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Menno ter Braak als opgroeiende jongen, montagefoto, 1906-1914 

 

 

 

 

Geachte belangstellende, 

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van www.mennoterbraak.nl met berichten over de stand van 

zaken en de nieuwste veranderingen van de website. We hopen dat u de site zult blijven bezoeken en 

aanbevelen. 

 

Uw reacties zijn van harte welkom op info@mennoterbraak.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marsha Keja 

namens de Stichting Menno ter Braak  

  

http://mtb.dbnl.nl/albums/album.php?album_id=fotoalbum&pagenr=1&img=NLMD02_B-00802-IV-002&pageid=manuscripten
http://www.mennoterbraak.nl/
mailto:info@mennoterbraak.nl


Nieuwe indeling 

De indeling van de website is aangepast om het zoekgemak te verbeteren. Vanaf de beginpagina kunt 

u nu direct de foto’s en documenten vinden. Archiefstukken zijn eenvoudiger van elkaar te 

onderscheiden door de fijnmaziger indeling en naamgeving. Zo is het jeugdwerk van Ter Braak nu 

direct te vinden als u bij manuscripten, typoscripten en drukproeven de onderste titel jeugdwerk 

aanklikt. Hier treft u teksten met intrigerende titels als ‘Hoe ik over mijn gymnasiumtijd denk’, ‘Fietsclub 

alle drie’ en ‘De Mof’ aan.  

 

 
 

Op de pagina nieuws/contact wordt bijgehouden wat er op de site geplaatst wordt, welke activiteiten 

met betrekking tot Menno ter Braak en het interbellum zullen plaatsvinden en welke publicaties recent 

verschenen zijn. 

In de nieuwe afdeling Waakzaamheid vindt u informatie over het ontstaan en de aard van het Comité 

van Waakzaamheid, doorzoekbare teksten van de brochures en aanverwante artikelen, scans van de 

omslagen van de originele brochures en verwijzingen naar secundaire literatuur. 

 

 

http://mtb.dbnl.nl/albums/index.php
http://mtb.dbnl.nl/albums/manuscripten.php
http://mtb.dbnl.nl/paginas/?page=nieuwscontact
http://mtb.dbnl.nl/paginas/index.php?page=waakzaamheid


Aan de afdeling over Ter Braak is de rubriek media toegevoegd, met een overzicht van de televisie- 

en radio-uitzendingen over Menno ter Braak. 

 

 

Nieuw op de site 

Een greep uit de verschillende rubrieken: 

Regelmatig duiken er nog brieven van en aan Menno ter Braak op, die we graag toevoegen aan de 

site. De afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld toegevoegd: de brief d.d. 26 mei 1938 van Menno ter Braak 

aan Willem Elsschot die zijn inleiding op Elsschots novelle Het been begeleidde  

en de aanmoedigende brief d.d. 25 februari 1940 aan Vasalis: ‘Als U niet publiceert, wie moet het dan 

wel doen?’ 

 
Bij briefwisselingen geven we graag extra informatie in de rubriek ‘Over deze briefwisseling’. Bij de 

briefwisseling tussen Menno ter Braak en Konrad Merz (pseudoniem van Kurt Lehmann) is de 

beschouwing ‘De briefwisseling tussen Konrad Merz en de briefwisseling tussen Ant ter Braak-Faber 

en Kurt Lehmann’ van W.B. van der Grijn Santen opgenomen, in een Nederlandse én een Duitse 

versie. Bijdragen aan de rubriek ‘Over deze briefwisseling’ zijn van harte welkom. 

In de nalatenschap is het jeugdtoneelstuk Het typografisch noodlot teruggevonden, waarvan de scans 

op de website geplaatst zijn. 

Aan de documenten met betrekking tot De Pantserkrant is het programmaboekje van de Utrechtsche 

Studenten Toneelvereeniging uit 1945 toegevoegd. Uit de inleiding: ‘piëteit en hulde aan de 

nagedachtenis van den fellen strijder en ex-student Menno ter Braak’. 

 

 

http://mtb.dbnl.nl/over_tb/media.php
http://mtb.dbnl.nl/tekst/braa002brie23_01/braa002brie23_01_0017.php
http://mtb.dbnl.nl/tekst/braa002brie23_01/braa002brie23_01_0017.php
http://mtb.dbnl.nl/tekst/braa002vers01_01/braa002vers01_01_0583.php
http://mtb.dbnl.nl/brieven/over_correspondent.php?id=merz003
http://mtb.dbnl.nl/brieven/over_correspondent.php?id=merz003
http://mtb.dbnl.nl/albums/album.php?album_id=jeugdwerk-typo
http://mtb.dbnl.nl/albums/album.php?album_id=braa002pant01_prog


 

eduperron.nl 

Het E. du Perron Genootschap, dat binnenkort twintig jaar bestaat, neemt zich voor om alle werken en 

correspondentie van de schrijver, dichter en journalist E. du Perron in de loop van 2014 digitaal te 

presenteren op een nieuwe website: eduperron.nl. Het genootschap werft voor dit project op dit 

moment fondsen. De website zal volgens dezelfde principes ingericht worden als mennoterbraak.nl. 

Als de nieuwe site eenmaal een feit is zullen er honderden koppelingen tussen de sites van beide 

schrijvers gemaakt kunnen worden en zal een belangrijke nieuwe bron van informatie over het literaire 

en culturele leven in het interbellum beschikbaar komen. Inlichtingen: www.edpg.nl 

 

 

 
Menno ter Braak en E. du Perron, vermomd als Nietzsche en zijn huisvriend Köselitz, door hem Peter 

Gast genoemd, 193? 

 

Donateurs en fiscale mogelijkheden 

De website mennoterbraak.nl kan alleen door bijdragen van donateurs actueel gehouden 

worden en in het voortbestaan veilig gesteld. De Stichting Menno ter Braak is door de 

Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op cultureel 

vlak. Zie: www.anbi.nl. Dit betekent dat u uw gift aan de stichting in aftrek kunt brengen op uw 

inkomstenbelasting. Ook kunt u zich met een lijfrenteschenking vastleggen om voor een periode van 

minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag te schenken. Het voordeel van de lijfrenteschenking is dat 

uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt ook nalaten aan de stichting door die 

op te nemen in uw testament. 

Door (fiscaal vriendelijk) donateur te worden ondersteunt u het werk van de Stichting Menno ter Braak 

en helpt u mee om deze website compleet te maken en het onderhoud voor de toekomst te 

waarborgen. U kunt hier inlichtingen inwinnen en/of u aanmelden.  

NB. Voor culturele doelen is thans een belastingaftrek van 125% ingesteld! 

 

 

  

http://www.edpg.nl/
http://mtb.dbnl.nl/albums/album.php?album_id=fotoalbum&pagenr=3&img=NLMD02_B-00802-lll-010&pageid=manuscripten
http://mtb.dbnl.nl/albums/album.php?album_id=fotoalbum&pagenr=3&img=NLMD02_B-00802-lll-010&pageid=manuscripten
http://www.anbi.nl/
http://www.mennoterbraak.nl/contact.php


Medewerkers 

Graag bedanken we de medewerkers aan de site: Krijn ter Braak, Carolien Moonen, Marianne Meijer, 

Carina Santing, en Coen van der Geest en Michel de Gruijter van DBNL, voor hun nauwkeurige 

werkzaamheden en hun enthousiasme. We danken Fred Reurs en W.B. van der Grijn Santen voor 

hun bijdragen. Ook danken we de bezoekers van de site die correcties en aanvullingen hebben 

doorgegeven. Correcties en aanvullingen zijn altijd welkom, evenals vrijwilligers en stagiairs: 

info@mennoterbraak.nl. 

 

 

 

 

www.mennoterbraak.nl is een coproductie van de Stichting Menno ter Braak en 

de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren in samenwerking met het Letterkundig Museum 
en wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
Fondsen: Stichting Democratie en Media, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, 

SNS Reaal fonds, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Van den Berch van Heemstede 
Stichting, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, 

J.E. Jurriaanse Stichting, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Pauwhof Fonds, 
Stichting Pro Musis, Stichting Roelvink Fonds 

 
Donateurs: Regas B.V. Power for Care, Gemeente Berkelland 

en enkele donateurs 
 

Medewerkende instellingen: AD Media, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 
EYE Film Instituut Nederland, Huygens ING, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

Koninklijke Bibliotheek, Letterenhuis (Antwerpen), Theater Instituut Nederland,  
Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Leiden, Universiteit van Utrecht, 

Universiteitsbibliotheek Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

  
Het Verzameld Werk van Menno ter Braak is  

door uitgeverij Van Oorschot uitgegeven als e-boek 

  

mailto:info@mennoterbraak.nl
http://www.vanoorschot.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_vo.tpl&product_id=22323&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=115


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


