum komt. Ik geloof het niet. On verra.’ Du Perron aan Ter
Braak, 10 maart 1934 (BW II, 356): ‘Het vers van Elsschot vind ik nogal bête. Grof,
geestloos, Speenhoff-achtig gescheld op rijm, waar men bovendien niets aan heeft,
als men niet weet wie de baardman is die bedoeld werd. (Maar ik verdenk hem ervan
dat hij dit rijm aan de “paapsche
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Karel Jonckheere

Paul Verbruggen

gemeente” heeft willen opdringen en dan wordt het voor ingewijden weer erg aardig!)’
Opgenomen in VWE.

III 3, 256-259 Kleine essais al buitelend
Raymond Brulez
Zie ook III 5, 484.

III 3, 260 Ik weet het huis [g]
Paul Verbruggen
bio- en bibliografische gegevens
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Paul-Antoon Verbruggen werd geboren op 10 september 1891 in Boom en overleed
op 18 juni 1966 in Deurne. Hij studeerde aan de universiteit van Gent, werkte in de
Hoofdboekerij in Antwerpen, en ging in 1922 in de handel.
Hij debuteerde in 1919 met Verzen.
Documenten en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Paul Verbruggen, Aspekten, De Sikkel, Antwerpen [1938] onder
de titel Tocht en opgedragen aan Marnix Gijsen.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

232

bespreking
Achilles Mussche in Vooruit (België), 2 april 1939.

III 3, 261 De geur van verre rozen [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 3, 262 Geluk; ik zal weldra [g]
R. Herreman
III 3, 263-285 Celibaat [3]
Gerard Walschap
III 3, 286 De keerzijde. Gevecht om mummies
G[ijsen].
Naar aanleiding van de stichting van het Museum der Vlaamse letterkunde in
Antwerpen. Daarnaast blijven lokale musea bestaan of er komen zelfs nieuwe bij.
‘Potsierlijk provincialisme der geesten, nuttelooze en kostelijke verdeeldheid.’

III 3, 286-288 De keerzijde. Psycho-analyse van den raté
G[erard]. W[alschap].
De ware kunstenaar twijfelt altijd aan zijn kunst, ‘maar dan ook aan niets anders, het
verschil tusschen hem en den raté is, dat deze laatste aan alles twijfelt, behalve juist
aan zijn kunst. [...] Verder kan men de psychologie van den raté bestudeeren in het
vlaamsche tijdschrift Boekengids. [...] Iemand als Marnix Gijsen, die een
benijdenswaardige maatschappelijke positie bekleedt, vervult hem met een
krankzinnige haat.’
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vierde nummer Gedateerd: April 1934 (Du Perron ontving dit
nummer pas op de middag van 11 april 1934 in Parijs; BW II,
376-377)
III 4, 289 Vlaanderen

Max Lamberty, mei 1933

III 4, 290-302 Hitler
Max Lamberty
bio- en bibliografische gegevens
Maximiliaan C.G. Lamberty werd geboren op 31 december 1893 in
Sint-Gillis-Brussel. Hij studeerde sociale wetenschappen in Gent en was hoogleraar
in Antwerpen en aan de Koninklijke militaire school in Brussel. Hij schreef een
Philosophie der Vlaamsche beweging (1933).
‘Hitler zegevierde op het oogenblik dat de massa volstrekt aan alles was gaan
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twijfelen en veel meer een nieuw geloof, een nieuwe levensleiding, dan brood nodig
had. Hij heeft het Duitsche volk materieel niet rijker gemaakt, maar hij heeft den
geest van het Duitsche volk bevredigd.’
Du Perron aan Ter Braak, 11 april 1934 [BW II, 377]: ‘Me dunkt dat die Vlaamsche
meneer Lamberty een verkapte lofrede op held Hitler heeft gehouden, en wel op de
frontpagina's van Forum. Leuk is dat. Zou je Jef Last niet vragen een stuk te schrijven
tegen het nazisme en dat in het volgende nr. op deze “eereplaats” zetten?’
Opgenomen in Max-C.-G. Lamberty, Heerschappij en nood der ideeën of twintig
jaar Europeesche geschiedenis, Cultura, Brugge, 1935.

III 4, 303 Bij den dood van Pijper; handelsreiziger [g]
Richard Minne
Opgenomen in Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren, Manteau, Nijgh en Van
Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1942; en in RMZ.

III 4, 304 Aanwezigheid [g]
Karel Leroux
III 4, 305-329 Celibaat [4]
Gerard Walschap
III 4, 330 Ode aan de geliefde [g]
P.
Opgenomen in Maurice Roelants, Vuur en dauw, Desclée de Brouwer, Brugge,
Utrecht [1965], onder de titel Ode.

III 4, 331-332 De keerzijde. De predikers en de slechte vrouw G[erard].
W[alschap].
Over vier Jezuieten en hun bezorgdheid om pornografie.

III 4, 332-333 De keerzijde. Tendenz-kunst M[aurice]. R[oelants].
Pleidooi voor goede tendenskunst.
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III 4, 334 De keerzijde. Nog over mummies
G[ijsen].
Over het streekblad Belang van Limburg.

III 4, 335 Nederland
III 4, 336-337 Wachtende op de barbaren [g]
Konstandinos P. Kavafis [vertaald uit het Grieksch door G.H. Blanken]
Aangeboden via S. Vestdijk met 20 andere Kavafis-vertalingen (zie collectie-Forum
LM).

bio- en bibliografische gegevens
Konstandinos Kavafis werd geboren op 17 april 1863 in Alexandrië en overleed op
29 april 1933 in Alexandrië. Hij was tot 1922 ambtenaar op een Egyptisch ministerie.
Hij publiceerde aanvankelijk zijn verzen op losse blaadjes, later ook in tijdschriften.
Pas in 1935 verschenen zijn Piimata, zijn verzamelde verzen.
G.H. Blanken werd geboren op 25 juni 1902 in Varsseveld. Hij studeerde klassieke
letteren en Byzantijns en Nieuwgrieks in Leiden en aan de Sorbonne en in Athene.
In 1929 werd hij leraar, van 1952 tot 1954 was hij rector van het Erasmiaans
gymnasium in Rotterdam en sinds 1954 is hij hoogleraar in de laat-Griekse taal- en
letterkunde, Byzantinologie en Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook vertalingen van Kavafis in Hermeneus
(1934) en in Helikon (1934).
Biografie in LM.
Dit gedicht en de volgende tot en met III 4, 342 zijn opgenomen in Vijf en twintig
verzen van Konst. P. Kavafis, Alkmaar, 1934; in K.P. Kavafis, Vijftig gedichten, De
Beuk, Amsterdam, 1955; en in K.P. Kavafis, Honderd gedichten, Moussault,
Amsterdam, 1962.

III 4, 338 De stad [g]
Konstandinos P. Kavafis
III 4, 339 De stappen [g]
Konstandinos P. Kavafis
III 4, 340 Priester van het serapeion [g]
Konstandinos P. Kavafis
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III 4, 341 ‘Che fece ... il gran rifiuto’ [g]
Konstandinos P. Kavafis
III 4, 342 In de maand Athyr [g]
Konstandinos P. Kavafis
III 4, 343-353 Hoofdstukken over Ulysses [slot]
S. Vestdijk
III 4, 354 Spel [g]
Man Arnet
opdracht
Voor Jan Gin [dichter, onder andere medewerker van Het Venster].

III 4, 355 Gedicht [g]
Cola Debrot
Opgenomen in Cola Debrot, Bekentenis in Toledo, De Ceder [Meulenhoff,
Amsterdam, 1946] onder de titel Buiten bereik.

III 4, 356-362 Einstein
Menno ter Braak
Naar aanleiding van Albert Einstein, Mein Weltbild.
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage,
1935; en in VWtB III, 497-502.

III 4, 363 Oude van dagen [g]
Camp de Basschaerde [pseudoniem van Barend de Goede]
bio- en bibliografische gegevens
Barend de Goede werd geboren op 7 maart 1915 in Arnhem. Hij studeerde rechten
in Utrecht en Leiden en is nu hoogleraar aan de rijksuniversiteit in Leiden. Hij
debuteerde in augustus 1932 in De Nieuwe Gids onder het pseudoniem Camp de
Basschaerde. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Nieuwe Gids (1932,
1933), Leven en Werken (1933), Nederland (1933), Groot Nederland (1933),
Boekenschouw (1934), Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1934, 1935), Dietsche
Warande en Belfort (1934; daar is abusievelijk Pomp in plaats van Camp gedrukt),
De Tijdstroom en Het Venster (1934). Brieven in LM.
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Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

237

III 4, 364-379 Het leven op aarde [4]
J. Slauerhoff
III 4, 380-381 Panopticum. De Brueghels
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een collectie ‘jongere Brueghels’, tentoongesteld in de
kunsthandel P. de Boer in Amsterdam. Met enige opmerkingen over het epigonisme,
ook de relatie tussen J. Slauerhoff en J.J. van Geuns.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 555-557.

III 4, 381-382 Panopticum. Corruptie
M[enno]. t[er]. B[raak].
Een fascist had tegen Ter Braak gezegd dat het fascisme de corruptie zou opruimen.
‘Misschien (ik ben daar nog niet eens zoo zeker van) is het wenschelijk de corruptie
tot een minimum te beperken; en vast staat wel, dat al te erge corruptie aanleiding
geeft tot uitplundering van kleine spaarders, winkeliers en alle andere consciëntieuze
belastingbetalers, waarop de heer Mussert zijn wonderlijk huis gebouwd heeft.’ Maar
de politici die zo schreeuwen tegen corruptie, verlangen zelf duidelijk naar de toestand
‘waarin zij zelf, onbelemmerd door een nog te critische democratie, hun eigen vorm
van corruptie met goed geweten kunnen toepassen. Als zoodanig lijken zij sprekend
op de antisemieten, die overal het jodencomplot bespeuren, alleen maar, omdat de
wereld hun nog geen gelegenheid heeft gegeven hun eigen complotten vrijuit te
smeden.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 557-558.

III 4, 382-384 Panopticum. De derde knal
E. d[u]. P[erron].
Over kritiek.

III 4, 384 Panopticum. Holland vanuit een vliegtuig gezien
H. Marsman
Naar aanleiding van Op vleugels boven eigen land, Leopold, Den Haag, 1934.
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vijfde nummer Gedateerd: Mei 1934
III 5, 385 Nederland
III 5, 386-403 Judas
Siegfried E. van Praag
bio- en bibliografische gegevens
Siegfried Emanuel van Praag werd geboren op 8 augustus 1899 in Amsterdam. Hij
studeerde Frans en was daarna een paar jaar leraar. Het grootste gedeelte van zijn
leven heeft hij in het buitenland gewoond, sinds 1936 in Brussel; in de oorlog was
hij omroeper voor de vrije Belgische radio in Londen.
Hij schrijft vooral geromantiseerde biografieën, boeken over dieren en romans
over het Joodse leven. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Leven en Werken
(1932), De Stem (1933, 1934), Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1934, 1935)
en De Gids (1935).
Documenten, brieven en knipsels in LM en AMVC.

III 5, 404 De balling [g]
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, Abyla, Boucher, 's-Gravenhage, 1969.

III 5, 405 Aranjuez [g]
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, Abyla, Boucher, 's-Gravenhage, 1969.

III 5, 406-407 De soedannegerin reist met de Hadji's mee [g]
S. Vestdijk
opdracht
Voor J. Slauerhoff
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1934.
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Siegfried E. van Praag, tekening door Jac. Kaas

III 5, 408 Het lied van den rivierschipper [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

III 5, 409-418 Naar aanleiding van ‘les liaisons dangéreuses’
E. du Perron
Dit stuk was eigenlijk bedoeld voor een speciaal brievennummer van Forum (zie de
notitie bij II 9, 641-658). Ter Braak had op 27 november 1932 geschreven dat Les
liaisons dangéreuses hem wel beviel, maar je moest ‘wel een Fransoos zijn om al
die erotische kampspelen zoo au sérieux te nemen.’ (BW I, 364). De discussie die
daarop volgde, leidde tot een plan van Ter Braak om samen een dialoog te schrijven
over dat onderwerp; dezelfde dag (19 december 1932) kreeg Du Perron het idee om
een brievennummer te maken en beloofde later voor dat nummer ‘één groote brief
[...] met wegwerking van alle matrozentaal, en met bijvoeging van andere dingen,’
(BW I, 446) te destilleren uit al zijn brieven daarover. Het heeft lang geduurd voordat
het stuk geplaatst kon worden en ondertussen bewerkte Du Perron gewoontegetrouw
het stuk herhaaldelijk. Voor een variant op het einde en voor andere wijzigingen zie
BW II, 278.
Zie voor een reactie III 6, 561-656.
Opgenomen onder de titel Naar aanleiding van Laclos in E. du Perron, De smalle
mens, Querido, Amsterdam, 1935; en in VWdP II, 527-536.
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I Milder dan het licht der zon ...
II Vloek, zegen en juweel ...
D.A.M. Binnendijk
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Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

bespreking
S. Vestdijk in Groot Nederland, november 1936, blz. 518:
‘[...] glanzende juweelen in een dof metaal, waartegen de glans het wel eens aflegt!’

III 5, 421-443 Het leven op aarde [5]
J. Slauerhoff
III 5, 444 Panopticum. Tactiek
M[enno]. t[er]. B[raak].
Tactiek bij het gebruiken van de term schoonheid.

III 5, 445 Vlaanderen
III 5, 446-447 Er is een grafje gedolven [g]
P.
De titel is geïnspireerd op een gedicht van P.A. de Génestet, Naar de natuur, waarvan
de eerste twee regels luiden: Ik zie een graf gedolven / Op 't kerkhof te Bloemendaal
(in de bundel Laatste der eerste).
Opgenomen in Maurice Roelants, Vuur en dauw, Desclée de Brouwer, Brugge,
Utrecht [1965].

bespreking
Lector in De Nieuwe Gazet, 31 mei 1934:
‘Dichter P. wiens kunst eenige verwantschap schijnt te bezitten met die van Elsschot
wanneer hij zich aan het rijmen begeeft, dichter P. dan vertolkt de fétaliteit van het
leven met een zakelijke nuchterheid die hem niet belet zich te verheffen op de serene
hoogten waar al het betrekkelijke omgloord wordt van het wel koele, doch scherpe
licht der eeuwigheid.’

III 5, 448-457 Auscultatie van den Daemon
Raymond Brulez
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‘Het geval Marcel Proust’ als ‘treffende illustratie van het
“minderwaardigheidscomplex” als bron der litteratuur.’
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III 5, 458 In memoriam [g]
André Demedts
Opgenomen in André Demedts, Kleine keuze, De bladen voor de poëzie, eerste
jaargang, no. 5, juli 1937 [Eenhoorn, Mechelen]; en in André Demedts, Vaarwel,
Die Poorte, Oude-God, 1940.

III 5, 459 Coccinella [g]
Karel Leroux
III 5, 460-481 Celibaat [5]
Gerard Walschap
III 5, 482-483 De keerzijde. De pijnlijk getroffenen
M[aurice]. R[oelants].
Naar aanleiding van een motie van ‘pijnlijk getroffenen’ waarin ‘een dringend beroep
wordt gedaan op het geweten van alle katholieke letterkundigen om in hun werken
- ook in hun romans - alles te vermijden wat ook maar eenigszins een aanleiding kan
zijn tot kwaad, vooral voor onze dierbare katholieke jeugd.’ ‘Waarom een blad voor
den mond te nemen: een der pornografen waarop de pères-la-pudeur thans
hoofdzakelijk jagen is Gerard Walschap. [...] Walschap is de zondebok en de
vuilbaard, waarover vijf geestelijken hun mantels willen spreiden wanneer de
padvinders voorbijgaan.’
Zie ook III 6, 521-526.

III 5, 483 De keerzijde. De Limburgers
G[erard]. W[alschap].
Nog eens over Het Belang van Limburg. Zie III 4, 334.

III 5, 484 De keerzijde. Eerherstel
R. Brulez
Correctie van een fout in het eerste van de Kleine essais al buitelend (III 3, 256-257).
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Urbain van de Voorde

Maurice Roelants

zesde nummer Gedateerd: Juni 1934 (Du Perron heeft dit nummer
waarschijnlijk na 8 juni 1934 in Parijs ontvangen; BW II, 429 en
431)
III 6, 485 Vlaanderen
III 6, 486-492 Willem Kloos
Urb. van de Voorde
Dit stuk is oorspronkelijk een radiolezing (zie boekuitgave).

bio- en bibliografische gegevens
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Urbain Pieter Maria van de Voorde werd geboren op 27 oktober 1893 in Blankenberge
en overleed op 16 juli 1966 in Leuven. Hij was ambtenaar in Brussel en later redacteur
van het Belgische dagblad De Standaard. Hij schreef ook boekbesprekingen voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Hij debuteerde in 1921 met de dichtbundel De haard der ziel.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Tijdstroom (1932-1934) en Dietsche
Warande en Belfort (1932-1935).
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Links: Filip de Pillecyn

Documenten, brieven en knipsels in AMVC en LM.
Ter Braak aan Du Perron, 8 juni 1934 (BW II, 429): ‘Als je Forum krijgt, zul je je
ongetwijfeld hevig ergeren (als ik) aan het infame rotstuk van Urb. v.d. Voorde, dat
die vervloekte Vlamingen hebben opgenomen. Het is onteerend, onbeschrijflijk
beroerd en erger dan Coster, bovendien zoo stinkend banaal, dat je er wee van wordt.’
Opgenomen in U. van de Voorde, 'k Heb menig uur bij u ..., essays over boeken
en gedachten, Onze Tijd, Brussel [1937].

III 6, 493-507 Monsieur Hawarden [1, besloten in 7]
F. de Pillecyn
bio- en bibliografische gegevens
Philippus Florentinus de Pillecyn werd geboren op 25 maart 1891 in Hamme en
overleed op 7 augustus 1962 in Gent. Hij studeerde in Leuven, werd daarna leraar,
en promoveerde in 1932 op een proefschrift over Hugo Verriest. In de tweede
Wereldoorlog werd hij directeur-generaal van het middelbaar onderwijs. In 1947
werd hij daarvoor veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, maar kreeg in 1949 gratie.
Hij debuteerde in 1918 met Onder de hiel, een bundel oorlogspoëzie die hij samen
met J. Simons geschreven had. Tot 1922 was hij redactiesecretaris van
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De Standaard (België), van 1922 tot 1925 hoofdredacteur van De Tijd (België) en
tot 1927 van Pallieter. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Dietsche Warande
en Belfort (1934, 1935) en Volk (1935) waarvan hij tot 1941 redacteur was.
Bio- en bibliografie in Anton van Wilderode, Filip de Pillecyn, Desclée de Brouwer,
Brugge, 1960.
Afzonderlijk uitgegeven als Filip de Pillecijn, Monsieur Hawarden, Het Kompas,
Mechelen [1935]. Het verhaal is in 1969 verfilmd onder regie van Harry Kümel, naar
een scenario van Jan Blokker.

besprekingen
Marnix Gijsen in De Boekenkast, december 1934, blz. 37:
‘Ongetwijfeld heeft Virginia Woolf meter gestaan bij dat verhaal maar zelfs dan
is het een bekorend, warm, bloedrijk werk.’
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, februari 1935, blz.
140-141.
Groot Nederland, februari 1935.
Dietsche Warande en Belfort 1935, blz. 296.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 18 augustus 1935 (VWtB V, 579-584):
‘Als men eenmaal weet, dat Monsieur Hawarden eigenlijk mej. Hawarden is,
verslapt de toch al wat gemakkelijk-romantisch gewekte spanning; het verhaal
verloopt, met een episodetje in Spa als afwisseling, conventioneeler dan het leek te
beginnen. Diepte kan men aan de menschen van dit proza ook al niet toekennen; [...]
zijn personages zijn de schimmen van een romantische verbeelding zonder ruggegraat.
Met dat al: het boekje is zeker zuiver geschreven en vrij van smakeloosheden.’
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, mei 1936, blz. 483-484.

III 6, 508-520 Celibaat [einde]
Gerard Walschap
III 6, 521-526 Dagboek van een voortgejaagde
M. Roelants
Dagboeknotities van Roelants die zich als journalist wil beschermen tegen de
actualiteit aan het anker van een dagboek.
Over Gerard Walschap en de paters (zie ook III 5, 482-483) en over Joseph
Goebbels.
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III 6, 527 Nederland
III 6, 528-541 Lorenzo en Mabel
Giacomo Antonini
Naar aanleiding van Mabel Dodge-Luhan, Lorenzo in Taos.
Du Perron aan Ter Braak, 23 februari 1934 (BW II, 338): ‘[Antonini] wil o.a.
aangeven dat Lawrence, in zijn soort, toch ook een Kringvent was, wat ik met hem
eens ben.’

bio- en bibliografische gegevens
Giacomo Antonio Antonio werd geboren op 18 september 1901 in Venetië. Zijn
moeder was van Nederlandse afkomst en hij ontving zijn opvoeding gedeeltelijk in
Nederland. Hij kende Ter Braak sinds 1919, J. Greshoff sinds 1923, Du Perron sinds
1929 (Blocnote klein formaat is aan hem opgedragen) en was ook bevriend met
Arthur van Schendel en F.C. Terborgh. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in
Den Gulden Winckel, Groot Nederland, De Groene Amsterdammer, de Nieuwe
Rotterdamsche Courant en Het Vaderland. Hij schreef het nawoord bij Otto P. Reys
[= J. Greshoff], Dichters in het koffyhuis, Hollandia, Baarn, 1925. Brief in LM.

III 6, 542 Vroege Voorjaarsavond [g]
J.C. Bloem
bio- en bibliografische gegevens
Jakobus Cornelis Bloem werd geboren op 10 mei 1887 in Oudshoorn en overleed
op 10 augustus 1966 in Kalenberg. Hij studeerde rechten in Utrecht, waar hij in 1916
afstudeerde. Daarna was hij een paar jaar ambtenaar. Van 1920 tot 1927 was hij
redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, daarna werkte hij tot 1934 als
griffier bij enige kantongerechten. Na 1934 was hij ambtenaar in Den Haag en
tenslotte griffier bij het kantongerecht in Zutphen.
Hij debuteerde in 1910 in De Beweging. Zijn artikel Vorm of vent in Den Gulden
Winckel van juni 1932 gaf de tegenstelling tussen De Vrije Bladen en Forum een
handige naam. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Hollandsche Revue
(1932), Den Gulden Winckel (1933-1935), De Gemeenschap (1934, 1935), De Gids
(1934), Helikon (1934) en Groot Nederland (1935). Bibliografie in
Documentatiedienst LM/AMVC; bio- en bibliografie in E. Ottevaere, J.C. Bloem,
Desclée de Brouwer, [Brugge, 1968].
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in J.C. Bloem, De nederlaag, Enschedé, Haarlem, 1937.
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III 6, 543 Dubbel uitzicht [g]
A. van Roosenburg [pseudoniem van D.A.M. Binnendijk]
Omdat de schrijver leraar was, wilde hij zijn naam bij dit gedicht dat in een schoolklas
speelt, niet openbaar maken bij publikatie in Forum. Bij de latere uitgave is hij over
dat bezwaar heengestapt. (Mededeling van D.A.M. Binnendijk aan W. Mooijman).
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

bespreking
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 april 1937 (OV I,
191).

III 6, 544-560 Meneer Visser en retraite
S. Vestdijk
Du Perron aan Ter Braak, 10 juni 1934 (BW II, 431): ‘Ik las [...] als altijd geboeid
het fragment van Vestdijk. Maar het is pijnlijk zooals hij bij Joyce geleend heeft;
niet alleen is deze heele “monologue intérieur” van den heer Visser de vrije
Hollandsche bewerking van zulke dingen bij den Mr. Bloom van Joyce, maar ik
meen dat bij Joyce een identieke schijthuisperiode voorkomt, - en dat is toch wel
kras. De heele episode van de woorden, als generaal thoe Water hem van allerlei
verbiedt, en vooral het eind daarvan met de samengestelde woorden, is du Joyce pur,
en van het gemaniereerdste.’
Opgenomen in S. Vestdijk, Meneer Visser's hellevaart, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1936.

besprekingen
Menno ter Braak in Het Vaderland, 4 oktober 1936 (verwerkt in De duivelskunstenaar,
Astra Nigra, Den Haag, 1943 en VWtB IV, 203-266).
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 oktober 1936 (OV
II, 498-503).
Ben van Eysselsteijn in De Haagsche Post, 31 oktober 1936.
P.H. Ritter Jr in Utrechtsch Dagblad, oktober 1936.
Algemeen Handelsblad, 1936:
‘Voor leeken lijkt dit medisch rapport in literairen vorm ons geen aantrekkelijke
lectuur.’
Halbo C. Kool in Den Gulden Winckel, november 1936, blz. 10-11.
Jan Engelman in Den Gulden Winckel, november 1936, blz. 13.
Gerard Knuvelder in Roeping, december 1936:
‘Verleid door het taalkundig raffinement, waarvan een boek als Meneer Visser's
hellevaart onmiskenbaar getuigenis aflegt, hebben sommigen in dezen auteur van
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Forum een schrijver van betekenis gezien. Gemeten echter met de maatstaf die men
het kunstwerk moet aanleggen [...] zijn producten als die van Vestdijk van zéér, van
zéér geringe betekenis. [...] Vermeylen's roep tot Vlaanderens
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Marsman en Vestdijk, 1936

auteurs om more brains is aan deze allerijselijkste boven-Moerdijkse harken niet
voorbijgegaan. Zij hebben intussen vergeten dat met hersens alléén geen kunstwerk
te maken is.’
Boekenschouw 30 (1936-1937), blz. 319:
‘Het is tenslotte meer Céline dan Joyce, het is een goor boek; nog één stap verder
en de roman wordt louter physiologie.’
Raymond Brulez in Cassandre, 20 februari 1937.
C.L. Sciarone in De Stem, juli 1937, blz. 646-649 (Critisch Bulletin, blz. 182-185).
Max Kijzer in De Nieuwe Gids, oktober 1937, 399-401.
Jo Otten in een niet-gepubliceerde bespreking (in LM):
‘Heel dit boek is dermate onfrisch, klam en onsmakelijk, dat niet de boekenkast,
maar de vuilnisbak er de meest geschikte plaats voor zou zijn.’

III 6, 561-565 Cliché van den verleider. antwoord aan E. du Perron
A.P. [pseudoniem van Menno ter Braak]
‘Zeer geachte heer ter Braak,
9 juni 1934
Tot mijn spijt hoorde ik van den heer Zijlstra, dat ik in de inhoudsopgave van het
Juninummer een fout heb gemaakt. Ik had deze zelf nog niet ontdekt doordat ik aan
het pseudoniem geen aandacht had geschonken.
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Hoewel ik hiermee mijn fout niet kan herstellen, bied ik u toch mijn excuses aan,
met de verzekering, dat herhaling in de toekomst niet zal voorkomen.’
Hoogachtend,
FORUM
T.M. van Dijk' (in collectie-Ter Braak LM).
Ter Braak aan Du Perron, 8 juni 1934 (BW II, 428): ‘Verder heeft mej. van Dijk
de stommiteit uitgehaald, in den inhoud mijn naam als schrijver van den brief te
vermelden, waardoor eigenlijk de aardigheid er af is; want je hebt groot gelijk, het
stuk is te uitvoerig van lullificatie en ik vond het alleen maar best als een
mystificeerend grapje.’
Het stuk is een antwoord op III 5, 409-418.

III 6, 566-581 Het leven op aarde [6]
J. Slauerhoff
III 6, 582-583 Panopticum. De ganzen en het Capitool
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van het voorstel van de minister van onderwijs, mr. H.P. Marchant,
dat de Voetbalbond het Concertgebouw zou steunen. ‘Op dit nogal dwaze verzoek
hebben de voetbalheeren gelukkig negatief gereageerd, daarmee een bewijs van
eerlijkheid gevend, dat men bijna niet van hen had durven verwachten. [...] Hoe zou
men zich ook oprecht kunnen laten meesleepen door den heer Hollander èn door den
heer Pijper?’
Han Hollander was in de jaren '30 de bekende voetbalverslaggever van de AVRO;
Pijper is de componist Willem Pijper (1894-1947).

III 6, 583-584 Panopticum. Horst Wichmann
M[enno]. t[er]. B[raak].
Naar aanleiding van een lofrede die ds. Van Duyl op de NSB-landdag gehouden had
over Erich Wichmann, ‘den eersten Nederlandschen fascist.’
Over Erich Wichmann (schilder en schrijver, 1890-1929) schreef Ter Braak in
Het Vaderland van 2 augustus 1935 dat zijn stijl gekenmerkt werd door een
‘mengeling van geniale trefzekerheid en vulgaire brochuretoon.’
De voornaam Horst ontleende Ter Braak aan Horst Wessel, een Duitse SA-man,
die in 1930 door politieke tegenstanders in Berlijn was overvallen en aan zijn
verwondingen was gestorven. Na de machtsovername werd het partijlied van de
NSDAP, het Horst-Wessellied, naast het Deutschlandlied het Duitse volkslied. Albert
Schlageter was een nazi-saboteur in het Roergebied die door de Franse
bezettingsautoriteiten geëxecuteerd was.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 553-554.
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zevende nummer Gedateerd: Juli 1934 (Op tijd verschenen; BW II,
457)
III 7, 585 Nederland
III 7, 586-599 Jan Lubbes
E. du Perron
Aanvankelijk bedoeld als een aanval op Albert Kuyle (1904-1958),
ouddirecteur-redacteur van De Gemeenschap, redacteur van De Nieuwe Gemeenschap
en sinds 1930 lid van het fascistische Zwart Front, maar het werd meteen een vervolg
op II 12, 896-899 (BW II, 359).
Du Perron vroeg Hendrik de Vries om een Jan Lubbeslied, maar dat is er niet van
gekomen, evenmin als van de Jan Lubbesprijzen waarvoor hij de aankondiging al
geschreven had (BW III 3, 6-7):

‘
In aansluiting op het artikel van E. du Perron in ons vorige nummer, deelen wij
hierbij mede, dat wij gemeend hebben met onzen tijd mee te moeten gaan en dit
wenschen te bewijzen, niet door het bijhouden van een Jan Lubbes-agenda, maar
door het geven van 3 Jan Lubbes-prijzen per jaar.
Deze prijzen zijn strikt honorair, zooals de prix Théophraste Renaudot
(journalistenprijs) in Frankrijk. Zij zullen bestaan uit:
1 de Jan-Lubbes-Pur-Prijs: voor
2 de Jan-Lubbes-Excelsior-prijs: voor
3 de Jan-Lubbes-Junior-prijs: voor
Voor de beoordeeling der in aanmerking komende boeken heeft zich een comité
gevormd van zeven leden, bestaande uit de letterkundigen: M. ter Braak, J. Greshoff,
H. Marsman, E. du Perron, J. Slauerhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries. De
bekroonde werken zullen worden genoemd in elk December-nr. van Forum, mede
met het oog op de traditie van Sint-Nicolaas.’
Du Perron had de Excelsiorprijs (voor ‘hooger streven’) toebedacht aan Theun de
Vries voor zijn Eroica (zie ook III 8, 782), de Purprijs (voor ‘wat eerlijk en af is, en
“zelfbewust”’) aan Albert Kuyle voor zijn Harten en brood of aan Antoon Coolen,
waarschijnlijk voor Dorp aan de rivier; de Juniorprijs (voor ‘wat hebefreen-achtig
is, en dat met trots wil zijn’) ten slotte was bestemd voor A. den Doolaard voor zijn
Orient Express (BW III, 5-7).
Ter Braak ketste het plan af (BW III, 12): ‘Jullie voorstel over den J.L.-prijs was
zeker amusant, maar als je nu deze lieden eer wilt bewijzen, moet je het doen door
zulk een permanente aandacht!’
Opgenomen in E. du Perron, De smalle mens, Querido, Amsterdam, 1935; en in
VWdP II, 679-705.
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bespreking
De Nieuwe Gazet, 2 augustus 1934:
‘Du Perron mangelt het [...] aan de beeldende kracht van Potgieter, want zijn Jan
Lubbes blijft een schimmig wezen. Misschien is de geest van dezen literairen Jan
Salie wel aanwezig in het proza van du Perron zelf. Deze dichter die Europeaan zijn
wil scheldt als een provinciale Hollander en zijn Jan Lubbespraatje is niet meer dan
Hollandsche achterbuurt-kwaadsprekerij.’
Jan H. Eekhout in Opwaartsche Wegen, februari 1936, blz. 395.

III 7, 600 Belijdenis [g]
M.B. Frenkel
III 7, 601 Klaaglied [g]
M.B. Frenkel
III 7, 602-617 Het leven op aarde [7]
J. Slauerhoff
III 7, 618 Vrouwendienst [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

III 7, 619 Een vizioen van Tondale (naar Hieronymus Bosch) [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

III 7, 620-632 De levende ring
G.H. 's-Gravesande [pseudoniem van G.H. 's-Gravesande Pannekoek]
bio- en bibliografische gegevens
Goverdus Henricus Pannekoek werd geboren op 18 februari 1882 in Buitenzorg,
heette sinds 27 november 1928 Goverdus Henricus 's-Gravesande Pannekoek, en
overleed op 2 juli 1965 in Bilthoven. Hij werd omstreeks 1905 kunstredacteur van
Het Vaderland en is dat tot zijn pensionering gebleven. Op zijn advies solliciteerde
Menno ter Braak na de dood van Henri Borel naar de vacature van redacteur
letterkunde bij Het Vaderland.
Hij interviewde ten tijde van Forum voor Den Gulden Winckel een aantal
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G.H. 's-Gravesande

schrijvers (gebundeld in Sprekende schrijvers, Meulenhoff, Amsterdam, 1935), en
publiceerde in Groot Nederland (1932-1934) en Den Gulden Winckel (1932-1934).
Hij schreef veel bibliografieën, gaf herinneringen aan Du Perron uit en werkte
mee aan de uitgave van het Verzameld werk van Menno ter Braak.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.

III 7, 633-635 Panopticum. De novelle en het ding
S. V[estdijk].
Idee voor een proefschrift: het kwalitatieve verschil tussen een roman en een novelle
is dat een roman over mensen gaat, en een novelle over een ding: vergelijk Lijmen
en Kaas van Elsschot, Tote Seelen en Der Mantel van Gogol, enz. Jammer genoeg
gaat het niet op bij titels als Het fregatschip Johanna Maria van Arthur van Schendel
en Het monsterkanon van Staalstad van Jules Verne, maar misschien zijn dat ook
wel novellen.
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Du Perron aan Ter Braak, 2 juli 1934 (BW II, 457): ‘Het panopt. van Vestdijk vind
ik een gezwam in de ruimte dat niets zegt. (Onder een dikdoenerig air van subtiele
onderscheidinkjes: wat is in godsnaam een “qualitatief” verschil tusschen roman en
novelle? De onzin is werkelijk niet mis, als je er maar even over denkt!)’

bespreking
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 april 1935.

III 7, 635-638 Panopticum. Het zalige lachen
E. d[u]. P[erron].
Over ideeën en het idee van zich ziek te lachen.
De boksmanager Léon Sée had in het weekblad Marianne verteld hoe hij de bokser
Carnera ontdekt had. Verder het een en ander over een waarzegster en de recensie
van Politicus zonder partij die Anton van Duinkerken in De Tijd van 8 mei 1934
geschreven had.
Bekort opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher,
's-Gravenhage, 1936; en nog korter in VWdP II, 736-737.

bespreking
Ad. Sassen in De Nieuwe Gemeenschap, augustus 1934, blz. 443:
‘Het proza van Du Perron doet onwederstaanbaar denken aan het gekwetter van
een papegaai. Het is bont en druk en het heeft alle kenmerken van een graag- en
veelpratenden kleurling.’

III 7, 638 Panopticum. De jongste generatie
E. d[u]. P[erron].
Het zoontje van Giacomo Antonini (zie de notitie bij III 6, 528-541) had zijn vader
het volgende briefje geschreven (BW II, 425):
‘Ik heb de Duce van dichtbij gezien en hij was woedend, de Duce. Daar was de
parade van 24 mei en toen zijn avanguardisti voorbijgekomen met gasmaskers. Ik
vond ze niet aardig omdat het aan de oorlog doet denken die zo lelijk is, weet je? En
nu praten we daar maar niet meer over. Nu is het zo mooi in het tuintje beneden.’
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936; en in VWdP II, 736.
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III 7, 639 Vlaanderen
III 7, 640-649 Tsjip [1, voortgezet tot en met 11]
Willem Elsschot
opdracht
Aan mijn kleinzoon Jan Maniewski.
Willem Elsschot aan J. Greshoff, 14 december 1933 (collectie-De Ridder in LM):
‘'t Heeft ditmaal niets met zaken te maken. 't Is een eenvoudige geschiedenis die
optimistisch eindigt. Stel je gerust. Met de stijl is alles in orde en de strekking is niet
optimistisch, want ik houd niet van strekkingen.’
Willem Elsschot aan Menno ter Braak, 20 april 1934 (collectie-De Ridder in LM):
‘Mijn bedoeling is geweest een zeer alledaagsche, zoo terre à terre mogelijke
gebeurtenis door intensiteit lezenswaard te maken. Met andere woorden, van niets
iets te maken. Zonder inhoud een boek te schrijven. Dat is natuurlijk erg moeilijk en
met een gedeeltelijk succes ben ik dan ook reeds zeer tevreden. Je moet Tsjip als het
ware beschouwen als een dagboek loopend over een korte spanne tijds. Het is dan
ook niets anders. Ik ben natuurlijk allerminst van plan dat met de voorgaande of
daaropvolgende jaren óók te doen. Maar dat kind dat hier rondloopt was het, in mijn
oogen, wel waard.’
Elsschot had Ter Braak gemeld dat hij een nieuw boek aan het schrijven was,
voordat hij wist dat met ingang van de derde jaargang Forum twee redacties zou
hebben. ‘En toen ik dan in Forum zelf las van die nieuwe indeeling van de redactie,
schreef ik ook aan Marnix Gysen een briefje om de hoop uit te drukken enz. Hij
schreef mij terug om mijn boek voor Forum te vragen. En daarin heb ik dadelijk
toegestemd om jou [viermaal onderstreept] plezier te doen, en niemand anders.’
(Willem Elsschot aan J. Greshoff, 15 december 1933; collectie-De Ridder LM). (Het
antwoord van Marnix Gijsen, gedateerd 15 december 1933, namens ‘Forum
(Vlaamsche verdieping)’ bevindt zich ook in de collectie-De Ridder LM).
Blijkbaar had Greshoff Tsjip voor Groot Nederland willen hebben; ‘ik werd
opgebeld door Dr. Goris die mij verzocht dadelijk even in No 12 van mijn eigen
straat te komen. Ik trof daar aan Goris, Roelants (die ik kende) en verder Walschap
en een zekeren Dr. Herman. Zij willen de publicatie in Maart beginnen. Ik kan mij
onmogelijk terugtrekken. Maar 't volgende boek is voor Gr. Ned. of beter gezegd
voor het tijdschrift van uw keuze (ik dacht dat FORUM dat was).’ (Willem Elsschot
aan J. Greshoff, 16 december 1933; collectie-De Ridder in LM).
Op 19 december 1933 om 6 uur schreef Elsschot aan Greshoff: ‘Beste Jan, TSJIP
is af. Over vijf seconden schreef ik het slotwoord.’ (collectie-De Ridder in LM).
Op 15 februari 1934 schreef Marnix Gijsen aan Willem Elsschot (collectie-De
Ridder in LM): ‘Ik las Tsip en haast mij U mijne gelukwenschen te zenden;
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ik vind het heel goed, heel zuiver, een mooi boek.’ Elsschot was net ongeduldig
geworden: hij had diezelfde dag aan Greshoff geschreven dat hij nog steeds niets
van Forum gehoord had. ‘Ik vind het een verdomd eigenaardige manier van doen.
Ik begrijp dat mijn tekst van Herodes naar Pilatus moet, maar het boek is toch op
een paar uur uitgelezen en dan behoorde dat Concilie mij toch even te laten weten
welke beslissing gevallen is. Niet dat die beslissing zelf mij zoo interesseert, maar
ik sta hier als een snotjongen. Die heeren behoorden toch een beetje égards te hebben,
zoo niet voor den schrijver als zodanig, dan toch voor zijn twee en vijftig jaar.’
(collectie-De Ridder in LM)
Er ontstonden moeilijkheden over sommige passages in het verhaal. Walschap en
Gijsen maakten een punt van de passage in III 10, 915 waarin de vader zijn dochter
de menswording van Christus probeert duidelijk te maken. Hij zegt dan: ‘God gaf
er de voorkeur aan hem te doen geboren worden uit een reine vrouw, dus uit een die
vrijstelling van de erfzonde had en onbelast was. Daartoe zond God de Heilige Geest
die Maria bevruchtte. Begrepen?
Zij vraagt of zoo iets mogelijk is en spreekt van Leda en de zwaan. Maar ik doe
haar opmerken dat het die zwaan ernst was, terwijl hier een geestelijke bevruchting
leven verwekt heeft.’
In een vroegere versie kwam hier meteen achteraan:
‘Trouwens,’ zeg ik ‘het gaat hier om een dogma dat je kennen maar niet begrijpen
moet. Onze pastoor neemt je immers geen examen in de wiskunde af? Je krijgt niets
te bewijzen. Als je maar weet dat het er staat. En kan je 't gelooven, des te beter.’
In de versie in Forum is die toevoeging met wat wijzigingen verplaatst naar blz.
916, waar ze volgt op: ‘Drie dagen na zijn dood is hij teruggekeerd tot zijn Vader,
dus opgestegen ten Hemel, want toen men zijn graf binnentrad, was het ledig. Niets.
Niemand. Begrepen.’
Gijsen schreef op 20 februari 1934 aan Elsschot (collectie-De Ridder in LM): ‘met
het “Leda-motief” kan ik niet over de baan. Het kwetst me als katholiek en ik kan
niet de verantwoordelijkheid nemen voor dien passus. Ik meen dat ook Walschap
van dit gevoelen is. Gaarne geef ik U hierbij de verzekering dat indien U dien passus
schrapt, ik nooit zal ontkennen dat dit op mijn persoonlijk verzoek is gebeurd. Een
geheim hoeft U daar ook niet van te maken al is het natuurlijk niet verkieslijk er
bepaald de aandacht op te vestigen, iets wat trouwens niet in Uw bedoeling ligt.’
Elsschot kwam toen nog op het idee om Tsjip helemaal niet in Forum te plaatsen,
maar toch in Groot Nederland, waardoor Gijsen van een dilemma verlost zou zijn,
en Greshoff verheugd. Maar dat ging niet door.
Ter Braak bleek ondertussen vooral dat hoofdstuk over het godsdienstonderricht
erg te waarderen en Elsschot herschreef het nog eens. Hij schreef verder op 5 mei
aan Greshoff (collectie-De Ridder in LM): ‘'t Is eigenaardig dat Menno vooral het
gedeelte op prijs stelt waar ikzelf eigenlijk het minste belang aan hechtte. De gewilde
eenvoud van 't heele boek schijnt hem voorbij te zijn gegaan. Ik vind het ook
merkwaardig dat Tsjip minder in den smaak van Menno en van Greshoff valt terwijl
de Vlamingen, ook de katholieken, het zoo goed vinden. Bestaat er dan toch een
kloof tusschen Vlaanderen en Holland? 't Is alles verdomd geheimzinnig. Nu ik die
nieuwe tekst overlees komt het mij
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Fritz Francken en Willem Elsschot, 1950

voor dat ik, eerlijkheidshalve, dat hoofdstuk opnieuw aan de VI. Red. van Forum
onderwerpen moet want zij zouden het mij, met reden, kwalijk kunnen nemen indien
die zoogenaamde lastertaal buiten hun vóórweten, en tòch onder hun vlag, in Forum
verscheen. Zij zouden kunnen gruwen als een man wiens vrouw een draak heeft
gebaard. De mogelijkheid is nu natuurlijk niet uitgesloten dat het werk geweigerd
wordt en dan kan jij het in Gr. Nederland opnemen, want ik ben uitgekakt en zal
misschien niet zoo spoedig weer aan 't schrijven gaan.’
Dit is een beknopt verslag van de verwikkelingen die Maurice Roelants nog veel
beknopter aanduidt met: ‘Willem Elsschot amuseerde zich in een van zijn bijdragen
over de legendarische Lea [sic] met de zwaan. Gijsen vroeg hem of dit niet vervallen
mocht. Het mocht niet. Het stuk verscheen, zooals Elsschot het schreef.’ (Roelants,
Roman, 51).
Raymond Herreman aan Willem Elsschot, 16 februari 1934 (collectie-De Ridder
in LM): ‘Het is vroolijk van 't begin tot 't einde, zoo dat ik van 't lachen schandaal
heb verwekt in de tram, en ik weet niet hoe 't komt dat er tegelijk zulk een ontroerende
ontferming uitgaat van al die koelbloedige vroolijkheid.’
Op deze brief van Herreman een aantekening van Elsschot voor J. Greshoff: ‘Beste
Jan,
Deze brief heeft mij genoegen gedaan. Van Adele ontving ik een enthousiasten,
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diep gevoelden brief die mijn vrouw echter weggegooid heeft. Jammer. Zij begrijpt
het boek uitstekend. Toen ik bij het slot kwam, schreef zij, was het mij alsof ik, na
urenlang naar een oorverdoovende opera van Wagner geluisterd te hebben plotseling
An den Frühling van Grieg te hooren kreeg.
Zij zoekt hare vergelijkingen meestal in de muziek, zooals een matroos ze aan dek
zoekt, maar 't is aardig uitgedrukt.’
Du Perron aan Ter Braak, 5 november 1934 (BW III, 59): ‘Tsjip vind ik after all
een laag-bij-de-grondsch kletsboek, dat steeds vervelender wordt.’
Zie ook Maurice Roelants aan Willem Elsschot, 7 maart 1934 (collectie-Roelants
in LM).
Afzonderlijk uitgegeven als Willem Elsschot, Tsjip, Van Kampen, Amsterdam
[1934].

besprekingen
Marnix Gijsen in De Boekenplank, december 1934, blz. 36-37:
‘Ik betreur dat er in dit boek dat de galgenhumeur van Elsschot heeft doorzaaid
met prikkelende geestigheden, met psychologische vinnigheden die niemand hem
nadoet, een paar bladzijden zijn waarin hij, nauw vasthechtend aan de werkelijkheid,
onwaarschijnlijk wordt en waar hij een jammerlijke fout van slechten smaak begaat
in verband met het catholicisme.’
M. Revis in De Stem, februari 1935, blz. 203-204 (Critisch Bulletin, blz. 43-44).
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, juli 1935, blz. 67.
Gerard Knuvelder in Roeping, oktober 1935, blz. 58-59.
H.H.J. Maas in De Nieuwe Gids, oktober 1936, blz. 359-360.
Victor E. van Vriesland in OV I, 338-339.

III 7, 650 Os en hert [g]
P.
bespreking
De Nieuwe Gazet, 2 augustus 1934:
‘P. [publiceert] een gedicht dat door zijn plastiek de herinnering wekt aan oude
kopergravures zooals er de werken van Vondel sieren.’

III 7, 651-655 Dagboek van een voortgejaagde
M. Roelants
Bespiegelingen over kunst.
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De Nieuwe Gazet, 2 augustus 1934:
‘Zou Maurice Roelants het werk door van de Woestijne in zijn nieuwe Esopet
begonnen voortzetten willen?’
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II 7, 656-679 Monsieur Hawarden [slot]
Filip de Pillecyn
III 7, 680-681 De keerzijde. Litteratuur en leven
R[aymond]. H[erreman].
Kritiek op twee lezingen van Joris Eeckhout (1887-1951) voor wat Herreman de
Vlaamsche Acanemie noemt. Eeckhout had onder andere over Walschap gezegd:
‘Wie ook maar eenigszins vertrouwd is met het leven van abnormalen, ziet dadelijk
in dat een Adelaïde, een Eric, en hoe de vele anderen daar ook heeten, geen werkelijke
krankzinnigen zijn, maar grofgekapte simulateurs.’ (zie voor zo'n oordeel van
medische zijde I, 2, 139). De lezingen van Eeckhout waren in april 1934 uitgegeven
bij de Standaard-Boekhandel in Brussel onder de titel Litteratuur en leven.

bespreking
De Nieuwe Gazet, 2 augustus 1934:
‘De woede van de Forumgroep tegen den E.H. Eeckhout [is] nog verre van geluwd,
wat zou doen veronderstellen dat de verbolgen Forummanen toch meer beteekenis
hechten aan de critiek van hem, dien ze eens misprijzend den “citatenclown” heetten,
dan ze zelf bekennen.’

Marnix Gijsen

III 7, 682-684 De keerzijde. De spellingkwestie
M[arnix]. G[ijsen].
Gijsen wil zich niet laten overtuigen ‘op gezag van een meneer die ofwel een
onmogelijk dialect ofwel heelemaal geen Nederlandsch kent. Het is [...] een
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gezond teeken te zien dat wij wenschen gespaard te blijven van de confusie der
geslachten die door het wegvallen der n zal bevorderd worden. Dat wij: “de koe, hij
geeft melk” voorzichtig en met zachten humor verwerpen in de hoop gespaard te
blijven van: “Het min, hij geeft zijn borst aan de kind”. Dergelijke fraaiigheden
hebben we zoo lange jaren gehoord van min of meer Vlaamschkundige overheden
dat wij er verder voor bedanken.’
Zie ook III 8, 780-781.

III 7, 684 De keerzijde. Paradox van het intellect
Marcel Demeulenaere
‘Is er wel een oprechte intellectueel, die zich in den grond niet voor een mislukkeling
houdt? [...] Het is deze moreele ellende, die den intellectueel ertoe bracht de ziel uit
te vinden om zich door middel van dezen gevleugelden geest boven het aardsche
dier te verheffen; hetgeen meteen een duidelijke manifestatie was van physische
ellende. [...] Wat doet de gebrekkige in een voetbalmaatschappij? Hij begint met als
scheidsrechter op te treden en eindigt vol zelfgenoegzaamheid als ... voorzitter van
de Club. Zoo ging het ook met den sinjeur der schepping: in het dierenrijk is de
mensch de gebrekkige die, daar hij niet aan het “spel” kan deelnemen, zich opwerpt
tot voorzitter van de Club. Dit zal later door de biologie bewezen worden.’

bio- en bibliografische gegevens
Raymond Brulez aan W. Mooijman, 19 augustus 1969 (in LM): ‘Marcel
Demeulenaere is een Blankenbergenaar, zoals ik. Ik denk dat hij geboren is in 1901.
De stukjes die Forum publiceerde zijn fragmenten (geschreven in het Frans!) uit
brieven die hij mij zond en die ik vertaalde.[...] Sinds 1939 verbleef mijn vriend
vooral in de Verenigde Staten. Sinds een tiental jaren heb ik geen contact meer met
hem. Maar ik vernam onrechtstreeks dat hij nu in Spanje zou wonen. Demeulenaere
is inderdaad het prototype van “Van Wulpen” uit mijn Mirakel der rozen.’ Van hem
verscheen één stukje in Forum. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Voetlicht
(1935).
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achtste nummer Gedateerd: Augustus 1934 (Ter Braak aan Du
Perron, 2 augustus 1934 (BW III, 18): ‘Forum is uit.’)
III 8, 685 Vlaanderen
III 8, 686-692 ‘Er moet toch iets haperen’...
Marnix Gijsen
J. Greshoff had zich in zijn inleiding bij de tweede druk van Een ontgoocheling van
Willem Elsschot afgevraagd hoe de breuk tussen de Nederlandse en de Vlaamse
literatuur ontstaan was. Gijsen verwijt de Nederlanders dat ze geen spontane
belangstelling hebben voor de Vlaamse literatuur, ‘met uitzondering althans van de
boertige vlomsche productie en van de in Nederland uitgegeven Vlamingen -, terwijl,
integendeel de Nederlandsche productie in Vlaanderen met aandacht gevolgd wordt.’

bespreking
G.H. 's-Gravesande in Het Vaderland, 12 augustus 1934.

III 8, 693 De gek in de regenton [g]
J. Verbruggen [in inhoudsopgave op omslag: J. Terbrugge; pseudoniem
van Frans Buyle (zie de notitie bij II 12, 888)]
Opgenomen in Frans Buyle, De steen der wijzen, De Sikkel, Antwerpen, 1937.

III 8, 694-699 Dagboek van een voortgejaagde
M. Roelants
Met reprodukties naar De twee zusters en Meisjesexpressie van Hippoliet Daeye
(1873-1952).
‘André Gide, de gezworen vijand van de familiecel. Ik weet niet of hij ooit kinderen
heeft gehad. Zoo ja, vind ik zijn opstand monsterachtig, al ware 't maar om de
veiligheid, die de familie aan het vadergevoel, en in 't algemeen een ouder- en
kinderliefde geeft. Ik heb vooral aan André Gide als aanrander van de familie gedacht
bij het beschouwen van het schilderwerk van Hippolyte Daeye. - De harmonie van
vaderliefde is in verscheidene doeken, waarin Hippolyte Daeye zijn dochters heeft
uitgeschilderd, subliem.’
Verder notities over individu en gemeenschap.

III 8, 700 Het eerste van de drie liederen [g]
Hoe zal ik het hooglied zingen ...

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

R. Herreman
Alle drie liederen opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van
Ditmar, Rotterdam, 1937.
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III 8, 701 Het tweede lied [g]
Ik was mijzelf niet meer, zoo zeer van u doormengeld...
R. Herreman
III 8, 702 Het derde lied [g]
Gij waart de klaarte in mij: gedoofd is plots uw luister ...
R. Herreman
III 8, 703 Armoede [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

bespreking
S. Vestdijk in Groot Nederland, juni 1936, blz. 560-561.

III 8, 704-722 Tsjip [2]
Willem Elsschot
III 8, 723-725 De keerzijde. Wij reizen om te leeren
G[erard]. W[alschap].
Reisnotities na een bezoek aan de boekenbeurs van Napolitaanse uitgevers die midden
juni in Napels gehouden was.
‘Alles stond hier in het teeken van de groote idee des Leiders. Twee dingen droegen
hier vooral onze bewondering weg. Ten eerste dat allen die in deze stad schrijven
konden, blijkens de titels hunner werken zonder uitzondering in dezelfde richting en
over diverse vraagstukken hetzelfde dachten. En ten tweede dat de werken van een
of twee idioten, waaronder Benedetto Croce, die dit niet doen, volstrekt geweerd
waren. Welk eene les voor ons en voor onze groote cultuurleiders.’

III 8, 725-726 De keerzijde. Ic segh adieu
M[aurice]. R[oelants].
Reactie op Emil Ludwig die op het PEN-congres in Edinburgh afscheid genomen
had van het ‘Gandhi-pacifisme’.
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III 8, 727 Nederland
III 8, 728-733 De mooie woordjes wier rhytme ik nareken
S. Vestdijk
Kritiek op de dissertatie van Garmt Stuiveling, Versbouw en ritme in de tijd van '80
(Wolters, Groningen, 1934).
De titel is ontleend aan een sonnet van Hein Boeken, ‘die wel meer als
gelegenheidsdichter optrad’, uit De Nieuwe Gids, IV, 280, en dat wordt besproken
in het proefschrift. Het begint met de regels: 'k ben maar een klein mannetje: over
mij gaat / Heen als een mooi schriklijk onweêr het spreken. ‘[...] streng
wetenschappelijk gesproken [zijn] zijn berekeningen en optelsommen over de
Tachtigers vrijwel waardeloos. Bij de zinneloosheid van de vraagstelling (in den
vorm althans waarin zij hier opgeworpen is) voegt zich nog het dilettantisme van de
methode. Nergens geeft de schrijver blijk eenig benul te hebben van de kritische
voorzorgen die het opstellen van zulk een statistiek vereischt.’
Zie ook IV 8, 819-822 en de notitie in BW III, 405.

III 8, 734 Uit mijn jeugd [g]
Albert C.A. Voortman
III 8, 735-752 Het leven op aarde [8]
J. Slauerhoff
III 8, 753-764 Die schwestern Brontë
Klaus Mann
Du Perron aan Ter Braak, 5 augustus 1934 (BW III, 19): ‘Stuk [...] van Klaus was
ongehoord matig! waarom dit geschrijf voor de jongeliedenvereeniging in het oorspr.
Duitsch moest worden afgedrukt, ontgaat me; tenzij omdat het anders tè opvallend
onbenullig zou zijn. Ik raad je aan geen nieuwe bijdragen van dit gehalte te vragen.’

bio- en bibliografische gegevens
Klaus Mann werd geboren op 18 november 1906 in München en overleed op 22 mei
1949 in Cannes. Hij was een zoon van Thomas Mann. Sinds 1925 was hij
toneelcriticus en journalist in Berlijn. In 1933 verliet hij Duitsland en gaf in
Amsterdam het emigrantentijdschrift Die Sammlung (1933-1935) uit, waar ook Ter
Braak en Du Perron voor hebben geschreven. In 1936 ging hij in Amerika wonen,
nam in de oorlog deel aan de strijd tegen Duitsland en pleegde in 1949 zelfmoord.
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III 8, 765 Rondeel [g] Geen vrucht, hoe glanzend aan haar tak, ...
D.A.M. Binnendijk
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

III 8, 766-778 Drievoudig afscheid
H. Marsman
Op deze plaats had eigenlijk Virginia (IV 11, 1049-1070) moeten staan, maar Ter
Braak besloot het uit te stellen tot het novellennummer, dat niet verschenen is. (Zie
BW III, 18 en de notitie bij II 9, 641-658).
Ter Braak aan Du Perron, 4 maart 1934 (BW II, 352-353): ‘Inmiddels las ik ook
Marsman's novelle. Allerbelabberdst (helaas!) volgens mijn meening. Jammer, erg
jammer. Ik hoopte op iets goeds van hem. De reis in Spanje schijnt hem niet van zijn
Angèle-complex af te helpen. Het is altijd nog de metaphysica van den lady-killer,
die geen lady-killer is, omdat Jany hem daarbij den preektekst levert. Maar ik hoop
erg, dat Vestdijk en Vic er voor zijn. Het zou me spijten, als het niet in Forum kon
(voor H.), maar het is toch wel heel slecht. Laten we zeggen, dat jouw Wat Stendhal
noemt energie de “romantiek” geeft, die Henny zoekt en absoluut verpest door zijn
humorlooze, quasi-platonische juffrouwen-mystiek.’

III 8, 779 Meretricula [g]
Matth. Giroldi
Nadere gegevens ontbreken.

III 8, 780-781 Panopticum. De beving der oude spellers
E. d[u]. P[erron].
Naar aanleiding van een enquête die P.H. Ritter Jr. gehouden had over de nieuwe
spellingvoorstellen van minister Marchant.
‘Wij hebben dus een spelling Marchant, met nog wat naschuimende sch's en
onopgeruimde lijk-en. Als over 100 jaar ook deze uit de “taaltuin” gewied zullen
worden, zal het aan geschrokken oude spellers wederom niet ontbreken ...’
Zie ook III 7, 682-684.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936; en in VWdP II, 740-743.
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III 8, 782 Panopticum. Over haarwater
E. d[u]. P[erron].
Kritiek op Theun de Vries, Eroica, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1934. ‘[...] dit
is de meest bourgeoise kunst van heel deze generatie; dit is in iedere wending en
ieder akcent de kappersbediende van de bourgeoisie die zich een revolutionair held
droomt; dit door-en-door verliteratuurde lor, dat alleen 4 maal meer lor kan zijn als
het 4 maal dikker is dan iets anders, staat gelijk met een salonportret in gouden lijst
van Trotsky door Antoon van Wely.’
Zie over Eroica ook de notitie bij III 7, 586-599.
Antoon van Wely was een schilder van society en kardinalen; De Nieuwe Gids
bood in deze tijd abonnees die een nieuwe abonnee wonnen, kans op een portret door
Van Wely.
Du Perron reageert hier ook op het artikel van Theun de Vries in Den Gulden
Winckel, januari 1934, dat Ter Braak in III 2, 187-188 had aangevallen.

III 8, 782-784 Panopticum. André Gide en de Jordaan
M[enno]. t[er]. B[raak].
Ter Braak ergert zich aan de terminologie van de kranten die over het oproer in de
Jordaan schrijven. ‘Zonder dat men zelfs een spoor van twijfel aan de gemotiveerdheid
dier termen kan ontdekken, hoort men de heeren verslaggevers (soms met het accent
van den dierbaren ernst, dan weer in de stijl van het kalme divertissement) met de
blanke vulpen inhakken op het “gepeupel”, de “oproerkraaiers”, de tot een scholastiek
begrip zonder eenige aanschouwelijkheid verworden “opgeschoten jongens”, de
“herriemakers” en de “raddraaiers”. [...] Het gemis aan fantasie, aan intuïtie, aan
goeden smaak, dat uit de verslagen van “relletjes” spreekt, kan men herleiden tot de
algemeene verstarring, waartoe een collectieve moraal het schrijvende kuddedier
journalist weet te brengen; de geringste notie van de relativiteit der heerschende
opvattingen ontbreekt dit wezen.’ Ter Braak citeert Gide die in zijn Pages de Journal
van de Franse intellectuelen zegt: ‘Il y a beaucoup de sottise, beaucoup d'ignorance,
beaucoup d'entêtement dans leurs dénis; et aussi quelque défaut d'imagination qui
les retient de croire que l'humanité puisse changer, qu'une société puisse se former
sur des bases différentes de celles qu'ils ont toujours connues.’
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 558-560.
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negende nummer Gedateerd: September 1934
III 9, 785 Nederland
III 9, 786-800 Een kluizenaar begint zijn memoires te schrijven
J. Greshoff
Fragment uit een ongepubliceerde roman, Tien Mei 1903; andere fragmenten zijn
verschenen in Groot Nederland, 1934.
Willem Elsschot aan J. Greshoff, 13 september 1934 (collectie-De Ridder LM):
‘Het deed mij oprecht genoegen proza van jou in Forum aan te treffen. [...] Het
gepubliceerde is niet voldoende om een oordeel te “vellen” (dat woord roept mij de
valbijl voor den geest) over 't geheel, maar ik kan je alvast zeggen dat het mij zeer
geboeid heeft, vooral omdat ik er voortdurend je verzen in terugvind, wat ik als een
kwaliteit beschouw. Het is voor mij een bewijs dat je verzen gemeend zijn en je ware
gevoelens vertolken, want zonder dat je er zelf zooveel acht op geslagen hebt komen
diezelfde gevoelens en overwegingen weer in je op en uiten zich in een andere vorm.
Een gewoone “kritiek” over 't reeds verschenen gedeelte zal ik je besparen. Die
worden je spoedig genoeg bij tientallen voorgeschoteld en zullen niet altijd gunstig
zijn, want de wereld is slecht. Ze hebben je nu eenmaal als dichter moeten slikken
en aan je verzen de plaats moeten inruimen die ze toekomt, dus verwacht ik dat ze
zooveel mogelijk wraak zullen nemen op den prozaist. Hij kan verzen schrijven, dat
ontken ik niet mijnheer (want ik durf niet), maar laat die vent nu vooral niet denken
enz....’
Volgt een lijst van parallellen tussen gedichten van Greshoff en dit fragment.

III 9, 801 Jonge Romeinsche negerslavin [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Vrouwendienst, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1934.

III 9, 802-820 Bij een gedicht van E.A. Robinson
S. Vestdijk
opdracht
Voor E. du Perron
Zie voor de tijd van ontstaan de notitie bij II 8, 619-622.
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Theoretische beschouwingen over het herkennen van een kunstwerk, geïllustreerd
met de ervaringen van Vestdijk met het gedicht Luke Havergal van Edward Arlington
Robinson (1869-1935).
Opgenomen in S. Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939.

bespreking
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 563 (VWdP VI, 15-27).

III 9, 821 Idylle [g]
C.L. Sciarone
bio- en bibliografische gegevens
Christiaan Louis Sciarone werd geboren op 30 juni 1907 in Nijmegen en overleed
op 31 december 1956 in Amsterdam. Hij studeerde Nederlands en rechten, werkte
daarna bij het lager onderwijs in Nijmegen en later bij het lager en middelbaar
onderwijs in Den Haag. Hij werkte mee aan verscheidene literaire tijdschriften, onder
andere ook Werk (1939).
Bibliografie in LM; brieven in collectie-Forum LM

III 9, 822-838 Het leven op aarde [9]
J. Slauerhoff
III 9, 839 Mijn schedel [g]
Reinold Kuipers
bio- en bibliografische gegevens
Reinold Kuipers werd geboren op 26 augustus 1914 in Groningen. Na een
hbs-opleiding beoefende hij de typografie, de reclame en de uitgeverij. Hij is van
1946 tot 1960 hoofd van de uitgeverij bij de Arbeiderspers geweest. Sinds 1960 is
hij directeur van Em. Querido's Uitgeverij NV. Sinds 1954 is hij ‘als de vrije tijd vrij
genoeg is’ ook zondagsdrukker.
Hij debuteerde met dit gedicht. Ten tijde van Forum schreef hij ook in Helikon
(1934) en Het Venster (1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Opgenomen in Reinold Kuipers, Koud vuur, Balkema, Amsterdam, 1939; en in
Reinold Kuipers, Rendez-vous met een Remington, Kroonder, Bussum, 1948.
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III 9, 840 Stad bij avond [g]
Reinold Kuipers
Opgenomen in Reinold Kuipers, Koud vuur, Balkema, Amsterdam, 1939; en in
Reinold Kuipers, Rendez-vous met een Remington, Kroonder, Bussum, 1948.
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III 9, 841-842 Panopticum. In de gribbele-grabbele
M[enno]. t[er]. B[raak].
Kritiek op een artikel in de Popolo d'Italia waarin Mussolini geschreven had: ‘Pas
als de dag zal aanbreken, waarop de strijd weer gaat tussen man en man, tussen volk
en volk, zal de strijd ontketend worden die leven betekent, de levensstraal.’
Zo'n maatschappijbeeld is te vergelijken met een ridderlijke vorm van
‘gribbelegrabbele’ zoals Ter Braak dat op de lagere school speelde. Een jongen
gooide een appel op, en dan mocht iedereen proberen die te pakken te krijgen, maar
zonder handtastelijkheden. Maar het draaide vaak uit op ‘in de plukharen’, de ruwe
variant van dat spel.
Opgenomen in VWtB IV, 559-561.

III 9, 843 Vlaanderen
III 9, 844-851 Nachttrein
Gerard Walschap
Vervolgd in IV 1, 75-81

III 9, 852-859 Ik en mijn oom Louis
Marcel Matthijs
bio- en bibliografische gegevens
Marcel-Gustaaf Matthijs werd geboren op 11 januari 1899 in Oedelem en overleed
op 30 augustus 1964 in Oedelem. Na een paar jaar lagere school leidde hij een
zwervend bestaan en werd na de eerste Wereldoorlog gestraft voor collaboratie.
Daarna vestigde hij zich als meubelmaker. In 1941 werd hij burgemeester van
Oedelem. Van 1944 tot 1948 bracht hij door in interneringskamp en gevangenis
wegens collaboratie in de tweede Wereldoorlog. Daarna hervatte hij zijn
meubelmakerij en stoffeerde spoorwagens voor de Amerikaanse spoorwegen. In
1960 trok hij zich wegens ziekte terug uit zijn zaak.
Hij debuteerde in 1918 met de verhalenbundel Gebeurtenissen (Verbeke-Loys,
Brugge). Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Tijdstroom (1930-1934),
De Vrije Bladen (1933) en Prisma (1935). Van 1938 tot 1940 was hij redacteur van
Vormen.
Bibliografie en biografie in Fernand Bonneure, Marcel Matthijs, Desclée de
Brouwer, Brugge [1965].
Nog eens verschenen in het tijdschrift Nederland, november 1937, blz. 942-947.
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Marcel Matthijs

III 9, 860-884 Tsjip [3]
Willem Elsschot

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

268

tiende nummer Gedateerd: October 1934
III 10, 885 Vlaanderen
III 10, 886 Dageraad [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

bespreking
Victor E. van Vriesland in OV II, 217.

III 10, 887 De blijde liefde [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 10, 888 Vaarwel aan de poëzie [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 10, 889 Vaarwel aan mijn vrienden [g]
R. Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 10, 890-907 Ruusbroec en de geest der mystiek
Urb. van de Voorde
Du Perron aan Ter Braak, 9 oktober 1934 (BW III, 42-43): ‘Het stuk van Urbanus
was weer beneden alles: een schoolopstel van den goeden leerling die de “stof” braaf
heeft doorgeslikt. Net goed om als inleiding in een schooluitgaafje van Ruusbroec
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te zetten; en dit steekt fier het hoofd op en noemt zich “germaansche geest”. Pauvre
abruti, va!’
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Urbain van de Voorde, februari 1934

Opgenomen in Urbain van de Voorde, Ruusbroec en de geest der mystiek, De
Sikkel, Antwerpen, 1934.
In Vooruit (België), 9 maart 1937 e.v. heeft Raymond Herreman uitvoerig
aangetoond dat dit boek, evenals ander werk van Van de Voorde, grotendeels plagiaat
is.

III 10, 908 Waarom, voorover-leunend op den vlonder ... [g]
Aug. van Houte [moet zijn: Vanhoutte]
III 10, 909-912 Lierke plezierke
M. Roelants
Kritiek op Bij de krabbekoker van Felix Timmermans en De zevenslager van Antoon
Thiry.
‘Het zijn twee boeken, die typisch zijn voor een goed deel van de Vlaamsche
literatuur. Zij vertegenwoordigen de door velen in binnen- en buitenland geleerden
geest van Lierke Plezierke. [...] Deze geest van Lierke Plezierke kan wellicht het
best worden gedefinieerd als de Vlaamsche litteraire clownerie voor 't amusement
van groot en klein.’
Lierke Plezierke was de naam van een Timmermans-optocht die in juni 1928 in
Lier gehouden werd.
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Willem Elsschot
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III 10, 921-923 De keerzijde. De Witte op het witte doek
G[erard]. W[alschap].
Kritiek op de film die in 1934 gemaakt was naar De Witte van Ernest Claes
(Wereld-Bibliotheek, Standaard Boekhandel, Amsterdam, Antwerpen, 1920), ‘de
eerste Vlaamsche film’.
In het begin van het stuk maakt Walschap toespeling op de toneelstukken die hij
in 1924 en 1925 samen met Franz Delbeke (1890-1947) geschreven heeft (Flirt, Dies
irae, Lente en De vuurproef, uitgegeven bij de Vlaamsche Boekhalle, Leuven).

III 10, 923-924 De keerzijde. Het dubbele complex
R[aymond]. H[erreman].
Kritiek op de Vlaamse strijd die ‘als tegenhanger voor het
minderwaardigheidscomplex op politiek gebied [...] een grenzeloozen
grootheidswaanzin aangekweekt’ heeft.
Opgenomen in Fr. Closset, Raymond Herreman, De dichter en de criticus, Manteau,
Nijgh en van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1944.

III 10, 924-925 De keer zijde. More brains?
R[aymond]. H[erreman].
‘Vermeylen [...] vraagt niets overbodigs wanneer hij meer verstand vraagt; doch het
volstaat niet meer. Men wil “tiefe, tiefe Ewigkeit”. [...] Buiten ons land wordt de
roman, ook de niet katholieke gerevolutionneerd door Aldous Huxley, door Charles
Morgan, door André Malraux. Wij echter blijven met ons klein beetje meer
verstandelijken inslag dan Loveling, Streuvels en Buysse in hun werk mengden, nog
verre van de tiefe Ewigkeit.’
In 1927 had August Vermeylen in een toespraak voor de Koninklijke Vlaamsche
Academie over Onze na-oorlogsche literatuur geroepen om ‘More brains! In 's
hemelsnaam meer hersens!’ (Aug. Vermeylen, Beschouwinge, Manteau, Brussel,
[1942]).

III 10, 925-926 De keerzijde. Lugubere snapshot
M[arnix]. G[ijsen].
Over het verschil tussen Antwerpse en Ierse lijkkoetsen.
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III 10, 927 Nederland
III 10, 928-931 De ontdekking der nieuwe hebriden [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Een eerlijk zeemansgraf, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1936; en in VWSl III, 6-19.

III 10, 932 O Konakry! [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in J. Slauerhoff, Een eerlijk zeemansgraf, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1936; en in VWSl III, 70.

bespreking
S. Vestdijk in Groot Nederland, november 1936:
‘In dit vers, met het innige slot, dat de desolate sfeer der tropen aangrijpender
verklankt dan de bekende tango-episode uit Eldorado, is de dichter aan het woord,
zonder gebruik te maken van de schorre stem van grammofoons en kwartiermeesters.’

III 10, 933 Herfst [g] Ik kon het in huis niet uithouden ...
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III.

III 10, 934 Billet doux [g]
J. Slauerhoff
Opgenomen in VWSl III, 164.

III 10, 935-940 Jan van nijlen 1884 - 10 november - 1934
J. Greshoff
Inleiding bij Gedichten van Jan van Nijlen, Enschedé, Haarlem, 1934, en daarin
opgenomen.
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S. Vestdijk
Du Perron aan Ter Braak, 9 oktober 1934 (BW III, 43): ‘Het fragment uit
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Het model voor Jan Breedevoort, 2de rij van boven in het midden (1)

Ina Damman viel me weer niet mee; er zit toch typisch een hollandsche
ouwehoerigheid in, om van de ook nogal typische jeugd des lateren “knors” niet te
spreken. Maar misschien word ik door het complete boek stormenderhand veroverd.’
Ter Braak aan Du Perron, 12 oktober 1934 (BW III, 46): ‘Het fragment in Forum
was zeker een van de mindere gedeelten, maar er zitten in het geheel toch meer van
die realistische passages. En toch lijkt het mij een “goed” boek van Vestdijk, terwijl
het bij stukken werkelijk heel goed is. Maar een feit is, dat hij als romancier een klap
van den Holl. molen beet heeft, en zelfs de gezelligheid niet schuwt.’
Du Perron aan Ter Braak, 28 november 1934 (BW III, 89): ‘Ina Damman is
werkelijk even voortreffelijk als meesterlijk.’
Opgenomen in S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1934.

besprekingen
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 december 1934: ‘De
toon, waarop de geschiedenis van dezen loutersten Eroos wordt verhaald, is niet
verheven, of troebel-idealistisch, of aesthetiseerend, maar veristisch.’ (OV I, 485-488)
Menno ter Braak in Het Vaderland, 2 december 1934 (VWtB IV, 216-223).
Gerard van Eckeren in Den Gulden Winckel, januari 1934, blz. 8-9.
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Lodewijk van Deyssel

Hein de Bruin in Opwaartsche Wegen XIII, blz. 109-110:
‘Omdat het boek voor het inzicht in de levensmoeilijkheden van de jeugd betekenis
heeft, spijt het me te meer dat het misbruik van Gods Naam hier en daar voor velen
een belemmering zal zijn om het te appreciëren.’
Frans Coenen in Groot Nederland, mei 1935, blz. 556-557.
Boekenschouw 28 (1934-1935), blz. 423:
‘Het gaat er ongeloofelijk zwoel en grof toe. Een boek dat men met voorbehoud
hanteere.’

III 10, 947-958 Een geval van vermoeidheid
Jan van Gelder
bio- en bibliografische gegevens
Jan van Gelder werd geboren op 8 maart 1899 in Johannesburg. In 1933 promoveerde
hij in Leiden in de klassieke letteren; hij was leraar aan het Gymnasium Haganum.
Hij schreef Herinneringen van een mondain scholier onder het pseudoniem Chip,
publiceerde twee bundels poëzie en vertaalde Homerus in modern proza. Du Perron
aan Ter Braak, 9 oktober 1934 (BW III, 42): ‘verder was het verhaal van “Jan van
Gelder” heel goed, hoewel op z'n amerikaansch.
(marxis-tisch-goedkoop-bitter-realisme, made in U.S.A.).’
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III 10, 959- Het leven op aarde [10 en einde]
1019 J. Slauerhoff
III 10, 1020-1022 Panopticum. De jubilaris Lodewijk van Deyssel
M[enno]. t[er]. B[raak].
Lodewijk van Deyssel was op 22 september 1934 zeventig geworden. Hij was bij
die gelegenheid benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau en onder
voorzitterschap van P.C. Boutens groots gehuldigd in hotel Fünckler in Haarlem.
Ter Braak had op 21 september 1934 in Het Vaderland over de jubilaris geschreven
(VWtB IV, 304-310), maar ‘niet volledig’. ‘Als functionaris aan een dagblad heeft
men er terdege rekening mee te houden, dat men zich niet bij ongeluk uitdrukt zooals
de jónge van Deyssel zich wel placht uit te drukken.’ Ter Braak wilde ‘de
beeldenstormer van Deyssel’ huldigen door zich niet aan te sluiten bij de volgende
huldigers:
‘a de “kranige studenten”, die geëindigd hebben met schitterend te promoveeren,
b de “interessante jonge vrouwen, die veel lektuur hebben” en meeningen over
Heine (lees in 1934: over Rilke),
c de goedgekleede kooplieden, die eere-voorzitters van muziekvereenigingen
(1934: het Concertgebouw) of letterlievende genootschappen (1934: de Alliance
Française) worden,
d de predikantenvrouwen, die hun kind uitbesteden om lezingen van de
“Hollandsche Maatschappij” te kunnen bijwonen (1934: tegenwoordig heet het
Woodbrook).’
‘Wij, die desondanks het temperament van den jongen van Deyssel willen
gedenken, wij blijven eerbiedig weg van zijn receptie. Wij gunnen hem gaarne alle
eer en hulde, maar voor onze oogen zien wij het meestgelezen boek van Nederland,
dat wij zouden willen bespuwen en waarvan de bladzijden “ons werkelijk te pas
komen als kammenschoonmaakpapier en op onze plees” maar dat niettemin met
onfeilbaren speurzin is uitgezocht om de ouverture van de Nederlandsche filmkunst
op te luisteren: Malle gevallen. Zelfs onze middelmaat is lager dan die van andere
volken, zelfs onze Mussert is ridiculer dan Mussolini: zoo hoog is nu Holland
opgestooten, zoo houden wij thans van het proza.’
De citaten bij Ter Braak zijn ontleend aan Nieuw Holland van Van Deyssel. Malle
gevallen is een bestseller van Hans Martin.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 560-564.

III 10, 1023- Panopticum. Ons speelgoed
1024 M[enno]. t[er]. B[raak].
Verslag van de opening van de Staten-Generaal.
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‘Wie iets op de toewijding aan dit infantilisme waagt aan te merken, of het nu toevallig
democratisch dan wel fascistisch heet, en van “speelgoed” spreekt, waar men gaarne
“symboliek” hoort, is uit den aard der zaak een spelbreker, om niet te zeggen:
speelgoedbreker. Indiaantjes zijn nooit boozer, dan wanneer men hen in hun spel
stoort.’
Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne was in 1934 minister van sociale zaken; hij zou in
1935 mr. H.P. Marchant opvolgen als minister van onderwijs.
Generaal Duymaer van Twist was het Kamerlid dat als eerste ‘Leve de Koningin’
mocht roepen.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 564-566

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

276

elfde nummer Gedateerd: November 1934
III 11, 1025 Nederland
III 11, 1026-1036 Blocnote klein formaat
E. du Perron
Op 22 januari 1934 schreef Du Perron aan Ter Braak dat hij een dagboek had
aangelegd (BW II, 287) en dat hij dat in Forum wou publiceren. ‘Ik werk daar stevig
aan, met alle zenuwen in trillingen, op een andere manier dan litteratuur tot dusver
ooit mij dreef. Misschien wordt het toch niets, maar ik kan het haast niet aannemen.
Het lijkt op “de krant” - het is alleen maar precies het tegendeel van wat een krant
in wezen is! Ik wou dit later door de andere dingen van Ducroo heenwerken; we
zullen zien.’ (BW II, 293). Hij wilde ze van september tot december 1934 plaatsen
onder de titel De smeerlapperij(BW II, 301), maar dat leek Ter Braak ‘de
slechtst-mogelijke titel’ op taktische gronden (BW II, 313). Op 20 juni 1934 stapte
ook Du Perron van die titel af en overwoog ‘Parijs 1934, of Het zwarte cahier, of
Cahier van een verouderd wezen, of iets mooiers nog’ omdat het niet alleen zal gaan
over smeerlapperij (BW II, 446). Op 7 oktober veranderde het plan weer een beetje:
‘Iets als het dagboek van Maurice voor Vlaanderen, als je wilt, maar ik hoop:
gevarieerder en beter.’ (BW III, 39 - Zie ook Dagboek van een voortgejaagde van
Roelants in III 6, 521-526 e.v.). Op 16 oktober overwoog hij nog de titels Invallen
en reflexen, of Reacties (BW III, 49). Daarna is de titel Blocnote klein formaat
gekomen, die Ter Braak ‘werkelijk een uitstekende vondst’ vond, ‘die het phaenomeen
karakteriseert en toch alle vrijheid laat voor de onderwerpen.’ (BW III, 56). Bijna
alle stukjes zijn, vaak gewijzigd, opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat,
Boucher, 's-Gravenhage, 1936; en in VWdP II.

bespreking van de tijdschriftbijdrage
De Nieuwe Gazet, 29 november 1934:
‘In het Hollandsche gedeelte is zeer vermakelijk de zelfoverschatting, waaronder
E. du Perron te lijden schijnt, wanneer hij allerlei invallen neerschrijft en persklaar
maakt omdat hij ze waarschijnlijk voor essentieele waarheden houdt.’

besprekingen van de boekuitgave
Utrechtsch Dagblad, 10 oktober 1936.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 25 oktober 1936 (VWtB VI, 237-242).
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B. Roest Crollius

H.W.J.M. Keuls

III 11, 1037-1044 Een brief
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, De condottiere en andere verhalen, gevolgd door Le
petit château, Boucher, 's-Gravenhage, 1960.

III 11, 1045 Seringen [g]
H.W.J.M. Keuls
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bio- en bibliografische gegevens
Henricus Wijbrandus Jacobus Maria Keuls werd geboren op 19 mei 1883 in Obdam
en overleed op 28 oktober 1968 in Amsterdam. Nadat hij de meesterstitel behaald
had in Utrecht, was hij tot 1907 advocaat in Amsterdam; daarna was hij onder andere
muziekrecensent en toneelcriticus voor het Algemeen Handelsblad. Van 1925 tot
1948 was hij directeur van het Bureau voor auteursrechten van de Vereniging van
Letterkundigen.
Hij debuteerde in 1920 met de bundel In den stroom. Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Helikon (1932) en De Vrije Bladen (1935).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Op een redactieenvelop in de Forum-collectie LM (gedateerd: 10 Aug.) staat
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in het handschrift van Victor van Vriesland: ‘Dit zijn de ongepubl. verzen uit de
laatste jaren van Hans Keuls, die hij op mijn verzoek inzond, met de bedoeling een
keus ervan voor Forum te maken.’ Vestdijk was voor minder gedichten dan die Van
Vriesland had uitgezocht en Ter Braak schreef: ‘Mij zegt de eene K[e]ul[s] al minder
dan de ander. Alles medioker! Omdat ik verder geen meening heb, ga ik accoord met
de kleinste portie (= Vestdijk).’
Du Perron aan Ter Braak, 10 november 1934 (BW III, 64-65): ‘Slau [...] zei dat
hij eig. als eisch zou willen stellen dat Vic uit de redactie verwijderd werd om verder
mee te werken aan Forum. Hij vindt [...] dat Vic niets vertegenwoordigt en Forum
alleen maar onzuiver maakt, want hij begrijpt niets van het opnemen, tegenwoordig,
van de prullaria van Keuls. Ik moet je zeggen dat ik het persoonlijk objectief
beschouwd totaal met hem eens ben [...] en in het bizonder over die hyper-prulpoëzie
van Keuls, waar wij waarachtig uit alle macht tegen gevochten hebben. There is
something rotten in Forum, en een buitenstaander als Slau ziet dat eig. het best.’
Opgenomen in H.W.J.M. Keuls, De dansende lamp, De Vrije Bladen, XII, 2, 1935;
en in VGK I, 120.

III 11, 1046 O, laat ons scheiden voor de dag begint... [g]
H.W.J.M. Keuls
Opgenomen in H.W.J.M. Keuls, De dansende lamp, De Vrije Bladen, XII, 2, 1935;
en in VGK I, 103.

III 11, 1047 Zoo is mijn hart door u geworden... [g]
H.W.J.M. Keuls
Opgenomen in H.W.J.M. Keuls, De dansende lamp, De Vrije Bladen, XII, 2, 1935;
en in VGK I, 105.

III 11, 1048 Weer is een zomer heengegaan... [g]
H.W.J.M. Keuls
Opgenomen in H.W.J.M. Keuls, De dansende lamp, De Vrije Bladen, XII, 2, 1935;
en in VGK I, 92.

III 11, 1049 Kwatrijnen [g]
I Rijs op, geslagene, uit uwen val, ...
II Wat is de glimlach mij, waarmee gij praalt! ...
III Plukt gij de bloem, dan gaat de vrucht verloren, ...
IV God nam mij op zijn hand, het groote licht ...

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

H.W.J.M. Keuls

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

279
Opgenomen in H.W.J.M. Keuls, De dansende lamp, De Vrije Bladen, XII, 2, 1935;
en in VGK I, 125, 126, 127.

III 11, 1050-1058 Vriendschap?
B. Roest Crollius
bio- en bibliografische gegevens
Barend Roest Crollius ging na een opleiding tot musicus in de journalistiek. Hij
schreef recensies voor onder andere De Telegraaf, Burgerrecht en het Algemeen
Dagblad.
Opgenomen in B. Roest Crollius, Kroniek van een jeugdzonde, Van Dishoeck,
Bussum, 1935.

III 11, 1059-1060 Panopticum. De nieuwe mensch
M[enno]. t[er]. B[raak].
Ter Braak had om en om geluisterd naar de AVRO die een boekbespreking van P.H.
Ritter Jr. uitzond en de KRO die er een van pater Maximilianus OMC uitzond. Het
resultaat was verrassend: ‘men heeft slechts de hoorders te oefenen in de nieuwe
hoor-aesthetiek en het oordeelkundig bedienen van de knop Hilversum-Huizen; in
plaats van de platte, “fotografische” reproductie der werkelijkheid komt nu de eigen,
persoonlijke visie, de scheppingsdaad-vooriedereen; de universeele spreker voor
allen en niemand, potentieel uitgezonden door de Algemeen Christelijk Vrijzinnig
Katholiek Socialistische Omroepvereeniging wordt voortaan de universeele denker
dr. Anthonie van Duincoster tot Heeromasluis.’
De -sluis doelt op Martien Beversluis, die destijds literaire besprekingen hield
voor de VARA; de rest spreekt voor zichzelf.
Opgenomen in het hoofdstuk Journaal van het tweede gezicht in Menno ter Braak,
Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935; en in VWtB III, 566-568.

III 11, 1060 Panopticum. Afgunst voor de diktator
E. d[u]. P[erron].
Een becommentarieerd citaat van Victor Jaquemont met kritiek op Napoleon.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage, 1936;
en in VWdP II, 677-678.

bespreking
Menno ter Braak in Het Vaderland, 25 oktober 1936 (VWtB VI, 241-242).
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III 11, 1061-1062 Panopticum. Boekennieuws
J. Gans
Kritiek op het septembernummer van Boekennieuws, ‘het blaadje waarmede de
Wereldbibliotheek haar uitgaven bij het lezende publiek introduceert.’ Zie ook III
12, 1206-1207, III 12, 1207-1208 en IV 1, 99-100.

III 11, 1063-1064 Panopticum. De zwijgers
J. Slauerhoff
Maurits Uyldert had vroeger beweerd dat Verwey zeven jaar lang gezwegen had,
Anthonie Donker had dat in zijn proefschrift naverteld, maar Stuiveling had nu in
zijn proefschrift aangetoond dat Verwey níet gezwegen had.
‘Ik houd niet van de methoden van het derde rijk.
Maar als men van die zwijgende periode leest waar Uyldert over weeklaagt en
Donker klakkeloos in commissie, en Stuiveling twintig jaren later een juichtoon
aanheft dat het toch niet zoo erg mager was, [...] dan zou men willen dat een of andere
S.A.-troep de producten van deze jongelui, die voor ernstige geleerden doorgaan en
ook later wel een stoel zullen krijgen waarop zij kunnen zitten en waarvan zij ruim
kunnen leven, in een hoek veegde en de brand er in stak. Verwey heeft bij al dit
discussieeren over zijn zevenjarig zwijgen in zeven talen gezwegen, en daardoor de
heeren het stof voor dissertaties en kritieken niet voor de voeten weggeveegd.’
Opgenomen in VWSl VIII.

III 11, 1065 Vlaanderen
III 11, 1066-1083 Mémoires van een borgenaar
Raymond Brulez
III 11, 1084 Café-concert [g]
N.A. Drojine [pseudoniem van A.G. Christiaens]
bio- en bibliografische gegevens
André Gerard Christiaens werd geboren op 24 maart 1905 in Beveren aan de Leie.
Hij was leraar in Brussel; het pseudoniem, een anagram van een andere spelling voor
androgyne, moet op het tweeslachtige van de Brusselaar duiden, of het tweeslachtige
van een blad als Forum.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Dietsche Warande en Belfort (1933,
onder eigen naam), Voetlicht (1935, onder eigen naam) en Groot Nederland (1935,
als Drojine).
Documenten en knipsels in AMVC.
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Bibliografie in André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918, Pro Arte, Diest,
tweede druk 1945.

III 11, 1085-1086 Celibaat [g]
N.A. Drojine
Opgenomen in A.G. Christiaens, Irrequietum, De bladen voor de poëzie, oktober
1937 [Mechelen].

III 11, 1087-1096 Het geschilderde portret als romanfiguur
Van Uytvanck
Behandeling van The portrait of Dorian Gray van Oscar Wilde, en Daphne Adeane
van Maurice Baring.
Zie ook III 12, 1203-1205.

III 11, 1097-1106 Tsjip [slot]
Willem Elsschot
III 11, 1107 De keerzijde. Getuigen
G[erard]. W[alschap].
‘Niets staat potsierlijker dan het immer op den kunstenaar indringen met den eisch
dat hij zou getuigen. Alsof hij iets anders kon! Alsof hij ooit iets anders deed! Maar
men eischt van hem te getuigen voor de “waarheden” van anderen en verdraagt niet
dat hij het doet voor de zijne. Dat laatste heet men dan “kunst om de kunst” en dat
is het potsierlijkste van het geval.’

III 11, 1107 De keerzijde. Ieder zijn kunstenaar?
G[erard]. W[alschap].
‘De kunstenaar blijft van allen en niemand.’

III 11, 1107-1108 De keerzijde. Aan een freudiaanschen vriend
Raymond Brulez
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Brulez gelooft niet in de freudiaanse symboliek: ‘wanneer al die geilheid zich in den
droom wil uiten, dan windt ze daar waarachtig niet de doekjes om eener zoo preutsche
als abracadabrante vermomming. Ze komt vrijpostig genoeg op den man af.’
Opgenomen in Raymond Brulez, Novellen en schetsen, De Garve, Brugge, 1936.
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twaalfde nummer Gedateerd: December 1934 (Bedoeld als
propagandanummer (BW III, 81), zou het uiterlijk 15 november
verschijnen (BW III, 84); maar het is na 3 december verschenen BW III, 94-95.)
III 12, 1109 Vlaanderen
III 12, 1110-1123 Niets dan een droom
André Demedts
III 12, 1124 Hij bleef alleen [g]
Jan Vercammen
III 12, 1125 Oud park [g]
Frank van den Wijngaert
bio- en bibliografische gegevens
Frank van den Wijngaert werd geboren op 29 januari 1901 in Kontich en overleed
in Antwerpen op 12 juni 1962. Hij was eerst onderwijzer. In 1937 werd hij
adjunct-conservator en in 1945 conservator van het Stedelijk Prentenkabinet van
Antwerpen; hij was ook leraar aan de Koninklijke academie.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Dietsche Warande en Belfort (1932).

III 12, 1126-1129 Ervaringen van een bloemlezer
Marnix Gijsen
Overpeinzingen na het werk aan de bloemlezing Vlaamsche verzen van dezen tijd
(Het Getij, Mortsel, 1934) die Gijsen samen met Herreman samengesteld had.
Zie ook IV 2, 152-153 en 153-154.

III 12, 1130 Verloochening [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.
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Frank van den Wijngaert interviewt ‘De Witte’, oktober 1929

III 12, 1131 De vrouwen [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

bespreking
Victor E. van Vriesland in OV II, 218.

III 12, 1132 De dronkenschap [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 12, 1133 De kinderen [g]
Herreman
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Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

III 12, 1134-1146 Kraaien hebben gekrast i [voortgezet tot en met IV 2]
M. Roelants
Du Perron aan Ter Braak, 8 februari 1935 (BW III, 131), naar aanleiding van
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de laatste aflevering: ‘Maurice eigenlijk lang niet kwaad, zelfs goed in zijn soort,
maar als zijn personages met elkaar beginnen te praten in dat potsierlijke
hoogkoeterwaalsch, heb ik alleen moeite om niet te lachen.’

III 12, 1147-1149 De keerzijde. Vlaanderen en de Europeesche kultuur
G[erard]. W[alschap].
Reactie op een artikel van Em Janssen SJ in Streven waarin de pater waarschuwde
tegen al te veel vertalingen van buitenlands werk, waardoor het Vlaamse volk van
zijn aard kon vervreemden, en zei dat onder invloed van de film de epiek een
belangrijker rol was gaan spelen na de oorlog dan de lyriek.

III 12, 1149-1150 De keerzijde. Pallieter, zijn grootvader en de filister
Van Uytvanck
Naar aanleiding van een lezing over de relatie tussen de negentiende-eeuwse
Taugenichts en Pallieter.

III 12, 1151 Nederland
III 12, 1152-1168 Gesprek over den zin des levens
Menno ter Braak
Ter Braak aan Du Perron, 29 augustus 1934 (BW III, 22): ‘Verder heb ik de vacantie
gebruikt om “mijn nieuwe vorm te vinden”. Tweemaal begon ik te schrijven, en
tweemaal bevredigde me de vorm niet. De ik-toon heb ik (voor een boek van grooteren
omvang) absoluut uitgeput; op het wij-accent terugkomen, ging niet, het klonk als
de terugkeer tot een overwonnen stadium. Toen kreeg ik plotseling onder het scheren
de juiste vorm voor me: de dialoog. En nu lukte het ineens! De eerste dialoog is af.
Als het me lukt wat ik voorstel, schrijf ik een reeks van tien of twaalf dialogen.’
Ter Braak aan Du Perron, 8 december 1934 (BW III, 95): ‘De tweede [dialoog]
die je in Forum hebt gelezen, bevatte (ook al doordat ik in idiote drukte moest
corrigeeren) nog drukfouten en kleine “feilen”; maar als geheel beviel hij me toch
wel, hoewel hij duidelijk “inleidend”; is, en qua talis eigenlijk veel problemen uit
vorig werk nog eens ophaalt.’
Du Perron aan Ter Braak, 10 december 1934 (BW III, 96-97): ‘Forum gekregen
en direct je dialoog gelezen. Het gekke is: ik heb er geen oordeel over! Het is me net
of ik maar de helft begrepen heb, en dat dit komt omdat ik de andere dialogen niet
ken. Toch zou dat vreemd zijn. Op het oogenblik zou ik zeggen: het is vernuftig en
vol aardige vondsten, en toch “pakt” het niet.
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Waarom? Als het niet uitsluitend is omdat de rest er toch bij hoort, dan is het omdat
dit genre uiterst gevaarlijk voor jou is. N.l. door zooveel abstracts te laten zeggen
door twee sprekers, die niet psychologisch verantwoord zijn [...] maak je alles
hyper-abstract, en de dialoog-vorm, inplaats van te verlevendigen, maakt je tekst
mat.’
In een noot bij de titel staat dat dit gesprek het ‘Tweede gesprek uit een boek in
dialogen’ zou zijn. Uit een brief van Ter Braak aan Du Perron van 19 juni 1936 (BW
IV, 35) blijkt dat Ter Braak een paar dialogen tot monologen aan het bewerken was.
Het resultaat is geworden: Menno ter Braak, Van oude en meuwe christenen, Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam, 1936, waarin de dialoog uit Forum sterk gewijzigd het
eerste hoofdstuk en de enige dialoog vormt. Een andere dialoog was verschenen in
Groot Nederland, juni 1936. Ook in VWtB III, 197-209.

III 12, 1169-1170 Gedichten uit ‘een winter aan zee’
Golven, den dood voor oogen ...; Afnemend omoorlogen ... A. Roland Holst
bio- en bibliografische gegevens
Adrianus Roland Holst werd geboren op 23 mei 1888 in Amsterdam. Na de HBS
studeerde hij een tijd in Lausanne en Oxford. In 1911 ging hij in Blaricum wonen
en in 1918 verhuisde hij naar Bergen, waar hij nog woont.
Hij debuteerde in 1908 met veertien gedichten in De XXe Eeuw. In 1920 werd hij
redacteur van De Gids wat hij bleef tot het Colenbranderconflict in 1933. Ten tijde
van Forum publiceerde hij ook in De Gids (1932-1934), Helikon (1932, 1934), De
Gemeenschap (1934) en De Stem (1935).
Biografie en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Zie ook Jan Elemans, Adriaan Roland Holst, Desclée de Brouwer, Brugge [1961].
Alleen het tweede gedicht is opgenomen in A. Roland Holst, Een winter aan zee,
Stols, Maastricht [1937], en in A. Roland Holst, Verzamelde werken II, Van Dishoeck,
Stols, Bussum, 's-Gravenhage, 1947.

III 12, 1171-1187 Mijn zuster de negerin [1, voortgezet tot en met IV 1]
Cola Debrot
Deze bijdrage was eigenlijk bestemd voor het novellennummer van Forum, zoals
blijkt uit een brief van Cola Debrot aan Menno ter Braak van 3 september 1934 (in
collectie-Ter Braak LM). Zie ook de notitie bij II 9, 641-658. Du Perron aan Ter
Braak, 12 januari 1935 (BW III, 112): ‘Ik vind dit verhaal met Ina Damman zoowat
het beste wat aan verhalend proza verleden jaar is uitgekomen. Heb je niet meer van
dezen Cola?’
Afzonderlijk verschenen als Cola Debrot, Mijn zuster de negerin, Nijgh en Van
Ditmar, Rotterdam, 1935.
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Engelman (links) en Roland Holst

besprekingen
Nederland, juli 1935.
Herman Robbers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, augustus 1935, blz.
138-139.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 18 augustus 1935 (VWtB V, 579-584):
‘Er staat in dit boekje geen woord te veel; iedere zin heeft zijn functie, ieder detail
zijn noodzakelijkheid. [...] En daarbij zijn de middelen, waarmee Debrot den lezer
inwijdt, zoo eenvoudig en natuurlijk, dat men, maar dan op een ander plan, soms de
spanning voelt van het detective-verhaal [...]’.
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 augustus 1935 (OV
II, 121-122).
Eva Raedt-de Canter in Groot Nederland, september 1935, blz. 326:
‘Het zwarte van den tropennacht ligt wel wat zwaar over dit werk.’
Constant van Wessem in De Stem, september 1935, blz. 945-947 (Critisch Bulletin,
blz. 257-259).
Boekenschouw 29 (1935-1936), blz. 84:
‘Forum blijft een broeikas van giftplanten.’
Gerard Knuvelder in Roeping, mei 1936, blz. 553:
‘Debrot is een geboren schrijver, die vooral uitnemend [...] sfeer kan scheppen.
Dat deze sfeer geschapen wordt rond een vrij decadent en onprettig geval, - Debrot
debuteerde tot zijn nadeel in Forum - zij afdoende reden om het
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Handschrift van Van Vriesland

boekje niet eenieder in handen te geven, het weerhoude ons echter niet het talent te
erkennen.’

III 12, 1188 Rue de l'écluse [g]
Victor E. van Vriesland
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.

III 12, 1189-1201 Het pernicieuze slot
S. Vestdijk
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Over de moeilijkheden die het slot van een verhaal oplevert voor de schrijver en over
de oplossing die E. du Perron gevonden heeft in Nutteloos verzet. Opgenomen in S.
Vestdijk, Lier en lancet, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1939.
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III 12, 1202-1203 Panopticum. Kijk waar hij zit
E. d[u]. P[erron].
Het Vaderland had, naar een idee van de kunstredacteur, G.H. 's-Gravesande, een
enquête over overschatting en onderschatting in de literatuur georganiseerd onder
Nederlandse schrijvers. De antwoorden werden van 2 november tot 5 december 1934
geplaatst. (Een exemplaar van de uitnodiging om deel te nemen is in de
collectie-Vestdijk LM). In Het Vaderland van 8 december 1934 schreef Ter Braak
een conclusie die samengevat is in BW III, 426-428.
In dit stuk levert Du Perron kritiek op de bijdrage van M. Nijhoff, die geschreven
had dat alle eersterangs schrijvers in Nederland onderschat werden en alle tweederangs
overschat. Een eersterangs schrijver was volgens Nijhoff ‘een schrijver die verdwenen
is in zijn werk’.
Zie ook IV 1, 98-99.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936; en in VWdP V, 61-64.

III 12, 1203-1205 Panopticum. Het portret niet van Dorian Gray
E. d[u]. P[erron].
Reactie op III 11, 1087-1096 en op het portret van Du Perron door Van Uytvanck in
De Stem, december 1934.
Van Uytvanck reageerde hierop in De Stem, januari 1935, blz. 79-80.

III 12, 1205-1206 Panopticum. Van Schendel en het Hollandsche landschap
H. Marsman
In Jan Lubbes (De smalle mens, zie VWdP II, 703-705) had Du Perron het landschap
in De Waterman van Van Schendel geprezen. Marsman miste, met alle waardering
voor Van Schendel, nu juist dat landschap in het boek. Opgenomen in VWM III.

III 12, 1206-1207 Panopticum. Protest
Dr. P. Endt
Reactie op III 11, 1061-1062. Zie ook het volgende stuk III 12, 1207-1208.

bio- en bibliografische gegevens
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Pieter Endt werd geboren op 13 april 1883 in Wageningen en overleed op 21 juni
1936 in Haarlem. Hij was directeur van de Wereld-Bibliotheek. Hij schreef onder
het pseudoniem Ed. Coenraads.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

289

Dr. P. Endt, juni 1924

III 12, 1207-1208 Panopticum. Jan Lubbes boos
J. Gans
Reactie op het vorige stuk III 12, 1206-1207.
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Max Euwe, januari 1935

Haile Selassie, juni 1936
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het jaar 1935
België
Het kabinet-Theunis treedt af en wordt opgevolgd door het kabinet-Paul van Zeeland,
het tiende sinds 1918. Dat devalueert meteen de Belga met 28 procent.
Koningin Astrid en Henri Pirenne overlijden.

Brits-Indië
Londen publiceert een wetsontwerp voor een nieuwe structuur van Brits-Indië.

Sir Winston Churchill met Charley Chaplin

Koningin Astrid, overleden 29 augustus 1935

Duitsland
Bij een volksstemming in het Saargebied stemt ruim 90 procent voor terugkeer naar
Duitsland. Op 28 februari wordt het gebied overgedragen.
Wilhelm Furtwängler, zie 1934, verzoent zich met Hitler.
De communist Ernst Torgler, eind 1933 vrijgesproken in het Rijksdagbrandproces,
wordt op 18 juni 1935 uit het concentratiekamp ontslagen.
In Stuttgart verschijnt een Germaanse bijbel, die ook een Germaanse
geloofsbelijdenis bevat. Citaat: ‘Ik geloof in de Germaan, Gods geliefde andere zoon.’
De algemene arbeidsdienstplicht wordt ingevoerd.
De vrijmetselarij en de antroposofie worden verboden.
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Op 15 september worden in Neurenberg de ‘wetten tot bescherming van het Duitse
bloed en de Duitse eer’ afgekondigd: huwelijk en samenleving tussen Joden en Ariërs
zijn verboden; er komen staatsonderdanen, die geen stemrecht hebben en geen recht
op ambten, en rijksburgers die wel volledige politieke rechten hebben; de
hakenkruisvlag wordt Rijksvlag.
Joden mogen niet meer studeren; hun culturele organisaties komen onder
staatstoezicht.

Engeland
Stanley Baldwin vormt een nieuw kabinet.
Winston Churchill waarschuwt dringend tegen het ‘Duitse wapengekletter’.

Frankrijk
Het kabinet-Flandin maakt plaats voor het kabinet-Fernand Bouisson, dat na drie
dagen plaats maakt voor weer een kabinet-Pierre Laval, het 33ste sinds 1918.
Henri Barbusse overlijdt in Moskou.
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Griekenland
Een opstand van officieren tegen het kabinet-Panagis Tsaldaris, onder leiding van
oud-premier Eleftherios Venizelos wordt neergeslagen. Later in het jaar stuurt een
groep generaals de regering naar huis, heft de republiek op en laat koning George
II, die in 1923 gevlucht was, terugkomen.

Italië
Het Abessijnse conflict breekt uit. In maart 1934 had Mussolini al gesproken over
de noodzaak van Italiaanse expansie in Afrika; in december 1934 waren er
grensincidenten tussen Italiaanse en Abessijnse troepen bij Oeal-Oeal, en in de loop
van het jaar bereidt Italië de aanval voor die geopend wordt met het bombardement
van Adoea, waar de Italianen eind vorige eeuw waren verslagen door de Abessijnen.
De Volkenbond praat over sanctie, maar Italië kan rustig zijn gang gaan.

Nederland
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten behaalt de NSB bijna 8 procent van
de stemmen en wordt de vijfde partij na RKSP, SDAP, ARP en CHU. De eerste
NSB-ers betreden de Eerste Kamer.
De minister van onderwijs, mr. H.P. Marchant, wordt katholiek en treedt af. Ir.
Anton Mussert maakt een reis door Indonesië en wordt ontvangen door
gouverneur-generaal De Jonge. Hij prijst het Indische regeringsbestel omdat het ‘in
hoofdzaak fascistisch’ is.
Het kabinet-Colijn treedt af en wordt vervangen door een nieuw kabinet-Colijn,
het zevende sinds 1918, het 32ste sinds 1848.
De rijkssalarissen gaan vijf procent omlaag.
Dr. Max Euwe verslaat Alexander Aljechin en wordt wereldkampioen schaken.
De vertoning van het christelijk-pacifistische toneelstuk De Beul onder Albert van
Dalsum in Amsterdam leidt tot vragen in gemeenteraad en Tweede Kamer over
smaad op de christelijke godsdienst en bespotting van ‘onze weermacht’. Het
gezelschap staakt de voorstellingen.
De gemeenteraad van Amsterdam besluit het stadhuis aan de Dam over te doen
aan de regering en een nieuw stadhuis te bouwen op het Frederiksplein. De pers
spreekt van ‘een historisch besluit’.
Oud-gouverneur-generaal A.W.F. van Idenburg, Hugo de Vries en Frans Erens
overlijden.

Oostenrijk
Alexander Moissi overlijdt.
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Polen
Dictator maarschalk Jozef Pilsoedski overlijdt.

Sowjet-Unie
Het leger voert weer rangen in.

Tsjecho-Slowakije
President Jan Masaryk wordt opgevolgd door Eduard Benesj.
De nazi-partij van de Sudetenduitser Konrad Henlein behaalt een grote overwinning
in de parlementsverkiezingen.

Volkenbond
Japan treedt uit de Volkenbond.
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INHOUD*)
NEDERLAND
BASSCHAERDK, CAMP DE, Najaar

Blz.
17

BINNENDIJK, D.A.M., Locarna

31

BINNENDIJK, D.A.M., Candria

32

BRAAK, MENNO TER, De Humor van Jo 33
Spier
BRAAK, MENNO TER, Repliek van den
nuchteren Dyonisos

171

BRAAK, MENNO TER, Het Instinct der
Intellectueelen

410

BRINKCREVE, DR. M.R.J. en DR. V.D.W. 350
SCHENK, Taalverkalking
DEBROT, COLA, Mijn Zuster de Negerin 37
(Slot)
DOORN, WILLEM VAN, Met Tolstoi

455

EEKHOUT, JAN H., Sonnetten van Michel 162
Angelo
ENGELMAN, JAN, Verwachting van
Paschen

366

GERDES, GERHARD, Kinetikon

571

GIROLDI, MATTH., Common Sense

392

GIROLDI, MATTH., Aestheet

393

GIROLDI, MATTH., Zéro

429

GIROLDI, MATTH., Oude Vrouw

587

HATTUM, J. VAN, Orthodoxie

178

HATTUM, J. VAN, Gebed voor den Vrek

180

HATTUM, J. VAN, Kwatrijnen

181

HEERIKHUIZEN, F.W. VAN, Trcurwilg in 227
de Lente
HELMAN, ALBERT, De verdwenen
Christen

552

KUIPERS, REINOLD, De oude Man spreekt 226
MARSMAN, H., Critiek van de Blauwe
Knoop

165

*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.
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NOORDSTAR, J.C., Laat Geluk

427

PERRON, E. DU, De jonge Indiesman

19

PERRON, E. DU, Bezoek van Wijdenes

211

ROEST CROLLIUS, B., De Zee

225

ROLAND HOLST, A., Oorlogstuig

156

SCHAAF, NINE VAN DER, De schoone
Nacht

428

SCHENK, DR. V.D.W. (Zie BRINKCREVE)
SCIARONE, C.L., De Oud-officier

18

SLAUERHOFF, J., Laatste Verschijning
van Camoës

202

VESTDIJK, S., Else Böhler, Duitsch
Dienstmeisje,

2, 182, 228, 394, 458, 588

VESTDIJK, S., Parc-aux-Cerfs

367, 430

VESTDIJK, S., Hippodrome provincial

208

VESTDIJK, S., Stad aan de Wadden

209

VESTDIJK, S., Het Kind en de stervende 210
Zeeanemoon
VESTDIJK, S., Voor vijftig jaar in
Amsterdam

VESTDIJK, S., Kale Takken op Muur

568

Blz.
569

VESTDIJK, S., In de Duinen bij Waalsdorp 570
VRIES, HENDRIK DE, Invernal

391

VRIES, HENDRIK DE, Adagio's

586

VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Avondlijk 363
Tweegesprek tusschen den Dichter en de
Harmonica.
Panopticum-stukken van: MENNO TER
BRAAK, ANTHONIE DONKER, H.
MARSMAN, E. DU PERRON, ELISABETH
DE ROOS, VICTOR E. VAN VRIESLAND

62, 198, 250, 406, 464

VLAANDEREN
BERCHEN, R., Het Jeugdavontuur van Leo 514
Furkins (I)

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

BRULEZ, RAYMOND, Spiegel of
Bokswant?

68

BRULEZ, RAYMOND, De Filosoof op den 302
Ring
BRULEZ, RAYMOND, De welvertinde
Spiegel

501

BRUNCLAIR, VICTOR J., Marine

73

BUCKINX, PIETER G., Kleine Ballade

496

DECORTE, BERT, De Ruiters

510

DROJINE, N.A., De Kritikasters

288

DROJINE, N.A., Parabel

289

DROJINE, N.A., O smartlijk Jaar

495

FRANCKEN, FRITZ, Levenskroniek van 309
Oom Maurits, met een korte Bespiegeling
van zijn Neef, den Waterklerk
GIJSEN, MARNIX, Fern. Debonnaires

113

GIJSEN, MARNIX, Albert van Dyck

490

H., De Dubbel-Zatte

254

HERREMAN, RAYMOND, Verrassing

66

HERREMAN, RAYMOND, Herinneringen 67
HERREMAN, RAYMOND, De moeilijke
Vreugde

107

HERREMAN, RAYMOND, Wankelmoed

108

HERREMAN, RAYMOND, De Haven

109

HERREMAN, RAYMOND, Verlangen
zonder Naam

110

HERREMAN, RAYMOND, Een Naam

111

HERREMAN, RAYMOND, Jong Verdriet

112

HERREMAN, RAYMOND, Het voorbarig
Gesprek

266

HERREMAN, RAYMOND, Proeve van
290
Inleiding tot het Werk van F.V. Toussaint
van Boclaere
LAMBERTY, MAX, Grenzen voor de
Literatuur

258

LAMBERTY, MAX, Bespiegelingen na den 497
‘Swing’
MATTHIJS, MARCEL, Mur Italien

312
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PILLECYN, FILIP DE, De Schaduw

468, 535

ROELANTS, MAURICE, Kraaien hebben
gekrast (2 en slot)

82, 121

ROCCHE, P., Na het feest

119

ROCCHE, P., Het Moment

Blz.
120

ROCCHE, P., De Finale

120

SIMOENS, AMAND, Terug uit de
Ballingschap

72

VERBEECK, RENÉ, Liefdegedicht

263

VERBEECK, RENÉ, Februari

488

VERCAMMEN, JAN, Het dode Kindje Eric 264
VERCAMMEN, JAN, Nog een Dag met Eric 534
VERTOMMEN, KAREL., Drie Koningen

74

WALSCHAP, GERARD, Het Morgengebed 75
WALSCHAP, GERARD, Xenophobie

280

WALSCHAP, GERARD, Genezing door
Aspirine

327

WOESTIJNE, PAUL VAN DE, Persius 1935 102
WOESTIJNE, PAUL VAN DE, De vierde
Satire van Persius.

105

Keerzijde-stukken van: de REDACTIE, JAN 98, 152, 299, 343, 506
ENGELMAN, MARNIX GIJSEN, RAYMOND
HERREMAN, KAREL JONCKHEERE, K.,
MAURICE ROELANTS, GERARD
WALSCHAP
Reproducties naar werken van FERN.
DEBONNAIRES en ALBERT VAN DYCK.
INHOUD*)
NEDERLAND
ARNET, MAN, Caprice

Blz.
1221

BATTEN, FRED, Mémoires van een
Jongeman

634

BESANçON J.B., Exit

1219

BRAAK, MENNO TER, DISCOURS sur la
Liberté

649

*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.
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BRAAK, MENNO TER, Jaap Beckman

998

BRAAK, MENNO TER, A Farewell to Arms 1174
ESCHER, R., The Man who kept his Form 790
GELDER, G. VAN, Zondeval

1185

GROOT, TAEKF DE, Stilleven in Caje

789

HATTUM, J. VAN, Ik dacht mij in

630

HATTUM, J. VAN, Adreswijziging

632

HATTUM, J. VAN, 140 Pond

633

HOORNIK, ED., Sterilisatie

778

MOK, M., De versmade Dichter

1207

MORRIËN, ADRIAAN, Geestelijke

1220

PERRON, E. DU, Blocnote klein Formaat 984, 1208
REDACTIE, De Opheffing van Forum

1030

ROMEIN, De Dialektiek van de
Vooruitgang

752, 828

SCIARONE, C.L., Homo Academicus

856

SCIARONE, C.L., De Ouders

857

TERBORGH, F.C., Maria Concepcion

780

VARANGOT, VICTOR, Virginia

1049

VERHOOG, P., Gamma

983

VERHOOG, P., Bui in het Kanaal

1204

VERHOOG, P., Bar in Havana

1205

VESTDIJK, S., Albert Verwey en de Idee 610
VESTDIJK, S., Else Böhler, Duitsch
Dienstmeisje

655, 791, 858, 999, 1071, 1222

VESTDIJK, S., De Enthousiast

826

VESTDIJK, S., Het Schip Merula

827

VESTDIJK, S., Hemelsche en Aardsche
Poëzie

1032, 1186

VESTDIJK, S., Zwaan

1179

VESTDIJK, S., Noord-Tirol

1182

VESTDIJK, S., Innsbrück

1183

Blz.
VESTDIJK, S., Familieportret uit de 80-er 1184
Jaren
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VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Gedragslijn 982
Panopticum-stukken van: MENNO TER
BRAAK, E DU PERRON, S. VESTDIJK,
HENDRIK DE VRIES

669, 819, 887, 1024

Reproducties naar teekeningen van JAAP
BECKMANN.
VLAANDEREN
BERCHEN, R., Het Jeugdavontuur van Leo 682, 722, 910
Furkins
BRUNCLAIR, V.J., De Slotvoogdes

908

BEUNCLAIR, V.J., De Knecht

909

BUCKINX, PIETER G., Zeg mij nog niet
vaarwel

1150

BUCKINX, PIETER G., Voorbij de Grenzen 1151
BUCKINX, PIETER G., Cap Ferrat

1152

DECORTE, BERT, Moederschap

1107

DEMEDTS, ANDRÉ, De Paarden

710

DEMEDTS, ANDRÉ, Het Leven drijft.
Twee fragmenten

1109, 1154

DONCKER, M. DE, Uitverkoop

1106

DROJINE, N.A., Aan P. van Langendonck 1098
DROJINE, N.A., Irrequietum

1145

ELSLANO, WILLEM, Inhuldiging

1096

ELSLANO, WILLEM, Fabrickschacht

1097

HERREMAN, R., Vaarwel aan de Jeugd

721

HERREMAN, R., Het Verzaken

934

HERREMAN, R., Nog het Verzaken

1134

HERREMAN, R., De eerste Bloei

1146

HERREMAN, R., Liefde tot de Duisternis 1147
HERREMAN, R., Wie zijn dag niet bemint, 1148
zal ten onder gaan.
MATTHIJS, MARCEL, Doppen

892, 940

PEETERS, MAURITS L., Oostersch
Landschap

929

POPLEMONT, LUDO, De Gevangene

680
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REOACTIE, Eindelijk ‘More Brains’

712

REOACTIE, De Opheffing van Forum

1094

ROCCHÉ, PAUL, Korte Duur

681

ROCCHÉ, PAUL, Het Aanschijn van het
Leven

930

SIMOENS, ARMAND, Vervoering

1144

Blz.
UYTVANCK, VAN, Weekend te Felixstowe 672
VERBRUGGEN, J., Zelfmoord des Zeemans 679
VERBRUGGEN, J., De Onverschillige

939

VERBRUGGEN, J., De simpele Nachtegaal 1149
VERCAMMEN, JAN, Voor- Herfst

1153

VREE, PAUL DE, Overgave en Rust

720

WALSCHAP, GERARD, Een Monographie 1099
over Verschaeve
Keerzijde-stukken van: MARNIX GIJSEN, 505, 748, 931, 970, 1131, 1171
MAURICE ROELANTS, VAN UYTVANCK,
GERARD WALSCHAP
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forum maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van
Voor Nederland Menno ter Braak [,] S. Vestdijk [en] Victor E. van Vriesland
Voor Vlaanderen Marnix Gijsen [,] Raymond Herreman [,] Maurice Roelants [en]
Gerard Walschap Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam
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vierde jaargang
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eerste nummer Gedateerd: Januari 1935 (Du Perron heeft dit
nummer pas in Parijs ontvangen tussen 9 en 12 januari 1935 - BW
III, 110 en 112)
IV 1, 1 Nederland
IV 1, 2-16 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [1, voortgezet tot en met 12]
S. Vestdijk
Du Perron aan Ter Braak, 12 januari 1935 (BW III, 114): ‘Het fragment van Vestdijk
was zéér curieus en pakkend. En het duitsch ervan is jajah voll Scharme,
Gottbewahre.’
Afzonderlijk uitgegeven als S. Vestdijk, Else Böhler, Duitsch dienstmeisje, Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam, 1935.

besprekingen
Anton van Duinkerken in De Tijd, 16 juli 1935:
‘Deze nieuwe stijl beantwoordt aan een nieuw levensbesef, dat het best
gekarakteriseerd wordt als de levensbeschouwing van den principieelen zedelijken
wansmaak, en dat dan ook aesthetisch tot niets verder leidt dan tot perverse
Camera-Obscura's, minder deugdzaam, doch even kleinburgerlijk als die van Nicolaas
Beets.’
Menno ter Braak in Het Vaderland, 17 november 1935 (verwerkt in De
duivelskunstenaar, VWtB IV, 228-232).
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 566-569 (VWdP VI, 15-27).
Clara Eggink in De Stem, december 1935, blz. 1255-1258 (Critisch Bulletin, blz.
343-346):
‘De zonderlingste fout maakt Vestdijk echter aan het slot van zijn roman. Daar
laat hij maar liefst zijn heele onderwerp in de steek om eens flink van leer te trekken
tegen de hedendaagsche Duitsche politiek. Dat van leer trekken is zijn goed recht,
al is het in dezen roman niet van pas, maar de manier waarop riekt zoozeer naar de
leuzen op muren en schuttingen - moord en sadisme is het fascisme - dat men een
beteren aanval van den intelligenten Vestdijk verwacht zou hebben.’
Haagsche Post, 21 december 1935:
‘Welk een virtuositeit in het hanteeren van de taal! Welk een prachtige, soepele,
weelderige beheersching van de romanstof. Welk een diepe en scherpe ontleding
van 's menschen allerinnerlijkst zieleleven! En welk een diep-onbevredigend,
gemelijk-stemmend boek!’
Halbo C. Kool in Den Gulden Winckel, januari 1936, blz. 4:
‘Else Böhler is het beste boek, dat ik van Vestdijk ken, één der beste Nederlandsche
romans, die ik de laatste jaren las. Jammer is dat voor onze litteratuur!’
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Het dienstmeisje dat voor Else Böhler model stond

P.H. Ritter Jr. in Utrechtsch Dagblad, januari 1936:
‘Dun en springerig bevindt zich de auteur tegenover de centrale levensmotieven
van hartstocht en dood. [...] De tragiek is als sluitstuk aangebracht bij een niet tot in
alle hoeken doorgedacht psychologie.’
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 januari 1936 (OV
I, 491-494).
H. de Bruin in Opwaartsche Wegen, februari 1936, blz. 411-412:
‘Als studie [...] van opvattingen die zich de laatste jaren aan ons allen min of meer
opdringen, acht ik dit boek van belang. Mij dunkt echter, dat zulke, ik zou haast
zeggen, klinische rapporten, ook als ze zich met het anecdotische vermengd als
lectuur aanbieden, uit handen moeten blijven van zulke, die gevaar lopen er van te
bezwijmen.’
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, maart 1936.
Raymond Brulez in Cassandre, 21 maart 1936.
W.A.P. Smit in De Werkplaats 1936, blz. 328-330:
‘Hier vinden we alleen een cynische analyse van cynisme, een hatende weergave
van haat, een knappe beschrijving van perversiteit. Maar alles zonder achtergrond uitsluitend van deze dingen zelf. Hier herleeft Pluizer uit De kleine Johannes: Het
naturalisme in zijn meest liefde-loze vorm.’
Boekenschouw 29 (1935-1936), blz. 366-367:
‘Vestdijk is zonder twijfel een der begaafdste talenten die de laatste jaren op
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den voorgrond traden, maar in zijn ongezond erotische obsessies, in zijn voorliefde
voor het menschelijk minderwaardige is hij een typisch vertegenwoordiger van den
Forumgeest.’

IV 1, 17 Najaar [g]
Camp de Basschaerde
Opgenomen in Barend de Goede en Bert Bakker, Quatre mains, Daamen, Den Haag,
1943.

IV 1, 18 De oud-officier [g]
C.L. Sciarone
IV 1, 19-30 De jonge Indiesman
E. du Perron
De jonge Ducroo onttrekt zich aan een uitnodiging tot defloratie door het bed uit te
springen en een half uur onder de douche te gaan staan.
Marnix Gijsen aan zijn Vlaamse mederedacteuren, 31 januari 1935 (Roman, 57):
‘Ik heb vanavond in de proeven van het volgende Forum Virginia gelezen van
Varangot. Het is te laat om hier iets tegen te doen maar ik meen dat na de Indiesman
van du Perron, de publikatie van dit stuk mijn toestand onhoudbaar maakt.
Ik kan, al maak ik de maten nog zo breed, van uit katholiek standpunt het
verspreiden van dergelijke lectuur niet verantwoorden en ook afgezien van alle
katholicisme heb ik het land aan een snobsenliteratuur die als enig motief het
beïroniseren van de maagdelijkheid heeft.
Ik trek mij dus uit de redactie van Forum terug, zeer tot mijn spijt. Onze
samenwerking heeft ons nader bij mekaar gebracht en ik betreur dat mijn heengaan
moet gebeuren omwille van dat deel van het tijdschrift waarmee wij feitelijk niet
gemoeid zijn. Dat toont u ook dat dit incident geen invloed zal hebben op onze goede
verhouding.’
Op 2 februari deelde Roelants dat besluit van Gijsen aan Ter Braak mee. Zie voor
de kwestie-Virginia IV 11, 1049-1070.
Opgenomen in E. du Perron, Het land van herkomst, Querido, Amsterdam, 1935;
en in VWdP III, 298-316.
De opmerking van H. van Galen Last in BW II, 513 dat er geen fragmenten uit
Het land van herkomst in Forum gepubliceerd zijn, is niet juist.

besprekingen
H. Kuitenbrouwer in De Nieuwe Gemeenschap, maart-april 1935, blz. 187-188
(vooral over IV 3, 211-224).
Menno ter Braak in Het Vaderland, 26 mei 1935 (VWtB V, 518-524).
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‘Wij willen het boek niet rekenen tot het troostelooze genre der pornografie, want
pornografische geschriften worden met een bepaald oogmerk vervaardigd, en een
dergelijk oogmerk zal den schrijver van dit boek verre geweest zijn; niettemin bevat
het tal van onsmakelijke en stuitende details, die de lectuur hinderlijk en hier en daar
zelfs weerzinwekkend maken.’
(Reacties op dit stuk van W.A. Kramers in Den Gulden Winckel, juni 1935, blz.
66, en van Menno ter Braak in Het Vaderland, 7 juni 1935).
J. Gans in Den Gulden Winckel, juni 1935, blz. 63-65:
‘Het pleit voor het karakter van het werk van du Perron, dat er moeilijk op een
“neutrale” manier over geschreven kan worden.’
Anton van Duinkerken in De Tijd, 6 juni 1935:
‘Hoe E. du Perron zijn eerste erotische ervaringen opdeed, weten we na dit boek
veel nauwkeuriger dan wij dit omtrent Pierre de Ronsard of Pieter Corneliszoon
Hooft ooit zullen achterhalen, maar die erotische ervaringen van het vroegrijpe
Indische kind hebben voor ons niet de geringste beteekenis, vergeleken bij het veel
minder bekende liefdeleven van Ronsard of Hooft. Al dat gepraat van Du Perron
over zichzelf interesseert ons niet. Het is in wezen vervelend en onbehoorlijk.’ (Zie
ook de notitie bij IV 6, 514-533.)
E. Elias in De Haagsche Post, 8 juni 1935.
Ernst Groenevelt in De Avondpost, 9 juni 1935:
‘Men neemt voortdurend aanstoot aan dezen “levensgeschiedenis”. Het is z.g.n.
realistisch zonder zin.’
H. Marsman in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 juni 1935.
Johan Winkler in Het Volk, 24 juni 1935.
Observator in De Vrijheid, 27 augustus 1935.
Garmt Stuiveling in Tijd en Taak, 1935.
Joh. de Maegt in Het Laatste Nieuws, 1935.
M.C. in Indische Courant, 1935:
‘De schrijver neemt geen blad voor den mond als het zoo in het verhaal te pas
komt. Hij beschrijft alles en iedereen, waarmee hij in zijn jeugd in aanraking kwam
en hij beschrijft die personen precies, zooals ze waren en zooals ze spraken. Dikwijls
verre van kuisch.’
J. van Heugten in Boekenschouw 29 (1935-1936), blz. 196:
‘Hier wordt de elementairste menschelijkheid onder den voet geloopen. [...] Met
demonische koelbloedigheid wordt hier een exhibitionisme gepleegd, welks objectheid
slechts verlitteratuurde kringen een tijdlang fascineeren kan.’
Jan Campert in De Nieuwsbron, 1935.
Raymond Brulez in Cassandre, 1935.
Leidsch Dagblad, 1935.
Jan Schepens in Revue de la Quinzaine, 1935.
P.H. Ritter Jr. in Utrechtsch Dagblad.
Provinciale Groninger Courant, 1935.
Hollandsch Weekblad, 1935.
S. Vestdijk in Groot Nederland (ook in Lier en lancet).
Voor reacties van Du Perron op een aantal van deze recensies zie BW IV, 670.
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IV 1, 31 Locarno [g]
D.A.M. Binnendijk
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

IV 1, 32 Gandria (Lago di Lugano) [g]
D.A.M. Binnendijk
Opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden, Stols, Maastricht, 1936.

IV 1, 33-36 De humor van Jo Spier
Menno ter Braak
Bespreking van Jo Spier, Per potlood door Nederland, Blitz, Amsterdam, 1934.
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage, 1935;
en in VWtB III, 425-428.

IV 1, 37-61 Mijn zuster de negerin [slot]
Cola Debrot
IV 1, 62-63 Panopticum. O, toon der kultuur!
E. d[u]. P[erron].
Bespreking van artikelen van J. Carnot (= S. Tas) en K. Lambrechts (= J. de Kadt)
in De Nieuwe Kern, Maandblad voor Politiek, Kultuur en Wetenschap onder redactie
van J. de Kadt en S. Tas.
Op de redactieenvelop waarin het oorspronkelijke stuk werd rondgestuurd (in
LM), staat in het handschrift van Victor E. van Vriesland: ‘Tegen, tenzij de rood
onderstreepte zin op blz. 2 en de 3 idem woorden op blz. 3 worden geschrapt. Eddy
schrijft weer eens zonder kennis van zaken, zooals vaker als hij het niet over litteratuur
heeft, en wij maken ons daarmee belachelijk. - Hij is ditmaal misleid door den
ondertitel “socialisties maandbl.”, die trouwens opzettelijk misleidend is om zieltjes
te winnen, maar hier alleen “revolutionnair” beteekent. - De Kadt, die altijd een van
de verbitterdste tegenstanders der S.D.A.P. (“het werk van A.M. de Jong”!) is geweest,
was jarenlang aangesloten communist, toen Sneevlietiaansch voorman, toen bestuurder
der O.S.P., waar hij, te links, toen weer uit moest, evenals die Tas. Nu probeert hij
als “wild” syndicalist weer zieltjes te winnen met dit extremistisch blaadje, waarvan
Eddy buiten die “Cultuurspiegel” den inhoud blijkbaar niet gelezen of begrepen
heeft. - Overigens lijkt Eddy me de minst geschikte voorvechter voor een minder
kwetsenden toon zonder dreigen met “een pak rammel”; maar dat moet
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hij zelf weten en daartegen gaat mijn bezwaar niet. - Ik verzoek dringend het stuk
niet te plaatsen zonder bedoelde schrappingen.’
Du Perron had onder andere bezwaar tegen Lambrechts die geschreven had dat
Albert Helman en Theun de Vries die ‘het misschien niet eens zo kwaad bedoelen
en die alleen maar een flink pak rammel nodig hebben, opdat ze goed begrijpen dat
bepaalde onderwerpen niet op een vlegelachtige wijze behandeld kunnen worden.’
Van Vriesland had ook kunnen verwijzen naar Forum zelf waarin Slauerhoff (III
11, 1063-1064) de SA op de boeken van Stuiveling en Donker los wilde laten.
Ter Braak bracht de gevraagde verbeteringen aan.
Zie voor de gevarieerde opvattingen over de politieke plaats van De Nieuwe Kern
BW III, 106 en 430.
In 1940 zou Du Perron zelf bijdragen schrijven voor De Nieuwe Kern.
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936; en in VWdP V, 64-65.

IV 1, 64 Panopticum. De militaire muze
E. d[u]. P[erron].
Een gedicht uit Luctor et emergo van R. van Eck over de periode dat ‘Insulinde’ in
Engelse handen was (1811-1816).
Daarbij commentaar van Du Perron over ‘de Jan Lubbes Conquistador aan wie
Coen de schat schijnt te hebben “afgedragen”.’
Opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher, 's-Gravenhage,
1936.

IV 1, 65 Vlaanderen
bespreking
Richard Minne in Vooruit (België), 17 februari 1935:
‘Het 1935-debuut van Forum (afdeeling-Vlaanderen) heeft me niet erg geestdriftig
gestemd. [...] Wat kan het leven, door een literairen bril bekeken, soms saai zijn beste
vrienden! [...] Inplaats van zich verder af te knoeien op vormkwesties, zouden onze
schrijvers niet beter doen van de noodige geestelijke ruimte te scheppen voor onze
literatuur? Maar hier geraak ik op het terrein der politiek. Stop!’

IV 1, 66 Verrassing [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.
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Raymond Herreman met zijn kinderen, augustus 1929

IV 1, 67 Herinneringen [g]
Herreman
IV 1, 68-71 Spiegel of bokswant?
Raymond Brulez
Er zijn twee groepen opvattingen over letterkunde. De ‘contemplatieve’ opvatting
werd geformuleerd door Shakespeare (‘to hold as 'twere the mirror up to

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

304
nature’), de ‘actieve’ door de Vlaamse schrijver en regisseur Anton van de Velde
(‘Deze tijd vergt mannelijke allures en 't zou wellicht goed zijn wilden onze
litteratoren 'n poos aan 't werk gaan met halter en bokswant’).
Volgens Brulez moet de schrijver ‘midden in het leven staan [...] niet met de zoo
verwaande als ijdele hoop deze op beslissende wijze te beïnvloeden, maar om [de]
dramatische schoonheid en philosophische beteekenis [van de grote gebeurtenissen]
te ontdekken en in het licht te stellen.’
Maar als de politiek de literatuur in haar bestaan bedreigt, zoals wanneer Goebbels
verklaart ‘Absolute kunst heeft geen bestaansrecht meer’, ‘en de ernst van deze
bedreiging wordt voldoende belicht door den gloed der brandstapels’, dan ‘is er voor
den schrijver geen andere waardige en consekwente houding mogelijk dan deze van
het verzet, van het verweer tot het uiterste.’
Zie ook IV 3, 258-262, IV 4, 302-308, IV 5, 497-500 en IV 5, 501-505.

IV 1, 72 Terug uit de ballingschap [g]
Amand Simoens
bio- en bibliografische gegevens
Amand Jozef Simoens werd geboren op 10 december 1884 in Kortrijk. Hij was eerst
werkman. Van 1937 tot 1940 was hij perschef van de Koninklijke Nederlandsche
Schouwburg in Gent.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Helikon (1932).
Opgenomen in Amand Simoens, Van den drempel naar de kim [Van Melle, Gent,
1942].

IV 1, 73 Marine [g]
Victor J. Brunclair
bio- en bibliografische gegevens
Victor-Jozef Brunclair werd geboren op 18 oktober 1899 in Antwerpen en overleed
op 21 november 1944 in het concentratiekamp Lagelund in Duitsland. Hij was eerst
boekhouder en werd in 1938 secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg
in Antwerpen en later van de Koninklijke Vlaamsche Opera daar. In 1942 arresteerde
de Gestapo hem.
Hij debuteerde in 1916 onder het pseudoniem Geert Bardemeyer in De Goedendag,
waar ook zijn geestverwanten Paul van Ostaijen en Gaston Burssens in schreven. In
1919 was hij een van de oprichters van Ruimte en later schreef hij kritieken in
Vlaamsche Arbeid. In 1934 vertaalde hij de Dreigroschenoper van Bert Brecht. Ten
tijde van Forum publiceerde hij ook in Pan en Rugo (1934, 1935). In 1936 was hij
een van de oprichters van Getuigenis.
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Biografie en bibliografie in Paul de Wispelaere, Victor J. Brunclair 1899-1944,
Manteau, Brussel, 1960.
Brieven, documenten en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Victor J. Brunclair, Sluiereffekten, Mercurius, Antwerpen [1936].
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bespreking
K.R. in De Dag, 6 juli 1936.

IV 1, 74 Drie koningen [g]
Karel Vertommen
bio- en bibliografische gegevens
Karel Vertommen werd geboren op 25 januari 1907 in Kontich. In 1935 behaalde
hij het licentiaat in letteren en wijsbegeerte in Leuven. Tot 1943 was hij leraar, daarna
adviseur van een uitgever. In 1948 werd hij redactiesecretaris van De Vlaamsche
Linie. In 1952 werd hij weer leraar.
Hij debuteerde in 1934 met de bundel Neuriën en was van 1936 tot 1940 redacteur
van Volk en De Tafelronde. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Volk (1935).
Bibliografie in André Demedts, De Vlaamsche poëzie sinds 1918, Pro Arte, Diest,
tweede druk 1945.
Opgenomen in Karel Vertommen, Peillood, De Garve, Lier, [1937].

bespreking
Marnix Gijsen in De Standaard (België), 12 maart 1938.

IV 1, 75-81 Het morgengebed
Gerard Walschap
Vervolg van III 9, 844-851.

IV 1, 82-97 Kraaien hebben gekrast ii
M. Roelants
IV 1, 98-99 De keerzijde. Toenadering tot Jan
G[erard]. W[alschap].
Reactie op de stukken van lezers in Het Vaderland naar aanleiding van de enquête
over overschatting en onderschatting (zie de notitie bij III 12, 1202-1203).
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IV 1, 99-100 De keerzijde. Barnum op den Helikon
Karel Jonckheere
Reactie op de discussie tussen P. Endt en J. Gans in III 11, 1061 en III 12, 1206-1208.
Verder ook een reactie op een Nederlands verslag van een lezing die Lode Zielens
in de Vlaamse boekenweek gehouden had. De Nederlandse verslaggever had een te
gunstige indruk gegeven van de belangstelling.
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tweede nummer Gedateerd: Februari 1935
IV 2, 101 Vlaanderen
IV 2, 102-104 Persius 1935
Paul van de Woestijne
Dit is een inleiding op het volgende stuk IV 2, 105-106.

bio- en bibliografische gegevens
Paul van de Woestijne, een zoon van Karel van de Woestijne, werd geboren op 4
januari 1905 in Sint-Amandsberg en overleed in december 1963 in Brussel. Hij
studeerde in Gent waar hij in 1928 promoveerde in de klassieke filologie. Na
voortgezette studie in Parijs werd hij in 1931 leraar en in 1934 hoogleraar in Gent.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Dietsche Warande en Belfort
(1932-1935).

IV 2, 105-106 De vierde satire van Persius
[Aulus Persius Flaccus, 34-62]
Uit het Latijn vertaald door Paul van de Woestijne.
Voer voor provologen: Van de Woestijne gebruikt als vroeg 20ste eeuwer de oude
term ‘klootjesvolk’.

IV 2, 107 De moeilijke vreugde [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 108 Wankelmoed [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 109 De haven [g]
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Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 110 Verlangen zonder naam [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 111 Een naam [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 112 Jong verdriet [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 2, 113-118 Fern. Debonnaires
Marnix Gijsen
met vier foto's van werk van Debonnaires (Hoofd, Tors, Badenden en Fragment).

IV 2, 119 Na het feest [g]
Paul Rogghé
IV 2, 120 Het moment [en] DE FINALE [g]
Paul Rogghé
Opgenomen in Paul Rogghé, Momenten, Steenlandt, Kortrijk [1936].

IV 2, 121-151 Kraaien hebben gekrast [slot]
M. Roelants
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IV 2, 152-153 De keerzijde. Sadisme en poëzie
M[arnix]. G[ijsen].
In een bespreking van Marnix Gijsen en Raymond Herreman, Vlaamsche verzen van
dezen tijd (zie ook III 12, 1126-1129) had Maurice Gilliams in Contact no 3 kritiek
gehad op het opnemen van ‘het onbeduidend en anemiek gedicht Het Bruidje van
Maurice Gilliams, waar de bloemlezing mee opent; dit slap lemonaadje waarschuwt
ons dadelijk dat we niet in een rijken wijnkelder zijn afgedaald.’
Gijsen prijst de snelheid waarmee het kritisch vermogen van Gilliams zich
ontwikkeld heeft, maar vindt toch Het bruidje ‘een goed gedicht dat hij zeer
onrechtvaardig behandelt.’
Van de dichter B. de Craene, die Gilliams gemist had in de bloemlezing, geeft
Gijsen een proeve ‘tot verheugenis van M. Gilliams en van alle poëzieminnende
Forumlezers.’

IV 2, 153-154 De keerzijde. Huiselijke talenten
H[erreman].
Reactie op III 12, 1126-1129, waarin Marnix Gijsen had geklaagd over het gebrek
aan temperament en liefhebberij in baldadigheid in de Vlaamse poëzie. ‘Maar de
twee dichters die alleen, en terecht, zijn onvoorwaardelijken lof mogen in ontvangst
nemen, Karel van de Woestijne en Willem Elsschot, zijn juist twee bij uitstek
huiselijke talenten. En beiden baldadigaards in hun huiselijke poëzie; zoo baldadig,
dat men ze huiselijk à rebours zou noemen, indien men niet het qualificatief “huiselijk”
zijn pejoratieve bravigheid wilde ontnemen.’ Opgenomen in Fr. Closset, Raymond
Herreman, De dichter en de criticus, Manteau, Nijgh en Van Ditmar, Brussel,
Rotterdam, 1944.

IV 2, 155 Nederland
IV 2, 156-161 Oorlogstuig
A. Roland Holst
Over de overmeestering van de mens door de techniek.
Oordeel van Du Perron en Ter Braak in BW III 132 en 436.
Opgenomen in A. Roland Holst, Uit zelfbehoud, Halcyon Pers, Maastricht, 1938;
en in A. Roland Holst, Verzamelde werken IV, Van Dishoeck, Stols, Bussum,
's-Gravenhage, 1948.
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A. Roland Holst

Clara Eggink, Roland Holst, Bloem, Ter Braak en Du Perron
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IV 2, 162-164 Sonnetten van michel-angelo
Sonnet der rijke roekeloosheid
Sonnet van de ontleding mijns wezens
Sonnet van den prijs der schoonheid
Jan. H. Eekhout
Opgenomen in Michel-Angelo, XXX sonnetten, vertaald door Jan H. Eekhout, Bosch
en Keuning, Baarn [1935].

besprekingen
Dordtsch Dagblad, 8 februari 1936.
S. Vestdijk in Groot Nederland, mei 1936, blz. 473.

IV 2, 165-170 Critiek van de blauwe knoop
Menno ter Braak over verzen
H. Marsman
Reactie op Poëzie als roes, een artikel van Menno ter Braak in Het Vaderland, 16
december 1934 (VWtB V, 368-375).
In zijn kroniek van 18 november 1934 (VWtB V, 346-353) had Ter Braak het werk
van J.A. dèr Mouw en dat van Anthonie Donker als voorbeeld genomen van
respectievelijk ‘filosofische poëzie’ en ‘sierpoëzie’.
In de kroniek van 16 december besprak hij Tuin van Eros en andere gedichten
van Jan Engelman en Nieuwe gedichten van M. Nijhoff. Hij herhaalde ‘dat de
tegenstelling “philosophische-sierpoëzie” licht werpt op allerlei dingen, die de dichters
zelf liever maskeeren door een vloed van schoonklinkende vaktermen. De dichters
hebben er immers belang bij, zich tegenover de “menigte” voor te doen als Olympiërs,
en met name de “sierdichters”; zij kunnen er om der wille van hun menschelijke
waardigheid geen genoegen mee nemen, dat hun poëzie in de eerste plaats zou dienen
om hun menschelijke eigenschappen te verbergen; daarom fabelen zij veel over hun
poëtische ontroeringen, terwijl zij den humor tegenover die fabels gewoonlijk
verliezen.’
Doorbordurend op het onderwerp dat hem sinds Démasqué der schoonheid
bezighield, vroeg Ter Braak zich af: ‘Waarom zou iemand zijn toevlucht nemen tot
de poëzie als het niet was, dat hij er zijn goede redenen voor had zich niet in proza
uit te drukken? [...] Ontkennen kunnen zelfs de vurigste apostelen van de “poësie
pure” niet, dat de oorsprong der dicht“kunst” heel weinig met “puurheid” en zeer
veel met rhythmische stuiptrekkingen en magische bezweeringsformules van doen
heeft.’
Volgens Ter Braak leeft ook bij de moderne cultuurmens ‘nog even sterk als
vroeger het verlangen om zich van de nuchterheid in den roes te ontslaan, d.w.z.
(waar het den gemiddelden Europeeschen intellectueel geldt) om zich aan de klamme
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onredelijkheid te veroorloven in de poëzie.’
Poëzie is volgens Ter Braak ‘de alleromslachtigste expressie van den
allergeciviliseerdsten roes’. Op de roes komt het aan, namelijk die situatie ‘dat men
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in zijn gezwollen machtsbewustzijn over dingen spreekt waar men anders over pleegt
te zwijgen, dat men zichzelf belangrijker, royaler, edelmoediger acht dan men in de
nuchtere werkelijkheid is, dat men ondernemender wordt in liefdeszaken dan dat
anders het geval is, dat men zijn helderheid van begrip inruilt tegen het eerste het
beste magische woord waar men tegenaan loopt, dat men zich verwant voelt aan zijn
medemensch op de zonderlingste punten en zich, anderzijds, van hem gescheiden
acht door fictieve geschillen ... alles evenzeer kenmerken van de “sierpoëzie”, d.w.z.
van de eigenlijke, “natuurlijke” vorm van poëzie.’ De ‘philosophische’ poëzie is een
‘later en zelden voorkomend stadium’. Als Jan Engelman blij is dat er ‘nog een kleine
gemeente van behoorlijke opgevoede lieden’ is ‘die het edele en schoone weten te
onderscheiden van het banale en sensationeele’, dan vindt Ter Braak die ‘heele
“kleine gemeente” trouwens een vervelende superioriteitswaan, die op niets berust
dan op het betrekkelijk zeldzame talent voor de roes in woorden.’
De eerste reactie op dit stuk, dat Ter Braak zelf ‘Forum-rijp’ vond (BW III, 101),
kwam van Du Perron op 20 december 1934 (BW III, 102-105): ‘Ik hoop dat de
omgang met [A. Roland Holst] je betere ideeën moge bijbrengen over wat een dichter
kan zijn, zoodat je dan niet meer zóó alle dichters over één kam zult scheren met
Binnendijk en Engelman, die door hun theorieën voor jou het afschrikwekkende
voorbeeld van alle dichters geworden moeten zijn. Je stuk in het Vad. las ik nl. met
zeer weinig plezier ditmaal; ik vind het een goed stuk voor jou, maar met zulke
goedkoope trucjes dat ik er zelf van schrok, ik die anders op dit gebied geheel aan
je zijde placht te staan. Je stuk over Dèr Mouw-Donker vond ik veel beter; dit is een
overdrijven in de herhaling. Vooral dat doordouwen over die roes en dat kleineeren
van de “kleine gemeente” vind ik uiterst bestrijdbaar. Iemand die zich bedrinkt aan
wat hij uit zichzelf produceert, is zeker meer waard dan iemand die een flesch port
koopt bij den kruidenier op de hoek; als deze verschillen niet meer tellen dan is
Nietzsche weer volkomen gelijk aan den kok van Royal. En wat de “keine gemeente”
betreft, mijn eigenbelang zal dit inderdaad tot het uiterste verdedigen, als WAARDE,
tegen het nivelleerende gelul van massa-vereerders in welke graad en met welke
argumenten dan ook.’ Hij adviseerde Ter Braak om nog eens de opvattingen van
Droogstoppel over dichters na te lezen als hij wilde voorkomen dat een voortgezette
poëziekroniek in Het Vaderland hem tot die nuchterheid bracht.
Op 3 januari 1935 meldde Ter Braak dat hij van Marsman ‘een heel goed stuk
over mijn “roes'theorie” ontvangen’ had. (BW III, 107). Dat is dit stuk.
Marsman bestreed het gelijkstellen van alcoholische roes en ‘de in sommige
gevallen voorkomende extatische toestand van inspiratie’ die hij juist elkaars
tegengestelde noemde. ‘De dichter schrijft niet vanuit een beneveling maar vanuit
een verhoogde luciditeit’. Hij heeft niet een ‘gevoel van macht (misschien heeft hij
wel een gevoel van onmacht), maar hij heeft werkelijk macht om gezichten op te
roepen, onvermoede verbindingen tusschen gedachten en beelden te zien, gevoelens
te registreeren die anders niet doordringen tot zijn bewustzijn.’ Ter Braak had volgens
Marsman zo'n belangstelling voor het maskeradeelement in de dichtkunst ‘omdat hij
zijn psychologische speurzin daarop oefenen kan, het element openbaring negeert
hij, omdat iedereen daartoe toegang heeft,
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althans psychologisch. Want Ter Braak, de bestrijder van het specialisme, cultiveert
het zijne zoo intensief dat hij het nog doodstreelen zal’. Marsman wou graag weten
‘welke menschelijke eigenschappen de dichters verbergen in hun werk’. Dichters
drukken zich zelden uit in specialistenbargoens; ‘ik vind zelfs dat dit - maar dan in
verstaanbare taal - veel te weinig gebeurt’, want de poëzie-kritiek in Nederland
beperkt zich meestal tot moralistische psychologie (loffelijke uitzonderingen met
‘sterke belangstelling voor het intern-poëtische leven van het vers’ zijn
merkwaardigerwijze ‘Ter Braaks mederedacteuren Van Vriesland en Vestdijk [...]
terwijl ook du Perrons gevoeligheid voor die dingen bekend is’.) Niet de dichters
lijden aan superioriteitswaan, maar Ter Braak ‘een superieur en hooghartig
intellectualist, die zich om aan de schralere regionen van zijn natuur te ontvluchten,
sinds enkele jaren in de meest fantastische, schijnbaar tellurische bochten wringt om
in godsnaam maar niet voor intellectueel door te gaan en die met verwoedheid bezig
is zich aan te stellen als ‘gewoon mensch’. ‘Waarom doet Ter Braak alsof er geen
‘hiërarchische schakeeringen’ bestaan, waarom wil Ter Braak, ‘de vijand der massa
[...] in een vlaag van nederigheid zich solidair suggereeren met de menigte die hij
als aristocratisch denker gewoonlijk niet overschat?’
Als Ter Braak zijn psychologisch vernuft eens op zichzelf zou richten, dan zou
hij misschien wel ‘onder zijn volkomen gemis aan een dionysisch element ten aanzien
van dichters en gedichten, wel een vrij duidelijk ressentiment’ vinden.
Zie ook het volgende stuk, IV 2, 171-177, en IV 3, 250-251, 251-252 en 254-257,
en IV 7, 705-708.
Opgenomen in VWM III onder de titel Menno ter Braak over verzen, en in VWtB
IV, 892-896.

IV 2, 171-177 Repliek van den nuchteren Dionysos
H. Marsman als moralist der poëzie
Menno ter Braak
Reactie op het voorgaande stuk IV 2, 165-170.
Marsman had Ter Braak verweten dat hij nog niet de volledige ontwikkeling van
Nietzsche had doorgemaakt. Maar, antwoordt Ter Braak, mijn beschouwing over
poëzie als roes heb ik bijna helemaal aan Nietzsche ontleend. En bovendien:
‘Nietzsche onderscheidt zeer terecht naast den dionysischen roes (dien Marsman
voor het gemak maar voor den roes in de plaats heeft gesteld), waardoor tooneel,
dans, muziek en ook de oorspronkelijke lyriek in haar verbinding met de muziek
worden bepaald, ook den apollynischen roes van schilderkunst, plastiek en epiek.’
Het ligt in de lijn van Marsmans betoog dat hij de speciale poëziekritiek aanbeveelt,
‘want hoe meer er op de wijze der poëziedeskundigen over de “geheimen” wordt
gesproken, hoe grooter het aanzien der dichters bij de massa der nuchteren wordt.
[...] Door b.v. de “moralistische psychologie” te verachten [...] komt men op dit
gebied al een heel eind.’
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Marsman moest Ter Braaks opvattingen over hiërarchie nog maar eens nalezen in
Politicus zonder partij.
Ter Braak had in Het Vaderland niet de ‘anti-dionysische nuchterheid’ bepleit.
‘Ik ontken dit: het was een pleidooi voor den roes, maar dien roes dan ook erkend
als roes!’
Du Perron aan Ter Braak, 8 februari 1935 (BW III, 131): ‘Die poëzie-discussie
deed me de das om. Henny heel aardig, maar vol onhandigheden; jij àl te handig. Je
ontwijkt allerlei punten waar het op aankomt en daar je èn intelligenter èn beter
dialecticus bent dan hij, ziet het er nog uit of je “gewonnen” hebt, wat ik trouwens
wel had verwacht. Maar het punt dat mij bv. het meest aan het hart gaat: ben je zoo
“gewoon” en hoor je niet tot de kleine minderheid, doe je af met een verwijzing naar
den Politicus, inplaats van er helder en loyaal op in te gaan.’
Opgenomen in VWtB IV, 317-323.

IV 2, 178-179 Orthodoxie [g]
J. van Hattum
bio- en bibliografische gegevens
Jacob van Hattum werd geboren op 10 februari 1900 in Wommels. Hij was van 1922
tot 1957 onderwijzer, de langste tijd in Amsterdam. Sindsdien is hij met vervroegd
pensioen.
Hij debuteerde in 1932 met de in eigen beheer uitgegeven bundel Baanbrekertjes,
die hij verkocht op bijeenkomsten van de Revolutionair Socialistische Partij van zijn
vriend H. Sneevliet. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Socialistische
Gids (1933), Helikon (1933, 1935), Leven en Werken (1935), Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift (1935), De Gemeenschap (1935), Groot Nederland (1935), Dietsche
Warande en Belfort (1935) en in Fundament, De Nieuwe Weg en Tijd en Taak.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC; zie ook Th. Oegema van der Wal,
Van en over Jac. van Hattum, Manteau, Brussel, 1969.
Brieven, knipsels en documenten in LM en AMVC.
Opgenomen in J. van Hattum, De pothoofdplant, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936; en in Jac. van Hattum, Verzamelde gedichten, Van Oorschot, Amsterdam,
1954.

IV 2, 180 Gebed voor den vrek [g]
J. van Hattum
Opgenomen in J. van Hattum, De pothoofdplant, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936; en in Jac. van Hattum, Verzamelde gedichten, Van Oorschot, Amsterdam,
1954.
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IV 2, 181 Kwatrijnen [g]
Lyriek wordt epiek onder één beding ...
Tusschen Uw ‘hier-zijn’ en Uw ‘weder-komen’...
J. van Hattum
IV 2, 182-197 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [2]
S. Vestdijk
IV 2, 198-200 Panopticum. De eer van grootmama
Elisabeth de Roos
Beschouwingen over Victoriaanse zeden naar aanleiding van de nagelaten roman
Inwijding van mr. C. Vosmaer (Martinus Nijhoff, Den Haag, 1888). Met een anekdote
over een Oostenrijks kindermeisje dat zei: ‘Gnädige Frau, wij moeten het kind niet
zoo aan alles laten knabbelen, sonst wird sie 'ne Mund-Erotika.’
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derde nummer
Gedateerd: Maart 1935 (Pas op 8 maart 1935 reageerde Du Perron in Parijs op dit
nummer; in een eerdere brief van dezelfde dag reageerde hij er nog niet op.)

IV 3, 201 Nederland
IV 3, 202-207 Laatste verschijning van Camoës
J. Slauerhoff
Du Perron aan Ter Braak, 12 januari 1935 (BW III, 113): ‘[Slauerhoff] had ook een
curieus “verworpen” romanfragment over Camoës-Cameron, dat ik hem sterk heb
aangeraden te plaatsen, als “inédit” na Het verboden rijk; het zou het voor- of nawoord
van dat boek hebben kunnen zijn.’
Opgenomen in VWSl V, 253-259.

IV 3, 208 Hippodrome provincial [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 3, 209 Stad aan de wadden [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 3, 210 Het kind en de stervende zeeanemoon [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 3, 211-224 Bezoek van wijdenes
E. du Perron
Wijdenes is geïnspireerd op Menno ter Braak.
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Ter Braak aan Du Perron, 9 januari 1935 (BW III, 108-109): ‘Ik las zoojuist Wijdenes
van de post, want ik was er natuurlijk zeer benieuwd naar. [...] Je karakteristiek is
zeer juist, lijkt me, zeer scherpzinnig en ook niet vrij van “gevoel”; maar ik ben het
niet meer. Ik zeg niet, dat ik het niet ben, maar er heeft iemand zoo aan mij geschift,
dat alles uit mij verdwenen is, wat muzikaal, zwijgen, vulgair, werkman, Ant is. Je
hebt een uitstekend beeld gegeven van wat jij als ter Braak ziet, en ik wist, dat je me
zoo zag. [...] Ik ben je werkelijk dankbaar voor dezen Wijdenes, want hij is een zoo
“impossible” man, dat hij, als hij afscheid van je neemt aan het slot, alleen maar
grinnikt om de “rol” die hij in de dialogen heeft gespeeld.’
Opgenomen in E. du Perron, Het land van herkomst, Querido, Amsterdam, 1935;
en in VWdP III, 351-374.

besprekingen
Zie de notitie bij IV 1, 19-30.

IV 3, 225 De zee ... [g]
B. Roest Crollius
IV 3, 226 De oude man spreekt [g]
Reinold Kuipers
Opgenomen in Reinold Kuipers, Koud vuur, Balkema, Amsterdam, 1939; en in
Reinold Kuipers, Rendez-vous met een Remington, Kroonder, Bussum, 1948.

IV 3, 227 Treurwilg in de lente [g]
F.W. van Heerikhuizen
bio- en bibliografische gegevens
Frederik Wilhelm van Heerikhuizen werd geboren op 5 oktober 1910 in Enschede
en overleed op 18 februari 1969 in Velp. Hij studeerde Nederlands in Amsterdam
en vestigde zich daarna als schrijver en leraar. Hij schreef literaire overzichtwerken
en documentaties voor de vakcursus voor de boekhandel. In 1942 gaf hij een
bloemlezing uit met werk van de nieuwe generatie, Stille opmars (Wereld-Bibliotheek,
Amsterdam). Hij promoveerde in 1961 op een proefschrift over het werk van Arthur
van Schendel.
Waarschijnlijk is dit gedicht zijn debuut.
Brieven en knipsels in LM, ook correspondentie met Ter Braak over dit gedicht,
dat op advies van Ter Braak gewijzigd werd.
Opgenomen in F.W. van Heerikhuizen, Tussen twee zomers, Van Dishoeck Bussum,
1936.
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IV 3, 250-251 Panopticum. Confidentieel
V[ictor]. E. v[an]. V[riesland].
Reactie op IV 2, 165-170 en 171-177.
In zijn antwoord aan Marsman had Ter Braak gezegd dat hij zich ‘vaak op
ressentiment jegens de physieke kracht en het daarmee samenhangend overwicht
betrapt’ had. Van Vriesland knoopt daar een paar opmerkingen aan vast over distantie
en distinctie en over kracht en vertrouwelijkheid.
‘Kracht, al is het dan maar karakterkracht en niet die van spieren, zit er echter wel
degelijk in de argeloosheid waarmee Ter Braak zijn gemis belijdt. Het is argeloos,
mannelijk en krachtig alles -, vrouwelijk en zwak zoo weinig mogelijk te onthullen.
In het openbaar althans: confidentieele onthullingen zijn meer iets voor vrouwen.’
Het stukje van R. Blijstra waar Van Vriesland naar verwijst, is een bespreking van
Herinneringen van een dommen jongen van Arthur van Schendel in De Stem,
december 1934, blz. 1218-1221 (Critisch Bulletin, blz. 354-357).

IV 3, 251-252 Panopticum. Ieder zijn roes
E. d[u]. P[erron].
Reactie op IV 2, 165-170 en 171-177.
‘De strijd over poëzie in het vorige nr. van Forum tussen Marsman en Ter Braak
is een van de onvruchtbaarste advokaterijen die een behoorlik mens heeft kunnen
bijwonen in onze literatuur.’
Reactie van Menno ter Braak in BW III, 435-436.
Opgenomen in VWdP V, 70-72.

IV 3, 253 Vlaanderen
IV 3, 254-257 De dubbel-zatte
H[erreman].
Reactie op IV 2, 165-170 en 171-177.
Herreman verwacht niet veel van de uitnodiging van Marsman aan Ter Braak om
te laten weten of hij het met de aristocratische minderheid of met de menigte houdt.
Interessanter vindt hij het probleem ‘van de hiërarchie der genres, dat tot een
weliswaar weer theoretische, maar dan toch heel wat belangwekkender schermutseling
aanleiding kan geven.’
Voorlopig stelt hij zelf een hiërarchie op: ‘het belletristisch proza, de poëzie, de
filosofie. Al dadelijk erken ik dat deze hiërarchie bij nader onderzoek geen
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steek houdt, want overal vervloeien de genres in elkander, in elk genre ook verraadt
de eene en verbergt de andere zich, verraadt en verbergt zich tegelijk de kunstenaar.
En het allerverraderlijkste is niet, zooals Ter Braak bij wijze van een wat magere
boutade laat opmerken, de dronken dichter, maar wel hij, die niet enkel schrijven
wil, maar ook nog iets zeggen wil. Hij is de dubbel-zatte.’

IV 3, 258-262 Grenzen voor de literatuur
Max Lamberty
Reactie op IV 1, 68-71.
Lamberty bestrijdt de stelling van Brulez dat de literatuur een spiegel van de wereld
moet zijn en zich ver moet houden van de bokswant van de strijders voor politieke
en sociale ideeën. ‘Bij deze stelling komt een corollair dat Brulez niet uitdrukkelijk
formuleert, maar dat er heelemaal toe behoort: de literator die partij kiest, die een
“welbepaald politiek, godsdienstig, ethisch of sociaal dogma” wil dienen [...] treedt
ipso facto buiten het gebied, of eerder buiten de “grenzen der literatuur”.’
Als Brulez een literatuurgeschiedenis zou schrijven, dan zou hij dus weg moeten
laten: ‘Dante's Divina Commedia, Demosthenes' Philippica, Bossuet's Oraisons,
Mirabeau's politieke redevoeringen, Molière's Tartuffe, een heele rij toneelstukken
van Ibsen en Bernard Shaw’ en De leeuw van Vlaanderen, verzen van Gezelle,
Albrecht Rodenbach, Adama van Scheltema, Henriette Roland Holst, Max Havelaar
en het toneel van Herman Heijermans. Brulez gelooft bovendien niet dat denkers en
dichters de wereld kunnen veranderen; hij citeerde Urbain van de Voorde die vond
dat Pascal en Dostojefski weinig bereikt hadden. Lamberty wijst op Marx, Montesqieu,
Voltaire, Rousseau en de Encyclopédie, Erasmus, Rabelais en Nietzsche.
De titel van dit stuk en de herhaalde vermelding ervan moet wel slaan op Grenzen
der literatuur, een artikel van Raymond Brulez in Dietsche Warande en Belfort, juli
1933.
Reactie van Raymond Brulez hierop in IV 4, 302-308.

IV 3, 263 Liefdegedicht [g]
René Verbeeck
bio- en bibliografische gegevens
Jozef René Antoon Verbeeck werd geboren op 18 april 1904 in Wilsele. Na studie
aan de rijksnormaalschool in Gent werd hij leraar tot 1943 en daarna lector aan een
uitgeverij.
Hij was medestichter en redacteur van De Tijdstroom en Vormen en drukte van
1937 tot 1944 zelf de serie De bladen voor de poëzie. Ten tijde van Forum publiceerde
hij ook in De Tijdstroom (1932-1934), Dietsche Warande en Belfort (1934, 1935)
en Volk (1935).
Reactie in IV 5, 506-508.
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Jan Vercammen, februari 1935

IV 3, 264-265 Het dode kindje Eric [g]
I. Veel zorgen zongen, die geruisloos kwamen ...
II. U groeten allen, waar hun dagelikse leven ...
Jan Vercammen
Opgenomen in Jan Vercammen, Het doode kindje Eric, [eigen beheer], Gijzegem,
1936; en in Jan Vercammen, Drie suites, Pro Arte, Diest, 1941.

IV 3, 266-279 Het voorbarig gesprek
R. Herreman
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IV 3, 280-287 Xenophobie
G. Walschap
Vervolg van Het morgengebed in IV 1, 75-81.

IV 3, 288 De kritikasters [g]
N.A. Drojine
IV 3, 289 Parabel [g]
N.A. Drojine
Opgenomen in A.G. Christiaens, Irrequietum, De bladen voor de poëzie, oktober
1937 [Mechelen].

IV 3, 290-298 Proeve van inleiding tot het werk van F.V. Toussaint van
Boelaere
R. Herreman
Opgenomen in Dr. Rob Roemans, Analytische bibliografie van en over F.V. Toussaint
van Boelaere, Erasmus, Gent, 1936; en in Fr. Closset, Raymond Herreman, De dichter
en de criticus, Manteau, Nijgh en Van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1944.

IV 3, 299-300 De keerzijde. Reporters-humanisme
M[aurice]. R[oelants].
Reactie op een serie artikelen van Charles d'Ydewalle in Nation Belge onder de titel
Hollande 1935. Die had geschreven: ‘La Hollande fournit des nuées de critiques.
Elle ne donne pas de poètes. Alors elle se retourne de nouveau vers le Sud [...] et
elle en voit venir Timmermans en Wies Moens, Vermeylen et Teirlinck.’
D'Ydewalle had blijkbaar niet gehoord van Gorter, Kloos, Henriette Roland Holst,
Boutens en Leopold. En ‘buigt het hoofd Slauerhoff, Marsman en Werumeus Buning:
Wies Moens wandelt aan de hand van Charles d'Ydewalle voorbij.’
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vierde nummer Gedateerd: April 1935
IV 4, 301 Vlaanderen
IV 4, 302-308 De filosoof op den ring
Raymond Brulez
Reactie op IV 3, 258-262.
Brulez bestrijdt een paar voorbeelden van Lamberty. De schrijvers die Lamberty
genoemd heeft, zijn ‘in zoover “litterair”, als zij uit de conflikten van hun wereld en
van hun tijd essentieele waarden, eeuwige motieven ontwikkelen, motieven waarvan
het zwaartepunt berust in het hart en in den geest van den mensch zelve [...] en niet
in de sociale of politieke gebeurtenissen [...]. Kortom, wij aanvaarden als “litterair”:
al wat bleek “aere perennius” te zijn.’ En Brulez vraagt zich af of Lamberty zich nog
warm kan maken voor Dantes politieke rol in de strijd tussen Welfen en Gibellijnen.
Het gedicht In alle pijn die door mij heeft gewoeld van Henriette Roland Holst
heeft Brulez wel eens in een Vlaams-nationalistisch milieu horen voordragen; in de
regel ‘O had ik socialisme nooit gekend’ was ‘socialisme’ vervangen door
‘nationalisme’.
Het voorbeeld van Marx als invloedrijk literator maakt weinig indruk op Brulez,
‘want niemand (buiten misschien Kamiel Huysmans?) zal, meen ik, er ooit aan denken
Het kapitaal binnen de grenzen der litteratuur te smokkelen.’ Evenzeer buiten de
literatuur valt Mein Kampf, en dat is er toch maar in geslaagd ‘niet alleen het
pacifistische Im Westen nichts Neues, maar zoowaar de geheele litteraire productie
der hedendaagsche Duitsche Montesquieu's, Diderots, Rousseau's en Voltaire's
schaakmat te zetten,’ en daar blijkt de waarheid uit van de stelling dat het literaire
veldgeschut niet ver draagt.
Reactie in IV 5, 497-500.

IV 4, 309-311 Levenskroniek van oom Maurits, met een korte bespiegeling,
door zijn neef, den waterklerk [g]
Fritz Francken [pseudoniem van F.E. Clijmans]
bio- en bibliografische gegevens
Frederik Eduard Clijmans werd geboren op 17 april 1893 in Antwerpen. Na studie
aan de normaalschool in Lier werd hij journalist en hulpbibliothecaris in Antwerpen.
In 1934 werd hij hoofd van de dienst voor propaganda en tourisme van Antwerpen.
Onder eigen naam schreef hij over Antwerpse geschiedenis.
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Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Vlaamsche Gids (1932) en Helikon
(1933).
Documenten, brieven en knipsels in AMVC.
Opgenomen in Fritz Francken, Verzamelde gedichten, Van Uffelen, Antwerpen,
1962.

IV 4, 312-326 Mur italien
Marcel Matthijs
Nog eens verschenen in Nederland, februari 1937, blz. 136-148.
Opgenomen in Vertellen [door R. Brulez, M. Matthijs, F. de Pillecijn, W. Putman,
M. Roelants en L. Zielens], Onze Tijd, Wereld-Bibliotheek, Brussel, Amsterdam
[1937].

bespreking
J.C. in De Gids, december 1937.

IV 4, 326-342 Genezing door aspirine
Gerard Walschap
Opgenomen in H. Marsman en E. du Perron, De korte baan, Nieuwe Nederlandsche
verhalen, Querido, Amsterdam, 1935; afzonderlijk uitgegeven als Gerard Walschap,
Genezing door aspirine, Snoeck Ducaju, Gent, 1943.

IV 4, 343-346 De keerzijde. Waarheid en zekerheid
Gerard Walschap
Beschouwingen over gelovigen en waarheidzoekers naar aanleiding van een passage
in Orkaan bij nacht van Albert Helman. Walschap ziet de kategorie van de gelovigen
verpersoonlijkt in Pascal, die van de waarheidzoekers in Montaigne. ‘Er is op aarde
geen vrede weggelegd, voor den mensch die meent, dat de afgrond tusschen Pascal
en Montaigne gedempt kan worden en dat hij zich daarvoor inspannen moet. Er is
geen vrede voor Helman ...’
In Nederlandse verhouding vindt Walschap dezelfde tegenstelling als hij Helman
vergelijkt met J. van Heugten SJ, de redacteur van Boekenschouw. ‘Helman bezeten
naar de “werkelijkheid”, Van Heugten veilig in de zekerheid. [...] Hij acht het niet
noodig zijn moraal te verantwoorden.’
Vervolgd in IV 7, 705-708.
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K. [nadere gegevens ontbreken]
In het fascistische blad Hier Dinaso, 2 maart 1935, stond in een aankondiging
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Fritz Francken, 1932

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

324
van Ernest Michels Nieuw land, Dietsche gedichten: ‘Van dit boek zijn ook
auteursexemplaren verkrijgbaar, speciaal gedrukt op zwaar Ossekop in omslag van
Amjappaperkament en door den schrijver met ossenbloed geteekend.’
K. vraagt zich af waarom Michel zo zuinig is op zijn eigen bloed en heeft een paar
vrienden om hun mening gevraagd. Die meningen geeft hij weer. ‘Persoonlijk achten
wij het initiatief van den heer Ernest Michel niet zoo kwaad. Het zou zelfs moeten
uitgebreid. Raymond Brulez zou in het vervolg onderteekenen met amandelsap,
Vermeylen met faro, Teirlinck met geuze, van Boelaere met boergonje, Timmermans
met botersaus, Claes met melk van Lullemie-degeit, Elsschot met stremsel, Zielens
met “duister bloed”, Gijsen met gedistilleerd water, Streuvels met zweet van een
Vlaamschen landman, Gilliams met lemonade; [...] de schrijver van dit stukje [zou]
liefst levenselixer nemen, ten ware men hem van over de grens van het Nieuw land
azijn zou voorstellen.’

IV 4, 349 Nederland
IV 4, 350-362 Taalverkalking
M.R.J. Brinkgreve [en] V.W.D. Schenk
Beschrijving van een merkwaardig geval van afasie met in aansluiting daarop ‘enkele
lessen die uit het onderzoek van storingen in het taalgebruik te trekken zijn.’

bio- en bibliografische gegevens
M.R.J. Brinkgreve was een classicus, die redacteur was van het tijdschrift Nederland
en ook publiceerde in extreem nationalistische periodieken uit de sfeer van Gerretson
en Arnold Meijer.
V.W.D. Schenk werd geboren op 20 mei 1902 in Meppel. Hij legde in 1929 het
artsexamen af in Utrecht en promoveerde in 1931 op een proefschrift Hemicephalie.
Was tot 1961 psychiater in Loosduinen en daarna neuropatholoog in Rotterdam. Hij
leerde Menno ter Braak kennen in de Sociëteit voor culturele samenwerking.
In de jaren 1947 en 1948 publiceerde hij ook essays over Jeroen Bosch, Erasmus
en Jeanne d'Arc en over De literator als psycholoog in de bundel Over S. Vestdijk
(De Bezige Bij, Amsterdam [1948]).
Prof. A. Grünbaum inspireerde hem om zich bezig te houden met het bestuderen
van afasieverschijnselen; tussen 1930 en 1940 bestudeerde hij samen met M.R.J.
Brinkgreve taalstoornissen.

IV 4, 363-365 Avondlijk tweegesprek tusschen den dichter en de harmonica
[g]
Victor E. van Vriesland
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Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.

besprekingen
J.C. Bloem in Den Gulden Winckel, februari 1936, blz. 10-11.
S. Vestdijk in Groot Nederland, juni 1936, blz. 560.
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant (Muiterij tegen het etmaal,
Bakker-Daamen, Den Haag, 1947):
‘Dit gedicht, waarschijnlijk wel het beste onder de Nederlandse verzen uit
Herhalingsoefeningen, toont Van Vriesland's poëtische intentie en vormgeving onder
een geheel nieuw aspect: dat van de veelzijdigheid zonder verbrokkeling, dat van de
synthetische volledigheid zonder het breed- en grootsprakige van veel van zijn
vroegere gedichten.’

IV 4, 366 Verwachting van Paschen [g]
Jan Engelman
Opgenomen in Jan Engelman, Het bezegeld hart, Querido, Amsterdam, 1937; en in
VGE.

IV 4, 367-390 Parc-aux-cerfs [1, voortgezet in 2]
S. Vestdijk
Voor het Franse versje op blz. 374 heeft Vestdijk advies ingewonnen bij deskundigen.
Oorspronkelijk had hij (S. Vestdijk aan J. Greshoff, 16 augustus 1934, brief in
LM; ook in BW III, 23):
Depuis longtemps la sauce est tarie
Chez le ministre Armagnac de Brie,
Mais par les soins royaux, à l'impromptu,
Elle lui échappe du nez au lieu du cul.

Via Ter Braak vroeg hij Du Perron of dat goed Frans was. Du Perron stelde voor
(BW III, 25):
Depuis longtemps la sauce est engloutie
Par le ministre d'Armagnac de Brie:
Mais par les soins royaux, à l'impromptu,
Elle ressort du nez au lieu du cul.

Het antwoord van Greshoff, aan wie Vestdijk ook advies gevraagd had, is niet bekend,
maar misschien is hij verantwoordelijk voor de uiteindelijke versie:
Depuis longtemps le suc est desséché
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Mais par faveur royale, à l'impromptu,
Il lui jaillit du nez au lieu du ...

Opgenomen in S. Vestdijk, De dood betrapt, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1935.
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besprekingen
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 juni 1935: ‘Tot welke
rijke schakeeringen blijkt hier Vestdijk's proza in staat, dat alle wendingen,
tusschentinten en verbluffende associaties, dialoog en beschrijving, grimmigen humor
en getrouwste afspiegeling, dramatische spanning en snijdenden zelfinkeer zoo
nauwkeurig volgt, verbeeldt en in meesterlijke, gemakkelijke taalbeheersching
objectiveert, dat het zich bij zijn inhoud aanpast gelijk een handschoen zich voegt
om een hand.’ (OV I, 489-490).
E. Elias in Provinciale Groninger Courant, 8 juni 1935.
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 570-571 (VWdP VI, 15-27).

IV 4, 391 Invernal [g]
Hendrik de Vries
IV 4, 392 Common sense [g]
Matth. Giroldi
IV 4, 393 Aestheet [g]
Matth. Giroldi
IV 4, 394-405 Else Böhler, duitsch dienstmeisje [4]
S. Vestdijk
IV 4, 406-408 Panopticum. Thea ter Braak-Poortman
M[enno]. t[er]. B[raak].
Zie ook IV 10, 1024-1025.
In de rubriek Lezerstribune van Critisch Bulletin, februari 1935, blz. 62, had het
volgende stukje gestaan:
INVIET
Het oordeel van den lezer wordt gevraagd over: Woeker en Het welkom schandaal
van P.H. Ritter; over De smalle mens van E. du Perron; over Politicus zonder partij
van M. ter Braak. De interessantste inzendingen zullen in deze rubriek worden
opgenomen.
De oproep had niet veel succes, want de boeken van Ritter moesten later besproken
worden door de vaste medewerker U. Huber Noodt, en over De smalle mens ontfermde
zich Tonia de Bilt, in het dagelijkse leven mr. M. Nijhoff geheten.
Maar voor één boek kwam de recensie uit het publiek prompt; die werd in het
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Binnendijk, Ter Braak en Willem Pijper

maartnummer geplaatst en was afkomstig van Thea Poortman, litt. cand. Het
Utrechtsch Dagblad nam het oordeel van Thea Poortman in extenso over. In dit stukje
onthult Ter Braak dat hij Thea Poortman was. Het geval doet hem denken aan het
gedicht Julia dat Kloos, Verwey, Veth en Van Eeden schreven om de toenmalige
kritiek te misleiden. In hun brochure De onbevoegdheid der Hollandsche literaire
critiek onthulden Kloos en Verwey de mystificatie. (Zie G.H. 's-Gravesande, De
geschiedenis van de Nieuwe Gids, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1956).
Reactie van Anthonie Donker in IV 5, 465-466.
Donker reageerde niet in Critisch Bulletin zelf. De recensie van Thea Poortman
komt niet voor in de inhoudsopgave van Critisch Bulletin 1935.
Opgenomen in VWtB IV, 324-327.

besprekingen
De Telegraaf, 10 april 1935.
H. Kuitenbrouwer in De Nieuwe Gemeenschap, mei 1935, blz. 250.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

328

vijfde nummer Gedateerd: Mei 1935
IV 5, 409 Nederland
IV 5, 410-426 Het instinct der intellectueelen
Menno ter Braak
Oorspronkelijk bedoeld als essay over Ortéga y Gasset (BW III, 167).
Opgenomen in Menno ter Braak, Het tweede gezicht, Boucher, 's-Gravenhage,
1935.

IV 5, 427 Laat geluk [g]
J.C. Noordstar [pseudoniem van A.J.P. Tammes]
bio- en bibliografische gegevens
Arnold Jan Pieter Tammes werd geboren op 10 juli 1907 in Groningen. Hij studeerde
rechten in Groningen, was redacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant en is nu
hoogleraar in het volkenrecht en de leer der internationale betrekkingen aan de
universiteit van Amsterdam.
Hij debuteerde in 1929 in Der Clercke Cronike met De bollenkweker. Ten tijde
van Forum publiceerde hij ook in De Vrije Bladen (1934, 1935) en in Kristal (1935).
Opgenomen in J.C. Noordstar, De zwanen en andere gedichten, Querido,
Amsterdam, 1967.

IV 5, 428 De schoone nacht [g]
Nine van der Schaaf
bio- en bibliografische gegevens
Trijntje van der Schaaf werd geboren op 29 april 1882 in Terhorne. Ze ging als
dienstmeisje naar Den Haag, en kreeg daar gelegenheid om te werken voor de akte
lager onderwijs. Ze was een tijd onderwijzeres op Ameland, maar moest daarmee
ophouden wegens ziekte. Sindsdien werd ze gesteund door de kring rondom Albert
Verwey. Ze woont sinds 1923 in Santpoort.
Opgenomen in Nine van der Schaaf, Droomvaart, Stols, 's-Gravenhage, 1943.

IV 5, 429 Zéro [g]
Matth. Giroldi
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‘Reproductie van een Duitsch kalenderblaadje, anno 1935’; illustratie in Forum IV 5, 413

Nine van der Schaaf
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IV 5, 430-454 Parc-aux-cerfs [slot]
S. Vestdijk
IV 5, 455-457 Met Tolstoi [g]
Willem van Doorn
Vertaling van Den Ryske anakoreten van de Zweedse dichter Gustav Fröding
(1860-1911).

bio- en bibliografische gegevens
Willem van Doorn werd geboren op 1 februari 1875 in Arnhem en overleed op 19
februari 1959 in Bilthoven. Hij was van 1893 tot 1903 onderwijzer; daarna tot 1940
leraar Engels in Zaandam. In 1932 promoveerde hij aan de universiteit van
Amsterdam. Hij was een van de oprichters van de Vereniging van leraren in levende
talen en schreef verscheidene schoolboeken. Hij is letterkundig medewerker van De
Groene Amsterdammer geweest en was van 1932 tot 1940 privaat-docent in de
esthetische interpretatie van poëzie aan de universiteit van Amsterdam.
Hij debuteerde in De Arbeid en werkte later mee aan De Beweging.
Brieven en knipsels in LM.
Dit gedicht werd ‘geweigerd door de redactie van De Gids, het enige tijdschrift,
dat tot dusver, zij het in bescheiden mate, voor mijn Nederlandse werk toegankelijk
was. [...] bij Willem Kloos of Frans Coenen voel ik me niet thuis.’
(Brief van Willem van Doorn aan Forum in LM).

IV 5, 458-463 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [5]
S. Vestdijk
IV 5, 464 Panopticum. Lof der domheid
H. Marsman
In Nederlandsche Bibliographie, maart 1935, had J.W.F. Werumeus Buning in een
stukje Over de ballade geschreven dat de poëzie volkser moest worden en dat er een
eind moest komen aan het intellect. De Nederlandse dichters moesten zich richten
naar het publiek. ‘Bunings thans al zeer onomwonden uitgesproken credo [betekent]
niets meer of minder dan een capitulatie van een onzer eerste dichters voor een
publiek dat nu zeer binnenkort met het volste recht kan gaan eischen dat men zijn
krachten eens beproeft in het Clinge Doorenbosch-genre.’

bespreking
J.v.R. in De Nieuwe Gemeenschap, mei 1935, blz. 252.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

IV 5, 465-466 Panopticum. Lieven Nijland redivivus
Anthonie Donker [pseudoniem van N.A. Donkersloot]
gevolgd door een commentaar van M[enno]. t[er]. B[raak].
Reactie op IV 4, 406-408.
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bio- en bibliografische gegevens
Nicolaas Anthony Donkersloot werd geboren op 8 september 1902 in Rotterdam en
overleed op 26 december 1965 in Amsterdam. Hij studeerde Nederlands in Leiden
en Utrecht en werd in 1926 leraar in Rotterdam. In 1929 promoveerde hij op het
proefschrift De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894). Van 1930 tot
1936 was hij leraar in Zuoz (Zwitserland). In 1936 werd hij hoogleraar in de
Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. In 1942 nam hij ontslag.
Na de bevrijding keerde hij terug en was onder andere ook lid van de Eerste Kamer
in de fractie van de Partij van de Arbeid.
Hij debuteerde als N.A.D. in 1917 in Rostra Gymnasiorum en als Anthonie Donker
in 1925 in De Vrije Bladen. In 1930 richtte hij Critisch Bulletin op en van 1937 tot
1940 was hij redacteur van De Stem. In 1945 richtte hij De Nieuwe Stem op. Ten
tijde van Forum publiceerde hij ook in Helikon (1932-1934), De Stem (1932-1935),
Critisch Bulletin (1932-1935), De Gids (1933, 1934), Den Gulden Winckel (1932,
1934, 1935) en Dietsche Warande en Belfort (1934).
Biografie en bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.
Toen J.C. Bloem en M. Nijhoff hun toezegging om Politicus zonder partij te
recenseren, niet waarmaakten, had Donker een beroep gedaan op de lezers ‘in de
hoop een interessant oordeel van outsiders te ontvangen’. Het leek hem namelijk
‘met het oog op de gespannen verhouding, die in literair opzicht tusschen Ter Braak
en mij bestaat’ onaangenaam dat de bespreking nog langer op zich zou laten wachten.
Het stukje van Thea Poortman was wel simplistisch en onbeholpen, maar het vatte
‘de voornaamste argumenten die tegen Ter Braak worden uitgebracht wel ongeveer
samen.’
‘Het geval herinnert minder aan de Julia-historie dan aan Lieven Nijland, onder
welk mom Van Eeden Kloos erin liet loopen met een zelfcritiek die de in de N.
Gids-redactie tegen hem bestaande bezwaren formuleerde. Ik heb Kloos en de zijnen
sindsdien niet voor onbevoegd gehouden. Ter Braaks mystificatie heb ik met eenig
vermaak, niet geheel vrij van boerenkiespijn, vernomen, ik zou echter, in het
bewustzijn der waarheid van het bovenstaande, niet weten dat er nu eigenlijk iets
van belang mee bewezen is. [...] Wie zich verder voor mijn onbevoegdheid
interesseeren, verwijs ik naar het artikel van mijn hand over Politicus zonder partij
in de Nieuwe Rott. Courant van 14 Juni 1934.’
In zijn commentaar merkt Ter Braak nog op dat hij geen ogenblik twijfelde aan
zijn eigen kwetsbaarheid. ‘Het is alleen de vraag, of Donker mijn zwakke plekken
kent en of hij niet te sociaal en te religieus is om mij opzettelijk boerenkiespijn te
bezorgen.’
Het typoscript van het stuk van Donker in collectie-Donkersloot LM.
Opgenomen in VWtB IV, 327-330.
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IV 5, 467 Vlaanderen
IV 5, 468-487 De schaduw i [besloten in 6]
F. de Pillecyn
Opgenomen in H. Marsman en E. du Perron, De korte baan, Nieuwe Nederlandsche
verhalen, Querido, Amsterdam, 1935; afzonderlijk uitgegeven als Filip de Pillecyn,
Schaduwen, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1937.

besprekingen
S. Vestdijk in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 augustus 1937.
Groot Nederland, oktober 1937.
Ernst Groenevelt in De Avondpost, 3 oktober 1937.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, november 1937.
D.A.M. Binnendijk in De Groene Amsterdammer, 1 januari 1938.

IV 5, 488-489 Februari [g]
René Verbeeck
Opgenomen in René Verbeeck, De minnaars, Steenlandt, Kortrijk, [1935].

bespreking
André Demedts in De Standaard (België), 6 maart 1937.

IV 5, 490-494 Albert van Dyck
Marnix Gijsen
met vier reproducties van werk van Albert van Dyck (Boerenmeisje, Landschap
1934, Landschap 1932 en Boerenmeisje).

IV 5, 495 O smartlijk jaar ... [g]
N.A. Drojine
opdracht
Aan F. van Hecke [Firmin van Hecke, Vlaams dichter, 1884-1961]
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Pieter G. Buckinx
bio- en bibliografische gegevens
Maria Petrus Clement Jan Gerard Buckinx werd geboren op 6 februari 1903
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Pieter G. Buckinx met zijn vrouw, 1932

in Kortessem. Hij werd in 1922 ambtenaar in Brussel. Voor de Belgische radio
verzorgde hij de rubriek Het toneelleven in Brussel en hij was docent in
toneelletterkunde aan het Instituut voor Journalistiek.
Hij debuteerde in 1922 met het toneelstuk Ina (Michels, Tongeren) en zijn eerste
bundel gedichten, De doortocht, verscheen in 1927 bij Zon, Brussel. Hij was in 1930
een van de oprichters van De Tijdstroom en in 1936 van Vormen. Van 1939 tot 1958
was hij redacteur van Dietsche Warande en Belfort. Ten tijde van Forum publiceerde
hij ook in Dietsche Warande en Belfort (1932, 1933, 1935).

IV 5, 497-500 Bespiegelingen na den ‘swing’
Max Lamberty
Reactie op IV 4, 302-308.
Lamberty constateert dat de kern van het geschil met Brulez is: ‘Brulez houdt vast
aan de beteekenis van het onderwerp, ik aan de beteekenis der manier waarop de
kunstenaar het onderwerp behandelt. Hij ziet in de kunst de zaak zelf, ik de uitvoering.
Hij ziet de Materie, ik den Vorm.’ Is het wel voldoende om ‘een “eeuwig motief” te
ontwikkelen uit de conflicten van zijn wereld en zijn tijd om een schepper van litteraire
schoonheid te worden.’ Nee, ‘het schoone is niet te scheiden van den glans van het
beeld. Het schoone is in den glans van het beeld. En de preek, de politieke
redevoering, of het liefdesverhaal kunnen schoon genoemd worden, zoodra de
gedaanten die zij voor onzen geest oproepen, glanzen, hetzij door hun plasticiteit,
hetzij door hun kracht, of hun diepte, of hun fijnheid, of hun aardigheid, om het even
of de schepper der gedaanten belang heeft gesteld in algemeen-menschelijke gegevens
of in ethische, politieke of sociale toestanden en vraagstukken, in eeuwige of in
tijdelijke motieven.’
Zie het antwoord van Brulez hierna IV 5, 501-505.
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IV 5, 501-505 De welvertinde spiegel
Raymond Brulez
Reactie op het stuk hiervoor IV 5, 497-500.
Brulez blijft bezwaar hebben tegen tendensliteratuur. Ten eerste is ze onwaar, ten
tweede blijft ze ‘van zeer betrekkelijke, zeer tijdelijke, zeer vluchtige beteekenis.’
Bij wijze van voorbeeld: ‘voor de expressionisten van 1920 gold het als een sacrosanct
dogma: dat de goede dichter tevens een humanistisch internationalist en een
rechtschapen pacifist diende te zijn. Men vrage Wies Moens wat hij thans nog over
deze postulaten denkt ...’ Ten derde blijkt tendensliteratuur weinig doelmatig.
De redactie besluit dan ‘dit onuitputtelijk debat’.

IV 5, 506-508 De keerzijde. Nota
Jan Engelman gevolgd door een Aanteekening van de redactie
Bij vergelijking tussen het Liefdegedicht van René Verbeeck in IV 3, 263 en zijn
eigen Zacht branden van de teedre lenden uit Tuin van Eros waren Engelman zoveel
overeenkomsten opgevallen, dat hij nu een Nota indient ‘voor aan Uedele geleverd’
onder andere één paar handen, een heup of leest, haren van een geurig soort en een
keel (mat ofwel pril).
In de aantekening neemt de redactie op zich om de schuld van de jonge firma
Verbeeck te vereffenen omdat die firma vermoedelijk niet bekend is ‘met het feit
dat voor oogen, heupen, haren en alle andere attributen ten behoeve van verliefden
de zoo Zuidersche firma uit het Noorden brevetten en patenten bezit, die haar vollen
eigendom garandeeren.’
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zesde nummer Gedateerd: Juni 1935 (Du Perron reageerde in Parijs
pas op 10 juni 1935 op dit nummer)
IV 6, 509 Vlaanderen
IV 6, 510-513 De ruiters [g]
Bert Decorte
bio- en bibliografische gegevens
Joannes Martinus Albert Decorte werd geboren op 2 juli 1915 in Retie. Na studie
aan een kleinseminarie werd hij winkelbediende in Antwerpen. In 1937 werd hij
ambtenaar op het ministerie van economische zaken. In 1946 ging hij over naar het
ministerie van onderwijs, waar hij in 1964 de leiding over de dienst der letteren kreeg.
Dit gedicht is zijn debuut. Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in Zoeklicht
(1935).
Biografie en bibliografie in Erik van Ruysbeek, Bert Decorte, Helios, Antwerpen
[1966].
Documenten, brieven en knipsels in AMVC en LM.
Du Perron aan Ter Braak, 10 juni 1935 (BW III, 213): ‘Dat Vlaamsche gedicht De
Ruiters, een brutale gapperij van Rimbaud's Bateau Ivre, las ik met vermaak.’
Op 11 juli 1935 (BW III, 258-259) gaf Du Perron een paar voorbeelden waaruit
het plagiaat moest blijken en noemde ook Het eeuwige schip van J. Slauerhoff ‘dat
óók zonder Rimbaud's B.I. niet ontstaan, of totaal anders geworden, zou zijn. Maar
de poëziekenners hebben de 3 gedichten maar achter elkaar te “drinken” om te weten
wat “inspiratie”, wat “inspiratie op inspiratie” en wat “afkooksel van inspiratie” is.’
Een samenvatting van de bezwaren van Du Perron ook in IV 12, 1208-1209 (ook
VWdP V, 93-94).
G[erard]. W[alschap]. reageerde gunstig op het gedicht in IV 7, 705-708: ‘een
grandioos gedicht, waarin hij op slot van zaken zichzelf en ons maar wat wijsmaakt.’
Opgenomen in Bert Decorte, Germinal, [Uilenspiegel, Hoogstraten, 1937], onder
de titel Ruiter en met de vermelding: ‘naar Bateau ivre van Arthur Rimbaud’.

IV 6, 514-533 Het jeugdavontuur van Leo Furkins
[1, voortgezet tot en met 9] R. Berghen
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bio- en bibliografische gegevens
René Leopold Berghen werd geboren op 14 april 1901 in Antwerpen. Hij bezocht
de Antwerpse normaalschool. Sinds 1945 was hij leraar.
Hij debuteerde in 1927 in Pan met de novelle De blinde. Van 1938 tot 1940 was
hij redacteur van Vormen.
Afzonderlijk uitgegeven als René Berghen, Het jeugdavontuur van Leo Furkins,
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1936.

besprekingen
Maurice Gilliams in Contact, mei 1936:
‘René Berghen beschrijft niet slecht; wanneer hij zielstoestanden poogt te ontleden,
is hij minder genietbaar.’
Lode Monteyne in De Nieuwe Gazet, 18 juni 1936.
Dietsche Warande en Belfort, september 1936, blz. 629.
Lode Monteyne in De Vlaamsche Gids, september 1936, blz. 558-559.
Anton van Duinkerken in De Tijd, 8 oktober 1936:
‘Hij drukt bij deze weinig joyeuse entrée [in de Nederlandse litteratuur] het
voetspoor van zijn leermeester, den Belgischen schrijver E. du Perron, die in zijn
dikken roman Het land van herkomst, weze het dan met onmiskenbaar talent, de
onaangenaamste mededeelingen verschafte omtrent het milieu waarin hij zijn
opvoeding genoot. [...] Men heeft hier niet te maken met het goedkoop soort
perversiteit van den pornograaf, die gaarne smerige dingen vertelt, men heeft te
maken met een perversie van de moreele normen. Op dit verschijnsel dient
tegenwoordig te worden gewezen.’
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, februari 1937.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 13 februari 1937 (VWtB VI, 325-330). R.
Blijstra in De Stem, juni 1937, blz. 649-651 (Critisch Bulletin, blz. 185-187): ‘De
poging van Berghen om, met voorbijzien van alle “vakliteratuur” die over [het
“minderwaardigheidscomplex”] in de laatste tientallen jaren ontstaan is, zuiver literair
op een probleem terug te komen, dat tijdelijk der letterkunde ontvreemd was, is
moedig. Dat hij bij deze poging niet roemloos gesneuveld is, getuigt van een enorme
zelfstandigheid.’
Victor E. van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1937 (OV II, 263-265).
Raymond Brulez in Le Nouveau Journal:
‘Il a commis l'erreur de choisir la forme fragile de la nouvelle pour contenir une
matière beaucoup trop importante.’

IV 6, 534 Nog een dag met Eric [g]
Jan Vercammen
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Opgenomen in Jan Vercammen, Het doode kindje Eric, [eigen beheer], Gijzegen,
1936; en in Jan Vercammen, Drie suites, Pro Arte, Diest, 1941.

IV 6, 535-550 De schaduw II [slot]
Filip de Pillecyn
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Bert Decorte

René Berghen
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IV 6, 551 Nederland
IV 6, 552-567 De verdwenen christen
Albert Helman [pseudoniem van L. Lichtveld]
bio- en bibliografische gegevens
Lodewijk Alphonsus Maria Lichtveld werd geboren op 7 november 1903 in
Paramaribo. In 1922 kwam hij naar Amsterdam en was een tijd onderwijzer. Hij
heeft in Spanje deelgenomen aan de strijd tegen Franco. In 1949 keerde hij terug
naar Suriname, waar hij minister is geweest. Later is hij in diplomatieke dienst gegaan.
Hij debuteerde in 1926 met Zuid-Zuidwest en is redacteur van De Gemeenschap
geweest. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in Het Amsterdamsch Weekblad
(1932), Dietsche Warande en Belfort (1932-1934), en in De Groene Amsterdammer.
Zie over hem Max Nord, Albert Helman, 1949.
Opgenomen in H. Marsman en E. du Perron, De korte baan, Querido, Amsterdam,
1935.

IV 6, 568 Voor vijftig jaar in Amsterdam [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 6, 569 Kale takken op muur [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 6, 570 In de duinen bij Waalsdorp [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 6, 571-585 Kinetikon
Gerhard Gerdes (Uit het Grieksch vertaald door-)
Dialoog tussen Socrates en Krito over de ‘archè kinètikè (dit kan ik niet
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Voorgrond: Albert Helman

vertalen [zegt Krito], maar het woordenboek beweert, dat het iets met de film van
tegenwoordig te maken heeft.)’
De dialoog wordt gevoerd in de Stoa Kineton (= Cinetone). Krito heeft les van
Barnos (= Loet C. Barnstijn, Nederlands filmproducent) op aanraden van Speiros (=
Jaap Speyer, regisseur van De Jantjes, een kasstuk uit die dagen). Zij leren Krito om
de prophilainikoi (= avantgardisten) te mijden, ‘want zij bederven de markt’.
Du Perron las met vermaak ‘dat sappig opgediend geouwehoer van Socrates’ (BW
III, 213).

bio- en bibliografische gegevens
Willem Frederik Gerhard Gerdes werd geboren op 30 mei 1914. Al tijdens zijn
gymnasiumtijd tekende hij strips voor de toverlantaren. Na zijn eindexamen in 1933
ging hij naar de Filmtechnische leergang die Joris Ivens had opgericht aan het Singel
(de lessen werden gegeven door Willem Bon en Frans Dupont), en later aan de
Keizersgracht 224 was gevestigd. Zijn eindexamenfilm Elsy of Het meisje en het
hondje werd vertoond in De Uitkijk in 1934 en bevindt zich in het Nederlands
Filmmuseum.
In 1935 en 1936 werkte hij samen met Frans Dupont in Blaricum, maar ging toen
(omdat het filmen te duur was) in de journalistiek tot 1940. Na de oorlog is hij weer
in de film gegaan en werkt nu bij Cinecentrum.
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IV 6, 586 Adagio's [g]
Voor 't eerst in 't beweegbare tooverwoud ...
Ik wandel door dichte hoven ...
Bezweringen moet ik zingen ...
Hendrik de Vries
Opgenomen in Hendrik de Vries, Nergal, De Spieghel, Het Kompas, Amsterdam,
Antwerpen [1937], zonder titel.

IV 6, 587 Oude vrouw [g]
Matth. Giroldi
IV 6, 588-608 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [6]
S. Vestdijk
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zevende nummer Gedateerd: Juli 1935 (Du Perron reageert in Parijs
pas op 9 juli 1935 op dit nummer)
IV 7, 609 Nederland
IV 7, 610-629 Albert Verwey en de idee
S. Vestdijk
Verwerkt in S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee, Stols, Rijswijk [1940].

besprekingen
De Nieuwe Gemeenschap, juli 1935, blz. 351:
[...] vergiftigd in zijn tot onnozelheid toegespitste intellectualiteit.’
E. du Perron in Groot Nederland, december 1935, blz. 563-564 (VWdP VI, 15-27).

IV 7, 630-631 Ik dacht mij in ... [g]
J. van Hattum
Opgenomen in J. van Hattum, De pothoofdplant, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 7, 632 Adreswijziging [g]
J. van Hattum
Opgenomen in G.H. 's-Gravesande, Jonge most, bloemlezing uit de gedichten van
medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum, Van Dishoeck, Bussum,
[1936].

IV 7, 633 140 pond [g]
J. van Hattum
Opgenomen in J. van Hattum, De pothoofdplant, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 7, 634-648 Mémoires van een jongeman [Fragment]
Fred Batten
opdracht
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Du Perron aan Ter Braak, 31 juli 1935 (BW III, 16): ‘Ik las die novelle van Fred
Batten en vond het niet zóó “Ducroo” als jij; ik vond het hier en daar zelfs bepaald
aardig. Is er geen enkel stuk uit te gebruiken voor Forum?’ Op de redactie-envelop
waarin het complete verhaal werd rondgestuurd, wordt het in het handschrift van
mevrouw Ter Braak Jeugd in ambtelijke tuinen genoemd. Op de envelop staat in het
handschrift van S. Vestdijk: ‘Sterk tegen om in z'n geheel te plaatsen. Staan
uitmuntende dingen in, maar ook veel pretentieus en onrijp gezwam; bovendien veel
te lang en dan nog niet een “geheel”. Overigens zonder twijfel talentvol! Is 't niet
wat voor een cahier van De Vrije Bladen? (met 't oog o/d omvang)’

bio- en bibliografische gegevens
Frederik Eduard Anton Batten werd geboren op 26 december 1910 in Batavia. Hij
bracht zijn jeugd door op Java tot juli 1926 en verbleef sindsdien in Nederland. In
1931 richtte hij een grote expositie in over Louis Couperus en verzorgde een speciaal
Couperusnummer van het Haagse scholierenblad De Schakelaar, waar van het latere
Forum Menno ter Braak, Rudie van Lier en E. du Perron aan meewerkten. Hij
studeerde Nederlands in Leiden van 1933 tot 1941 en van 1956 tot 1966. Hij was
bevriend met Rudie van Lier.
Hij debuteerde in De Nieuwe Gids (1932) met gedichten en werkte ten tijde van
Forum mee aan De Nieuwe Gids (1933, 1935) en Groot Nederland (1935). Hij was
een van de redacteuren van het Verzameld werk van E. du Perron en schreef daarvoor
de bibliografie in deel VII.
Documenten en brieven in LM en AMVC.

besprekingen
Anton van Duinkerken in De Tijd, 16 juli 1935:
‘Niet alleen door de keuze van zijn onderwerp, ook door de manier, waarop hij
dit behandelt, toont Fred Batten zich een zwak epigoon van zijn leermeester [Du
Perron]. De herinneringen zijn, als bij Du Perron, gedeeltelijk van sexueelen aard.
[...] Wij veroorlooven ons eenige citaten, doch de goede smaak dwingt ons in dit
opzicht tot spaarzaamheid. [...] De herinneringen aan zijn jeugd verlokken den
schrijver “naar een gevoel, dat bijna met moedwil mijn toekomst verkracht, o,
verouderde maagd van mijn jeugd.” Onderwijl ziet hij de Europeesche menschen als
“aangekleede spiernaakte wezens”. Voorbijgaande vrouwen qualificeert hij op een
wijze, die wij niet wenschen aan te halen in een dagblad.’ (Het laatste slaat op de
regels: ‘Er zijn vrouwen met een gang of zij nooit bloeden: aan mijn ramen gaan
anderen voorbij, die bij één streeling vrucht zouden dragen.’)
De Nieuwe Gemeenschap, juli 1935, blz. 351:
‘[...] zweterige dagdromen van ranzige knapen die in een glad stijltje glibberige
modder spuien, op het voorbeeld van den redacteur Vestdijk die grijnzend voortgaat
met zijn perfect uitgevoerde ingetoomde pornografie.’
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Menno ter Braak
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Rede gehouden op het Congres van schrijvers in Parijs, 22 juni 1935.
Het Internationale Schrijverscongres ter Verdediging van de Cultuur in Parijs werd
op 21 juni geopend met een toespraak van André Gide. Ter Braak versloeg het voor
Het Vaderland van 24 en 25 juni 1935.
Zie ook VWtB IV, 578-587 en VWdP V, 77-83.

besprekingen
E. du Perron in Groot Nederland, februari 1936, blz. 171-172.
De Nieuwe Gemeenschap, juli 1935, blz. 351.
H. van Loon in De Gids, augustus 1935, blz. 239-245.

IV 7, 655-668 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [7]
S. Vestdijk
IV 7, 669-670 Panopticum. Ons volkskarakter
M[enno]. t[er]. B[raak].
Opmerkingen naar aanleiding van het gedrag van de Nederlandse delegatie (Top
Naeff en Johan Koning) op het PEN-congres in Barcelona. Ze hadden tegen een
motie gestemd waarin geprotesteerd werd tegen het gevangenhouden van schrijvers
in Duitsland.
‘Ziehier de Hollandsche voorzichtigheid en objectiviteit, als zij het karakter
aannemen van handlanger- en helerschap. Men “doet niet mee”, men doet vooral
ook niet aan politiek, men is alleen menschelijk, zooals men in een deftige straat te
Dordrecht menschelijk is; men jammert in z.g. psychologische romans over de misère
van mislukte huwelijken en men laat Renn en Ossietzky kalmweg, waar zij zijn,
omdat men de quaestie nog niet goed bestudeeren kon, ... omdat men het zoo dròk
had ...’
Ludwig Renn (ps. van Arnold Vieth von Golssenau), een communistisch schrijver,
en Carl von Ossietzky, pacifistisch schrijver (Nobelprijs voor de vrede, 1935),
bevonden zich allebei in Duitse gevangenschap.
‘En voorts was daar onze aloude Maatschappij der Ned. Letterkunde, met haar
bijna-jaarlijksche, maar ditmaal toch weer uitzonderlijk-geregisseerde blamage.’ De
Commissie voor schoone letteren van de Maatschappij (Lodewijk van Deyssel,
Geerten Gossaert, Dirk Coster, M. Nijhoff, Anton van Duinkerken, Jo van
Dullemen-de Wit en J.W.F. Werumeus Buning) had eenstemmig besloten het
hoofdbestuur te adviseren om de C.W. van der Hoogtprijs toe te kennen ‘aan den
dichter H. Marsman voor zijn bundel Porta nigra, mede beschouwd in verband met
de vorige geschriften van dezen auteur, die als een der meest vooraanstaande
bewerkers van de jongste vernieuwing der Nederlandsche dichtkunst kan worden
beschouwd.’ Deze prijs, een aanmoedigingsprijs, kwam hem toe ‘omdat de dichter
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te overwinnen.’
Maar nadat de commissie zover was op 19 april 1935, kwam er op 21 mei een
brief van het hoofdbestuur dat ‘overwegende bezwaren’ maakte om het advies
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op te volgen. ‘Die bezwaren golden niet het aanbevolen werk als zoodanig [...] maar
de voorgedragene was in de Groene Amsterdammer van 11 Juli 1931, naar aanleiding
van de bekroning indertijd van Van Schendel, zoodanig tegen de Commissie, het
Bestuur en de Maatschappij uitgevaren, dat met zijne gezindheid rekening moest
worden gehouden, en dat men, zoo hem de prijs werd verleend, hem enkel nieuwe
stof tot beklag en aanklacht zou geven en het gelijk dus aan zijn kant zou brengen.’
Het bestuur zou de prijs niet toekennen. Op 6 juni 1935 antwoordde de commissie
dat zij het eerste advies, en met meer klem dan eerst, herhaalde, immers: ‘Wij zijn
een Commissie van Schoone Letteren en niet van onschoone kibbelpartijtjes. Dat de
heer Marsman, in zijn aangehaald stuk, zich op minder aangename wijze heeft doen
kennen, zijn wij geneigd te beamen; wellicht zou dit stuk aanleiding kunnen zijn
hem als lid der Maatschappij voorloopig te weren; maar dergelijke zaken kunnen
geen invloed uitoefenen op een aanbeveling, die uitsluitend op aesthetische
waardeering behoort te berusten.’
Zie voor een protestschrijven van 106 schrijvers (waaronder ook alle leden van
de commissie voor schone letteren) Schrijvers prentenboek 4, H. Marsman,
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1960,
blz. 31.
Prof. dr. J.J.L. Duyvendak zei op de jaarvergadering dat de Maatschappij geen
prijs voor goede manieren hoeft toe te kennen, maar voor goede letterkunde. Hij trad
af als lid van het hoofdbestuur, evenals later prof. dr. Jan de Vries, die voorzitter van
het bestuur was.
De leden Veth, Van Blankensteyn, Dominicus, De Vooys en Stokvis dienden een
motie in waarin de houding van het bestuur werd betreurd; de vergadering stemde
die motie af met 45 tegen 39 stemmen. Maar ‘na de pauze, waarin 't noenmaal is
gebruikt, deelt de voorzitter mede, dat 't bestuur tot 't inzicht is gekomen, dat 't niet
had moeten meestemmen. Door een misverstand was het (behalve de voorzitter) tot
meestemmen overgegaan. Het neemt dus zijn 6 stemmen terug, en zoo wordt de
verhouding van voor- en tegenstanders 39 tegen 39. [...] Zoo krijgt de voorzitter te
beslissen. Hij verklaart zich tegen de motie, waarmee de motie is verworpen.’ (Alle
citaten uit Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde te Leiden, 1935). (De woede van Marsman was in 1931 gewekt toen de
Maatschappij, ‘een troep deels zeer middelmatigen’ deze aanmoedigingsprijs voor
jonge dichters toegekend had aan de 57-jarige Arthur van Schendel voor zijn
Fregatschip Johanna Maria; het bestuur nam 't argument van de commissie over
dat hij wel niet jong meer was, maar nu tevoorschijn was getreden ‘met een arbeid
die niet alleen als een product van persoonlijke hernieuwing en verjonging van zijn
schrijversbloed, maar die vooral als een voorbeeldig bewijs ons volk kan worden
voorgehouden, dat ook in het Nederlandsch moderne taal en modern gevoelsleven
kunnen samenliggen zonder elkaar te verwilderen en afbreuk te doen.’ De commissie
wilde zich niet bepalen ‘tot een wikken en wegen van vaak met letterkunde niets uit
te staan hebbende producten van jeugdige scribenten, waar aanmoediging slechts
het verkeerde gevolg zou kunnen hebben de opgeblazenheid nog maar te vergrooten’.
Het mooie van de hoofdpersoon in het Fregatschip was dat zijn gevoelsleven al
evenmin ontaardde ‘tot de ondiepe
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aandoenlijkheid, waar een voorgaande eeuw soms zoo gaarne behagen in schepte,
als in de tenslotte even ondiepe aandoeningsloosheid, waar een latere generatie, kil
en kras, een eer in stelt.’
Marsman wees er in De Groene Amsterdammer van 11 juli 1931 op dat in 1931
verschenen waren Sine nomine van Jan Engelman, Serenade, Saturnus en Schuim
en asch van J. Slauerhoff en Carnaval der burgers van Menno ter Braak. De
Maatschappij had vroeger de prijs ook al onthouden aan Paul van Ostaijen, J.W.F.
Werumeus Buning, J.C. Bloem, Marnix Gijsen, A. Roland Holst, Albert Helman,
M. Nijhoff, Hendrik de Vries, Herman van den Bergh en hem wel gegund aan
Anthonie Donker, Antoon Coolen, Herman de Man, Aart van der Leeuw en Dirk
Coster.
Marsman schreef dat deze redenering de bedoeling van C.W. van der Hoogt schond,
en krenkend moest zijn voor Van Schendel als schrijver van ‘een voluit prachtig en
reeds nu klassiek boek als zijn Fregatschip.’ Hij kon niet anders doen ‘dan zijn diepe
verontwaardiging en diepe verachting uitspreken, vooral voor den geest der
motiveering; wij, opgeblazen gelijk God ons schiep, noemen dat stuk, “kil en kras”,
een infaam gearriveerd rotstuk.’)
Het besluit van 1935 leidde overigens tot een diepgaand conflict in de Maatschappij
(zie Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 september 1935) en in 1936 kreeg de
commissie toch haar zin en werd Marsman alsnog de prijs toegekend. Ter Braak
noemt in zijn stuk het besluit van de Maatschappij ‘de wraak van wassenbeelden’;
‘het zijn de doode zielen, die hun recht opeischen óók te bestaan, op hun manier
macht uit te oefenen in de polders.’
Zie ook IV 8, 748-750; en E. du Perron, Blocnote klein formaat, blz. 156-158.
Verder Menno ter Braak in Het Vaderland, 13 en 14 mei 1935, met reacties van
anderen.
De Nieuwe Eeuw, mei 1935 en 20 juni 1935.
F.C. Dominicus in Het Vaderland, 1 juli 1935.
E. Elias in Haagsche Post, 3 augustus 1935.
Opgenomen in VWtB IV, 587-589.

IV 7, 671 Vlaanderen
IV 7, 672-678 Weekend te Felixstowe
Van Uytvanck
IV 7, 679 Zelfmoord des zeemans [g]
Op een motief van Paul van Ostayen
J. Verbrugge
Opgenomen in Frans Buyle, De steen der wijzen, De Sikkel, Antwerpen, 1937.
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IV 7, 680 De gevangene [g]
Ludo Poplemont
bio- en bibliografische gegevens
Louis Charles Jean Poplemont werd geboren op 11 februari 1905 in Anderlecht. Hij
was kleermaker.
Documenten in AMVC.
Opgenomen in Ludo Poplemont, Het doorzichtig masker, De Bladen voor de
Poëzie, derde jaargang, no. 3, maart 1939, [Mechelen].

IV 7, 681 Korte duur [g]
Paul Rogghé
IV 7, 682-704 Het jeugdavontuur van Leo Furkins [2]
R. Berghen
IV 7, 705-708 De keerzijde. Toepassingen op de leer over waarheid en
zekerheid
G[erard]. W[alschap].
Vervolg van IV 4, 443-446.
Walschap reageert hier vooral op de discussie over poëzie als roes (zie IV 2,
165-170 en de notitie daarbij) en stelt nu Marsman tegenover Helman.

bespreking
De Nieuwe Gemeenschap, juli 1935, blz. 351:
‘Walschap toont in zijn Panopticumbijdragen dat de Forum-invloed hem geestelijk
al uit het lood heeft geslagen.’
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achtste nummer Gedateerd: Augustus 1935
IV 8, 709 Vlaanderen
IV 8, 710-711 De paarden [g]
André Demedts
Opgenomen in André Demedts, Kleine keuze, De Bladen voor de Poëzie, eerste
jaargang, no. 5, juli 1937, [Eenhoorn, Mechelen]; en in Vaarwel, Die Poorte,
Oude-God, 1940.

IV 8, 712-719 Eindelijk ‘more brains’
Kan. Amaat Joos met inleiding en commentariërende noten van de
redactie.
Dit is een samenvatting van een lezing over De uiting der gevoelens die Joos in de
Koninklijke Vlaamsche academie gehouden had. De kanunnik stelt tegenover elkaar
de geest die ‘uiteraard centripetaal’ is en ‘ons gemoed, dat centrifugaal is.’ De
gevoelens zijn soms te raden en soms drukt één uiting meer dan één gevoel uit; de
kanunnik geeft daar wat voorbeelden van:
‘Men krabt in zijn haar, niet alleen bij een ingewikkelden toestand, maar ook als
men jeukte gevoelt.
Wanneer wordt er gegaapt? Bij honger zoowel als bij vaak en verveling.’
Bij dit soort waarnemingen maakt de redactie opmerkingen als: ‘Hier stelt zich
de vraag hoe bijv. de kaalhoofdigen zich te gedragen hebben [...]. De oplossing
voorgestaan in dit dubbele geval door Kan. A. Joos kan hier niet toegepast worden
zooals ten overvloede blijkt uit het psychologisch zeer juist volkslied: “En die geen
haar en heeft / Moet zich niet krabben.”’
De redactie besluit met de opmerking dat met deze toespraak ‘voor een goed deel
[is] tegemoet gekomen aan de verzuchting van het werkend academielid Vermeylen,
dat wij Vlamingen zouden zijn om Europeeërs te worden en ging zijn wensch in
vervulling “More brains”.’
De wens dat Vlamingen Europeanen zouden zijn, had Vermeylen in 1900
uitgesproken in zijn artikel Vlaamsche en Europeesche beweging. Voor More brains
zie de notitie bij III 10, 924-925.

bio- en bibliografische gegevens
Amaat Honoré Joos werd geboren op 3 mei 1855 in Hamme aan de Durme en overleed
op 15 augustus 1937 in Gent. Hij was achtereenvolgens leraar, directeur van de
rijksnormaalschool in Sint Niklaas en rector van de zusters Josephinnen in Gent. Hij
leidde van 1899 tot 1901 het maandblad Vlaamsche
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Zanten, maar is vooral bekend om zijn Waasch Idioticon van 1900.
Opgenomen (minus de commentaren van de Vlaamse Forumredactie) in Verslagen
en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde,
1935, blz. 214, e.v.

IV 8, 720 Overgave en rust [g]
Paul de Vree
bio- en bibliografische gegevens
Paul de Vree werd geboren op 13 november 1909 in Antwerpen. Hij is nor
maalschoolleraar in Antwerpen.
Hij was redacteur van De Tijdstroom, Vormen en Golfslag. Ten tijde van Forum
publiceerde hij ook in Dietsche Warande en Belfort (1933, 1935) en De Tijdstroom
(1934).
Opgenomen in Paul de Vree, Het blanke waaien, De Bladen voor de Poëzie, eerste
jaargang, no. 1, maart 1937, [Eenhoorn, Mechelen].

IV 8, 721 Vaarwel aan de jeugd [g]
Herreman
Opgenomen in R. Herreman, Het helder gelaat, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1937.

IV 8, 722-747 Het jeugdavontuur van Leo Furkins [3]
R. Berghen
IV 8, 748-750 De keerzijde. Lichte stijging van den kostprijs der vrijheid
G[erard]. W[alschap].
Reactie op IV 7, 669-670 en het protest van 106 schrijvers (genoemd in de notitie
daarbij) in de vorm van een open brief aan Marsman.
Walschap schrijft dat zijn naam niet voorkomt op het schrijversprotest, maar die
staat er wel onder.
Walschap is het niet eens met de laatste woorden van het protest: ‘dat dit besluit
een bedreiging inhoudt van het vrije woord des schrijvers, door hen beschouwd als
een geestelijk goed dat in dezen tijd meer dan ooit dient te worden beschermd, vooral
door letterlievende organisaties.’
Hij vindt dat hij de prijs voor zijn eigen vrijheid gegeven heeft, maar weet ook
zeker dat hij voor die prijs niets anders koopt ‘dan het paar vierkante meter terrein,
dat een man noodig heeft om man te zijn, zichzelven niet te moeten verachten, niet
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gekregen. [...] Mij hindert een nieuw gekwijl, dat de vrijheid bedreigd acht, waar een
man slechts opgeroepen wordt om de gevolgen
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Kanunnik Amaat Joos

Ed. Hoornik

van zijn daden te dragen en zijn volle verantwoordelijkheid op te nemen. Het geeft
mij den indruk met lieden te doen te hebben, die niet meer dapper zullen zijn, van
zoodra zij weten dat men hun iets zal doen. Ik wil tot dezulken niet behooren. [...]
Uw geval, waarde Marsman, heeft in het geheel niets te maken met de
vrijheidsberoovingen in Italië, Duitschland en Rusland. Daar is de vrijheid opgeheven.
Indien uw geval symptomatisch ware, zou men hoogstens kunnen vaststellen, dat op
de Nederlandsche markt de vrijheid ietwat duurder geworden is. [...] Gij hebt de
Maatschappij beleedigd. En degelijk. Het zou, vanwege de Maatschappij, een
erkenning zijn, dat een beleediging van u werkelijk een beleediging is, indien zij op
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u daarvoor een “strafmaatregel” toepaste. Gij zijt niet iemand die alleen slaat wie
niet terugslaat. Gij zijt ook mans genoeg om de gevolgen van uw daden te dragen.
[...] Ik had slechts willen protesteeren tegen de krenterige bekrompenheid van het
wraakje dat de Maatschappij op u genomen heeft, tegen haar bestraffen van uw
polemische manieren, waar zij uw poëtische verdiensten had te erkennen, tegen het
niet uitvoeren van een opdracht in den geest van haren opdrachtgever.’
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IV 8, 751 Nederland
IV 8, 752-777 De dialektiek van de vooruitgang [1, besloten in 9]
Bijdrage tot het ontwikkelings- en ondergangsbegrip in de geschiedenis
Jan Romein
Dit is de uitwerking van een voordracht voor de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde.
J. Romein aan Menno ter Braak, 18 juni 1935 (Brief in LM): ‘Voor mijzelf heeft
het stuk, zoals het er nu ligt, enigszins de waarde van een “belijdenis” en ik zie daarin
de subjektieve verontschuldiging, dat I niet zo héél strak met II verbonden is, voor
het uiterlijk althans.’
Op de redactie-envelop waarin het stuk was rondgestuurd, schreef S. Vestdijk:
‘Uitstekend art., maar ongeschikt voor ons, te wetenschappelijk. (te lang ook)’ Ter
Braak aan Du Perron, 25 juli 1935 (BW III, 274): ‘Het is nog een beetje docentenstijl,
maar, vooral waar hij over zijn eigen theorie begint, concreet en zeer boeiend.’
Du Perron aan Ter Braak, 28 september 1935 (BW III, 295): ‘Het stuk van Romein
vind ik flink vervelend. Het mag een goed stuk zijn, in dit geval ben ik het met Vic
en Vestdijk eens, dat het niets voor Forum was. Het is anti-Forum in stijl en opzet,
en 3 × te lang voor wat het beteekent (in ieder verband beschouwd).’

bio- en bibliografische gegevens
Jan Romein werd geboren op 30 oktober 1893 in Rotterdam en overleed op 16 juli
1962 in Amsterdam. Hij studeerde eerst theologie in Leiden, maar zwaaide in 1914
om naar geschiedenis en Russisch. In 1924 promoveerde hij bij de slavist N. van
Wijk. Hij was een paar jaar redacteur van De Tribune en
buitenlands-overzichtschrijver van De Groene Amsterdammer en Groot Nederland.
In 1939 werd hij hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis aan de universiteit van
Amsterdam; in 1942 ontsloegen de Duitsers hem. In 1945 keerde hij terug, nu met
de leeropdracht nieuwe en theoretische geschiedenis.
Zie over hem De Nieuwe Stem, november en december 1962.
Opgenomen in Jan Romein, Het onvoltooid verleden, Querido, Amsterdam, 1937.

IV 8, 778-779 Sterilisatie [g]
Ed. Hoornik
bio- en bibliografische gegevens
Eduard Jozef Antonie Maria Hoornik werd geboren op 9 maart 1910 in Den Haag.
Na een korte studietijd in Leiden werd hij journalist, eerst bij De Tijd, later bij het
Algemeen Handelsblad. Na de inval van de Duitsers in 1940 nam
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hij ontslag en ging in de illegaliteit. Hij werd gearresteerd en verbleef in de
concentratiekampen Vught en Dachau. Na de bevrijding werd hij redacteur van Vrij
Nederland en daarna werd hij perschef van de Stichting voor Culturele Samenwerking
en redacteur van Delta.
Hij debuteerde in een Leids studentenblad en werkte ten tijde van Forum mee aan
Het Venster (1932), De Nieuwe Gemeenschap (1934) en De Gemeenschap (1935).
Hij is nu redacteur van De Gids.
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Brieven, documenten en knipsels in LM en AMVC.
Opgenomen in Ed. Hoornik, Het keerpunt, Rozenbeek en Venemans, Hilversum,
1936 [De Vrije Bladen XIII, schrift 6].

IV 8, 780-788 Maria Concepcion
F.C. Terborgh
Opgenomen in F.C. Terborgh, De condottiere, gedrukt door de paters Lazaristen in
Peking, 1940; en in F.C. Terborgh, De condottiere en andere verhalen gevolgd door
Le petit château, Boucher, 's-Gravenhage, 1960.

IV 8, 789 Stilleven in café [g]
Taeke de Groot
IV 8, 790 The man who kept his form [g]
(Galsworthy)
Rudolf Escher
Uit de titel van het gedicht is een citaat uit de novelle The man who kept his form
weggevallen. Er had moeten staan:
THE MAN WHO KEPT HIS FORM
‘Living this sort of life, he yet
seemed exactly what he used to be in fact, he had kept his form.’
(Galsworthy)

bio- en bibliografische gegevens
Rudolf George Escher werd geboren op 8 januari 1912 in Amsterdam. Hij woonde
tot 1921 in Indonesië. Van 1931 tot 1937 bezocht hij het Toonkunst-conservatorium
in Rotterdam, waar Willem Pijper van wie hij compositielessen kreeg, directeur was.
Tot 1940 woonde hij in Rotterdam. Tijdens de oorlog leefde hij afwisselend
teruggetrokken en ondergedoken. Na de bevrijding werkte hij een jaar bij De Groene
Amsterdammer en had bestuursfuncties in de muziekwereld. Sedert 1964 is hij
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wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor Muziekwetenschap der
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Hij debuteerde in het meinummer van Helikon, 1935. Toen kwam Forum. ‘Mijn
toenmalige buurman aan de Leuvehaven te Rotterdam, Victor van Vries-
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land, belde op een middag aan om mij plechtig mede te delen: “Meneer Escher, u
bent gedrukt”.’ Hij verzorgde in 1967 de uitgave van J.C. Noordstar, De zwanen en
andere gedichten bij Querido, Amsterdam.
Met veel veranderingen opgenomen in Rudolf Escher, Gedichten, Helikon no 6,
Boosten en Stols, Maastricht en Brussel, 1937.

IV 8, 791-818 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [8]
S. Vestdijk
IV 8, 819-822 Panopticum. Wetenschappelijke bijdrage tot de rhythmologie
S. V[estdijk].
opdracht
Voor Garmt Stuiveling [zie ook III 8, 728-733]
Verslag van een onderzoek naar een bepaalde vorm van rijmverdoezeling bij J.H.
Leopold.
Zie ook IV 10, 1025-1026.
Opgenomen in S. Vestdijk, De Poolsche ruiter, Kroonder, Bussum, 1946.

IV 8, 822-824 Panopticum. De kaarten en het spel
M[enno]. t[er]. B[raak].
Vergelijking van de Pages de journal van André Gide met Nederlands geestesmerk
van J.H. Huizinga.
‘Naïef zijn zij beide, anti-heroïsch eveneens (in den zin van: gericht tegen de
phraseologie van de dikke helden à la Goering); maar de kardinale vraag is, waarvoor
naïveteit en anti-heroïsme moeten dienen. Bij Huizinga nu dienen zij om den man,
die zich in hart en nieren burger, d.i. bourgeois voelt, een motief te verschaffen zijn
conservatisme en afkeer van de rumoerende “zwak gewortelden in het maatschappelijk
leven” cultureel te rechtvaardigen; bij Gide daarentegen dienen zij om den geboren
bourgeois te verlossen van de obsessie, die zijn privilege langzamerhand voor hem
geworden is.’
In 1934 was in Parijs het Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes
gesticht. Du Perron wilde J.H. Huizinga bij dit comité betrekken en vroeg Ter Braak
of die contact met hem wilde zoeken. Maar Ter Braak voelde niets voor ‘samenwerken
met dezen Leidschen gaga-heer’ (BW III, 241) en schreef op 11 juli 1935 (BW III,
255): ‘ik heb onlangs met den man in quaestie gesproken, en ik weet dus, hoe hij
iedere letter van jou en mij als kinderachtige en zelfs weerzinwekkende kletspraat
beschouwt, omdat wij niet zijn “gevestigde waarden” likkebaardend onderschrijven.
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En als Huizinga het verdomt zich tegen het fascisme te organiseeren, dan is dat niet
sympathiek; hij wenscht alleen niet gecompromitteerd te worden door mogelijke
“andersdenkenden”.’ Zie over Du Perron en het Comité de vigilance ook Annie
Romein-Verschoor, De onzekeren, in De Gids, april-mei 1969, blz. 183-194.
Opgenomen in VWtB IV, 589-592.
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negende nummer Gedateerd: September 1935 (Du Perron las dit
nummer pas op 28 september, maar dat kan het exemplaar geweest
zijn dat thuis klaarlag terwijl hij in Brussel en in Den Haag was BW III, 295)
IV 9, 825 Nederland
IV 9, 826 De enthousiast [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 9, 827 Het schip Merula [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 9, 828-855 De dialektiek van de vooruitgang [slot]
Jan Romein
IV 9, 856 Homo academicus [g]
C.L. Sciarone
IV 9, 857 De ouders [g]
C.L. Sciarone
IV 9, 858-886 Else Böhler, duitsch dienstmeisje [9]
S. Vestdijk
IV 9, 887-890 Panopticum. Aesthetisch-historisch
M[enno]. t[er]. B[raak].
Over de verhouding tussen de esthetische en de historische visie, naar aanleiding
van de Rembrandttentoonstelling in het Rijksmuseum.
Opgenomen in VWtB IV, 594-598.
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IV 9, 891 Vlaanderen
IV 9, 892-907 Doppen [1, besloten in 10]
Marcel Matthijs
Afzonderlijk uitgegeven als Marcel Matthijs, Doppen, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam, 1936.

besprekingen
De Groene Amsterdammer, 7 november 1936.
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, februari 1937.
Han G. Hoekstra in Den Gulden Winckel, februari 1937, blz. 14:
‘Er staan sterke bladzijden in dit bitse en boeiende boekje.’
Groninger Dagblad, 13 februari 1937.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 14 februari 1937 (VWtB VI, 325-330):
‘Zijn geschiedenis is aardig verteld, verraadt gevoel voor humor, is in dezen vorm
een episode uit de werkeloosheid, waaraan men best geloof kan hechten; maar de
tragische situatie van Laarmans uit Lijmen en van Laarmans uit Kaas mist men hier
te eenenmale in de uitbeelding van den mijnwerker Leo Vercruysse.’

IV 9, 908 De slotvoogdes [g]
V.J. Brunclair
Opgenomen in Victor J. Brunclair, Sluiereffekten, Mercurius, Antwerpen, [1936].

IV 9, 909 De knecht [g]
V.J. Brunclair
Opgenomen in Victor J. Brunclair, Sluiereffekten, Mercurius, Antwerpen, [1936].

IV 9, 910-928 Het jeugdavontuur van Leo Furkins [slot]
R. Berghen
IV 9, 929 Oosters landschap [g]
Maurits L. Peeters
bio- en bibliografische gegevens
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Maurits Lambertus Ludovicus Peeters werd geboren op 11 augustus 1914 in
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Maurits Peeters

Victor J. en Gusta Brunclair

Vorst. Na een beginperiode als dichter wijdde hij zich aan het schrijven van
kinderboeken. Hij is onderwijzer.
Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Tijdstroom (1933, 1934), Dietsche
Warande en Belfort (1934, 1935) en Zoeklicht (1935).
Opgenomen in Maurits L. Peeters, Rond het gehucht, [eigen beheer, 1936].

IV 9, 930 Het aanschijn van het leven [g]
P. Rogghé
IV 9, 931-932 De keerzijde. Over echtelijke liefde
M[aurice]. R[oelants].
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Naar aanleiding van artikelen van mevrouw Stephanie Claes-Vetter waarin ze het
opnam voor het werk van haar man, Ernest Claes.
Zie verder IV 10, 970-972.
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tiende nummer Gedateerd: October 1935 (Dit nummer heeft Du
Perron in Parijs op 9 oktober ontvangen)
IV 10, 933 Vlaanderen
IV 10, 934-938 Het Verzaken
R. Herreman
Vervolgd in IV 12, 1134-1143.
Opgenomen in Fr. Closset, Raymond Herreman, De dichter en de criticus, Manteau,
Nijgh en Van Ditmar, Brussel, Rotterdam, 1944.

IV 10, 939 De Onverschillige [g]
J. Verbruggen
Opgenomen in Frans Buyle, De steen der wijzen, De Sikkel, Antwerpen, 1937.

IV 10, 940-969 Doppen [slot]
Marcel Matthijs
IV 10, 970-972 De keerzijde. Over keerzijdetjes en tutti quanti
M[aurice]. R[oelants].
Roelants bekijkt een paar reacties op De keerzijde.
Johan de Maegt van Het Laatste Nieuws ‘houdt niet van stof en strijd en zeker
niet van het stof van den strijd, ook niet van een speldeprikje in de luchtballonnetjes
van onze litteraire dwaasheden. Forum verdient dan ook geen woord commentaar
meer.’
‘Lode Monteyne reageert op dezelfde wijze als Johan de Maegt, hij schrapt in zijn
overzicht een stuk als Eindelijk “more brains” uit den inhoud van Forum’ omdat hij
tot ‘briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamsche benoemd’ is. Ernest Claes is
erg boos op Forum vanwege het stukje in IV 9, 931-932.

bespreking
Joh. de Maegt in Het Laatste Nieuws, 17 oktober 1935:
‘In zijn schriftuur legt hij ons goedheid, zuiverheid van motieven, edelheid en
teerheid van hart ten laste. Hoe zouden wij echter den hemel danken, konden wij die
deugden waarachtig tot de onze rekenen.’ Dat hij de Keerzijdetjes niet vaak
vermeldde, kwam ‘doordat wij ze daartoe niet altoos belangrijk genoeg vonden. Zij
waren dan aan nietigheidsjes gewijd, waarvoor, meenden wij,
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Forum zijn belangstelling niet had moeten scherpen.’ Zo was bijvoorbeeld ‘het weeke
proza van Kan. Amaat Joos [...] misschien een paar regels in Keerzijde waard’, maar
meer niet.

IV 10, 972-974 De keerzijde. Radio en cultuur
M[arnix]. G[ijsen].
Naar aanleiding van Cultuurproblemen van onzen tijd door ir. J.G.R. van Dyck
beklaagt Gijsen zich over de officiële radio in Vlaanderen.
‘De wet van het getal inspireert duidelijk de radiopolitiek die sedert jaren
onverschrokken wordt gevolgd door menschen van goeden wil maar van beperkte
geestelijke middelen. [...] Moet er een aanstelling gebeuren dan kiest men niet die
menschen die op een of ander gebied van den geest reeds wat hebben gepresteerd;
men past de strikte rechtvaardigheid toe: nr. 1 is socialist, nr. 2 is liberaal, nr. 3 is
katholiek. Al het overige is bijzaak.’

IV 10, 975 Nederland
IV 10, 976-891 De scheepsarts
Constant van Wessem
bio- en bibliografische gegevens
Jacques Constant van Wessem werd geboren op 25 april 1891 in Den Haag en
overleed op 21 december 1954 in Wassenaar. Na een muzikale opleiding werd hij
journalist; van 1924 tot 1935 was hij muziekredacteur van De Groene Amsterdammer.
Hij debuteerde in 1913 met Gustav Mahler en zijn kunst. Hij was in 1916 een van
de eerste medewerkers en al gauw redacteur van Het Getij. In 1924 was hij een van
de oprichters van De Vrije Bladen, waarvan hij tot 1939 redacteur gebleven is. Hij
schreef ook onder de naam Frederik Chasalle. Ten tijde van Forum publiceerde hij
ook in Den Gulden Winckel (1933, 1934).
Bibliografie in Documentatiedienst LM/AMVC.
Brieven, documenten en knipsels in LM.
Opgenomen in Constant van Wessem, 300 Negerslaven, Querido, Amsterdam,
1935.

IV 10, 982 Gedragslijn [g]
Victor E. van Vriesland
Opgenomen in Victor E. van Vriesland, Herhalingsoefeningen, Querido, Amsterdam,
1935; en in DV.
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P. Verhoog

bespreking
D.A.M. Binnendijk in De Groene Amsterdammer, 28 december 1935.

IV 10, 983 Gamma [g]
P. Verhoog
bio- en bibliografische gegevens
Pieter Hugo Gerardus Verhoog werd geboren op 11 januari 1893 in Amsterdam. Hij
was koopvaardij-officier, werd in 1948 kapitein van de Noordam er werd
gepensioneerd als commodore van de Holland Amerika Lijn.
Hij schreef in de Nieuwe Rotterdamse Courant over Amerika en in de rubriek
Kunst en letteren. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Stem (1935) Hij
heeft veel romans en toneelstukken geschreven.

IV 10, 984-997 Blocnote klein formaat
E. du Perron
Grotendeels opgenomen in E. du Perron, Blocnote klein formaat, Boucher
's-Gravenhage, 1936; en in VWdP II en V.
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Constant van Wessem met zijn zoon, augustus 1927

IV 10, 998 Jaap Beckmann
M[enno]. t[er]. B[raak].
Met vier pagina's reprodukties van tekeningen van Jaap Beckmann.

IV 10, 999-1023 Else Böhler, duitsch dienstmeisje [10]
S. Vestdijk
IV 10, 1024-1025 Panopticum. Voor het Critisch Bulletin
E. d[u]. P[erron].
Zie ook IV 4, 406-408.
Du Perron herinnert eraan dat Anthonie Donker ‘a large amount of fuss’ gemaakt
had over de beroepseer en het geweten van de criticus (namelijk in De beroepseer
van den criticus, in De Stem, december 1934, blz. 1217-1218 = Critisch Bulletin,
blz. 353-354), maar bespreking van het werk van Ter Braak en van hem werd in
Critisch Bulletin overgelaten ‘aan de kompetentie van de hollandse huishoudschool’;
Politicus zonder partij werd besproken door Thea Poortman en De smalle mens door
Tonia de Bilt. Maar ‘de reaktie voor het
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Critisch Bulletin op mijn Smalle mens’, authentiek ‘tot in de aan- en afwezige
punktuatie, de mise-en-page en de anonymiteit’ is de volgende brief:
7 Januari 1935
Hooggeachte Heer du Perron
Hoe is het mogelijk dat iemand zoo bijtend kan zijn
Zoo in alles en alles iets ontdekken kan waarin het minderwaardige naar voren
gehaald wordt
Ik denk hierbij, en ik heb het juist weer eens herlezen aan uw hoofdstuk ‘De grote
dingen van de Planken’ aan Jezus en aan Mohammed
Als U alles en iedereen dan wilt uitrafelen zoo - dat er niets als een hoop pluizen
overblijft, waarom zegt U dat dan niet aan het begin van uw boek de smalle mensjes
kunnen dan tenminste smal blijven en niet lezen wat toch eigenlijk met zooveel
sarcasme door U neergeschreven wordt.
Het door U opgespaarde gif zoudt U ook aan een ammunitiefabriek kunnen
verkoopen dan zou dat geheele hatelijke menschenras opgeblazen kunnen worden.
Waarom laat U de smalle mensjes niet in hun smalle waarden?
Waarom mag Jezus niet Jezus
De tooneelspeler de tooneelspeler en Ambrosia de drieéénheid niet zijn?
Ik vraag U, waarom mag dat niet?
Ik bewonder U om Uw kennis en toch ben ik Oh! zoo nijdig op U dat gewroet en
gerafel
Ik ga een wandeling langs het strand maken om het stof te laten wegwaaien
Maar dit briefje stuur ik U en U mag er zoo hard om lachen als U zelf maar wilt
want het is maar
een lezeres
die een beetje reconsitrant is

bespreking
Den Gulden Winckel, oktober 1935, blz. 107.

IV 10, 1025-1028 Panopticum. Volgorde van versregels
Hendrik de Vries met een naschrift van S. V[estdijk].
Naar aanleiding van IV 8, 819-824.

bespreking
Den Gulden Winckel, oktober 1935, blz. 107.
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elfde nummer Gedateerd: November 1935 (Verschenen na 11
november 1935 (BW III, 324) en voor 15 november (BW III, 328))
IV 11, 1029 Nederland
IV 11, 1030-1031 De opheffing van forum
De Nederlandsche redactie van Forum
Zie ook IV 11, 1049-1070 en 1094-1095.
De redactie kondigt aan dat eind 1935 Forum zal ophouden te bestaan, en geeft haar
opvatting over de gebeurtenissen die tot de opheffing geleid hebben. ‘De
samenwerking tusschen de Nederlandsche en Vlaamsche redacties, die gedurende
twee jaar de basis van Forum's bestaan heeft uitgemaakt, was aangegaan op den
grondslag van wederzijdsche onafhankelijkheid bij de beoordeeling der bijdragen;
een dergelijke onafhankelijkheid scheen beiden partijen gewenscht, omdat zij, hoewel
op meerdere punten verwantschap voelend, de bestaande verschillen tusschen Noord
en Zuid niet wilden veronachtzamen. Tusschen beide redacties is sedert geruimen
tijd een meeningsverschil ontstaan over een bijdrage, die door de Nederlandsche
redactie met algemeene stemmen was aanvaard; de katholieke leden der Vlaamsche
redactie meenden op grond van de strekking dezer bijdrage bezwaar te moeten maken
tegen publicatie. Aangezien de Vlaamsche redactie (althans haar katholieke
meerderheid) zich, na gepleegd overleg, en na eenige formeele concessies door de
Nederlandsche redactie aangeboden als onvoldoende van de hand te hebben gewezen,
op het standpunt stelde, dat zij bij plaatsing van bedoelde bijdrage niet langer de
redactioneele verantwoordelijkheid zou kunnen dragen, en de Nederlandsche redactie
niet op de door haar genomen beslissing meende te kunnen terugkomen zonder een
ernstig precedent te scheppen, dat een inbreuk zou beteekenen op den grondslag der
wederzijdsche samenwerking, kon het hangende geschil niet tot een goede oplossing
worden gebracht. Dus moest besloten worden de uitgave van Forum te staken,
aangezien voortzetting van het tijdschrift op andere basis in verband met de
tijdsomstandigheden niet wenschelijk mocht worden geacht.
De Nederlandsche redactie betreurt het, dat deze oplossing de eenig-mogelijke is
gebleken, en dat een geschil van principieelen aard heeft geleid tot de opheffing van
een tijdschrift, waarin beide partijen overigens steeds in goede harmonie en met
toewijding konden samengaan. Zij brengt bij dit afscheid haar hartelijken dank aan
den uitgever, die steeds op de onbekrompenste wijze de belangen van Forum heeft
behartigd, en aan haar lezers voor hun gewaardeerden steun.’
De tekst van dit stuk is geconcipeerd door Ter Braak en half oktober rondgestuurd
aan alle redacteuren (BW III, 304). Bijschrift van Ter Braak op het
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concept voor Van Vriesland en Vestdijk (in Forumcollectie LM): ‘Hierbij concept
verklaring, die ik ook aan de Vl. red. heb gezonden, in de hoop, dat beide partijen
dit stuk kunnen teekenen.’
De Vlaamse redactie weigerde mee te tekenen. Zie voor een paar punten daarbij
de brief van R. Herreman aan Menno ter Braak, 20 oktober 1935 in Maurice Roelants,
Roman, 158-161.
De verschillen tussen het concept en het definitieve stuk heeft Maurice Roelants
aangegeven in Roman, 156-157. De dank aan de uitgever, die Ter Braak niet in het
concept opgenomen had, is een toevoeging van Van Vriesland, die het stuk op verzoek
van Ter Braak ook aan Zijlstra had laten lezen. Zie daarvoor ook de brief van Menno
ter Braak aan Victor E. van Vriesland, 22 oktober 1935, in Roman, 162-163.
Opgenomen in Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons
dangereuses, Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam [1965].

bespreking
Propria Cures (zie IV 12, 1174-1178).
Albert Kuyle in De Nieuwe Gemeenschap, oktober 1935, blz. 462-463 en 474.
De Nieuwe Gazet, 12 december 1935:
‘We waardeeren des te meer de directheid van de Nederlandsche uiteenzetting
omdat de gewrongenheid van den pedanten tekst der zelfgenoegzame Vlamingen
zoo opvallend is.’

IV 11, 1032-1048 Hemelsche en aardsche poëzie [1]
S. Vestdijk
N.a.v. J. Greshoff, Gedichten 1907-1934, Boucher, 's-Gravenhage, 1934.
S. Vestdijk aan J. Greshoff, 16 augustus 1934: ‘Menno is nog steeds met vacantie,
zoodat de redactie van Forum nu wel zeer verstrooid is. Ik voltooide in dien tijd een
essay over jouw dichtbundel, die bij Boucher is uitgekomen. We waren eerst van
plan het als een verrassing voor jou zoo maar onverwacht in Forum te zetten, maar
de voorpret is toch ook wat waard.’ (Brief in collectie-Vestdijk in LM.)
S. Vestdijk aan J. Greshoff, 17 januari 1935: ‘'t Is wel grappig, dat juist jouw
poëzie, die nogal eens als “licht” te boek staat, mij “inspireerde” tot een zwaar
philosophische inleiding; er zit hier ook iets in van een ironische tegenstelling en
misschien tevens een lesje voor de critici, die niet de wijdere aspecten achter je werk
vermogen te zien.’ (Brief in collectie-Vestdijk in LM).
Du Perron aan Ter Braak, 23 december (BW III, 357): ‘Het is of hij van a tot z
gedacht heeft: “Nu zal ik het werk van Greshoff toch eens zoo ernstig en gewichtig
maken dat zelfs jullie ervan schrikken”. Bon, er is - mits met humor - veel te zeggen
voor zoo'n opvatting.’
Het eerste stuk is verwerkt in het hoofdstuk Prolegomena eener aesthetiek in S.
Vestdijk, De Poolsche ruiter, Kroonder, Bussum, 1946; het tweede stuk in J. Greshoff,
Gedichten 1907-1936, Stols, Maastricht-Brussel, 1936; en onder de titel Over den
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Kopij-enveloppe van Forum

IV 11, 1049-1070 Virginia
Victor Varangot
opdracht
Aan J. Greshoff

motto
Su gar m'ebioosao, kourè [Odyssee, 8ste boek, r. 468]
De oorspronkelijke titel was De complotten om Virginia, en het oorspronkelijke
motto: ‘Naar goud en moraal moet men soms diep graven!’ Dat blijkt uit het
‘net’-handschrift in het bezit van Victor Varangot.
Het stuk is gedateerd ‘Brussel, Jan. '34’.
Varangot heeft het verhaal via J. Greshoff aan Menno ter Braak laten sturen. De
redactie-envelop vermeldt als datum van ontvangst 24 april [1934]; de oordelen van
de redacteuren waren: Ter Braak: ‘sterk voor’; Vestdijk: ‘voor’; Van Vriesland:
‘voor’.
Menno ter Braak aan Victor Varangot, 28 april 1934 (brief in bezit Victor
Varangot): ‘Gisterenavond heb ik eindelijk (na het vermoeiend vervaardigen van
een boekenweekblad van Het Vad.) tijd gevonden om je novelle Virginia te lezen.
Ik ben er zeer over te spreken! Dit verhaal bevestigt me, wat ik van
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je eerste zending af verwacht heb: je originaliteit en meer dan dat. Misschien herinnert
de opzet en ook de “irrealiteit” der situaties en personages wel ietwat aan Bij gebrek
aan ernst van du Perron (het komt, dunkt mij, uit dezelfde behoefte aan “spel” voort),
maar dat beteekent toch allerminst, dat je dien stijl imiteert of zelfs maar volgt. Neen,
ik vind dit ding in zijn soort een volstrekt gaaf en persoonlijk stuk werk. Voor de
Hollanders ongetwijfeld zeer stuitend door de uitstekende “ongevoeligheid”, waarmee
je de z.g. gevoelens inzake de liefde behandelt. Natuurlijk ben ik zeer voor opname
in Forum; Vestdijk, die het gisteravond eveneens hier las, dit ook; hij vond het slot
iets minder dan de rest, maar ik ben dat niet met hem eens. De banale ontknooping
zou geweest zijn, dat V. geen maagd bleek te zijn, maar dat heb je terecht vermeden.’
Ter Braak had het verhaal in het augustusnummer van 1934 willen plaatsen, maar
verving het door Drievoudig afscheid van H. Marsman (III 8, 766-778), omdat hij
Virginia voor het novellennummer wilde reserveren (zie de notitie bij II 9, 641-658).
Ondertussen deed J. Greshoff blijkbaar moeite om een uitgever voor het verhaal
te vinden. Op 21 juni 1934 schreef de uitgever Bob van Kampen aan Greshoff (brief
in collectie-Greshoff in LM): ‘Ik vind Virginia uitstekend, en waardeer dat je weer
aan mij gedacht hebt. [...] Virginia mogen we nu nog niet uitgeven. Het is iets waar
het geld lang niet zou uitkomen en we kunnen zooiets niet op onze schouders nemen
op 't oogenblik. Misschien is het ook beter het niet te laten verschijnen. Te wachten
tot z'n werk iets rijper is.’
Menno ter Braak aan Victor Varangot, 13 november 1934 (Brief in bezit Victor
Varangot): ‘Laten we eerst even afspreken, dat we elkaar nu bij den naam noemen!
Het feit van het leermeester-leerlingschap is nu op den achtergrond gekomen, lijkt
me.
De zaak met het novellennummer is allervervelendst. Het had in Nov. moeten
verschijnen, en nu dat niet gebeurd is, wordt het minstens Maart. Natuurlijk laat ik
Virginia daarvoor niet liggen. Maar ook Debrot met zijn Negerin is gedupeerd. Ik
zou je nu dit willen voorstellen. Debrot verschijnt in Dec. en Jan. (= 42 pag.), Virginia
in Febr., maar jij zendt mij nog iets nieuws (niet te lang in dat geval!) voor het Dec
nummer. Op die manier komt er dan toch wat schot. Het laatste uiteraard behoudens
goedkeuring door redactie Forum.’ De extra-bijdrage voor december 1934 is blijkbaar
niet doorgegaan, maar Ter Braak zag nu kennelijk kans Virginia in het
februarinummer te krijgen. Toen Marnix Gijsen de proeven daarvoor onder ogen
kreeg (uit beleefdheid stuurden beide redacties elkaar hun proeven toe), was hij zo
geschokt na de schrik over Du Perrons Jonge Indiesman in het januarinummer dat
hij zich uit de redactie terug wilde trekken. De brief die hij toen schreef, is opgenomen
in de notitie bij IV 1, 19-30.
Op 1 februari vroeg Zijlstra door de telefoon aan Ter Braak of Virginia een maand
kon blijven overstaan, omdat er moeilijkheden over waren in de Vlaamse redactie.
(Roman, 60).
Op 2 februari deelde Roelants het besluit van Gijsen aan Ter Braak mee en
vervolgde (Roman, 58-59): ‘Als gij u in de situatie van een katholiek wilt indenken
zult gij wellicht tot het inzicht komen, dat althans met Virginia de grenzen van de
stilzwijgende overeenkomst zijn overschreden, die ipso facto
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bestaat wanneer mensen van vrijzinnige en katholieke opinie samenwerken en die
er toe strekken moet elkaar niet voor het hoofd te stoten. Publikatie van Virginia,
mede onder mijn vlag, vind ik eveneens een tekortkoming te mijnen opzichte. Ik zeg
het u vrijmoedig.’
Roelants en de overige Vlaamse redacteuren vonden het overigens onjuist dat
Gijsen ze voor een fait accompli stelde.
Menno ter Braak aan Maurice Roelants, 4 februari 1935 (Roman, 60): Voor mij
is het nog steeds niet duidelijk, waar het eigenlijk om gaat; maar dat zal wel komen,
omdat ik van de katholieke moraal niets begrijp. Gaat het om ‘erge’ woorden of
‘erge’ situaties of wat? [...] dat iemand als Gijsen, die de romans van Walschap
blijkbaar zeer acceptabel acht, tegenover dit volstrekt ‘fantaisistisch’ verhaal plotseling
zijn katholicisme zo zwaar voelt wegen, dat hij zonder enig overleg uit de redactie
treedt, is mij volkomen onbegrijpelijk.’ Op 4 februari 1935 besluit Gijsen niet uit de
redactie te treden (Roman, 64) en de Vlaamse redactie vraagt om een gezamenlijke
vergadering van beide redacties.
Zie voor een overzicht van de ontwikkeling die tot het einde van Forum leidde,
de verklaringen van de beide redacties in Forum IV 11, 1030-1031 en 1094-1095,
het stuk van Menno ter Braak in IV 12, 1174-1178 en het hoofdstuk Einde in dit
boek.

bespreking in brieven
Du Perron aan Ter Braak, 16 november 1935 (BW III, 328-329): ‘Het is een hupsche
satyre - in een amerikaanschen “bij-gebrek-aan-ernst”-stijl, die aan Stephen Leacock
doet denken - maar, ofschoon ik het werkelijk met plezier las, zoodra je het uit hebt
kan het je niks meer schelen. Dat de “Vlaamsche redactie van Forum” hier zoo'n
keet over gemaakt heeft, bewijst het peil waarop Forum in Vlaanderen werd gelezen!’
Ter Braak aan Du Perron, 21 november 1935 (BW III, 330): ‘Ik vind Virginia bij
herlezing ook nog aardig. Maar evenzeer niet meer dan een grap; als dat het
hoogtepunt van 's mans oeuvre moet blijven, is het toch niet zoo leuk.’
Handschrift van Virginia in bezit van Victor Varangot; drukproef in AMVC.
Opgenomen in Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons
dangereuses, Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam [1965].

IV 11, 1071-1092 Else Böhler, Duitsch dienstmeisje [11]
S. Vestdijk
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IV 11, 1093 Vlaanderen
IV 11, 1094-1095 De opheffing van forum
Marnix Gijsen [,] Raymond Herreman [,] Maurice Roelants [en] Gerard
Walschap
Zie ook IV 11, 1030-1031 en 1049-1070.
‘Twee jaar geleden werd er in Forum op gewezen, dat de Nederlandsche en de
Vlaamsche redacties van elkaar onafhankelijk waren. Naar aanleiding van een door
de Nederlandsche redactie aangenomen bijdrage werd het van Vlaamsche zijde
noodig geacht den grondslag van het samengaan te herzien.
Bij het overleg daaromtrent kwamen twee opvattingen tot uiting. Volgens de eene
zou de onafhankelijkheid van beide redacties haar natuurlijke begrenzing dienen te
vinden in het voor elke samenwerking noodige beleid der redacteuren om, bij de
bestaande verschillen in levensbeschouwing, elkaar geen ernstigen aanstoot te geven.
Dit moet aldus worden begrepen, dat bijdragen met hooge litteraire verdienste
sommige ethische bezwaren hun absoluten zin kunnen ontnemen en omgekeerd, dat
bij de beoordeeling van bijdragen met minder overtuigende waarde alle ethische
overwegingen niet kunnen worden voorbijgezien. Daartegenover stond de opvatting,
dat op deze wijze compromissen met voor iedereen onaangename zijden
onvermijdelijk zouden worden, terwijl bovendien het begrip onafhankelijkheid zijn
volstrekten zin zou kunnen verliezen.
Daar beide opvattingen verstrengeld zijn met de geheele persoonlijkheid der
redacteuren, kon de inspanning van een bemiddelingsgezinde fractie niet verhinderen,
dat iedereen terugkeerde tot het eigen zuiver principieele standpunt. In de gegeven
constellatie moest dan ook, ondanks alle onderlinge waardeering, van verdere
samenwerking worden afgezien.
Aan de uitgeversfirma Nijgh & Van Ditmar N.V. brengen wij van harte hulde voor
de in alle omstandigheden breed uitgemeten tegemoetkoming bij de uitgave van
Forum. Wij danken ook de lezers voor hun belangstelling.’
Voor de tekst van dit stuk heeft een ontwerp van Gerard Walschap ‘als vertrekpunt’
gediend (Roman, 166). Op de vraag van Roelants of Walschap met de uiteindelijke
tekst kon instemmen, was het antwoord (Roman, 167): ‘Het is met mij zo ver gekomen
dat ik voortaan alles zal ondertekenen, als men er maar mee ophoudt. Hoe is het
mogelijk, hoe is het mogelijk!’
De Nederlandse redactie kreeg nog gelegenheid om deze verklaring mee te
ondertekenen, maar ‘Noch van Vriesland, noch Vestdijk, noch ik zouden jullie
verklaring in deze vorm kunnen tekenen. Het lijkt mij het beste, dat wij ieder voor
ons onze belijdenis publiceren.’ (Menno ter Braak aan Maurice Roelants, 30 oktober
1935 - Roman, 169).
Opgenomen in Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons
dangereuses, Nijgh en Van Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam [1965].
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Slot van Ter Braaks concept voor De opheffing van Forum met toevoegingen in de hand van Ter
Braak en Van Vriesland

bespreking
De Nieuwe Gazet, 12 december 1935:
‘We weten niet wie dit stukje opstelde. De geest is ongetwijfeld deze van de
katholieke meerderheid. Deze heeren welke vuur en vlam spuwden toen de
pastoors-kritiek Walschap naar de ziel tasttte, hebben natuurlijk niet geleerd, dat
ware verdraagzaamheid bestaat in het eerbiedigen van ieders opvattingen. Zij zijn
breed van opvatting zoo lang hun levensbeschouwing niet in het gedrang kan komen.
[...] Ook zal een samenwerking tusschen katholieken en vrijzinnigen altijd beteekenen
dat deze laatsten een deel van hun vrijheid offeren moeten.’
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IV 11, 1096 Inhuldiging [g]
Willem Elsland [pseudoniem van Gilbert Degroote]
bio- en bibliografische gegevens
Gilbert Degroote werd geboren op 28 januari 1914 in Wakken. Hij studeerde
Germaanse filologie en is sinds 1966 hoogleraar aan het rijksuniversitair centrum in
Antwerpen. Hij verzorgde onder andere uitgaven van het werk van Jan van den Dale
en Jan Smeken.
Hij publiceerde ten tijde van Forum ook in De Tijdstroom (1933, als Wim Elsland).
Documenten en knipsels in AMVC.

IV 11, 1097 Fabrieksschacht [g]
Willem Elsland
IV 11, 1098 Aan P. van Langendonck [g]
Paviljoen der letterkunde. Bij 't manuscript: Die Lotusblume N.A. Drojine
Het gedicht Die Lotusblume van Prosper van Langendonck (1862-1920) is opgenomen
in Prosper van Langendonck, Gedichten en Starkadd, Drama van Alfr. Hegenscheidt,
Elsevier, Amsterdam, 1939.
Opgenomen in A.G. Christiaens, Uit de toren, De Bladen voor de Poëzie, Mechelen,
1937.

IV 11, 1099-1105 Een monografie over Verschaeve
Gerard Walschap
Bespreking van Dirk Vansina, Cyriel Verschaeve, Zeemeeuw, Brugge, 1935. Dirk
Vansina (1894-1967) heeft verscheidene boeken geschreven over de omstreden
Vlaamse dichter en toneelschrijver pastoor Cyriel Verschaeve (1874-1949) die in de
tweede Wereldoorlog voorzitter van de Vlaamse Kultuurraad was en in ballingschap
in Oostenrijk stierf.

IV 11, 1106 Uitverkoop [g]
M. de Doncker
bio- en bibliografische gegevens
Maurits de Doncker werd geboren op 21 november 1903 in Gent en overleed op 4
september 1966 in Gent. Hij was vertaler bij het ministerie van justitie. Documenten
in AMVC.
Opgenomen in Maurits de Doncker, Opera, Varior, Sint-Amandsberg, [1935].
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IV 11, 1107-1108 Moederschap [g]
Bert de Corte [moet zijn Decorte]
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IV 11, 1109-1130 Het leven drijft ... [1, voortgezet in 12] [Romanfragment]
André Demedts
Opgenomen in André Demedts, Het leven drijft, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam
[1936].

besprekingen
Gerard Knuvelder in Roeping, december 1936:
‘Demedts bezit al datgene wat Vestdijk mist: contact met het leven in een volheid,
waartoe “stadslucht” het steeds zeldener ontplooien laat.’
F.V. Toussaint van Boelaere in Algemeen Handelsblad, 26 januari 1937.
R. Sarolea in Gazet van Antwerpen, 31 januari 1937.
Maurits Gilliams in Contact, januari 1937.
Menno ter Braak in Het Vaderland, 14 februari 1937 (VWtB VI, 325-330): ‘De
stijl is die van een veruiterlijkten en gerekten Walschap, maar de essentie van dien
stijl ontbreekt; wie bovendien een dorpsdokter in romantisch formaat wil zien, kan
beter Antoon Coolens laatste boeken ter hand nemen.’
Lode Monteyne in De Nieuwe Gazet, 14 maart 1937.
Jan Vercammen in De Standaard (België), 17 juli 1937.
J. van Heugten in Boekenschouw 30 (1936-1937), blz. 314-315:
‘In Demedts roman vinden we niets van die bedenkelijke eigenschappen die zooveel
hoog-Nederlandsche boeken zoo smakeloos maken; er is hier geen copieerlust, geen
psychologisme, geen alcooflucht.’
Georges Covekuyt in Thuna IV, 3.

IV 11, 1131-1132 De keerzijde. Ter vervanging van Forum
M[aurice]. R[oelants].
Naar aanleiding van de ‘necrologieën’ die ‘intieme vrienden en vijanden’ aan Forum
wijden.
Johan de Maegt (1876-1938), redacteur van Het Laatste Nieuws, had in De
Vlaamsche Gids anderhalve kolom gewijd aan De keerzijde en daar onder andere in
betreurd dat hij zo weinig plaats voor Forum gehad had. (Zie ook de notitie bij IV
10, 970). Hij zag nu plaats voor een nieuw blad ‘waarin journalistiek-letterkundig,
d.i. zakelijk, levendig en aktueel, alle onze kunstuitingen worden besproken - muziek,
film, radio, dans inbegrepen; waarin we zouden ijveren voor zuivere taalvormen,
voor verspreiding van het algemeen Nederlandsch, zouden strijden tegen de
toenemende klankverdoffing van onze taal in Noord en Zuid; waarin we het
dilettantisme zouden aanmoedigen in den ouden vorm, ook weer terug zouden voeren
tot beoefening en zoo tot begrip van muziek en kunstdans, die zoo deerlijk in 't
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gedrang komen door radio en “jazzhot”.’ En als dat niet kon, dan kon men misschien
proberen De Vlaamsche Gids nieuw leven in te blazen.
Daar verwachtte Roelants weinig van, omdat de net vernieuwde redactie van De
Vlaamsche Gids zeven professoren omvatte, ‘die - het is nooit te laat - in den 24en
jaargang van den Vlaamschen Gids den dood voor het leven doen wijken. Maar stil,
daar is voor ons de weldoende man met de zeis. Vrede zij op aarde den argeloozen
en braven.’
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twaalfde nummer Gedateerd: December 1935 (Verschenen tussen
15 en 22 december 1935 - BW III, 354)
IV 12, 1133 Vlaanderen
IV 12, 1134-1143 Nog het verzaken
R. Herreman
Vervolg van IV 10, 934-938.

IV 12, 1144 Vervoering [g]
Armand Simoens [moet zijn: Amand Simoens]
IV 12, 1145 Irrequietum [g]
N.A. Drojine
opdracht
Aan F. Toussaint van Boelaere (Fernand Victor Toussaint van Boelaere, 1875-1947,
Vlaams novellist en correspondent van Algemeen Handelsblad)
Opgenomen in A.G. Christiaens, Irrequietum, De Bladen voor de Poëzie, oktober
1937, [Mechelen].

IV 12, 1146 De eerste bloei [g]
R. Herreman
IV 12, 1147 Liefde tot de duisternis [g]
R. Herreman
IV 12, 1148 Wie zijn dag niet bemint zal ten onder gaan [g]
R. Herreman
IV 12, 1149 De simpele nachtegaal [g]
J. Verbruggen
Opgenomen in Frans Buyle, De steen der wijzen, De Sikkel, Antwerpen, 1937.
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IV 12, 1150 Zeg mij nog niet vaarwel [g]
Pieter G. Buckinx
Opgenomen in Pieter G. Buckinx, De dans der kristallen, Eenhoorn, Mechelen, 1936;
en in Pieter G. Buckinx, Brandhout voor de kou, Colibrant, Dongen, [1963].

IV 12, 1151 Voorbij de grenzen [g]
Pieter G. Buckinx
Opgenomen in Pieter G. Buckinx, De dans der kristallen, Eenhoorn, Mechelen, 1936.

bespreking
René Verbeeck in Dietsche Warande en Belfort, mei 1936, blz. 385.

IV 12, 1152 Cap ferrat [g]
Pieter G. Buckinx
Opgenomen in Pieter G. Buckinx, De dans der kristallen, Eenhoorn, Mechelen, 1936;
en in Pieter G. Buckinx, Brandhout voor de kou, Colibrant, Dongen, [1963].

besprekingen
René Verbeeck in Dietsche Warande en Belfort, mei 1936, blz. 384.
André Demedts in De Standaard (België), 2 februari 1937.

IV 12, 1153 Voor-herfst [g]
Jan Vercammen
Opgenomen in Jan Vercammen, Het tweede land, Steenlandt, Kortrijk, [1936], onder
de titel Herfsten II.

IV 12, 1154-1170 Het leven drijft ... [slot]
André Demedts
IV 12, 1171-1172 De keerzijde. Gekleurde woorden
Van Uytvanck
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Over een Duitse vertaling van Rembrandt van Hendrik Willem van Loon, waarin
‘de Duitsche vertaler van dezen amerikaanschen Rembrandt’ Jacob Jordaens de
voornaam Jake had laten houden. ‘In hetzelfde boek komt er een Obersherif van
Amsterdam voor, die zijn stad door zijn titel tot een mij onbekend oord maakt. Ik
verlies de weg in deze veramerikaniseerde gouden eeuw. Het van ouds bekende
verkrijgt een onloochenbare luister, waardoor een schout tot sherif werd.’
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IV 12, 1173 Nederland
IV 12, 1174-1178 A farewell to arms
Menno ter Braak
De titel is ontleend aan de gelijknamige roman van Ernest Hemingway uit 1929. Ter
Braak aan Du Perron, 3 december 1935 (BW III, 338): ‘Ik zelf schreef nog een
afscheidswoord, A farewell to arms, een laatste klap aan Ritter, die ik uitdeelen moest.
Ik hoop, dat hij zit.’
‘Ongetwijfeld heeft Forum eenige deining veroorzaakt en eenige uitwassen van
het cultureele leven in Nederland door zijn publicaties ernstig benadeeld; maar zoomin
als De Nieuwe Gids bij machte is gebleken om essentieel iets te wijzigen in het
gewichtig bestel der vaderlandsche letteren, culmineerend in de onvergankelijke en
onvergankelijk-ridicule Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, zoomin is
Forum er in geslaagd de gepostuleerde persoonlijkheidsmaatstaf ingang te doen
vinden en het specialistisch jargon van diverse litteraire en ethische kategorieën uit
te roeien. [...] Multatuli veroverde hier als positief resultaat een
Dageraadsvrijzinnigheid, Tachtig een algemeene verteedering voor de schoonheid,
Forum wellicht eenig “gezond verstand”. Maar wat wij (gelukkig) in 1932 verzuimden
te beseffen is dit: dat de waarden waarop de Nederlandsche letterkunde drijft, slechts
voor een zeer gering gedeelte afhankelijk zijn van persoonlijke “waarheidsdrift” en
integere critiek, dat het geheele waardenstelsel dier letterkunde gefundeerd is op den
geestelijken middenstand, wiens bestaan zich in alle situaties verzet, verzet heeft en
zal verzetten tegen het risico van het doordenken, dat gelijkgesteld wordt met cynisme;
op onvergelijkelijke, bijna bewonderenswaardige wijze vinden wij dit waardenstelsel
van den middenstand geëxploiteerd door den litterairen radio-dictator dr. P.H. Ritter
Jr., die met veel meer realiteitszin dan wij in 1932 bezaten die exploitatie zonder
aanwijsbaar schaamtegevoel heeft ondernomen. [...] mag men den middenstand zulk
een geschoolden en geraffineerden weldoener trachten te ontnemen! En voorts: is
de litteratuur die men te beoordeelen krijgt, niet in de eerste plaats te beoordeelen
naar de behoeften, waarvoor zij door de producenten in het bedrijf geschapen wordt,
en pas in de laatste plaats naar haar waarde volgens maatstaven, die den geestelijken
middenstand even vreemd zijn als het wezen van een Nietzsche of een Dostojewski?
Moet men niet trachten het zwaartepunt van zijn waardenleer te verplaatsen van het
litteraire naar het sociologische?’
Het begrip ‘kunst en letteren’ bestaat in ieder geval niet meer voor Ter Braak
‘zoolang het niet nader is bepaald door de duidelijke omschrijving voor wie; kunst
en letteren voor wie? objectiviteit en subjectiviteit voor wie? menschelijke
waardigheid voor wie?’
De opvattingen van Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr. over objectieve en
subjectieve kritiek zijn te vinden in een discussie in het Utrechtsch Dagblad van 1
en 15 september 1934 en Het Vaderland van 6 en 18 september 1934,
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ten dele opgenomen in VWtB IV, 294-303.
De behoefte van Ter Braak om Ritter nog ‘een laatste klap’ uit te delen, was
waarschijnlijk gewekt in een polemiek die hij met Ritter voerde in het Utrechtsch
Dagblad van 2 en 9 november 1935, Het Vaderland van 5 november en over de
AVRO op 25 november 1935 (zie ingezonden stuk van Een luisteraar in Het
Vaderland van 26 november 1935); Ritter bestreed de beschuldiging van Ter Braak
dat Ina Boudier-Bakker in haar roman Vrouw Jacob plagiaat gepleegd had (zie voor
de recensie van Ter Braak waarin hij dat plagiaat bewees VWtB V, 609-624).
Onder het stuk staat een advertentie uit het Nieuwsblad voor den Boekhandel van
10 december 1935, waarover Ter Braak aan Du Perron schreef op 22 december 1935
(BW III, 354-355): ‘Ik liet een reproductie maken ter illustratie van mijn
afscheidartikel van een advertentie van De Stem met als onderschrift: Advertentie
uit het Nieuwsblad van den Boekhandel. Een of andere stommeling liet dat
onderschrift n.b. in de revisie vervallen! Zoodat er nu een (schijnbaar) echte
advertentie van v. Loghum Slaterus onder mijn stuk staat! [...] Wij zullen nu een
erratum moeten zenden aan onze abonné's, dat het mopje helaas nog opblaast tot een
“zaak”. Voorts hebben v. Holkema en Warendorf een streek uitgehaald door te
adverteeren, dat Forum met Gr. Ned. “is vereenigd”, en dat alleen, omdat zij de
abonné's-lijst van Zijlstra hadden overgenomen om proefnummers te kunnen zenden!’
Het erratum is rondgestuurd (BW III, 358), maar Groot Nederland had op het
omslag van het januarinummer staan ‘vereenigd met Forum’. (Hierover brief van
Van Holkema & Warendorf aan J. Greshoff, 29 januari 1936, met kanttekeningen
van Greshoff en Ter Braak, in collectie-Greshoff in LM). De advertentie van Groot
Nederland verscheen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 13 december 1935.
Opgenomen in VWtB IV, 349-353.

IV 12, 1179-1181 Zwaan [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 12, 1182 Noord-Tirol [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 12, 1183 Innsbrück [g]
S. Vestdijk
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Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.
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IV 12, 1184 Familieportret uit de 80-er jaren [g]
S. Vestdijk
Opgenomen in S. Vestdijk, Kind van stad en land, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam,
1936.

IV 12, 1185 Zondeval [g]
G. van Gelder
bio- en bibliografische gegevens
Gerard van Gelder werd geboren op 6 december 1912 in Middelharnis. Hij bezocht
in IJmuiden dezelfde ulo als Adriaan Morriën met wie hij bevriend raakte. Hij is
ambtenaar bij de gemeente Bloemendaal.
Hij debuteerde met dit gedicht en werkte later ook mee aan De Werkplaats (1937)
en Werk (1939).
Brief in LM.

IV 12, 1186-1203 Hemelsche en aardsche poëzie [slot]
S. Vestdijk
IV 12, 1204 Bui in het kanaal [g]
P. Verhoog
IV 12, 1205-1206 Bar in Havana [g]
P. Verhoog
IV 12, 1207 De versmade dichter [g]
M. Mok
IV 12, 1208-1218 Blocnote klein formaat
E. du Perron
Zie voor het eerste stukje ook IV 5, 510-513.
Grotendeels opgenomen in VWdP V.

IV 12, 1219 Exit [g]
J.B. Besançon
bio- en bibliografische gegevens
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Jacques Bernard Besançon werd geboren op 1 mei 1873 in Amsterdam en overleed
op 12 december 1943 in Den Haag. Hij studeerde Frans en promoveerde
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Adriaan Morriën

in 1928 aan de universiteit van Amsterdam. Hij was leraar Frans en schreef
verscheidene schoolboeken.
In 1929 begon hij gedichten te schrijven en debuteerde in 1931 in het tijdschrift
Nederland. Ten tijde van Forum publiceerde hij ook in De Gids (1932-1933), Groot
Nederland (1933), Nederland (1934, 1935) en Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
(1934, 1935).
Brieven in LM.
Opgenomen in Jacq. B. Besançon, Late verzen, Mees, Santpoort, 1941.

IV 12, 1220 Geestelijke [g]
Adriaan Morriën
bio- en bibliografische gegevens
Adriaan Morriën werd geboren op 5 juni 1912 in Velsen.
Hij debuteerde tegelijk in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift en in Forum.
Brieven, documenten en knipsels in LM.

IV 12, 1221 Caprice [g]
Man Arnet
IV 12, 1222-1248 Else Böhler, duitsch dienstmeisje [slot]
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einde
Het begin van het einde van Forum speelde zich af in februari 1935, na de brief die
Marnix Gijsen op 31 januari aan zijn Vlaamse mederedacteuren schreef. Zie daarvoor
de notities bij IV 1, 19-30 en IV 11, 1049-1070. Op 4 februari kwam Gijsen terug
op zijn voornemen van 31 augustus om uit de redactie te treden. Dat is ook het
moment dat de aanleiding voor Gijsens verontwaardiging, ‘het beïroniseeren van de
maagdelijkheid’ in Virginia en De jonge Indiesman op de achtergrond raakt.
De maagdelijkheid gaf toch blijkbaar de doorslag want er is geen protest bekend
tegen de volgende zinnen uit Forum IV 2, 105-106: ‘Dát zijn zeden! Zijn lid en het
geheim van zijn lendenen wieden om voor Jan en alleman een verlepte aars wijd
open te stellen. Waarom kamt ge op uw kaken een geparfumeerden schoteldoek,
terwijl aan uw onderbuik een gladgeschoren gorgel uitsteekt?’ Het verhaal gaat dat
Hieronymus het werk van Persius, de schrijver van die zinnen, in het vuur geworpen
heeft, een gebruik dat in 1935 een renaissance beleefde; maar blijkbaar vormden
gladgeschoren gorgels geen bedreiging voor de maagdelijkheid. De enige die schertsend - protesteerde was Du Perron (bijv. in VWdP VI, 638).
De algemene redactievergadering die in maart in Antwerpen gehouden zou worden,
zou nu eerder komen en dan gewijd zijn aan ‘de rechten van de erotische literatuur
in Forum’, zoals Roelants op 5 februari 1935 aan Ter Braak schreef (Roman, 64-66).
‘Blijkt het dat er geen voldoende punten van overeenstemming kunnen worden
gevonden, dan moeten wij van beide zijden erkennen dat “samenhuizen” tenslotte
onmogelijk is en dat na afloop van de begonnen jaargang uiteengaan of volledige
reorganisatie van Forum nodig is.’ De punten waar het op aan kwam, waren ‘de
samenwerking zoals zij zich vorig jaar heeft geuit moet een richtsnoer blijven; zoals
politiek en godsdienst, tenzij in redelijke grensgevallen, uit Forum worden geweerd
moet ook de erotische literatuur naar die Hollandse tijdschriften worden verwezen,
die uit de aard van hun redactionele samenstelling daarvoor aangewezen zijn;’ het
wederzijds toezenden van kopij moest systematisch voortgezet worden om redacteuren
in de gelegenheid te stellen om bezwaren te maken; dat moest ‘als een civiliteit
worden beschouwd en niet als een organiseren der censuur; is een eventuele
vriendelijke wenk niet van aard om publikatie te vermijden, dan zien wij wel spoedig
waar het met onze samenwerking heenmoet.’ En Gijsen wilde verklaren dat hij niet
verantwoordelijk was voor publikatie van De Indiesman.
Een afschrift van deze brief ging naar Zijlstra die Roelants op 6 februari antwoordde
dat hij het er als uitgever volkomen mee eens kon zijn (Roman, 66-67). ‘Gij kent mij
genoeg om te weten, dat realisme en naturalisme niet door mij in de ban worden
gedaan, tenzij de literaire schoonheid afwezig is. En van literaire schoonheid heb ik
noch in De Indiesman, noch in Virginia iets kunnen bespeuren. [...] De gemiddelde
lezer stoot zich spoedig aan [realistische of naturalistische bijdragen] en indien wij
Virginia zouden hebben geplaatst, waren de gevolgen ongetwijfeld niet uitgebleven.
Ik kan u wel zeggen, dat van Vriesland tegen de opname o.a. van Virginia is geweest
en hij heeft daarmede blijk gegeven - dit zeg ik natuurlijk strikt tussen ons - van een
beter inzicht dan de beide andere redacteuren, die vrees ik wel eens te veel het samen
eens zijn.’ Op 11 februari schreef Zijlstra aan Roelants (Roman, 75): ‘Voor de goede
orde
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moet ik je nog even zeggen, dat van Vriesland mij later heeft opgebeld met de
mededeling, dat hij niet tegen de opname van Virginia had gestemd.’
Op 9 februari antwoordde Ter Braak aan Roelants (Roman, 67-71) dat hij niets
voelde voor een bespreking van ‘de rechten van de erotische literatuur in Forum’.
De Vlaamse redactie had de onafhankelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid van
de beide redacties aangetast en bovendien: ‘Er is geen erotische literatuur als een
zelfstandig genre, tenzij je daarmee zoudt bedoelen Sade of iets dergelijks. Als De
Indiesman al tot het genre wordt gerekend, blijkt daaruit een provinciaalse mentaliteit,
die niet de mijne kan zijn.’ Kopijruilen zou neerkomen ‘op controle van Rome op
ons. Dat jullie rekening moeten houden met pastoors, biechtvaders en andere verheven
instanties is een zaak, die ons niet aangaat, maar waarmee wij in onze afdeling geen
rekening mogen houden, zonder ons door karakterloosheid belachelijk te maken.’
Gijsen hoefde ook geen désaveu van De Indiesman te plaatsen, want dat was ‘een
onaangenaamheid aan ons adres, die gelijk zou staan met bv. een verklaring
onzerzijds, dat wij het gedelireer van Urbain over Ruusbroec inferieur hadden
gevonden.’ Ter Braak vermoedde dat er ‘pressie “van hogerhand” aan dit plotseling
opgedoken moraliteitsgevoel tegenover ons immorele Hollanders en heidenen niet
vreemd’ was.
Op 11 februari antwoordde Roelants (Roman, 72-75) ‘dat gij aardig bezig zijt u
in principes te verschansen’.
Op 13 februari vergaderde de Nederlandse redactie met Zijlstra (Roman, 76-78).
Ter Braak schreef aan Roelants dat de Nederlandse redactie niets voelde voor een
désaveu van Gijsen, maar voorstelde dat voortaan in elke aflevering zou staan ‘dat
de redacties ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de door hen beoordeelde
bijdragen, of iets dergelijks.’ Zijlstra wou wel eraan meewerken dat Virginia niet
zou verschijnen in de voor Vlaanderen bestemde oplage.
Op 18 februari antwoordde Roelants (Roman, 79-81) dat Gijsen op verzoek van
de Vlaamse redactie een verklaring over De Indiesman had opgesteld, maar dat
hemzelf die verklaring onaanvaardbaar voorkwam en dat het hem zou verwonderen
‘als Walschap en Herreman de ruime maat voor de ingediende verklaring wilden
handhaven. Vermoedelijk zal Gijsen, die op publikatie gesteld blijft, dus toch
heengaan, en op dit punt zal niemand hem volgen.’ De voorgestelde regeling met
Virginia kwam de Vlamingen ‘allesbehalve gelukkig voor. [...] Als ik in Holland
Virginia ten dans gelei, dan ook in Vlaanderen ...’
Op 8 maart reageerde Du Perron in een brief aan Ter Braak (BW III, 150) op het
feit dat Gijsen nog niet uit de redactie was en Virginia nog niet opgenomen. Hij
hoopte dat ‘gewoon een kwestie van plaatsruimte - of nog “hangende”
redactieconferenties - het stuk van Varangot hebben doen uitstellen. [...] Stel je voor
dat Arthur Hille met “Jan Kut”, “friemelen”, “klooterige dienaar”, “hij lùlt”,
“schijterigheid”, alles in volle letters, in Groot Nederland (namelijk op blz. 235-252
van jaargang 1935) compareert, voorafgegaan door Hélène Swarth en op den voet
gevolgd door Top Naeff, Waldie van Eck en Eva Raedtde Canter. Zeg dàt eens aan
Marnix de Kuische, en zeg er dan bij dat hij “m'n kloe-oeten kan kussen”, ja?’
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De gemeenschappelijke vergadering werd verplaatst van 11 maart naar 18 maart naar
25 maart. Op 24 maart schreef Ter Braak aan Du Perron (BW III, 163): ‘Daar kan
het heele Forum natuurlijk in diggelen gaan. Het beste lijkt me, dat ik aan het eind
van het jaar uit de redactie ga en dat zoowel jij als ik voortaan medewerkers zijn,
zonder eenige verantwoordelijkheid voor de leiding.’ Maar de vergadering werd
alweer uitgesteld (BW III, 166).
Op 24 april kwam de Nederlandse redactie naar Antwerpen (BW III, 182). Maar
‘Walschap had een keeloperatie ondergaan en was daardoor nog niet rijp voor zulk
een gewichtige discussie; en Marnix Gijsen had “vergeten” ons te berichten, dat de
vergadering dus niet doorging. Hoffelijk was dat nu niet bepaald; nog minder hoffelijk
is, dat ik tot op heden [Ter Braak schreef dit op 27 april] geen syllabe heb gehoord
ter verontschuldiging. Wij troffen in Antwerpen alleen den nog zieken en natuurlijk
geheel confusen Walschap, die eerst meende, dat wij heeren van de belasting waren
en zich verborg, tot hij onze stemmen herkende en plotseling de deur opende achter
zijn uitmuntend liegende dienstbode: “Meneer ies naar ien trouwfeest in Maeseijck
...” Tableau!’
De vergadering zou nu op 11 mei gehouden worden, een dag dat Du Perron
toevallig ook in Brussel zou zijn. De vergadering ging weer niet door, maar Greshoff,
Du Perron, Ter Braak en Varangot hebben elkaar wel gesproken. Du Perron zei bij
die gelegenheid dat hij niet meer in Forum zou schrijven als Virginia er niet in kwam
(BW III, 246). Greshoff wou wel proberen het in Groot Nederland op te nemen, en
Varangot voelde daar wel voor (Roman, 133), maar het punt bleef: ‘Krijgen de
roomschen hun zin in de holl. redactie, ja of neen?’ (Du Perron aan Ter Braak, 12
juli 1935; BW III, 261).
Op 1 juni was er nog geen vergadering geweest. Ter Braak zag nog wel een taak
voor Forum, zo niet als principieel blad, dan toch publikatiebasis (BW III, 208). ‘Ik
zoek dus naar een modus vivendi, die voor mij de juiste modus moriendi kan zijn.
Zou Vestdijk niet beroemd genoeg zijn om in 1936 alleen of met ev. anderen de
leiding te nemen? Hij komt steeds meer in de literaire richting, terwijl ik er steeds
meer van afdwaal.’ Du Perron zag daar wel wat in, maar dan zou Vestdijk Marsman
naast zich moeten hebben (BW III, 210).
Na een ‘dreigbrief’ van Ter Braak kwamen de Vlamingen op 13 juni naar
Rotterdam (BW III, 216). Ter Braak was van plan ermee op te houden als er met ‘het
geval Virginia dubbelzinnig omgesprongen’ zou worden. Ter vergadering bleek dat
de Vlamingen ‘er al op gerekend hadden dat Virginia niet meer zou verschijnen! [...]
Ik ben zoover mogelijk gegaan door voor te stellen met Varangot in relatie te treden
over de verandering van een enkel woord; maar het oorverdoovend “allee, allee”
bleek te beteekenen, dat Virginia in zijn geheel moest verdwijnen, anders traden
Gijsen, Maurice en Walschap (!) af, terwijl de (n.b.) sociaal-democraat Herreman
mee zou gaan. Toen het zoover was, demissioneerde ik. Vic, die overigens mijn
standpunt loyaal heeft ondersteund (Vestdijk is met vacantie en zit ergens op de
Veluwe), wilde toch tenslotte Virginia laten schieten, omdat hij het in De Vrije Bladen
wilde publiceeren, maar hij wilde dat alleen doen, wanneer ik mijn bezwaren opgaf.
Toen verklaarde Zijlstra ineens, dat hij er niet aan dacht Forum voort te zetten, als
òf Maurice òf ik uit de redactie gingen. Dit bracht mij dus plotseling in een
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zeer beroerd parket, aangezien nu mijn aftreden het verdwijnen van Forum beteekenen
zou [maar dat had Ter Braak al verwacht, zie BW III, 216], en ik dit besluit niet kon
nemen zonder Vestdijk te hebben geraadpleegd, voor wien Forum een levensbelang
is. [...] Dat beteekent dus, dat Virginia alleen verschijnt, als ik bedank, en dat dan
tevens in Dec. 1935 Forum ophoudt te bestaan.’ (Ter Braak aan Du Perron, 15 juni
1935; BW III, 222-223).
In een commentaar op deze brief (Roman, 88) concludeert Roelants dat Ter Braak
zich wel erg in de verdediging gedreven voelde, en dat de ‘superbia’ van ‘raspaarden
van de Nederlandse geest’ wel mooi is, ‘maar misschien moet men tot zelfspot en
deemoed in staat zijn om er niet in het absurde mee terecht te komen.’
Vestdijk zou inderdaad aanblijven (BW III, 239). De waardering voor Vestdijk
die toch al minder was dan in het begin van Forum, steeg er niet door en daalde nog
meer toen Vestdijk niet bedankte voor het lidmaatschap van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde toen Marsman niet de Van der Hoogtprijs kreeg (zie
notitie bij IV 7, 669-670).
Op 6 juli kreeg Ter Braak een brief van Zijlstra (Roman, 91) waarin die om een
vlugge beslissing vroeg. De volgende dag antwoordde Ter Braak hem met een
memorandum waarin hij meedeelde dat hij zich terugtrok uit algehele vermoeidheid
en wegens de Vlaamse kwestie (BW III, 232), maar dat dat helemaal niet het einde
van Forum hoefde te betekenen. Hij beval Vestdijk warm aan als zijn opvolger en
deelde vertrouwelijk mee dat Marsman wel redacteur wou worden (Roman, 91-96).
Zijlstra antwoordde op 10 juli (Roman, 99) dat hij wat aarzelend stond tegenover
Marsman want ‘er zijn enkele artikelen die ik van hem heb gelezen de laatste jaren,
die van een dergelijke ruwheid zijn, dat ik die geest niet gaarne zou zien
vertegenwoordigd in Forum.’ Al kwam hij ‘nog niet absoluut’ terug op zijn
mededeling dat het heengaan van Roelants of Ter Braak opheffing van Forum
betekende, wou hij toch zeggen dat opheffen hem zwaar zou vallen.
Ter Braak antwoordde (Roman, 99-101) dat er complicaties ontstaan waren, doordat
er een conflict ontstaan was tussen Du Perron en Greshoff enerzijds en Vestdijk
anderzijds over de houding van Vestdijk in de kwestie-Marsman/Maatschappij en
dat Du Perron bovendien uit verontwaardiging over de kwestie- Virginia niet meer
aan Forum zou meewerken (zie voor de discussie tussen Ter Braak en Du Perron
BW III, 235-272). Ter Braak kon niet meewerken aan een blad waar Greshoff en Du
Perron niet aan wilden bijdragen, en stelde een Nederlandse redactievergadering
voor omstreeks 1 augustus en dan, als Vestdijk en Van Vriesland tenminste niet van
plan waren om alleen door te gaan, de Vlamingen te schrijven dat Virginia geplaatst
moest worden. Ze zouden dan wel aftreden en dat zou dan het einde van Forum
betekenen, ‘maar wij kunnen natuurlijk alle mogelijkheden zorgvuldig overwegen.’
Op 17 juli schreef Du Perron (BW III, 271) dat hij zou blijven meewerken als
Virginia geplaatst zou worden. Vestdijk zou ‘nu ook voor opname in ieder geval van
Virginia stemmen.’ (BW III, 266). De stellingen waren betrokken voor de vergadering
die op 29 juli gehouden zou worden.
Op 30 juli schreef Ter Braak (BW III, 277) ‘dat Virginia geplaatst wordt en dat
dit òf Forum † beteekent (als de Vlamingen eruit gaan, want de exploitatie
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gaat slecht in Nederland) òf het aftreden van Vic, om zeer gecompliceerde en m.i.
formalistische redenen, waarover nader.’ De reden was (BW III, 279) dat Van
Vriesland zich niet via Ter Braak de wet wilde laten voorschrijven door Du Perron.
Vestdijk en Ter Braak stemden voor plaatsing. Daarna stelde Van Vriesland zijn
mandaat ter beschikking, wat hij toch al gedaan zou hebben omdat hij vond dat Ter
Braak hem niet genoeg gesteund had tegen Slauerhoff [zie blz. 15-16 van dit boek].
De Vlamingen zouden dus nu wel en bloc aftreden en kans op een andere Vlaamse
redactie was er niet. ‘Immers de heeren schijnen al overleg te hebben gepleegd over
een eigen Vlaamsch tijdschrift, en daarmee zou Forum nooit kunnen concurreeren,
volgens Zijlstra. Het aantal Ned. abonné's is sedert 1932 niet toegenomen en is
onvoldoende om een behoorlijk tijdschrift te onderhouden. Wel schijnt Zijlstra in
ieder geval iets te willen houden, b.v. een driemaandelijkse publicatie of iets
dergelijks.’ (BW III, 280).
Begin augustus bracht Zijlstra Roelants ‘bij een kortstondige vakantieontmoeting
confidentieel op de hoogte van Menno ter Braak's voornemen om als redacteur af te
treden.’ (Roman, 102). Roelants zei ook bereid te zijn om af te treden ‘om in een
geheel frisse atmosfeer Forum een nieuwe kans te geven.’ Maar Zijlstra bleef erbij
dat hij Forum zou opheffen als Ter Braak of Roelants ermee ophield. Greshoff en
Ter Braak bespraken nu de mogelijkheid om Forum en Groot Nederland te combineren
(BW III, 287) terwijl Ter Braak zich verkneukelde over de schrik van de Vlamingen
als die zouden zien dat het septembernummer opende met Virginia. Maar op 2
september schreef Zijlstra aan Ter Braak (Roman, 104) dat hij Virginia had opgeschort
omdat volgens hem de afspraak was dat hij voor 15 september met de Vlamingen
zou praten en dat pas daarna een beslissing zou worden genomen. ‘Opname in het
nummer zonder enig overleg met de Vlaamse redactie zou een slag in het aangezicht
van de Vlaamse heren zijn en ik geloof dat dit niet bepaald in je bedoeling heeft
gelegen.’ In zijn Roman vermeldt Roelants die afspraak nergens; aan het overleg
over opname van Virginia heeft hij twee lezingen voor de Vlaamse academie en een
boek gewijd.
Ter Braak was toen met vakantie en kwam pas op 7 september terug in Den Haag.
Op 8 september schreef hij Zijlstra (Roman, 106) dat er besloten was ‘dat Virginia
in ieder geval zou worden opgenomen; [...] Onderhandelingen die dit feit omzeilen,
zijn volstrekt zinneloos geworden.’ Als Virginia nu niet in oktober geplaatst zou
worden, zou hij onmiddellijk bedanken als redacteur. Een doorslag van deze brief
ging naar Greshoff, waar Du Perron toen logeerde (Roman, 109; BW III, 293).
Eind september had Zijlstra een bespreking met de Vlamingen. De conclusies
waren volgens Roelants (Roman, 118): ‘1. de vorige algemene redactievergadering
te Antwerpen (15 juni? [Roelants vergist zich: het was 13 juni, en in Rotterdam]) is
een “dialogue des sourds” gebleven; 2. van Vriesland en Vestdijk, weliswaar solidair
met ter Braak, zijn milder gezind, om Forum te redden, maar verkrijgen niet de stap,
die groot genoeg is om de Vlamingen voldoening te geven; 3. ter Braak sterkt zich
ook buiten de redactie; 4. wordt Virginia gehandhaafd dan is bewezen, dat het principe
van de absolute vrijheid toegepast wordt en aan de Vlaamse redactie, ondanks haar
waarschuwing, aanstoot wordt
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gegeven; 5. de Vlaamse redactie neemt geen genoegen met toegevingen, die
bijkomstig zijn of tweeslachtig; 6. het is tijd om de knoop zus of zo door te hakken.’
Op 1 oktober schreef Zijlstra aan de Nederlandse redactie (Roman, 114-117) dat
de Vlaamse redactie zou aftreden als Virginia werd opgenomen. Hij zou dan Forum
opheffen. Hij vond het jammer dat bij ‘een verschil van mening tussen de Nederlandse
en de Vlaamse redactie, voor zover wij weten voor de eerste maal’ Forum ‘opgeofferd’
werd, en herinnerde aan de toezegging van Van Vriesland Virginia te plaatsen in De
Vrije Bladen en zijn eigen bereidverklaring honorarium en zetkosten te betalen. Hij
vond het hele geval ‘een louter prestige-kwestie’ en vond het onjuist dat het al of
niet meewerken van Du Perron de discussie had kunnen beïnvloeden.
Op 3 oktober stuurde Ter Braak een memorandum aan Zijlstra (Roman, 119; BW
III, 297) waarvan afschriften naar zijn mederedacteuren en naar Du Perron gingen.
Hij herinnerde eraan dat de Nederlandse redactie meteen tot duidelijke concessies
bereid was geweest, maar dat de Vlamingen daar nooit iets anders tegenover gesteld
hadden ‘dan vage verwijzingen naar de katholieke moraal’. Dat was volgens hem de
kern van het conflict. Het stemde hem in ieder geval ‘tot oprechte voldoening, dat
de ondergang van Forum iets uitstaande heeft met de beginselen, waarvoor het
tijdschrift werd opgericht.’
In een begeleidend briefje aan Roelants stelde Ter Braak voor om een
gemeenschappelijke slotverklaring te publiceren zonder overbodige details (Roman,
119).
Op 4 oktober schreef Roelants aan Zijlstra (Roman, 129) om hem te bedanken
‘voor uw telefoontje, hoewel het overbodig was. Ik heb wel begrepen dat Menno uw
idee over onze absurditeit forceerde. Ik ken uw correctheid. Als wij voornemens
zouden zijn iets buitensporigs te publiceren - b.v. een parodie op Politici zonder
partij - zoudt gij de Nederlandse redactie begrijpen, die ondanks het grenstracé zou
zeggen: dit kan niet onder één dak. Wij weten toch, Doeke, wat wij aan elkaar
hebben.’
Op 7 oktober stuurde Roelants aan de Vlaamse redactie het concept rond van een
brief aan Zijlstra (Roman, 131) waarin hij nogmaals de Vlaamse bezwaren samenvatte.
Walschap en Gijsen gingen acoord met dat concept (Roman, 136) maar Herreman
vond dat Ter Braak au fond gelijk had en kon het ook niet met zijn geweten in
overeenstemming brengen ‘van enkel maar één uitzondering te spreken, daar het
geval Virginia wel voor de Ned. redactie, maar niet voor mij meer een uitzondering
was’; er was een gedicht van Richard Minne afgewezen, waar alleen Gijsen bezwaar
tegen had, er waren problemen met Elsschot geweest (zie de notitie bij III 7, 640-649)
en Brulez was ‘gevierendeeld’; hij liet Roelants liever voor de katholieke redacteuren
schrijven en wou zelf een ‘minderheidsnota’ schrijven (Roman, 137-140).
De pers ging er zich nu ook mee bemoeien. Op 8 oktober verscheen er in het
Algemeen Handelsblad een stuk van de Brusselse correspondent, F. Toussaint van
Boelaere, waarin volgens Ter Braak (BW III, 302, 10 oktober 1935) ‘de hee le quaestie
in jezuïetische verdraaiing werd gepresenteerd. Ik heb nu Maurice gesommeerd mij
te berichten, of hij dat stuk kletsmajoor heeft geïnspireerd, ja of neen. Het praatje
van Toussaint is n.l. geheel volgens de ideeën van de
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Vl. redacteuren. “In het bijzonder de heer ter Braak” had aan “den schrijver Varangot”
waarborgen gegeven, dat zijn stuk er in zou komen. Gelogen. Daarna “was het conflict
bijgelegd, omdat de Ned. redacteuren overtuigd schenen”. Gelogen. Vervolgens
“staken zij de koppen weer bij elkaar”. Gelogen. Enfin, het heele verhaal is pus uit
stinkende wonden.’
In zijn sommeerbrief aan Roelants (9 oktober 1935; Roman, 144, zie ook 143-144)
schreef hij ‘Op dit bericht van het Hbl. reageer ik weer met een weigering om van
mijn kant indiscreet te zijn.’ Maar hij wou nu toch wel overleg over ‘de wijze waarop
wij aan het publiek van de redenen die ons uiteen deden gaan, verslag zullen doen.’
Hij had namelijk sinds 13 juni niets meer uit Vlaanderen vernomen (Roman, 145).
Hij stelde voor dat elke redactie een eigen verklaring zou opstellen, dat ze die bij
elkaar zouden verifiëren en dat dan beide verklaringen afgedrukt zouden worden in
het decembernummer.
Op dezelfde dag bezwoer Zijlstra Ter Braak en Roelants om niet te reageren in de
pers, en vroeg Ter Braak om een concept op te stellen voor een verklaring in het
novembernummer die ‘zo vriendschappelijk en algemeen mogelijk’ moest blijven.
(Roman, 141 en 142).
Op 10 oktober verbrak Roelants het Vlaamse stilzwijgen met een brief ‘Aan mijn
Nederlandse en Vlaamse mederedacteuren van Forum, alsmede aan de heer D. Zijlstra,
directeur van Nijgh en van Ditmar N.V., Rotterdam’ (Roman, 147) waarin hij
constateerde dat zijn streven om Forum in stand te houden mislukt was. ‘Hierbij deel
ik u mede dat ik mijn persoonlijke vrijheid terugneem. Dit wil zeggen dat ik van alle
verklaringen, nakaarterij, verantwoording en rechtzetting van vergissingen afzie. Uit
een stroom van memoranda en persberichten is mij immers gebleken dat ik aan een
verloren zaak nog veel twistgeschrijf zou moeten wijden, terwijl de thans reeds
overdadige verwijdering tussen de diverse partijen nog zou worden vergroot. Ik hoop
uit onze samenwerking vooral de prettige momenten te zullen onthouden, en verblijf
met voor een ieder goedgekozen waardering, Uw Maurice Roelants.’
In een P.S. voor Ter Braak schreef hij dat het stuk in het Handelsblad niet door
Vlaanderen was geïnspireerd. ‘Ikzelf zal geen inlichtingen geven aan de pers.’ En
in een P.S. voor Gijsen schreef hij dat Herreman ‘niet in ons kamp vallen’ wou en
dat Roelants nu verder weigerde te discussiëren ‘en zeker met R[aymond], die
duidelijk “un point de chute” zoekt.’
Ter Braak dankte op 11 oktober hartelijk voor het briefje van Roelants (Roman,
149-150) maar wees hem erop dat hij geen kans zag ‘om een verklaring te produceren,
die de mening van beide redacties zou weergeven’ en daarom een dubbele verklaring
verreweg het beste vond. Maar Roelants bleef erbij (Roman, 151-152) dat hij geen
initiatieven meer zou nemen ‘voor groepsgewijs optreden, nadat het groepsverband,
ook bij ons, volkomen is mislukt. Herreman zal u schrijven.’ Als Ter Braak hem een
verklaring kon voorleggen ‘waarover ik geen discussie meer moet aangaan, dan ben
ik bereid, om u allen terwille te zijn, wanneer iedereen ze aanneemt, ze mede te
ondertekenen, wat er ook moge instaan.’
Herreman schreef zijn brief op 13 oktober 1935 (Roman, 152-155). Hij legde er
de nadruk op dat hij het jammer vond dat Virginia ‘om een kwestie van zedelijkheid’
afgewezen was door de katholieke redacteuren, maar dat hij ook
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de zekerheid had dat Forum alleen gered had kunnen worden door het weglaten van
Virginia. Hij had nu Roelants beloofd een tegenvoorstel te doen tegen het plan voor
twee afzonderlijke verklaringen. Tegen afzonderlijke verklaringen bestond namelijk
het bezwaar ‘dat de Vlaamse redactie niet eensgezind kan optreden, en dat de drie
katholieke redacteuren, naar ik meen te weten, niet een verklaring wensen af te leggen
die ik niet mede onderteken.’ Hij stelde nu het volgende concept voor een
gezamenlijke verklaring voor: ‘Forum zal met januari ophouden te verschijnen,
wegens het oprijzen van een meningsverschil dat weliswaar de persoonlijke
vriendschap en wederzijdse waardering van de redactieleden niet aantast, doch een
verdere samenwerking ongewenst doet voorkomen. Tegen het publiceren van een
door de Nederl. redactie aanvaarde bijdrage hebben katholieke leden bezwaren van
zedelijke aard ingebracht, die niet-katholieke redactieleden gemeend hebben te
moeten afwijzen. Daar geen overeenstemming kon worden bereikt is besloten de
uitgave van Forum te staken.’
Ter Braak antwoordde met een conceptverklaring die ongeveer gelijkluidend is
aan de verklaring die tenslotte namens de Nederlandse redactie in Forum zou
voorkomen. Zie voor de verschillen de notitie bij IV 11, 1030-1031.
Alle Vlamingen hadden bezwaren tegen dit concept van Ter Braak (Roman,
158-161); Herreman voelde uiteindelijk nog het meest voor de ‘lapidaire’ formule:
‘Met januari houdt Forum op te verschijnen’.
Ter Braak had inmiddels van zijn Nederlandse mederedacteuren hun amendementen
op zijn concept gekregen (Roman, 162-163) en stelde, gezien de Vlaamse bezwaren,
met Vestdijk samen een verklaring op die ‘(bijna gelijkluidend aan de vorige) dienen
kan voor de Ned. redactie alleen.’
Gerard Walschap had nu ook een concept voor een Vlaamse verklaring opgesteld
dat door zijn mederedacteuren bewerkt was (Roman, 166). Walschap vond alles
goed. ‘Beste Maurice,’ schreef hij (Roman, 167), ‘Het is met mij zo ver gekomen
dat ik voortaan alles zal ondertekenen, als men er maar mee ophoudt. Hoe is het
mogelijk, hoe is het mogelijk!’
Het volgende bleek nog mogelijk te zijn.
Toen Ter Braak het novembernummer, met verklaring en met Virginia, had
opgemaakt, verzocht Zijlstra hem schriftelijk om Virginia niet te plaatsen omdat de
Vlamingen er immers tegen waren en omdat het hem persoonlijk onaangenaam was
(BW III, 314). ‘Die brief was zoo gesteld,’ schreef Ter Braak op 3 november aan Du
Perron, ‘dat ik er bijna niet meer aan kan twijfelen, of ik was bijna het slachtoffer
geworden van een verdomd gemeene manoeuvre. Zijlstra en de Vlamingen schijnen
er n.l. op gerekend te hebben, dat zij er in zouden slagen ons een sobere verklaring
te laten publiceeren en dan Virginia “zoek te maken”. Met recht kun je hier van
smeerlapperij spreken. Ik heb Zijlstra nu dit geantwoord: als Virginia niet in het
Nov.-nummer verschijnt, treedt ik onmiddellijk af als redacteur en draag geen enkele
verantwoordelijkheid meer voor de beide laatste nummers; tevens, dat ik mij in dat
geval verzet tegen de nu opgestelde verklaring en die niet onderteeken. Van beide
omstandigheden zal ik dan rekenschap afleggen aan het publiek in een verklaring,
die ik aan de kranten zal verstrekken. Mijn geduld is op, en deze brief is mijn laatste
concessie. Ik heb er nog geen antwoord op, maar de mogelijkheid bestaat nu, dat ik
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morgen al geen redacteur meer ben. Deze slinksche streek, die natuurlijk in Brussel
tusschen Zijlstra en Maurice is bekokstoofd, heeft me intusschen razend gemaakt en
mijn brief aan Zijlstra is dus in krachttermen gesteld. Als zijn antwoord niet in alle
opzichten bevredigend is, laat ik de bom barsten en vertrek bovendien (hoewel het
voor mij allerlei zakelijke moeilijkheden zal meebrengen) op staanden voet naar een
anderen uitgever. Het is nu welletjes. In ieder geval is het een geluk, dat onze
redactioneele verklaring nog niet was verschenen.’ En op 7 november schreef hij
(BW III, 318) dat Zijlstra bakzeil gehaald had en geschreven had dat Virginia in
november geplaatst zou worden. ‘Als ik het nummer voor me zie, zal ik het gelooven,
eerder niet; en dan staat nog te bezien, of er niet een nieuw smeerlapperijtje is
gepleegd. Overigens is het me onbegrijpelijk, wat “Doeke” zich van deze gasaanval
heeft voorgesteld; ik geloof zelfs niet, dat Maurice in het complot is geweest, maar
dat hij stomweg bang was zijn Vlaamsche relaties kwijt te raken.’
In dit verband is het interessant op te merken dat Zijlstra op 11 november aan
Roelants schreef (Roman, 174): ‘Je zult bemerken, dat in nummer 11 van Forum de
Nederlandse redactie Virginia heeft opgenomen. De late verschijning van Forum
deze keer is veroorzaakt door mijn verzet tegen deze publikatie, voor zover ik als
uitgever invloed kon doen gelden. Dit heeft echter weer een hevige correspondentie
met Ter Braak ten gevolge gehad, zodat ik tenslotte, erkennende dat de uitgever niet
mag ingrijpen in redactionele aangelegenheden, de heren de vrije hand heb gelaten.
Ik hoop dat de Nederlandse redactie thans het gevoel heeft, dat aan de eer is voldaan.’
Dat was het eind. Het laatste woord hebben in dit hoofdstuk anderen.
Anton van Duinkerken in De Tijd, 10 oktober 1935:
‘Het bericht dat het maandblad Forum [...] zal ophouden te verschijnen [...] kan
in onze kringen niet anders dan gunstig ontvangen worden. [...] Dat het Belgische
episcopaat de medewerking van katholieken zou hebben verboden, zooals eenige
bladen berichtten, blijkt inmiddels onjuist. [...] Gelukkig. Want het zou een schandaal
zijn indien de katholieken door de kerkelijke autoriteiten gedwongen moesten worden
tot het aanvaarden van een standpunt, dat zoo voor de hand ligt als het afwijzen der
tendenzen van de Hollandsche redactie. [...]
Voor de letterkunde had Forum een onmiskenbare, maar evenzeer
betreurenswaardige beteekenis. De voor poëzie ongevoelige redactie streefde ernstig
naar een verandering van houding tegenover de Nederlandsche letterkundige traditie.
Zij stelde Multatuli in de eereplaats, welke door Vondel werd ingenomen. [...] Een
anti-katholicisme, in felheid aan het Duitsche anti-semietisme verwant, maar in
suggestieve insinuatie-kracht dit verre overtreffende, was het geestelijk kenmerk van
verscheidene medewerkers. [...]
Psychologie tegen metaphysica, deze strijd der moderne wijsbegeerte vond in de
Forumredactie een met min of meer philosophisch bewustzijn verdedigd bolwerk.
[...] Dat de katholieke redacteuren zich vrijmoedig en zelfs stoutmoedig konden
vereenigen met eenigermate scabreuze bijdragen, laat zich lichter verklaren dan de
omstandigheid, dat zij tot heden het oog gesloten hielden voor deze algemeene,
destructieve tendens. [...]
Wat zal nu gebeuren?
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Anton van Duinkerken

Indien het afscheid meteen een geestelijke verwijdering tusschen Ter Braak en
Du Perron beteekent, is dit voor den eerstgenoemde een belangrijke winst. De weinig
beduidende Greshoff, die het gezelschap meer in de schaduw dan in het licht liep,
maar die als propagandist zich voor de Forumgroep beijverde, zal wel een onderkomen
vinden, waar hij de vooroordeelen tegen de eeuwigheid in knusse tijdelijkheid kan
vervolgen. De dichter Slauerhoff, reeds van Forum afgescheiden, omdat hij de
persoonlijkheid van de programmatische “venten” onvoldoende hoogschatte, en de
scherpzinnige criticus S. Vestdijk behoeven geen eigen tijdschrift om hun talenten
te doen gelden. Eigenlijk had het Hollandsche Forum zich reeds overleefd. Het teerde
op de Vlaamsche vernieuwing der literatuur, speciaal de romankunst.’
(Du Perron wilde op dit stuk reageren in Het Vaderland (BW III, 306 en 309-310),
maar Ter Braak voelde daar niet voor omdat hij niets zou publiceren over de kwestie
voordat de redactieverklaring verschenen was, en omdat het stuk van Van Duinkerken
ongesigneerd was. Het stuk is opgenomen in VWdP VI, 631-640).
Willem Elsschot aan J. Greshoff, 15 november 1935 (brief in collectie-De Ridder
LM):
‘Jammer van Forum. Belachelijk tevens! 't Heeft echter ook zijn goede zijde, want
nu krijg ik tenminste geen proza van Vestdijk meer in huis.’
Richard Minne in Vooruit (België), 24 november 1935:
‘De Forum-redakteuren hebben zich vergist, toen zij het wenschelijk achtten het
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experiment van '90 [van Van Nu en Straks, waarin katholieken en niet-katholieken
samenwerkten] in onze dagen te herhalen.
Dit experiment is totaal overbodig geworden.
Daarmee bedoelen we geenszins dat er thans niet meer valt op te ruimen.
Maar deze kritische aktiviteit moet zich in onze dagen juist tegen degenen richten,
met dewelke de niet-katholieke Forum-redakteuren een koopje meenden te kunnen
afsluiten en die ons, onder de mom van de katholieke zedeleer, een nieuw
konformisme willen opdringen.’
C.L. Sciarone aan Menno ter Braak, 24 december 1935 (brief in LM):
‘Na lezing van Uw afscheidartikel in het laatste Forumnummer kan ik niet nalaten,
U mijn spijt te betuigen over het feit, dat het tijdschrift, dat een reden van bestaan
had, gaat verdwijnen. U zult mij wel willen gelooven, indien ik verzeker, dat deze
spijt blijft bestaan, indien ik een alleszins begrijpelijke debutantengenegenheid daaruit
elimineer.
Sta mij echter toe, dat ik één bedenking opper, die voortspruit uit de hoop, dat
binnenkort een ander tijdschrift Forum, dat inderdaad voor enkelen in een behoefte
voorzag, mag vervangen.
Is het wel noodzakelijk, dat een maandschrift wordt opgericht met de hoop ièts te
veranderen in een land, waar men tot zelfs de randen van guldens en rijksdaalders
toe tot zalving en stichting benut? En mocht dit al gelukken, zou een tot de intelligentie
bekeerde Dr. Ritter niet even walgelijk blijken als de litteréére lady-auteurkiller van
heden? Indien de weldenkenden zich aan de intelligentie verslingerden, zouden enkele
menschen immers noodzakelijk de domheid moeten verdedigen! Achter elk begrip
knort het zwijn, want de waarde ligt minder in maatstaven en begrippen dan in de
persoonlijkheid, die ze hanteert.
Ik kan dus niet anders dan de hoop uitspreken, dat de wijding onzer cultuur weer
zéér spoedig moge begeleid worden door een heilzame contradictie.
Hiervan zal een “intellectualist” niet afgeschrokken worden door de zekerheid,
dat de cultuurdragers, éénmaal aan zijn groeve staande, vergevingsvol zullen zeggen:
Hij bezat een gevoelige ziel, die hij met scherpen spot trachtte te pantseren. Men
schakelt dan zijn werk wel in de algemeene wijding in, doch tijdens zijn leven heeft
hij dan toch van hun verontwaardiging genoten en het geluk gekend, niet tot de
weldenkende schare te behooren.’

Advertentie in het Nieuwsblad voor de Boekhandel van 13 december 1935
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Hieronder zijn artikelen en boeken opgenomen waarin Forum, bijdragen in Forum
en medewerkers aan Forum behandeld zijn. In de bio- en bibliografische gegevens
in dit boek zijn ook monografieën over de Forummedewerkers opgenomen en bij
elke bijdrage zijn besprekingen genoemd van die bijdragen; over het algemeen hebben
we die boeken en artikelen hieronder niet herhaald. Ze zijn via het personenregister
te achterhalen.
Een werkelijke Forumbibliografie moet nog geschreven worden. We hopen dat
onze lijst anderen zal inspireren tot het niet geringe werk dat daarvoor nodig is. De
lijst begint met de afkortingen die in dit geboek gebruikt zijn.
Willem Mooijman
L. Mosheuvel

afkortingen
AMVC

Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven

BW

zie: Braak, Menno ter en Perron, E. du.
Briefwisseling.

DV

zie: Vriesland, Victor E. van. Drievoudig
verweer.

LM

Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum.

OV

zie: Vriesland, Victor E. van. Onderzoek
en vertoog.

RMZ

zie: Minne, Richard. In den zoeten inval
en andere gedichten.

Roman

zie: Roelants, Maurice. Roman van het
tijdschrift Forum.

VGE

zie: Engelman, Jan. Verzamelde
gedichten.

VGK

zie: Keuls, H.W.J.M. Verzamelde
gedichten.

VGvD

zie: Duinkerken, Anton van. Verzamelde
gedichten.

VGvN

zie: Nijlen, Jan van. Verzamelde
gedichten.

Vorm of vent

zie: Oversteegen, J.J. Vorm of vent.

VWE

zie: Elsschot, Willem. Verzameld werk.

VWM

zie: Marsman, H. Verzameld werk.
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zie: Slauerhoff, J. Verzamelde werken.

VWdP

zie: Perron, E. du. Verzameld werk.

VWN

zie: Nijhoff, M. Verzameld werk.

Foto's: Eva Besnyö (blz. 93) en E. van Moerkerken (blz. 78, 150 en 162).
Reprodukties: Hein de Bouter.
Typografische verzorging: Jan Kuiper.
Druk: Semper Avanti - Den Haag.
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register
In dit namenregister zijn niet opgenomen de namen van schrijvers van bio- en
bibliografische gegevens; verder worden Ter Braak en Du Perron ter wille van de
overzichtelijkheid niet vermeld als het gaat om hun gezamenlijke correspondentie;
ten slotte zijn namen die in de noten voorkomen, ook niet opgenomen.
Komt een naam herhaaldelijk voor op een aantal bladzijden achter elkaar, dan is
dat zo aangegeven: 4 ... 6. Als een naam meer dan één keer op een bladzijde voorkomt
in verschillend verband, dan wordt het aantal keren tussen haakjes aangegeven na
het nummer van de bladzij. De bladzij waarop bio- en bibliografische gegevens over
een medewerker van Forum staan, is cursief gedrukt. De bijdragen van
Forum-medewerkers zijn apart aangegeven onder het hoofdje bijdragen.
AART, R. van (ps. v.R. van Lier) 61, 228 (2);
bijdragen 61, 79, 116, 149, 172, 228 (2).
ACKER, K. van 61.
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. 227, 318.
ALPHEN, Hieronymus van 95.
AMMERS-KÜLLER, Jo van 118, 166, 169.
ANARGAS, C. 141.
ANDURSKI-SCHUBERT, J. 172.
ANTONINI, Giacomo 245, 252;
bijdrage 245.
APOLLINAIRE, Guillaume 182.
ARC, Jeanne d' 324.
ARNET, Man (ps. v.A.J.A. Etman) 106;
bijdragen 106, 157, 236, 375.
ASSELBERGS, W.J.M.A. (zie Anton van Duinkerken).
BAKELMANS, Lode 108.
BARDEMEYER, Geert (ps. v. Victor J. Brunclair) 304.
BARING, Maurice 281.
BARNSTIJN, Loet C. 339.
BASSCHAERDE, Camp de (ps. v. Barend de Goede) 236;
bijdragen 236, 299.
BASSCHAERDE, Pomp de (ps. v. Barend de Goede) 236.
BATTEN, Fred 61, 79, 341-342;
bijdrage 341-342.
BATY, Gaston 160.
BECKMANN, Jaap 359.
BEETS, Nicolaas 297.
BENDIEN, Jacob 149, 223;
bijdrage 149.
BERGH, Herman van den 23, 345.
BERGHEN, René 335-336, 337;
bijdragen 335-336, 346, 348, 354.
BERL, Emmanuel 74.
BESANÇON, J.B. 374;
bijdrage 374.
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BEVERSLUIS, Martien 157, 279.
BIELING, H.F. 135.
BILT, Tonia de (ps. v.M. Nijhoff) 143, 215, 326, 359.
BINNENDIJK, D.A.M. (zie ook A. van Roosenburg) 7 (3), 9, 10, 21, 22, 33 ...
35, 54, 168, 181, 182-183, 212, 219, 224, 246, 311, 327, 332, 358;
bijdragen 182, 222 (2), 239-240, 262, 301 (2).
BLANKEN, G.H. 235;
bijdragen 235 (4), 236 (2).
BLANKENSTEIN, M. van 191, 344.
BLIJSTRA, R. 36, 66, 67, 211, 317, 336;
bijdragen 66, 104.
BLOEM, Cl. (= Clara Eggink) 96-97;
bijdragen 96-97, 97.
BLOEM, J.C. (‘Jacques’) 5 ... 7, 21, 23, 36, 62, 96, 97, 99, 109, 110, 154, 224,
245, 309, 325, 331, 345;
bijdrage 245.
BLOKKER, Jan 244.
BOEKEN, Hein 261.
BOELES, P.C.J.A. 223.
BOER, P. de 237.
BOGAERT, F. van 73.
BOLLAND, G.J.P.J. 10.
BON, Willem 339.
BOOVEN, Henri van 213.
BORCH VAN VERWOLDE, Emile van der 59.
BORDEWIJK, F. 91.
BOREL, Henri 54, 62, 108, 250.
BOSCH, Hieronymus 250, 324.
BOSSUET, J.B. 318.
BOUDEWIJN 217.
BOUDIER-BAKKER, Ina 118, 179, 373.
BOURBON, Louis de (zie ook Ludovicus van der Key) 98, 106, 138, 196;
bijdragen 98, 138 (4), 166, 179 (2), 190.
BOUTENS, P.C. 274, 320.
BOUWS, Everard 9 ... 10, 13 ... 14, 33 ... 35, 39, 40, 67, 76, 87, 114, 115, 139,
153, 161, 163, 187 (3), 193 ... 195, 199, 209 ... 210.
BRAAK, Menno ter (zie ook A.P. en Thea Poortman) 5 ... 19, 21 ... 22, 24 ...
26, 30, 31, 33 ... 36, 38, 53 ... 55, 63, 71, 74, 78, 82, 85, 86, 90, 93, 99, 103,
108, 109, 132, 134, 135, 143, 147, 153, 154, 157, 163, 166, 167 (2), 170, 173,
175-176, 177, 178, 182, 185, 187, 188, 189, 193 ... 199, 210, 211, 214, 225,
244, 245, 246, 249, 250, 253, 254, 261, 272, 276, 278, 279, 286, 288, 297, 299,
300, 302, 309, 310 ... 312, 316, 317 (2), 317-318, 324, 325, 326, 327, 331, 336,
342, 345 (2), 350, 354, 359, 361, 363 ... 365, 366, 367, 369, 377 ... 385, 386,
387;
bijdragen 49, 53, 58, 60, 61, 66, 68 (2), 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 85 (3), 94
(2), 95, 99, 102 (2), 106, 109, 112, 113, 117, 118, 129, 135, 139, 140-141, 141,
145 (2), 148, 156 (2), 157, 160, 161 (2), 168, 172-173, 179, 180 (2), 187, 188,
191, 209 (2), 223, 224 (2), 226, 229 (2), 236, 237 (2), 240, 248 (2), 263, 266,
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274, 274-275, 279, 284-285, 301, 312-313, 315-316, 326-327, 328, 342-343,
343-345, 352, 353, 361-362, 372-373.
BRAAK-FABER, Ant ter (= ‘Ant Faber’, ‘A.F.’) 87, 129,
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316, 342.
BRANDENBURG 226.
BRASSAI 151.
BRECHT, Bert 304.
BRINKGREVE, M.R.J. 324;
bijdrage 324.
BRUEGHEL, P. 237.
BRUGGEN, Carry van 117.
BRUGGEN, Kees van 130.
BRUIJN, T. de 56.
BRUIN, Hein de 130, 273, 298.
BRUIN, P. de 130.
BRULEZ, Raymond 20 (3), 21, 100-102, 198, 258, 298, 300, 318, 324, 333,
336, 382;
bijdragen 100, 219, 231, 240, 241, 280, 281, 303, 321, 334.
BRUNCLAIR, Victor J. 304-305, 355;
bijdragen 304, 354 (2).
BRUNING, Gerard 23.
BRUNING, Henri 115.
BUCKINX, Pieter G. 73, 332-333;
bijdragen 332-333, 371 (3).
BUITENSORGH, H. van (ps. v.G.H. 's-Gravesande) 130.
BURSSENS, Gaston 304.
BUYLE, Frans (zie ook J. Terbrugge, J. Verbrugge en J. Verbruggen) 190;
bijdrage 190.
BUYSSE, Cyriel 270.
C., J. 322.
C., M. 300.
CAMOËS, L.V. de 315.
CAMPERT, Jan R.Th. 60 (2), 96 (2), 114 (2), 180, 300.
CAMPOAMOR, R. de 164;
vertaling 164.
CANNEGIETER, H.G. 60.
CARNERA, Primo 252.
CARNOT, J. (ps. v.S. Tas) 301.
CASANOVA 99.
CAUWELAERT, August van 182, 210, 215, 216;
bijdrage 216.
CÉLINE, L.F. (ps. v. Louis Destouches) 158, 247.
CHANTEROU (ps. v. Rafaël Dubois) 135.
CHARLOTTE 218.
CHASALLE, Frederik (ps. v. Constant van Wessem) 357.
CHODERLOS DE LACLOS, P.A.F. 239.
CHRISTIAENS, A.G. (zie N.A. Drojine) 280.
CLAES, Ernest 20, 221-222, 270, 324, 355.
CLAES-VETTER, Stephanie 355.
CLIJMANS, F.E. (zie Fritz Francken) 321.
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CLINGE DOORENBOS, Hens 330.
CLOSSET, F. 96.
COEN, Jan Pietersz. 61.
COENEN, Frans 11, 14, 52, 54, 115, 130, 164, 197, 198, 211, 273, 330.
COENRAADS, Ed. (ps. v.P. Endt) 288.
COLENBRANDER, H.T. 140, 145, 198, 285.
COLLIN, Darja 79.
CONSCIENCE, Hendrik 217.
COOLEN, Antoon 225, 345, 369.
CORBIÈRE, Tristan 71.
COSTER, Dirk 8 (6), 11 ... 12, 14, 15, 23 ... 24, 62, 75, 76, 86, 87 ... 91, 112,
130, 133, 134, 135, 136, 156, 164, 174, 195, 215, 243, 343, 345.
COUPERUS, Louis 36, 63, 77, 180, 213, 342.
COVEKUYT, Georges 369.
CRAENE, B. de 308.
CRENA DE IONGH, D. 140, 198.
CROCE, Benedetto 260.
CROMMELYNCK, Fernand 221.
DAEYE, Hippoliet 71,259.
DANTE 318, 321.
DARRÉ, Walter 175.
DEBONNAIRES, Fern. 306.
DEBROT, Cola 63, 170, 171, 178, 364;
bijdragen 170, 178, 179, 229, 236, 285-286, 301.
DECORTE, Bert 335, 337;
bijdragen 335, 368.
DEGROOTE, Gilbert (zie ook Willem Elsland) 368
DEKKER, Maurits 36 (2), 162, 225.
DELBEKE, Franz 270.
DELEN, Ary 108 (3), 163.
DELEN, P.A.M. 31.
DEMEDTS, André 73, 210, 215, 332, 371;
bijdragen 73, 215-216, 241, 282, 347, 369, 371.
DEMEULENAERE, Marcel 258;
bijdrage 258.
DEMOSTHENES 318.
DERKS, Jan 229.
DEYSSEL, Lodewijk van (ps. v.K.J.L. Alberdingk Thijm) 274, 343.
DICKINSON, Emily 12, 156-157.
DIDEROT, Denis 181, 321.
DIEREN, E. van 74.
DIETRICH, Marlene (ps. v. Maria von Losch) 72.
DIJK, T.M. van 248.
DIMITROF, Georgi 184.
DIX, Otto 149.
DODGE-LUHAN, Mabel 245.
DOFF, Neel 39.
DOLFUSS, Engelbert 226.
DOMBURG, A. van (zie Janus)
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DOMINICUS, F.C. 344, 345.
DONCKER, Maurits de 368;
bijdrage 368.
DONKER, Anthonie (ps. v.N.A. Donkersloot) 11, 24 (3), 36 (2), 52, 53, 87,
89, 90, 104, 109, 114, 116, 130, 157, 158, 173, 211, 226, 280, 302, 310, 311,
327, 329, 330-331, 345, 359.
bijdrage 330-331.
DONKERSLOOT, N.A. (zie ook Anthonie Donker) 330.
DOOLAARD, A. den (ps. v.C. Spoelstra) 11, 87, 89, 112 (2), 134, 166, 225
(2), 229, 249.
DOORN, Willem van 330;
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bijdrage 330.
DOSTOJEWSKI, F.M. 160, 318, 372.
DOUMER, Paul 102.
DRIEU LA ROCHELLE, Pierre 142.
DROJINE, N.A. (ps. v.A.G. Christiaens) 280-281;
bijdragen 280-281, 281, 320 (2), 332, 368, 370.
DUBOIS, Rafaël (zie ook Chanterou) 135.
DUINKERKEN, Anton van (ps. v.W.J.M.A. Asselbergs) 12, 23 (3), 31, 54, 60,
90 (3), 109, 130 (2), 134, 143, 161, 168, 189, 252, 297, 300, 336, 342, 343,
385-386.
DULLEMEN-DE WIT, Jo van 343.
DUPONT, Frans 339.
DUYL, ds. van 248.
DUYMAER VAN TWIST, generaal 275.
DUYVENDAK, J.J.L. 344.
DYCK, Albert van 332.
DYCK, J.G.R. van 357.
ECK, Waldie van 378.
ECKEREN, Gerard van (ps. v. Maurits Esser) 52, 54, 90, 130, 164, 176, 272.
ECKERMANN, J.P. 75, 106.
EECKHOUT, Joris 257.
EEDEN, Frederik van (zie ook Lieven Nijland) 327, 331.
EEKHOUT, Jan H. 105, 106, 214, 215, 217, 250;
bijdragen 106, 310.
EGGINK, Clara (zie ook Cl. Bloem) 96-97, 297, 309.
EINSTEIN, Albert 236.
ELIAS, E. 130, 300, 326, 345.
ELSLAND, Willem (ps. v. Gilbert Degroote) 368;
bijdrage 368 (2).
ELSSCHOT, Willem (ps. v.A. de Ridder) 12 (2), 19, 66, 103, 108, 114, 163,
164, 165, 230, 251, 259, 264, 308, 324, 382, 386;
bijdragen 108-109, 131, 163, 171, 178, 179, 183, 230-231, 253-256, 260, 267,
269, 281.
ENDT, P. 288, 289, 305;
bijdrage 288.
ENGELMAN, Jan 7, 8, 21, 23, 36 (2), 53, 68, 69 (2), 71 (2), 72, 76, 82, 83,
104, 134, 160, 168, 169, 196 ... 199, 225 (2), 246, 286, 310, 311, 345;
bijdragen 82, 93, 110, 325, 334.
ENSOR, James 71.
ERASMUS, Desiderius 318, 324.
ESCHER, Rudolf 351-352;
bijdrage 351-352.
ETMAN, A.J.A. (zie Man Arnet) 106.
EVENEPOEL, Henri 71.
EWSUM, Wigbolt van 134.
EYCK, P.N. van 7, 63 (2), 140.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

EYSSELSTEIJN, Ben van 246.
F., A (= Ant ter Braak-Faber) 129.
FABRICIUS, Johan 95, 166, 225.
FALLADA, Hans 224.
FEY, Emyl 226.
FLAES, R. (zie ook F.C. Terborgh) 110, 210.
FOKKER, Anthony 58.
FORJAZ DE SAMPAIO, Albino 50.
FRANCKEN, Fritz (ps. v.F.E. Clijmans) 255, 321-322;
bijdrage 321-322.
FRANCO, F. 162, 338.
FRENKEL, M.B. 160, 228;
bijdragen 160, 180 (2), 228, 250 (2).
FREUD, Sigmund 74, 172.
FRÖDING, Gustav 330.
vertaling 330.
FROT, Eugène 226.
FRUIN, R. 140.
GALEN LAST, H. van 182, 299.
GALSWORTHY, John 351.
GANDHI, M.K. 260.
GANS, Jacques 136, 142, 149-150, 300, 305;
bijdragen 149-150, 280, 289.
GARBO, Greta (ps. v. Greta Gustavsson) 72.
GELDER, G. van 374;
bijdrage 374.
GELDER, Jan van 273;
bijdrage 273.
GELDEREN, Jaap van 81;
bijdragen 81, 144, 227 (2).
GÉNESTET, P.A. de 240.
GEORGE, Stefan 222.
GERDES, Gerhard 338-339;
bijdrage 338-339.
GERRETSON, F.C. (zie ook Geerten Gossaert) 324.
GEUNS, J.J. van 110-112, 237;
bijdrage 110.
GEYL, P. 140.
GEZELLE, Guido 219 (2), 318.
GIDE, André 162, 259, 263, 343, 352.
GIJSEN, Marnix (ps. v.J.A. Goris) 6, 14, 16 ... 17, 21, 23, 24, 52, 102, 130,
137, 164, 174 (2), 187, 198, 199-200, 210, 214, 216, 231, 232, 244, 253 .. 256,
257, 282, 299, 305, 308 (2), 324, 345, 364-365, 366, 377 ... 379, 382 ... 383;
bijdragen 209, 213, 217, 221-222, 232, 235, 257-258, 259, 270, 282, 306, 308,
332, 357.
GILLIAMS, Maurice 308, 324, 336, 369.
GIN, Jan 106, 236.
GINNEKEN, Jac. van 85.
GIRAUDOUX, Jean 160.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

GIROLDI, Matth. 262;
bijdragen 262, 326 (2), 328, 340.
GLADKOW, F. 141.
GOBINEAU, J.A. de 191.
GOEBBELS, Joseph 244, 304.
GOEDE, Barend de (zie Camp de Basschaerde) 236.
GOEDHART, Frans 162.
GOERÉE D'OVERFLACQUÉE, Johan (ps. v.S.F. van Oss) 157.
GOERING, Hermann 352.
GOETHE, J.W. von 75.
GOGOL, N. 251.
GORGOELOF, Paul 102.
GORIS, J.A. (zie Marnix Gijsen) 199, 253.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

396
GORTER, Herman 320.
GOSSAERT, Geerten (ps. v.F.C. Gerretson) 7, 75, 343.
GOUDSMIT, Samuel 141.
GRAAFF, Chr. de 69, 180, 186;
bijdrage 186.
GRAULS, A.W. 13, 68, 69, 75, 76, 112;
bijdrage 75-76.
GRAVESANDE, G.H. 's- (ps. v.G.H. 's-Gravesande Pannekoek) 60, 96, 106,
114, 130, 163, 216, 250-251, 259, 288;
bijdrage 250-251.
GRAVESANDE PANNEKOEK, G.H. 's- (zie ook H. van Buitensorgh en G.H.
's-Gravesande) 250-251.
GRESHOFF, J. (‘Jan’) 8 ... 9, 12 ... 13, 15, 18 ... 19, 23 ... 24, 34 ... 36, 39, 59,
60 (2), 66, 69, 76, 87, 108 (3), 114 (3), 129, 131, 141, 153, 158, 160, 161, 163
(10), 167, 177, 178, 181, 183, 193, 194... 197, 209, 210, 230, 245, 249, 253 ...
255, 259, 325, 362, 363, 364, 373, 379 ... 381, 386 (2);
bijdragen 59, 71, 77, 84, 94, 96, 114, 135, 138-139, 146, 151, 157, 168, 172,
180, 183, 186, 264, 271.
GRIEG, Edvard 256.
GRINTEN, Huub van der 106.
GROENEVELT, Ernst 116, 300, 332.
GROOT, Taeke de 178, 228 (2);
bijdragen 178, 228, 351.
GROOTAERS, P. 222.
GROSZ, Erszi 149.
GRÜNBAUM, A. 324.
GRUYTER, J. de 85.
HAESAERTS, L. en P. 71.
HAJE 85.
HAMMACHER, A.M. 56, 57;
bijdragen 56, 223.
HARRENSTEIN-SCHRÄDER, A. 149, 223;
bijdrage 149.
HARRIS, Frank 68.
HATTUM, Jac. van 313;
bijdragen 313 (2), 314, 341 (3).
HAVELAAR, Just 8, 86.
HECKE, Firmin van 332.
HEERIKHUIZEN, F.W. van 316;
bijdrage 316.
HEEROMA, K. 11 (2), 13, 22, 23, 52, 54, 71, 169, 193.
HEINE, Heinrich 274.
HEIJERMANS, Herman 318.
HELMAN, Albert (ps. v.L. Lichtveld) 36 (2), 68, 99, 130, 211, 221, 225, 302,
322, 338, 339, 345, 346;
bijdrage 338.
HEMINGWAY, Ernest 372.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

HERMAN, dr. 253
HERMAN, Hans 89.
HERREMAN, Raymond 6, 14, 16 ... 17, 21, 39 (2), 52, 187, 198, 200, 210,
216, 255, 282, 303, 308, 362, 366, 378 ... 379, 382 ... 384;
bijdragen 209, 217, 219, 221 (2), 232 (2), 257, 259-260 (4), 268 (4), 270 (2),
282, 283 (3), 302, 303, 306 (2), 306-307, 307 (3), 308, 317-318, 319, 320, 348,
356, 370 (4).
HEUGTEN, J. van 11, 23 (2), 24, 52, 54, 55, 89, 143, 147, 148, 182, 300, 322,
369.
HEUSDEN, van 225.
HIEGENTLICH, Jacob 80.
HIERONYMUS 377.
HINDENBURG, Paul von 226.
HITLER, Adolf 153, 156, 175, 179, 185, 233, 234.
HOEKSTRA, Han G. 354.
HOGHE, Andries de (ps. v.P.C. Boutens) 132.
HOLLANDER, Han 248.
HOOFT, Pieter Corneliszoon 300.
HOORNIK, Ed. 349, 350-351;
bijdrage 350-351.
HORATIUS FLACCUS, Q. 81.
HOUWAARD, C. 79.
HOUWINK, Roel 62.
HUBER NOODT, U. 326.
HUIZINGA, J.H. 352.
HUXLEY, Aldous 10, 53, 79 (2), 131, 133, 134, 270.
HUYSMANS, Kamiel 321.
HYNCKES, Raoul 115.
IBSEN, Henrik 318.
IONKER JR., J. 52.
IVANOV, Vsevolod 146
IVENS, Joris 339.
JANSSEN, Em 284.
JANUS (ps. v.A. Domburg).
JAQUEMONT, Victor de 279.
JONCKHEERE, Karel 230, 231;
bijdragen 230, 305.
JONG, A.M. de 301.
JONG Hzn., M. de 223.
JONKERS, Han 227.
JOOS, Amaat 347-348, 349, 357;
bijdrage 347-348.
JOOST 209.
JOYCE, James 172, 227 (2), 246, 247.
JULIANA 195.
K. 322-323.
KADT, J. de (zie ook K. Lambrechts) 301.
KAMPEN, Bob van 87, 163, 364.
KANDINSKY, W. 149.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

KAVAFIS, Konstandinos P. 235-236;
bijdragen 235 (4), 236 (2).
KELK, C.J. 36 (2).
KETTMANN JR., George 224.
KEULS, H.W.J.M. 21, 277-278;
bijdragen 277-278, 278 (3), 278-279.
KEY, Ludovicus van der (ps. v. Louis de Bourbon) 106.
KIJZER, Max 189, 211, 215, 217, 244, 247.
KLINKENBERG, G. van 225.
KLINKHAMER, B. 162.
KLOOS, Willem 242-243, 320, 327, 330, 331.
KNUVELDER, Gerard 23, 53, 63, 164, 176, 215, 246, 256, 286-287, 369.
KOCH, Pyke 93.
KONING, Johan 60, 114, 343.
KOOL, Halbo C. 246, 297.
KORABLEFF, Georg 147.
KRAMER, Josine 154.
KRAMERS, W.A. 14, 114, 143, 189,

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

397
215, 300.
KRIMPEN, J. van 109.
KÜMEL, Harry 244.
KUIPER-DE JONGH, C. 106.
KUIPERS, Reinold 265;
bijdragen 265 (2), 316.
KUITENBROUWER, Henk 23, 82, 229, 299, 327.
KUITENBROUWER, L.M.A. (zie Albert Kuyle).
KUYLE, Albert (ps. v.L.M.A. Kuitenbrouwer) 24, 69, 130, 229, 249 (2), 362.
LAGASSE, L. 73.
LAMBERTY, Max 20 (2), 21, 233-234, 321;
bijdragen 233-234, 318, 333.
LAMBRECHTS, K. (ps. v.J. de Kadt) 301-302.
LANGENDONCK, Prosper van 368.
LAST, Jef 141, 157, 162, 225, 234;
bijdrage 162.
LAWRENCE, D.H. 81, 94, 227, 245.
LEACOCK, Stephen 365.
LECTOR 240.
LEENEN, Jan van (ps. v. Jan van Nijlen) 66.
LEEUW, Aart van der 345.
LEEUWEN, Freek van 158, 162 (2).
LEEUWEN, W.L.M.E. van 63.
LEOPOLD, J.H. 7 (2), 10, 320, 352.
LEROUX, Karel 39, 52, 103, 193, 198, 200, 210, 214, 216;
bijdragen 216, 234, 241.
LICHTVELD, Lou (zie ook Albert Helman) 36, 69, 338.
LIEPMANN, Heinz 226.
LIER, R. van (zie R. van Aart) 61, 228, 342.
LIGT, Bart de 58.
LOO, Louis van 115-116, 138;
bijdragen 115-116, 116 (2).
LOON, H. van 343.
LOON, Hendrik Willem van 371.
LOVELING, Virginie 270.
LUBBE, Marinus van der 223, 227.
LUDWIG, Emil (ps. v.E. Cohn) 102, 106, 260.
LUNS, Huib 113.
MAAS, H.H.J. 256.
MAAS, Willem 82.
MAEGT, Johan de 164, 300, 356, 356-357, 369.
MALRAUX, André (ps. v.A. Berger) 142, 170, 184, 270, 348.
MAN, Herman de (ps. v.S.H. Hamburger) 225, 345.
MANIEWSKI, Jan 253.
MANN, Klaus 179, 261;
bijdrage 261.
MANN, Thomas 261.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

MARCHANT, H.P. 248, 262, 275.
MARSMAN, H. (‘Hennie’; zie ook S. Waas) 6 ... 9, 18, 21 ... 23, 33 ... 36, 40,
55, 58, 71, 94, 129, 132, 136, 148, 153, 157, 158, 168 (2), 178 (2), 180, 183,
185, 195, 196, 198, 223, 225, 247, 249, 300, 312 ... 313, 317 (2), 317-318, 320,
343 ... 345, 346, 348 ... 349, 364, 379 ... 380;
bijdragen 55, 56, 63, 77, 104, 132, 141, 147-148, 157-158, 160, 161, 172, 237,
262, 288, 310-312, 330.
MARTIN, Hans 274.
MARX, Karl 25, 318, 321.
MATTHIJS, Marcel 21, 56, 266-267;
bijdragen 266, 322, 354, 356.
MAUROIS, André 75.
MAXIMILIANUS OMC, P. 279.
MAYERHOLD, V. 181.
MAZELINE, Guy 158.
MEESTER JR., Joh. de 36 (2).
MEIJER, Arnold 324.
MENCKEN, H.L. 53, 87.
MEYRINK, Gustav 135.
MICHEL, Ernest 115, 324;
bijdrage 115.
MICHEL ANGELO 310.
MIDDENDORP, Herman 52.
MINNE, Maur. (ps. v. Maurice Roelants) 39.
MINNE, Richard 12 (2), 39, 52-53, 200, 210, 216, 220, 302, 382, 386;
bijdragen 52, 53, 60 (2), 103, 112, 115, 213, 219 (3), 234.
MIRABEAU, H.G.V. de 318.
MOENS, Wies 320, 334.
MOERKERKEN, P.H. van 162.
MOK, M. 74;
bijdragen 74, 374.
MOLIÈRE (ps. v.J.B. Poquelin) 318.
MONTAIGNE, M.E. de 322.
MONTESQUIEU, Ch. de 318, 321.
MONTEYNE, Lode 336 (2), 356, 369.
MORGAN, Charles 270.
MORRIËN, Adriaan 375;
bijdrage 375.
MOUW, J.A. dèr 91, 153 (2), 153-155, 310, 311;
bijdragen 153-154.
MULLER, Mr. 226.
MULS, Jozef 218.
MULTATULI (ps. v.E. Douwes Dekker) 10, 85, 118, 148, 372, 385.
MUSSCHE, Achilles 200, 232
MUSSERT, A. 224, 237, 274.
MUSSOLINI, B. 102, 106, 143, 252 (Duce), 260 (Leider), 266, 274.
N., Jan 52.
NAEFF, Top 343, 378.
NAPOLEON 160, 279.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

NESCIO (ps. v.J.H.F. Grönloh) 36, 180.
NIETZSCHE, Friedrich 10, 11, 156, 184, 311, 312, 318, 372.
NIEUWENHUYZEN, C. van 74.
NIEUWENHUYZEN, G.J. van 74.
NIJGH 184.
NIJHOFF, M. (‘Pom’; zie ook Tonia de Bilt) 7 (2), 13, 23, 52, 58, 75, 90, 98,
110, 134, 140, 156, 198, 288, 310, 326, 331, 343, 345.
NIJLAND, Lieven (ps. v. Frederik van Eeden) 331.
NIJLEN, Jan van 12, 36, 52, 64, 65, 103, 108 ... 109, 163, 177, 193, 271;
bijdragen 64, 100 (2), 159 (4), 182 (2).
NOORDSTAR, J.C. (ps. v.A.J.P. Tammes) 328, 352;

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

398

bijdrage 328.
NOSSOVITCH, Sophie 225, 229.
NOUHUYS, J.W. van 145, 146.
OBSERVATOR 300.
OEVER, Karel van den 108.
ORANJE, Willem van 140.
ORTÉGA Y GASSET, José 328.
OSS, S.F. van (zie ook Johan Goerée d'Overflacquée) 157.
OSSIETZKY, Carl von 343.
OSTAIJEN, Paul van 7, 8, 21, 66, 80, 85, 304, 345 (2).
OTTEN, Jo F. 211, 247.
OVERDIEP, G.S. 85.
OVERSTEEGEN, J.J. 5, 6 (3), 33.
P. (ps. v. Maurice Roelants) 210, 217, 230, 240;
bijdragen 217, 221, 230, 234, 240, 256.
P., A. (ps. v. Menno ter Braak) 247-248;
bijdrage 247-248.
PAAP, W.A. 36, 180.
PANHUYSEN, Jos 56.
PARC, Jean du (ps. v. Willem Putman) 136.
PASCAL, Blaise 76, 318, 322.
PEETERS, Maurits L. 354-355;
bijdrage 354-355.
PERRON, E. du (‘Eddy’) 5 ... 26, 30, 33 ... 36, 38, 54, 58 (3), 63, 65, 66 (2),
69 (2), 71 (3), 72, 76, 78, 79 (2), 82 (2), 84, 86, 87, 88, 93, 94, 97, 102, 108,
112, 116, 129, 133, 135, 138, 143, 147, 149 (2), 150, 156, 157, 158, 172, 178,
181, 182, 187, 189, 191, 193 ... 199, 210, 225, 245, 247, 249, 261, 264, 265,
287, 288, 297, 299, 309, 326 (2), 336, 341 (2), 342 (2), 343, 345, 364, 377 ...
382, 384, 386;
bijdragen 49, 56, 58, 61, 62, 67, 68, 71 (2), 72, 74, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 94,
96, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 110, 112-113, 113, 116, 118, 133, 134-135,
135, 136, 142 (2), 148, 150 (2), 151, 160, 166, 168, 169, 170, 177, 181, 184,
185, 186, 191, 212, 223, 225, 228, 229, 237, 239, 249, 252 (2), 262, 263, 276,
279, 288 (2), 299-300, 301-302, 315-316, 358, 359-360, 374.
PERRON-DE ROOS, Elisabeth du (zie ook Elisabeth de Roos) 94.
PERSIUS FLACCUS, Aulus 306, 377;
vertaling 306.
PERTINAX (ps. v. Gerard Walschap) 109 (2), 132.
PIA, Pascal 134.
PIJPER, Willem 36 (2), 248, 327, 351.
PILLECYN, F. de 56, 243-244;
bijdragen 243-244, 257, 332, 336.
PIRANDELLO, Luigi 223.
PIRENNE, Henri 140.
PISSENS, D. 222.
PO JU (Po Tsju I) 177.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

POE, Edgar Allan 132-133;
vertalingen 132-133, 144.
POIRET, Paul 113.
POORTMAN, Thea (ps. v. Menno ter Braak) 326, 327, 331, 359.
POPLEMONT, Ludo 346;
bijdrage 346.
POTGIETER, E.J. 85, 250.
POUKENS, J.B. 221-222.
PRAAG, Siegfried E. van 95, 238, 239;
bijdrage 238.
PREMSELA, M.T. 75.
PROUST, Marcel 172, 240.
PUTMAN, Palmer 136.
PUTMAN, Willem 56, 136, 137, 138, 216;
bijdrage 136-137.
R., K. 305.
R., J. van 330.
RABELAIS, François 318.
RAEDT-DE CANTER, Eva 138, 176, 215, 217, 286, 378.
RAEMAEKERS, Louis 221.
RAVESTEIJN, S. van 36 (2).
REMBRANDT 54, 61, 106, 353, 371.
RENAUDOT, Théophraste 249.
RENN, Ludwig (ps. v.A.V. von Golssenau) 343.
REULING, Josine 166-167, 216;
bijdrage 166-167.
REVE, Gerard J.M. van 't (zie ook Gerard Vanter) 145, 162.
RÉVÉSZ, G. 99.
REVIS, M. (ps. v.W. Visser) 164, 256.
RIDDER, A. de (zie ook Willem Elsschot) 108.
RILKE, R.M. 71, 274.
RIMBAUD, Arthur 335.
RIMSKY-KORSAKOFF, N.A. 100.
RISSEEUW, P.J. 164.
RITTER JR., P.H. 114, 214, 246, 262, 279, 298, 300, 326, 372 ... 373, 387.
RIVIÈRE, Jacques 58.
ROBBERS, Herman 103, 129, 130, 159, 167, 176, 211, 244, 256, 286.
ROBINSON, E.A. 264-265.
RODENBACH, Albrecht 318.
ROELANTS, Maurice (zie ook P.) 6, 10 (3), 12 ... 17, 19, 20, 23, 33 ... 36, 39,
52, 62, 82, 95, 100, 103, 109, 114, 129, 164, 167, 178, 187, 193 ... 200, 216,
217, 242, 253, 255, 256, 276, 284, 299, 362, 365, 366, 377 ... 385;
bijdragen 49, 56, 61, 80, 187, 209 (2), 218, 221, 234, 241, 244, 256, 259, 260,
269, 283-284, 305, 307, 320, 355, 356-357, 369.
ROEST CROLLIUS, B. 277, 279;
bijdragen 279, 316.
ROGGHÉ, Paul 220-221;
bijdragen 220-221, 307 (2), 346, 355.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

ROLAND HOLST, A. (‘Jany’) 15, 21, 23, 62, 81, 96, 140, 142, 160, 177, 193,
198, 285, 286, 309, 311, 345;
bijdragen 285, 308.
ROLAND HOLST, Henriette 318, 320, 321.
ROLAND HOLST, R.N. 140, 198.
ROMEIN, Jan 25, 350;
bijdragen 350, 353.
ROMEIN-VERSCHOOR, Annie 25 (6), 352.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

399
RONSARD, Pierre de 180, 300.
ROOS, Elisabeth de 36, 58, 87, 98, 110, 177, 225;
bijdragen 58, 81, 112, 132, 146, 179, 191, 314.
ROOSENBURG, A. van (ps. v.D.A.M. Binnendijk) 246;
bijdrage 246.
ROST, Nico 156, 162.
ROUSSEAU, J.J. 318, 321.
RÜMKE, H.C. 99.
RUSSE, Ellen 217.
RUUSBROEC 268-269, 378.
SAINT-GEORGES DE BOUHELIER 160.
SALVERDA DE GRAVE, J.J. 118
SANDBERG, H.W. 60
SANDICK, L.H.W. van 145, 146
SAROLEA, R. 369.
SASSEN, Ad 23, 90, 214, 229, 252.
SCHAAF, Nine van der 328, 329;
bijdrage 328.
SCHENDEL, Arthur van 96, 129, 178, 183, 245, 251, 288, 316, 317. 344 ...
345.
SCHENK, V.W.D. 324;
bijdrage 324.
SCHEPENS, Jan 300.
SCHLAGETER, Albert 248.
SCHNITZLER, Arthur 81.
SCHOLL, Aurélien 172.
SCHOLTE, Henrik 36, 52, 58;
bijdrage 58.
SCHOTMAN, Johan W. 35, 74, 75, 80, 94, 114.
SCHUITEMA, Paul 36 (2).
SCHWEITZER, Albert 94-95, 194.
SCIARONE, C.L. 247, 265, 387;
bijdragen 265, 299, 352 (2).
SÉE, Léon 252.
SHAKESPEARE, William 303.
SHAW, G.B. 68, 318.
SIMOENS, Amand 304;
bijdragen 304, 370.
SIMONS, J. 243.
SLAUERHOFF, J. (‘Slau’) 6 ... 7, 11, 12, 15 ... 16, 18 ... 19, 24, 33 ... 34, 39,
40 (3), 50, 51 ... 52, 59, 60, 61, 75, 79, 86, 90, 99, 110, 111, 116 (2), 157, 167,
168, 176, 177, 178, 193, 210, 237, 238, 249, 278, 302, 320, 335, 345, 386;
bijdragen 50, 61, 66, 71, 79, 80, 81, 84 (2), 91, 97, 100, 147 (3), 158, 159, 177
(2), 185, 188 (4), 211, 213 (2), 223, 228, 237, 240, 248, 250, 261, 265, 271 (4),
274, 280, 315.
SLOTEMAKER DE BRUÏNE, J.R. 275.
SMIT, Gabriël 52, 188, 229.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

SMIT, W.A.P. 298.
SNEEVLIET, H. 301, 313.
SOCRATES 339-340.
SPEENHOFF, Koos 230.
SPEIJK, J.C.J. van 146.
SPENGLER, Oswald 94.
SPEYER, Jaap 339.
SPIER, Jo 301.
SPIES, Walter 149.
STALIN, J.W. (ps. v.J. Djoegasjwili) 146.
STARHEMBERG, E.R. von 226.
STARINK, J. 33.
STAVISKY, S. 221, 229.
STEEN, Eric van der (ps. v.D. Zijlstra) 161, 191;
bijdrage 191.
STENDHAL (ps. v.M.H. Beyle) 99, 223, 228, 261.
STOKVIS, J.E. 344.
STOLS, A.A.M. 75.
STREUVELS, Stijn (ps. v. Frank Lateur) 270, 324.
STRÓBL, Stefan 172.
STUIVELING, Garmt 91, 261, 280, 300, 302, 352.
SUCHTELEN, Nico van 166.
SZÉKELY-LULOFS, M.H. 225.
TAMMES, A.J.P. (zie ook J.C. Noordstar) 328.
TAS, S. (zie ook J. Carnot) 301.
TAZELAAR, C. 215.
TEIRLINCK, Herman 108, 217, 320, 324.
TEIXEIRA DE PASCOAES (ps. v.J.P. Teixeira de Vasconcelos) 185.
TERBORGH, F.C. (ps. v.R. Flaes) 110, 111, 245;
bijdragen 110, 157, 212, 238 (2), 277, 351.
TERBRUGGE, J. (zie Frans Buyle) 259.
THELEN, Albert Vigoleis 185-186;
bijdrage 185-186.
THIEL, Mr. van 226.
THIRY, Antoon 269.
THOMAS VAN AQUINO 10.
TIELROOY, Johannes 184.
TIMMERMANS, Felix 137, 176, 269, 320, 324.
TOLLENS, H. 224.
TOLLER, Ernst 166.
TOOROP, Charley 56, 57, 161.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. 219, 222, 320, 324, 369, 370, 382.
TROTSKY, L.D. (ps. v.L. Bronstein) 136.
VANHOUTTE, August 210, 215, 217;
bijdragen 217, 269.
UITMAN, J.M.Ph. 104.
UYLDERT, Maurits 280, 299-300.
UYTVANCK, Valentijn Edgar van 36, 115, 288;
bijdragen 115, 281, 284, 345, 371.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

VALÉRY, Paul 12, 182.
VANSINA, Dirk 368.
VANTER, Gerard (ps. v. Gerard J.M. van 't Reve) 145, 162.
VARANGOT, Victor 16 (3), 17, 54, 131, 167-168, 169, 178, 189, 299, 363 ...
365, 378 ... 379, 383;
bijdragen 167-168, 190, 363-365.
VEEGAETE, Van de 200.
VELDE, Anton van de 304.
VER, W. 50, 53.
VERBEECK, René 73, 318, 334, 371 (2);
bijdragen 318, 332.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

400
VERBRUGGE, J. (ps. v. Frans Buyle) 345;
bijdrage 345.
VERBRUGGEN, J. (ps. v. Frans Buyle) 190;
bijdragen 259, 356, 370.
VERBRUGGEN, Paul 231;
bijdrage 231.
VERCAMMEN, Jan 73, 83, 84, 319, 369;
bijdragen 84, 282, 319, 336, 371.
VERE, Ray (ps. v. Raymond Herreman) 39.
VERGIN, Fedor 94, 226.
VERHOOG, P. 358;
bijdragen 358, 374 (2).
VERKERK, Ernst (ps. v.H. Marsman) 55.
VERMEYLEN, August 246, 270, 320, 324, 347.
VERNE, Jules 251.
VERRIEST, Hugo 243.
VERSCHAEVE, Cyriel 368.
VERTOMMEN, Karel 305;
bijdrage 305.
VERWEY, Albert 280, 327, 328, 341.
VESTDIJK, S. 6, 12 ... 14, 17 ... 19, 21, 31, 36 (3), 40, 53, 55, 63, 65, 84, 96,
109, 143, 152, 154, 167, 178 ... 179, 183, 187, 195, 196, 198 ... 199, 210, 212,
240, 241, 246, 247, 249, 260, 261, 271, 278, 288, 300, 310, 312, 324, 325 (2),
332, 342 (2), 350, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 379 ... 381, 384, 386 (2);
bijdragen 63, 64, 71, 82, 91, 97, 103 (2), 104, 114, 132, 135, 144, 145 (3), 146,
156-157, 160, 171 (2), 172, 178, 182, 186, 189, 209, 211 (3), 213, 222, 223,
224, 227, 236, 238, 239, 241, 246-247, 250 (2), 251-252, 261, 264, 264-265,
271-272, 287, 297-299, 314, 315 (3), 316, 325-326, 326, 330 (2), 338 (3), 340,
341, 343, 352 (2), 353 (3), 359, 360, 362, 365, 373 (3), 374 (2), 375.
VETH, Cornelis 217, 344.
VETH, Jan 327.
VOLTAIRE (ps. v.F.M. Arouet) 318, 321.
VONDEL, Joost van den 75, 256, 385.
VOORDE, Urbain van de 15, 21, 54, 102 (2), 138, 164, 175, 176, 195, 196,
198, 217, 242-243, 318, 378;
bijdragen 242, 268-269.
VOORHOEVE, Ernst 115.
VOORTMAN, Albert C.A. 184;
bijdragen 184, 261.
VOOYS, C.G.N. de 344.
VOSMAER, C. 314.
VREE, Paul de 138, 348;
bijdrage 348.
VRIAMONT, Joris 85.
VRIES, Hendrik de 11, 12, 54, 71, 77, 89, 98, 113, 134, 144, 146, 147, 186,
249 (2), 345;

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

bijdragen 64, 77, 78, 81, 98, 100, 132-133, 133-134, 144, 152, 164, 189, 326,
340, 360.
VRIES, J. de 344.
VRIES, Theun de 11, 36 (2), 53, 90, 95, 157, 191, 225, 249, 263, 302.
VRIESLAND, Victor E. van (‘Vic’) 6, 9, 14 ... 18, 21, 24, 31, 34 ... 36, 54,
91-92, 108, 109, 110, 130, 135, 136, 154, 157, 164, 174, 181, 183, 185, 187,
195 ... 199, 210, 211, 214, 222, 225, 246 (2), 252, 256, 261, 268, 272, 278, 283,
286, 287, 298, 301-302, 312, 326, 336, 350, 351-352, 362, 363, 366, 367, 378
... 382;
bijdragen 91, 92 (2), 153, 209, 211, 212, 287, 317, 324-325, 357-358.
WAALS JR., J.D. van der 140.
WAAS, S. (ps. v.H. Marsman) 157-158.
WADSWORTH, Edward 149.
WAGENER, W.A. 141.
WAGNER, Richard 256.
WALSCHAP, Gerard (zie ook Pertinax) 6, 14, 16 ... 17, 19, 20, 23, 24, 61 ...
62, 174-175, 187, 198 ... 199, 210, 222, 241, 244, 253, 254, 257, 323, 335, 365,
366, 367, 367, 369, 378 ... 379, 382, 384;
bijdragen 174-175, 209, 214-215, 218, 220, 221, 232 (2), 234 (2), 241 (2), 244,
260, 266, 270, 281 (2), 284, 305 (2), 320, 322 (2), 346, 348-349, 366, 368.
WASCHNECK, Erich 146.
WASSERMANN, Jakob 179.
WEININGER, Otto 11.
WELLS, H.G. 166.
WELY, Antoon van 263.
WERUMEUS BUNING, J.W.F. 7, 130, 150, 186, 320, 330, 343, 345.
WESSEL, Horst 248.
WESSEM, Constant van 9 ... 10, 33 ... 36, 137, 196 ... 197, 286, 357, 359;
bijdrage 357.
WEST, Mae 229.
WESTERMAN, W.M. 166, 169.
WET, Daan de (ps. v. Albert C.A. Voortman) 184.
WICHMANN, Erich 81, 248.
WIJK, N. van 350.
WIJNGAERT, Frank van den 282, 283;
bijdrage 282.
WILDE, Harry 162.
WILDE, Oscar 281.
WILLINK, A.C. 36 (2), 115, 138-139, 161.
WINKLER, Johan 300.
WIRNT VON GRAVENBERGH 185.
WIRTH, Herman 223.
WOESTIJNE, Karel van de 96, 194, 256, 306, 308.
WOESTIJNE, Paul van de 306;
bijdragen 306 (2).
WOOLF, Virginia 132, 244.
WOUTERS, Rik 71.
YDEWALLE, Charles d' 320.
ZAGWIJN, Henri 141.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

ZIELENS, Lode 56, 198, 213, 222, 305, 324.
ZIJLSTRA, D. (zie ook Eric van der Steen) 191.
ZIJLSTRA, Doeke 9 ... 10, 14, 18 (2), 33 ... 35, 40 (3), 87, 114, 184, 187, 191
193 ... 199, 362, 364, 377 ... 385.

Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels

