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A
Briefwisseling Menno ter Braak - H.P. van den
Aardweg
H. P. van den Aardweg
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 25 juni 1934
aant.

REDACTIE FORUM
Weledelenzeergel. Heer
Heere Dr. Menno ter Braak
Den Haag.
Amsterdam, 25/6 1935
Geachte Heer,
Zoudt U opname van bijgaand gedichtje in FORUM wellicht eens willen
overwegen.
Gaarne verblijf ik inmiddels
Hoogachtend
Uw. dw. dn.,
Vd Aardweg
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Algemeen
Nederlandsch Persbureau
Menno ter Braak
aan
Algemeen Nederlandsch Persbureau
Den Haag, 12 juni 1939
aant.

Algemeen Nederlandsch Persbureau
Lange Voorhout 26
's GRAVENHAGE
12 Juni 1939
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M.H.
Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn het volgende berichtje door te geven, bestemd
voor de avondbladen van Dinsdag 13 Juni:
Naar wij vernemen, heeft het eenigen tijd geleden gerezen geschil bij Het Vaderland,
betreffende de letterkundige medewerking van dr. Menno ter Braak, op een voor
beide zijden bevredigende wijze oplossing gevonden.
Aangezien dit bericht in overleg tusschen Commissarissen van Het Vad. en mij zoo
is geformuleerd, zou ik het wel op prijs stellen, indien aan de redactie niets werd
gewijzigd.
met de meeste hoogachting,
Menno ter Braak
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Algemeen
Nederlandsch Verbond, afdeeling Rotterdam
Algemeen Nederlandsch Verbond
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 25 september 1935
aant.
aant.

Rotterdam, 25 September 1935
Hooggeachte Heer,
Het bestuur der Afdeeling Rotterdam van het Algemeen Nederland verbond is
voornemens Januari-Februari 1936 een drietal voordrachten te organiseeren over
moderne Nederlandsche letterkunde (in den wereldoorlog).
De bedoeling is één avond Den ‘Algemeene’ Letterkunde, één avond de
‘Protestantse’ Letterkunde, één avond de ‘Roomsch Katholieke’ Letterkunde.
De voordracht zou een beschouwend gedeelte, zoowel als voordracht moeten
bezitten.
Wij stellen ons voor eind Januari U, mijnheer ter Braak, uit te noodigen, half
Februari Dhr. Roel Houwink, eind Februari de Heer Anton van Duinkerken.
De Woensdag leek ons het beste.
Onze voordrachten worden gehouden Ned. Handels Hoogeschool
Wij vangen den avond te 8 uur aanAls honorarium bieden wij U f 35. aan
Wij zullen verheugd zijn, indien U aan onze uitnoodiging gehoor kunt geven,
gaarne eenigzins spoedigMet bel. gr. de meeste hoogachting
[Adi] Kuyper [sec]
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeente
Amsterdam, Burgemeester en Wethouders
Gemeente Amsterdam, Burgemeester en Wethouders
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 25 september 1928
aant.

Amsterdam, 25 September 1928
Wij hebben de eer U bij dezen te melden, dat de Raad dezer Gemeente in zijne
vergadering van 6 September j.l. U voor den cursus 1928/1929 of zooveel korter als
noodig mocht blijken heeft benoemd tot tijdelijk leeraar in de geschiedenis en de
Nederlandsche taal en letterkunde aan de 4e Hoogere Burgerschool met 5-jarigen
cursus alhier, op eene jaarwedde van f. 205.- per wekelijksch lesuur, met ingang op
1 September 1928.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
De Vlugt
de secretaris
[onleesbaar]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeenteraad
Amsterdam
Menno ter Braak e.a.
aan
Raad gemeente Amsterdam (Amsterdam)
Amsterdam, [voor 16 januari 1936]
Aan den raad der gemeente Amsterdam.
Ondergeteekenden, allen letterkundigen of docenten in de (Nederlandsche) letteren,
nemen de vrijheid naar aanleiding van de aanstaande benoeming van een hoogleraar
in de Nederlandsche taal en letterkunde ter voorziening in de vacature, veroorzaakt
door het overlijden van professor dr. J. Prinsen J.L. Zn, uw aandacht te vragen voor
de volgende overwegingen, die naar hun oordeel pleiten voor de benoeming van dr.
N.A. Donkersloot, no. twee van de voordracht, door het college van curatoren der
Universiteit opgemaakt.
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I. Zij achten het gewenscht, dat deze leerstoel aan de Amsterdamsche Universiteit
bezet wordt door een letterkundige, die representatief mag heeten voor de
scheppende letterkunde in ons land.
II. Zij wijzen erop, dat de zuiver-wetenschappelijke en de litterair-critische
geschriften van dr. Donkersloot hem hebben doen kennen als een geleerde, die
niet slechts de Nederlandsche letterkunde uitnemend beheerscht, doch tevens
een open oog heeft voor de vergelijkende litteratuurhistorie.
III. Zijn uitgesproken begaafdheid als docent en zijn meer dan gewone werkkracht
maken hem tot den in dezen aangewezen hoogleraar.
IV. Tenslotte leveren de geschriften van dr. Donkersloot het bewijs, dat hij de
litteratuur zal beschouwen in verband met de geheel cultureele structuur van
den tijd.
Om deze redenen verzoeken zij Uw college met den grootste aandrang, dr.
Donkersloot te willen benoemen.
L.S.,
Overtuigd, dat U ingesloten adres gaarne zult willen steunen, verzoeken wij U
hierbij beleefd onderstaand formulier, voorzien van Uw handtekening, voor
Donderdag 16 Januari te doen toekomen aan den heer D.A.M. Binnendijk,
Geleenstraat 33 ```, Amsterdam (Z).
Hoogachtend,
Namens: Dr. M. ter Braak
Mr. H. Marsman
D.A. Binnendijk,
Geleenstraat 33 ```
Amsterdam, Zuid.
Origineel: ?

Briefwisseling Menno ter Braak - P. van Andel
P. van Andel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, [8 maart 1935]
aant.
aant.

<z.o.z. s.v.p.>
Zeer geachte Dr. t.B.
Morgen vindt U door te post bezorgd een brief over eene tekortkoming der
latijnsche & Lutersche vertaling van het Nieuwe Testament. Dominee J.J.[H.] weet
daar reeds jaren lang van: kàn daarop bezwaarlijk dieper ingaan. Ik besprak dit al
lang met Z.W. Eerw., te Enkhuizen. - En nu vrij van animositeit. Ik stond eens met
Z.W. Eerw. op de veerboot naar Enkhuizen en wees hem erop hoe jammer 't is: dat
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die tweede verdedigingstoren, waardig pandant v/d Dromedaris niet meer 't historische
stadsbeeld siert. Och! daar is misschien niets van aan: durfde hij toen in mijn gezicht
te zeggen!! Ik werd niet boos, maar zond hem eene teekening aan zijn adres.
Dr. P. van Andel
Lubeckstr. 72
Ik ben nog zeer goed met dominee J.J.[H.] maar illustreer U hiermeê: hoe weinig
theologanten exactheid weten te waardeeren.
[voorzijde briefkaart:]
nog bestaande Drommedaris - gesloopte O. Ind. Toren te Enkhuizen
DOMBURG of Drommedaris en Oost-Indiesche Toren in 1829 gesloopt ook genaamd
Engelsche toren
overgetrokken uit eene vaderlandsche historische atlas natuurlijk DvA
Origineel: Den Haag: Letterkundig Museum

P. van Andel
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 9 maart 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

9 Maart '35
Zeer geachte Dr. ter Braak
't Is maar beter geen uitstel te geven aan den brief, die ik U heden morgen per
telefoon toe heb gezegd. De ‘scherf’ van heden morgen is toevallig ook op den langen
duur der eerlijkheid afgestemd en op het ‘non tali auxilio’ der wetenschappelijk en
politiek ernstigen ingeschoten: waarvoor ik op dit aambeeld durf blijven doorhameren,
nu er nog heet ijzer op ligt. 't Ruwe meêdoogenlooze succesleven eischt immers zoo
dikwerf ook koud-smeden! -Wanneer men Lucas 2.14 (de Engelenzang) op den keper
beschouwt naar de grieksche bewoording, dan ligt daarin onmiskenbaar eene
s??e?d??? (van s?? & e? & d???µa?). Eene synecdoche is eene zoogezegde
‘rhetorische figuur’, die berust op eigen-van-zelfsprekendheid in gelijke
woordstammen aan den dag tredende bij 't bezigen in een bepaald zinsverband: zooals
men o.a. ook mag rekenen op 't vermogen tot eigen geestes-verband hechten aan een
‘pars pro toto’. Luc. 2.14 luidt ???a ?e? ?uf?st??? Te? ?a? ?ep? ??? e????? ?e? a????p??s
e?d???a(?). Er bestaat twijfel omtrent die laatste sigma maar de zin verandert daardoor
geenszins... zult U wel gewaar worden.
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U ziet wel dat in ???a ('t eerste woord van het zinsverband en in e?d???a toevallig
het allerlaatste woord, edoch daardoor evenzeer òpvallend) de zelfde woordstam
huist; dat n.l. één zelfde verbaal abstract in die beide woorden vóórondersteld ligt.
???a wordt aan God toegeschreven en evenzeer e?d???a aan de menschen... à priori
- Nu handelt dat ‘leit-motiv’ inhaerent in ???a en in e?d???a allerminst over iets
onbenulligs (zulks brengt de plaats in den geschrifte bereids van zelve meê) maar
voor iemand die grieksch verstaat, is het duidelijk, dat 't hier gaat om iets geestelijks
en nog wel zéér hoogs; 't geen allermoeilijkst buiten het grieksch blijkt weer te geven.
Als ik U neerschrijf wat de Vulgata onder de niet geringe autoriteit van den heiligen
Jeroen (Hieronymus) (331-420) ervan heeft gemeend te moeten maken n.l.: Gloria
in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, dan ziet U dat e?d???a
door bona voluntas is weergegeven en dat n.b. dat ‘gloria’ niet alleen niets daarvan
in ‘verband’ meêbrengt, maar dat er van eenige synecdoche niets is terecht gekomen
of overgebleven. Onze vertaling van Luther, die door de Statenvertaling is
gehandhaafd, heeft den geest der Vulgata daarin voortgezet zonder in te gaan op de
fundamenteelen zin der in het grieksch daarin vanouds neergelegde wezenlijke, ja
geestelijke gemeenschap tusschen God en de menschen.
U weet natuurlijk wel, dat 't grieksch op allerlei plaatsen zijne verwantschap laat
zien met onze Germaansche taal en zoo ook ligt in dat d??a e?d???a ònze woordstam
uit ons woord ‘denken’: toevallig bij ons ietwat ‘genasaleerd’, edoch als men zegt:
ik dacht of in 't woord ‘gedachten’ zijn ònze nasaleeringen niet meer aanwezig.
Dat dat woord ‘d??a’ nog-al-zoo-iets ‘in de mars’ voerde in die dagen der
hellenistische tijden van de wording van het Nieuwe Testament, moge U hieruit
blijken, dat het welbekende slot aan het ‘Onze Vader’ gebed, luidende: want U is
het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen... in het
grieksch luidt: ?t? s?? est?? ? ßas??e?a ?a? ? d??aµ?? ?a? ? d??a e?? t??? a???a?,
aµ??. Het bekende en zéér te waardeeren gezegde n.l. ‘verba valent usu’ mag hier wel
ereis overwogen worden: want dat ‘usus’ van d??a moge onder anderen in zijne
enorme draagwijdte hieruit blijken, dat er al vanouds uit Aristoteles' tijd eene hoog,
zeer hoog bedoelde trias of trilogie geldt, n.l. die van den climax e????e?a, d??aµ??
& e?te???e?a waarin U evenzeer de d??aµ?? in 't midden zi[e]t pareeren en fungeeren
en de e????e?a op de plaats der ßas??e?a... maar nota bene, ja, nota optime.....de
e?te???e?a op de plaats der ???a boven de d??aµ?? uit!! dus: gaat ook ???a boven de
d??aµ?? uit!!
Ik zie wel in mijn grieksch (hellinistisch natuurlijk... maar dat is praktisch éénder
met ons gymnasium-helleensch grieksch en 't is dan ook kortweg ‘ongehoord’, dat
ons N.T. niet op het gymnasium noch lyceum behandeld en vertaald pleegt te worden)
ik zie wel, dat dat slot van 't ‘Onze Vader’, 't welk toch wel steeds als bij-behoorend
wordt gebeden, ik zie wel, dat dat tusschen haakjes is geplaatst geworden; maar de
woordwaarden daaruit hebben toch maar eeuwen- en eeuwenlang gegolden voor
niet meer heidendsch voelende grieken en voor grieksch kennenden.
Waarom nu dit alles?
Om U te doen zien, dat in dien Engelenzang, die in 't N.T. is bedoeld als inleiding,
uitbazuining van de geboorte van den jongen Vrede-vorst (uitbazuining door de
Engelen) in het grieksch à priori iets diepgaand-fundamenteels van-zelve-sprekends
is neergelegd, wat nòch de Vulgata, noch Luther hebben vermogen weer te geven...
waardoor het ‘zich kinderen Gods’ weten in iets dat boven 't gewoon vermogen
uitgaat, door eene op zich zelve geenszins ‘dynamisch’ gerichte noch aldus

Menno ter Braak, Verspreide brieven

geredigeerde huldebetuiging is komen weergegeven te worden. Alles met
bijbehoorende muziek sedert St. Jeroen allerlieflijkst geëncadreerd; maar 't wezen
ligt er sedert dien buiten: het wezen dat door de volgelingen van een onveranderbaar
Luthersche vertaling in dezen wordt voorbij gezien... en een ‘uitverkiezing’ à priori
niet alleen uitsluit, maar daarvan zelfs niet rept. Ook in de vertaling van Joh. 14.6
??? e?µ? ? ?d?? ?a? ? a???e?a ?a? ? ??? is het woord waarheid ontoereikend van
strekking; 't zoude waarachtigheid moeten luiden (om tegemoet te komen aan die
afwijzing van uiterlijke waarheid: door te doen denken aan a & ?a????e??.
Onze hedendaagsche maatschappelijke verhoudingen verdragen die fundamenteele
ontoereikendheid niet langer, waar ze metterdaad al sinds eeuwen wèl toereikend is
gefundeerd en gedirigeerd geweest en... ... zulks ziet ook een pruis als Osw. Sprengler
voorbij in zijn ‘wir wissen heüte’ - Aan een universiteit heeft hij zich te uiten: wir
meinen of wir glauben zu wissen en dan ligt daarin zijn menschelijke a???e?a, zijn
eerlijkheid tegenover ons en tegenover zich zelve: zijne niet evasieve levenshouding.
Wij menschen hebben waarheid in ons: maar niet de waarheid. 't Latijn maakt daarin
niet eens onderscheid!! Ego sum via et veritas et vita. - U behoeft niet te antwoorden
aan Dr. P.v.A.
<Van de inderdaad phenomenaal opgezette bijbelvertaling van ‘Luther’ gesproken!!
>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

P. van Andel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 11 maart 1935
aant.
aant.

's H. 11.3.'35
Zeer geëerde Dr. ter Br.
Zonder U verder lastig te vallen, verzoek ik U beleefd na lezing dus van mijne
voorbereidende uitéénzettingen even te willen realiseeren wat wij thans voor eene
cultuur meemaken: twee ernstige mannen, waarvan de eene in het geestelijk verband
des oogenbliks eene opmerking maakt... en de andere meent te mogen ten beste geven
te dien opzichte: daar zal wel niets van áán wezen Door dat bijna geheel uit proponenten bestaan der theologanten-wereld (ik zeg
niet theologen) wordt ook de portée van dien niet tot zijn recht komenden
‘Engelenzang’ gewoonweg genieerd: R. Kathol. autoriteiten slaan me de ‘conjectuur’
allerminst uit de hand: edoch men kan een en ander niet zoo maar in andere banen
boegseeren.
Dr. v.A.
<Ik herhaal: ‘zonder animositeit’ bedoeld.>
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.L. Adreae
J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 28 december 1923
aant.

Rotterdam, 28 Dec. '32.
Geachte Heer ter Braak,
Zeer gaarne zou ik een kort mondeling onderhoud met U hebben om te ervaren in
hoeverre ik U en Gij mij hebt begrepen. Daar ik aan een ongeneeslijke oogkwaal
lijd, zoodat ik onlangs ben aangereden en bewusteloos bij een arts werd
binnengedragen, zal het mij moeilijk vallen ten Uwent te komen en zou ik U liefst
ten mijnent ontvangen.
Mijn adres is pension Hoeneveld-Drukker
Merulaweg 1, telephoon no 54020.
In afwachting van uw antwoord blijf ik gaarne
Uw dienstv.
dr. J.L. Andreae
oud-directeur H.B.S. te Leiden
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 31 december 1932
aant.

Rotterdam, 31 Dec. '32.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Gaarne zal ik U Donderdag a.s. 's avonds ten mijnent ontvangen. Om mijnen
woning te bereiken, zult gij eenvoudig naar de Vierambachtstraat (of
Middellandschstraat) kunnen gaan en daar lijn 16 nemen, die U brengt naar de Oude
Dijk halte Mecklenburglaan; dan bereikt U in twee minuten langs de Oranjelaan
mijn woning, een groot hoekhuis op den hoek van Oranjelaan en Merulaweg.
Hoogachtend,
Uw dienstv.
J.L. Andreae
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 7 januari 1933
aant.

Rotterdam 7 Jan. '33
Zeer geachte Heer ter Braak,
Na het aangenaam onderhoud dat ik gister avond met U had, moet ik nog even
met U van gedachten wisselen over iets gewichtigs n.l. over Uwe lichamelijke en
dus ook geestelijke gezondheid. Wanneer een mensch, wie ook, 26 uren per week
les geeft in geschiedenis en nederlandsch aan jongens en meisjes van 12-20 jaar, dan
moet hij wel bij de huidige gebrekkige inrichting van het lager onderwijs ervaren
dat hij zijne krachten vaak verspilt aan kalveren en hokkelingen, die met hun lelijke
stijve poten de bloemen die hij biedt, vertrappen in plaats van ze te bewonderen. De
stille teleurstelling daaruit ontstaan bestrijdt hij met succes door de kracht van zijn
geest en alles zou nog goed gaan als hij na dien ingespannen arbeid ging rusten. Maar
als hij dat niet doet, doch integendeel zijn geest en hersenen opnieuw gaat inspannen,
dan is het noodzakelijk gevolg dat beide overbelast worden en hij op weg is naar een
psychose.
Over de wijze waarop die ongewenschte ziekte kan worden voorkomen, zou ik,
als ‘oudere broeder’ gaarne nog eens met U van gedachten wisselen. Daartoe verneem
ik dan gaarne plaats, dag en uur onzer tweede samenkomst. Met hartelijken groet
Uw
J.L. Andreae
Wil mijn potlood-schrift, dat mij wegens mijn oogkwaal gemakkelijk valt, excuseeren!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 17 januari 1933
aant.
aant.

Rotterdam 17 Jan. '33
Zeer geachte Heer ter Braak,
Overtuigd dat de oorzaak van Uw zwijgen op mijn brief, kort na Uw bezoek
verzonden, niet in hooghartigheid ligt, waag ik U nogmaals te raden rekening te
houden met de feiten. Is er wellicht soms een begin van psychose ingetreden? Het
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antwoord daarop is zeer gemakkelijk. Rust gij 's nachts zonder kunstmiddelen
voldoende van Uwen dagelijksche vermoeienissen uit in een gezonden slaap? Bij
het antwoord hierop dat gij alleen zelf kunt geven, zult gij wel in acht nemen het feit
dat de functies onzer hersenen gelokaliseerd zijn, zoodat een troost bij de een of
andere [woord onleesbaar] niets te maken heeft met een overspanning die haar zetel
op een andere plaats heeft. Als Uw slaap onvoldoende of slecht is, zal het eenige
geneesmiddel zijn rust te nemen met ziekte-verlof óf kalveren geheel vaarwel te
zeggen óf wel een assistent of secondant op Uwe kosten aan te schaffen die zonder
moeite den kalveren de pooten bindt terwijl gij hun proefschriften nauwkeurig
corrigeert.
Met mijne beste wenschen voor Uwe gezondheid blijf ik gaarne Uw oudere broeder
J.L.A. sen.
P.S. Het is mogelijk, dat gij, evenals de Heer J. Eigenhuis, te weinig aandacht hebt
geschonken aan mijn betoog over den menschelijken wil, die ik niet absoluut
gebonden acht doch slechts ten deele, wijl, al acht ik het uur van den dood voor ieder
vast voorbeschikt, toch, gedreven door het instinct van zelfbehoud, onmiddelijk den
arts raadpleeg als ik bemerk dat eenig orgaan ziek is.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 19 januari 1933
aant.

Rotterdam 19 Jan. '33
Zeer geachte Heer ter Braak,
Uw brief van 18 dezer heeft mij zeer verheugd, wijl hij mijne bezorgdheid voor
de staat Uwer gezondheid heeft weggenomen. Daarna ben ik in de herinnering van
mijn leven als directeur gaan snuffelen als in een archief en vond verschillende
voorbeelden van leeraren die volmaakt gezond bleven onder den strijd met kalveren.
Gelukkig is op mijn leeftijd elke vrees om eigen vergissing te erkennen, geweken
en erken ik dus gaarne dat mijne zorg in bemoeizucht ontaardde.
Het zal mij veel genoegen doen U ten mijnent te ontvangen op dag en uur door U
te bepalen opdat wij ook eens van gedachten wisselen over de rol van verstand en
wetenschap in de geschiedenis der beschaving.
Met vr. groet
Uw J.L.A. sen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
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Rotterdam, 21 januari 1933
aant.
aant.

Rotterdam 21 Jan. '33
Zeer geachte Heer ter Braak,
Een denkbeeld vervolgt mij in de laatste dagen, dat ik aan Uw oordeel wil
onderwerpen. In mijn leven heb ik twee bekende maandbladen zien opkomen en een
kwijnend bestaan voortzetten. Ik herinner mij den bloeitijd van ‘de Gids’, toen
Potgieter, Busken Huet en Buys nog leefden; ik was getuige van de geboorte van de
‘Nieuwe Gids’ onder leiding van Kloos, van Deyssel enz. Zijn beide maandbladen
niet aan ouderdoms-gebreken gaan lijden! Voor mij is dat geen vraag meer en daarom
greep ik naar Forum, dat een nieuw geluid laat hooren en het leven der menschen
wil beelden, niet zooals men het wenscht, doch zooals het is. Waarlijk een taak van
schoonheid en eerlijkheid! Kan dan, zoo dacht ik, Forum niet worden wat eertijds
‘de Gids’ was, een maandblad waarin zoowel de kunst als de wetenschap tot uiting
komen, de twee voornaamste aspecten van het menschelijk leven. Dat zou alleen dan
mogelijk zijn als de oprichter van ‘Forum’ zich een of meer medewerkers koos. Wil
daarom dit mijn denkbeeld, als gij het gezond acht, eens bespreken met Uw uitgevers.
Maar liefst mijn naam daarbij verzwijgen, daar immers naar ons beider meening,
alleen het denkbeeld van belang is en niet de naam van den auteur.
Met hartelijken groet steds gaarne
Uw [dienstv.]
J.L. Andreae sen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 19 mei 1933
aant.
aant.
aant.

Rotterdam 19 Mei '33.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Nu ik na mijn verhuizing van Merulaweg naar mijn tegenwoordig verblijf Vijverweg
28 Rusthuis park Honingen, de papieren in mijn schrijfbureau ordende, kwam ook
uw brief van 18 Januari weer te voorschijn en daarmee de herinnering aan onze
vroegere correspondentie. In de stille eenzaamheid van een rusthuis voor oude van
dagen, rezen bij mij eenige vermoedens en tegelijk de wensch U daarmee in kennis
te stellen.
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1. Uw maandschrift ‘Forum’ prijkt op mijn schrijftafel sedert 1 Jan. '33 en nu trof
mij een kleinigheid n.l. de kleur van den omslag, eerst geelachtig oranje en
daarop plots parelgrijs. Heeft dat een betekenis, zoo vroeg ik mij af. Is de Heer
ter Braak met mij van meening dat de erflijkheid in een regeerend vorstenhuis
ongewenscht is, omdat die tot teleurstelling moet leiden. Aangenomen dat
Willem de Zwijger een groot man was, dan volgt daaruit toch allerminst dat
zijn nazaten hem zullen evenaren, daar hunne karakters niet alleen afhangen
van den Zwijger doch ook van hem of haar met wie zij huwden. De historicus
ter Braak denkt misschien aan den moord op de gebroeders de Wit en heeft
meer medelijden dan bewondering voor de leden van het oranjehuis die nu
leven.
2. De groote Newton, die de zwaartekracht tot een bijzonder geval der algemeene
aantrekkingskracht herleidde, was Sir Isaac Newton. Een uwer collega's zou u
misschien kunnen inlichten over de vraag of zijner moeder of grootmoeder een
jodin was.
3. De zoogenoemde sensaties, waarover wij vroeger eens spraken, moeten een
beteekenis, een zin hebben. Staan zij misschien in verband met de erflijkheid
en is ons bewustzijn een voortzetting van dat onzer verwanten? Bij navraag is
mij gebleken dat velen van hen die in zielkundige ervaring belang stellen, zich
sensaties herinneren. Zouden dus de ‘monaden’ van Leibnitz een diepen zin
hebben. Mijn geniale leermeester Buys Ballot sprak daarvan met vereering.
Met vriendelijken groet
Uw J.L. Andreae
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, [na 19 mei 1933]
aant.
aant.

Zeer geachte Heer ter Braak,
Natuurlijk heb ik geduld, nu gij geplaagd wordt door de telkens wederkerende
repetities voor het eindexamen, die zelfs de Meimaand niet ontzien. Intusschen kan
ik den tijd korten door U uit te leggen hoe mijn dwaling, bezorgdheid voor uw
gezondheid, ontstond.
Als directeur heb ik n.l. aan een ernstige zenuw-overspanning geleden ruim 30
jaar geleden. Er was toen aan mijne school een leeraar in de geschiedenis van 76
jaar, die wegens zijn hoogen leeftijd ongeschikt was voor zijn taak, doch toen geen
aanspraak kon maken op pensioen, noch van de gemeente, noch van het rijk. Daarom
bood ik in overleg met zijne zoons, beiden arts, met zeer groote praktijk om te trachten
met hunne hulp en die der gemeente den ouden man een pensioen te verzekeren. Die
zoons reageerden op mijn voorstel door mijn denkbeeld met verontwaardiging aan
de leeraren der school mede te deelen; de leeraren schaarden zich unaniem aan de
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zijde van hun ouden collega in een verzoek aan Burg. en Weth. Daarop was ik zoo
dom mijn ontslag aan B. en W. te vragen. Toen kwam de inspecteur en dwong B. en
W. mij te verzoeken mijn ontslag-aanvrage in te trekken. Ofschoon ik dus het pleit
won, was mijn zenuwapparaat door voortdurend piekeren over hetzelfde onderwerp
geheel in de war, zoodat ik verlof moest vragen tot herstel van gezondheid. Kort
daarna werd ik benoemd te Leiden. Gij ziet hieruit dat mijne ongesteldheid aan mijn
eigen domheid d.i. aan gebrek in kennis van menschen en menschelijke instellingen
en verhoudingen te wijten was en in 't geheel niet aan veel werk. Haast u dus niet
met Uw antwoord op mijne vermoedens, want elke haast is uit den booze op geestelijk
gebied.
Met hartelijken groet
Uw J.L. Andreae
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 8 december 1933
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam 8 Dec. '33
Zeer geachte Heer ter Braak,
Van mijn voorlopig weinig belovenden kleinzoon en naamgenoot vernam ik dat
gij naar den Haag gaat verhuizen om daar werkzaam te zijn aan ‘het Vaderland’. Dat
bericht doet mij genoegen en vandaar deze mijn hartelijke gelukwensch. Werkkring
en omgeving zijn m.i. voor u in den Haag prettiger dan in Rotterdam.
Ik hoop dat uw gezin na eenige jaren met een paar spruiten vermeerderd zal zijn
want dan kan men spelende met hen de reinste vreugde beleven en binnen's huis de
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schoonste spot beoefenen, die nodig is om met de geestelijke inspanning in evenwicht
te blijven.
Met vriendlijken groet,
Uw dienstv.
J.L. Andreae
Z.O. zijde!
P.S. Wellicht herinnert gij u nog uit mijne brochure ‘Ware en politieke christenen’
mijne verklaring van Genesis II en III. Om te ervaren of zij reeds vroeger door een
ander was gegeven, vroeg ik prof. Albert Verwey, dien ik wel eens in mijn Leidschen
tijd sprak, mij daarover in te lichten en mij tevens een kritiek mijner opvatting te
zenden. Daarop ontving ik ten antwoord dat hij die opvatting nooit ergens had gelezen
en haar vreemd vond; maar van kritiek geen woord. Die brief was gedateerd 8 Juni
'33.
Toen ben ik gaan lezen in zijn proza en in den verzenbundel ‘Aarde’getiteld en
vond op bladz. 117 en verder een rythmische verheerlijking van Adam en Eva in het
paradijs. Naar mijne opvatting zijn dat versen tot verheerlijking van een leugen.
Ik heb daarom ± 10 dagen geleden aan Verwey op nieuw geschreven en hem
opnieuw verzocht om kritiek, doch nog niets van hem ontvangen, ofschoon ik hem
tevens mijn handschrift zond over ‘Visioenen’, waarin ik den oorsprong van het
geloof in een persoonlijken god bloot legde. Ook dat zond hij niet terug. Mag ik niet
aannemen dat A. Verwey een aanhanger is van l'art pour l'art en dus bij zijn tijd ten
achter?
Gaarne zou ik Uw mening hierin vernemen en tevens Uw raad.
Als boven
Uw J.L.A.
adres Vijverweg 28
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak
Haarlem, 14 mei 1935
aant.
aant.

Haarlem 14 Mei '35.
Geachte Heer ter Braak,
Een paar jaren geleden hadt gij de vriendelijkheid mij in het pension op de
Merulaweg te Rotterdam te komen bezoeken op een regenachtigen dag.
Sedert dien tijd ben ik verhuisd: eerst naar een rusthuis voor ouden van dagen te
Rotterdam op raad van mijn arts, toen naar Haarlem bij mijne oudste dochter en van
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daar naar de villa ‘Ida’, waar ik thans verpleegd wordt op uitnemende wijze door de
dames v/d. Sleen.
In het Algemeen Handelsblad las ik dat prof. Albert Verwey, van wien ik te Leiden
op de h.b. school drie kinderen op school had en dien ik in de tram wel eens sprak,
eerstdaags moet aftreden. Dat feit deed bij mij den wensch opkomen dat men zoo
verstandig zal zijn U tot zijn opvolger te benoemen. Het schijnt mij n.l. toe dat gij
in die functie een aangenamer werk zoudt hebben dan thans in den Haag.
Het was mij een behoeft U dit even te schrijven, al kan ik op de benoeming niet
den minsten invloed uitoefenen.
Met hartlijken groet steeds gaarne
Uw ouden vriend
J.L. Andreae
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.F. Ankersmit
J.F. Ankersmit
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 8 juni 1925
aant.

Den Heer M. ter Braak
Hier
Amsterdam, 8 Juni 1925
G.H.,
Het recht om krachtig te antwoorden op de patserige woorden des heeren B. over
Heyermans kan den kritikus van een soc. dem. blad kwalijk ontzegd worden. Het
lijkt mij dus al een heel slecht gekozen gelegenheid om over de Jong's schrijfwijze
den staf te breken. De heer B. moge zich zeggen, dat wie kaatst, den bal moet
verwachten.
Hoogachtend
J.F. Ankersmit
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak Anti-fascistisch Studentencomité
Anti-fascistisch Studentencomité
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Amsterdam, 15 mei 1935
aant.
aant.

Den Weledelzeergeleerden Heer Dr. M. Ter Braak
Pomonaplein 22 Den Haag
A'dam, 15 Mei '35
Weledelzeergeleerde Heer,
het Antifascistisch studentencomite afd. Amsterdam is van plan in de eerste week
van Juni een kunstavond te beleggen naar aanleiding van de herdenking van de
boekenverbranding in Duitschland. Wij hebben ons ten doel gesteld, om daar te laten
declameeren uit de verboden boeken, waarvoor wij reeds A. van Dalsum en Willy
Haak uitgenoodigd hebben. Ook zijn wij in onderhandeling met een bekende musicus,
om enkele werken te laten spelen van in ongenade gevallen componisten.
Gaarne zouden wij ook een bekend auteur een inleiding laten houden over het
fascisme en de kunst. Het antifascistisch studentencomite zou gaarne zien, dat gij
deze taak op U zou willen nemen. We verzoeken U daarom, om, als gij deze
uitnoodiging aanneemt, ons dit zoo spoedig te willen berichten. Wij kunnen dan een
nadere regeling treffen over datum, onderwerp, etc.
Vanzelfsprekend vergoeden wij de reiskosten. Mocht gij zelf verhinderd zijn, dan
zou U ons misschien een plaatsvervanger kunnen voorstellen.
In de hoop, zoo spoedig mogelijk iets van U te mogen vernemen teekenen wij,
namens het antifasc. stud. comité
H. v. Gogh
J.W. Bouwersstraat 3
Amsterdam (Z).
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - N.V.
Drukkerij en Uitgeverij De Arbeiderspers
N.V. Drukkerij en Uitgeverij De Arbeiderspers
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Leeuwarden, 3 augustus 1935
aant.
aant.

Leeuwarden, 3 Aug 1935
Weled. Heer,
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Een toneelvereniging alhier zal het door u geschreven toneelstuk ‘De Pantserkrant’
willen opvoeren. Zij vraagt ons of daarvoor een opvoeringsrecht verschuldigd is.
Aangezien de uitgever ons naar u verwijst, verzoeken wij u hiermede, ons de
gevraagde inlichting te verstrekken.
Gaarne in afwachting van uw bericht,
hoogachtend
J. W van de [Poel?]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Felix Augustin
Menno ter Braak
aan
Felix Augustin (Berlijn)
Rotterdam, 19 november 1932
aant.

Rotterdam, 19 november 1932
Zeer geachte Heer Augustin
Hoewel Uw vertalingen mij niet door persoonlijke kennisneming bekend zijn, heb
ik ze van hooren zeggen in mijn geheugen; trouwens, dat mijn vriend Roelants U de
vertaling van zijn roman heeft toevertrouwd, zegt voldoende. In principe zou ik dus
gaarne nader overleg met U plegen omtrent een mogelijke vertaling van een mijner
werken. ‘Het Carnaval der Burgers’ is echter reeds in het Duitsch vertaald, hoewel
ik tot op heden nog geen uitgever heb gevonden; de vertaler, Albert Vigoleis Thelen,
deed het werk voor zijn pleizier, dus onafhankelijk van de mogelijkheid van uitgave,
waartoe ik nog maar weinig pogingen heb gedaan. ‘Démasqué der Schoonheid’ lijkt
mij minder geschikt voor vertaling, omdat het te zeer op hollandsche toestanden en
namen is geschreven. Ik zou echter bijzonder graag mijn roman ‘Hampton Court’
vertaald zien; ik zelf beschouw het als een on-hollandsch boek, waarvoor ik nog ten
volle in kan staan. Mijn nieuwe roman, ‘Dr. Dumay verliest...’, verschijnt pas het
volgend jaar bij Nijgh & van Ditmar, zoodat ik U dienomtrent nog geen voorstel zou
kunnen doen.
Ik zal U dezer dagen door Nijgh & van Ditmar exemplaren laten toezenden van
‘Démasqué der Schoonheid’ en ‘Hampton Court’. (Het ‘Carnaval’ is momenteel
uitverkocht en wordt pas volgend jaar herdrukt): gaarne hoor ik dan na lezing nader
van U. Mocht U mij bovendien eenig advies kunnen geven inzake de uitgave van
het ‘Carnaval’, dan zoudt U mij zeer verplichten.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C.
Avéres-Huizinga
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Menno ter Braak
aan
C. Avéres-Huizinga
[Eibergen, 22 mei 1909]
lieve tante lot.
we heben met hemelvaart doterbloemen geplukt.
opa komt met pingsteren hier. ik wil met de groot vacantie graag in Amsterdam
komen. dan gaan we naar artes en in de trem. maar in hengelo is het ook wel pretig
en in logem is het ook pretig want daar is een ezelwagen en een ezel. de groeten van
Wim en Tiene en Jan en Truida.
Van Menno
Origineel: particuliere collectie

B
Briefwisseling Menno ter Braak - H.G. Bakker
H.G. Bakker
aan
Menno ter Braak
[februari 1928]
aant.

Hooggeachte Heer
Aan één der koffietafels van de Ned. Hand. Mij. ontbrandde heden voor de
zooveelste maal een strijd over de al of niet ‘Schund’ van ‘Nu’.
Als verwoed strijder voor de Vrije Bladen, of zuiverder gezegd, tegen het ‘Nu’
van Querido en Van Meersen, heb ik den kamp aangevangen tegen de Merijntje-kliek.
Ter sprake werd gebracht ‘Anti-Schund’ en mij naar het hoofd geslingerd dat er
geen zakelijke literaire kritiek in stond. In hoeverre het waar is, weet ik niet want ik
heb het helaas niet gelezen. Maar ik vertrouw dat u mij een ex. zult toezenden als u
er nog een over heeft, of anders bij één van uw kennissen er nog één voor mij kunt
opdoen. Hopende dat u deze moeite voor de ombekende soldaat zult doen.
Verblijf ik met hoogachting
H.G. Bakker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - D.J. von
Balluseck
D.J. von Balluseck
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aan
Menno ter Braak
14 juni 1939
aant.

Amsterdam, 14/6 1939
Den Weled. Zeer Gel. Heer dr. MENNO TER BRAAK
Kraaienlaan 36
DEN HAAG.
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Uit uw schrijven van 11 Juni jl. heb ik met belangstelling gelezen, dat uw geschil
met ‘Het Vaderland’ is bijgelegd. Voor uzelf verheugt mij dit zeer.
Anderzijds had ik gaarne nog eens met u van gedachten gewisseld over de
verzorging van een cultuur-historische rubriek in het Handelsblad; ik begrijp echter
volkomen, dat dit nu geen voortgang kan vinden. Misschien doet de gelegenheid
zich later nog wel eens voor.
Inmiddels verblijf ik,
met vriendelijke groeten,
Hoogachtend
D.J. von Balluseck
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - R. Barendregt
R. Barendregt
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Utrecht, 20 september 1927
aant.
aant.

Beste Menno,
Henny wilde graag naar je lezing in Rotterdam. Je kunt natuurlijk introduceeren.
Trouwens erg precies zijn ze niet. Maar wil je even schrijven of je Henny kunt, wilt
hebben in Rotterdam.
Weer in A'dam? Wij waren nog 8 dagen in Parijs. Enorm.
Vr. gr. van Henny.
Rien Barendregt
Hen is druk met de rechten vandaar dat ik schrijf. Wil je mij ook even antwoorden.
Hugo de Grootstraat 6bis, Utrecht
Origineel: Den Haag, Letterkundig museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - D. Bartling
D. Bartling
aan
Menno ter Braak
[september/oktober 1933]
aant.

Beste Ant en Menno,
Dank voor jelui boekenzending, die als altijd zeer welkom was. Cheque ingesloten.
Ik ben nog altijd in afwachting van de beslissing in Den Haag. Het is blijkbaar niet
zoo eenvoudig! Op het moment is hier ook weer gemorrel met de [leeszaal] subsidie,
nu van provinciewege. Men dringt daar op verdere verlaging aan. Geen aangenaam
vooruitzicht, want ten slotte zal ik het dan ook wel in 't salaris merken.
Van de vacature aan Het Vaderland komt zeker niets? Mocht er eenig uitzicht zijn,
laat het me dan weten, dan ga ik als de bliksem me inwerken in de [aannames] van
de ‘film wetenschap’.
Morgen is het weer Zaterdag, dat betekent: vrouw en kind. Ik voel me als een
beurtschipper.
Gaat het jelui goed?
Dirk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.E.A. Batten
F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 12 juli 1934
aant.
aant.

Den Haag, 12 Juli 1934.
125 Sportlaan 125.
Geachte heer Ter Braak,
Hierbij gaat een verhaal, dat ik op raad van den heer Du Perron, aan
Groot-Nederland (Frans Coenen, Eva Raedt-Canter, Elisabeth Couperus) kon zenden,
maar ook naar U. De oplossing van dezen ‘tweestrijd’ kostte mij niet veel moeite,
toen ik mij herinnerde aan U persoonlijk nog steeds iets schuldig te zijn, wat mijn
gemaniereerde oppervlakte U toen onthield. Misschien doe ik niets anders dan
eindelijk op Uw welwillend rijmpje met een daad antwoorden, ik kom nu met dien
‘geit’ op, waarvoor U toen reeds tijd wilde maken.
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Met beleefde groeten,
Fred Batten
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 2-4 april 1935
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 2-4 April 1935
125 Sportlaan 125 Zeer geachte heer Ter Braak,
Ik kreeg via Rudie mijn stuk terug - Toen ik het weer doornam, bleek ik er nog
steeds aan gehecht te zijn. (Misschien wordt dit een litterair consult, wat dan in mijn
litteraire lijn ligt) Ik weet namelijk niet goed wat ik aan de heeren Vestdijk en Van
Vriesland heb Uit mijn instinctmatige gehechtheid aan het stuk ontstond dezelfde lust om het
geplaatst te zien, een zèker exhibitionisme zal mij hier niet vreemd zijn. Ik stootte
toen op de werkelijkheid van de enveloppe, waarin het stuk was gestopt, op het
verstrooide gebaar waarmee het mij had bereikt, en vervolgens op de rapporten van
de beide andere redacteuren in-inkt. Wat mij daarin furieus hinderde was de
arrivistenmaatstaf - het woord is hierbij van Rudie - waarmee het stuk door deze
redacteuren blijkbaar genomen is. Mijn instinct of mijn ‘jeugd’ verzet zich het meest
tegen de gesouligneerde afkeer van den heer Vestdijk. De heer Vestdijk ziet mij aan
voor een gevorderd schrijver-met-periphrases en met een geforceerd litterair ‘peil’.
Ik vond 't juist prettig die ‘periphrases’ grootendeels te hebben verloren en zoo
ongeforceerd mogelijk mijn hulpeloosheid te hebben ‘gestyleerd’ in een verhaal.
Verder schijn ik ‘vaag’ te zijn. Ik vertik 't natuurlijk om ‘concreter’ te zijn, zoo als
de heer Vestdijk verlangt. Op die ‘concrete’ manier zou ik vervallen in de realistische
lasterstijl van iemand, die zelfs de stank van zijn complex aandàchtig belicht. Dat
die periode in het stuk een verstaanbaar commentaar heeft gekregen, was voor mij
eigenlijk de hoofdzaak. Verder is mijn eenige trots nog steeds, dat ik al schrijvend
aan het spuug-en-zaadrealisme ontkwam, dat mijn leeftijdgenooten - mits gevuld
met ‘ideeën’ - nog steeds interesseert, maar ook dat ik mij met gemak verwijderde
van de opstelletjes en den geest van den gemiddelden Hollandschen student - (de
arrivé na zijn candidaatsexamen). De ‘noodelooze periphrases’, waarvan de heer
Vestdijk er één noemt, zou ik nog kunnen veranderen, als ik ze met blauw en rood
potlood had zien staan (wat is noodeloos en wat is precies periphrases?), het peil van
het verhaal kan ik onmogelijk veranderen, dat peil heb ik nu eenmaal niet geforceerd.
Concreter kan ik om allerlei redenen nu niet meer zijn.
Het stuk schijnt ook vermoeiend te zijn: ik dacht dat ik juist kort was geworden.
Maar die jeugd wás nu eenmaal zoo lang! Voor mijn 23 jaar lijkt mij alles ingehouden

Menno ter Braak, Verspreide brieven

en toch insisteerend genoeg om aan een jòngeman te gelooven: Op mijn 30e jaar
zwijg ik over die jeugd, dat staat vast Met den heer Van Vriesland zou ik mij veel beter kunnen verstaan... Alleen weet
ik ook hier niet, wat ‘waarlijk’ en ‘aanzienlijk’ overbodig zou zijn Ik heb het versche gevoel onderschat te zijn door twee heeren, die 't veel beter
doen, in wie ik nauwelijks geloof - Aan mijn toon merk ik, dat ik nog steeds aan Uw
oordeel gehecht ben. Ik las het op dezelfde enveloppe terug; onwillekeurig bepaalde
het mijn afkeer van dien anderen maatstaf. Het spijt mij dat ik daardoor niet op andere
meeningen binnen hetzelfde ‘verband’ voorbereid was. (‘Wat Ter Braak goed vindt,
drijft hij wel door’, had Rudie te dikwijls gezegd.) Blijkbaar was ik al lang veredeld
door Uw oordeel, al lang blij met Uw instemming met mijn (schriftelijke) toon en
ik wilde nu alleen nog de inleiding verbeteren, die werkelijk onhelder en litterair
klinkt. Maar de ‘vaagheid’ en de ‘geforceerdheid’, die mij nu opeens verweten
worden, en de ‘onbelangrijkheid’, die ik met den heer Van Vriesland gemeen heb,
zijn voor mij oude roode rotlappen geworden.
Is het nu zoo dat ik het stuk heelemaal omwerken moet (de heer Vestdijk vit op
pag.1: ‘de wereld heeft zomer’, alsof ik die phrase niet als phrase had bedoeld!) of
is het beter, dat ik nog maar een fragment zonder periphrases en ‘waarlijk’ belangrijk
naar U toestuur?
Dat is eigenlijk de raad van Rudie, ik zou U het beste hoofdstuk toe moeten sturen,
en het geheele verhaal later indienen bij den heer Victor van Vriesland, die óók
redacteur is van De Vrije Bladen. Het IIIe hoofdstuk, met de reconstructie van het
Kuikendons, leek mij toen als geheel los te maken van het verloop. Als ik de heele
crisis, waarop het verhaal eigenlijk staat, waarin het geschreven is, overlees, komt
mij zoo'n fragment onbelangrijk voor: het is dan hoogstens een vertelling. Ik heb er
ook geen stuk in geschreven, dat niet naar een ander stuk toe schoot en niet voeling
hield met het conflict van dien tijd. Bovendien ben ik arrogant genoeg om er een
getuigenis in te zien van een toestand waarin ik misschien niet de eenige ben.
Daarom zal ik wel nooit kunnen inzien, dat 't van ‘nulliteiten’ krioelt, zooals de
heer Vestdijk het zegt, evenmin dat 't onbelangrijk zou zijn, zooals de heer Victor
van Vriesland behoedzaam schrijft. Wel moet men nooit de angst voor de stof en de
specialisten hebben gekend om er zoo bij te zitten - deze brief is lang geworden -, al
heb ik aan één kant geschreven. Ik schreef U, omdat ik in U blijkbaar een anderen
lezer zie dan de andere redacteuren. In hoeverre heb ik ongelijk, in hoeverre is mijn
woede verkeerd? U zoudt mij een groot genoegen doen mij iets terug te typen. Dat
ik U in de ‘boekenweek’ ongelegen kom, heb ik geweten. Met mijn hartelijke groeten,
Uw Fred Batten
NB. Misschien zoudt U dezen brief ook naar den heer Vestdijk kunnen sturen. Maar
Uw antwoord interessert mij 't eerst.
5 April Zooeven ontving ik Forum. Het moet mij van 't hart dat ik mij heesch heb
gelachen om Uw dochter Thea; zij is misschien Uw meest practische humor voor
die ‘wereld’ Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.E.A. Batten
aan
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Menno ter Braak
Den Haag, 9 april 1935
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 9 April 1935
125 Sportlaan 125.
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Hartelijk dank voor Uw prettigen brief - Ik heb er nu een soort plezier in om Uw
oordeel over of achter mij te hooren: soms stelt Uw ‘psychologie’ mij teleur... Nog
steeds ziet U mij aan voor een wellusteling, die zich bij iedereen met de vormen
versiert (accenten, gebaren en woorden) waarmee hij den toeschouwer bedriegt òf
op stang jaagt. U hebt dan nog steeds een puberteitsvorm van mij op 't oog, die ik
nu nog alleen heb als ik mij plotseling bespied voel. Dit is waarschijnlijk het
‘wantrouwen’ (de ‘kwetsbaarheid’, volgens de heer Du Perron) dat ik naar 't schijnt
bij U aan den dag leg! In den grond van alles ben ik op zoo'n oogenblik even onrustig,
ongeduldig, kinderachtig als U. Zoolang ik (nog) niet genoeg over geheele lichamen
heenstaar, niet genoeg de feiten durf te bespotten, behoud ik die puberteitsrest een
tijdje, - overigens ben ik in orde, d.w.z. spotziek genoeg - Ik heb soms geen lust om
mijzelf te verklaren aan hen die zich niet te veel over mijn bestaan ‘verontrusten’.
‘Je n'ai pas non plus de grandes inquiétudes en leur absence,’ schreef
LaRochefoucauld over zijn vrienden, waarschijnlijk zou ik hem bij zijn vriendin
alleen hebben gelaten - Het was Uw grootste vergissing mij over te hevelen naar een
leeftijd, die, ik niet heb: ik heb werkelijk nauwelijks geleefd, bijna alleen maar
geroken en eigenlijk nog pas bij schokken gedacht - Misschien heb ik dus nog allerlei
vlottende vormen, dit nu ook physiek bedoeld. Ik ben niet altijd of niet lang genoeg
in één vorm (de man die lang of dik is, heeft bij voorbaat zijn lengte of zijn buik
vóór.) Daarom is het mij niet gegeven om een situatie vol (plotselinge) spionnen
direct te beheerschen. Ik ben er nog steeds niet gewapend op.
Bovendien ben ik waarschijnlijk niet rijk aan de vormen die U bedoelt. Ik vind 't
dikwijls voldoende, dat mijn gevoel bij voorbaat betrouwbaar is, hoè zich dat gevoel
uit is dikwijls een ander belang - Intusschen heb ik een tijd geleden (omstreeks 1932
naar Rotterdam o.m.) walgelijke brieven geschreven; een gemaniëreerde,
gemarineerde schrijfvorm als gevolg van een gebrek aan formules en een overvloedig
vertrouwen. Dat die schriftelijke draailust nu nog zou bestaan is een archaeologische
fictie van U, een idée-fixe voor 80% of een soort vitterij...
Zoolang ik niet lieg, heb ik er ook maling aan, bovendien zult U zich mijn geval
op-den-duur niet aantrekken. Voorloopig schijn ik U voor 80% beter te schrijven
dan met U van gedachten te wisselen (deze gemeenplaats geef ik vrij). Het papier is
zeker bij mij eentoniger dan het gesprek... Zoodra ik evengoed zwijg als spreek zou
ik - vol tact - ook voor U kunnen bestaan!
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Hierbij zend ik U een omgewerkt fragment. Hoe ‘murw’ de heer V. hiervoor is
bepraat, menschelijkerwijs heb ik hem nooit als vleesch gezien, veel eerder als een
gebogen of schichtige lijn. Als ‘sprekende man’ interessert hij mij tot nu toe langs
een omweg, via de charges van Rudie bijv. Als litterator is hij natuurlijk ook voor
mij een z.g. verheugende verschijning in ons land, behalve een eigenaardige,
onpersoonlijke persoonlijkheid, tusschen inkt in en bloed De enveloppe heb ik als ‘inwendig gebruik’ achter de rug. Ik zal 't nooit misbruiken
- voor de vorm schrijf ik U dat ook.
Ik zend U vast iets toe, wanneer ik tenminste weer iets heb. Op 't oogenblik onderga
ik de ergste warmteloosheid die ik ooit heb gehad. (gebrek aan een sanguinische
vrouw vermoedelijk) Ertusschen door denk ik serieus aan een roman waarin ik mij
in drie volledige ‘vormen’ zou willen zien handelen, als polen die elkaar niet per se
vijandig behoeven te zijn. Een schema voor de mannelijke rollen: een jongen in Indië
(met een familiewapen uit de V.O.I.C. boven zijn naam, en met, wat men noemt een
sanguinische jeugd), een knaap in Holland, een kruising van twee types (een
harmonische jeugd, een vrijzinnig Christen vermoedelijk), en een jongeman in
Europa, een intellectueele student, lid van alle disputen èn een vriend van Graf
Coudenhove-Calergi, een schoft kortom die den geest heeft. Mijn gezondheid, waartoe
U de publicatiedrift telt, is overigens niet in orde. Als er morgen oorlog, muiterij of
een overstrooming zou zijn, zou ik misschien weer acuut kunnen leven. Ik stel mijn
genus òf mijn genie blijkbaar iederen dag uit.
Hartelijke groeten
VanUw
Fred Batten

Naschrift
16 April 1935
Ik ben verbazend laat met de toezending van het fragment, - ik hoop niet te laat? Het
bewuste hoodstuk (III) vond ik al te veel een vertelling, met invoegingen uit de
inleiding wou ik het ook het karakter geven van het conflict -: men kan nu ook weten
waarom ik op een reeks anecdotes zoo wellustig gebrand was. Tegelijk moest ik er
aan denken, dat het een fragmentarisch karakter moest houden. Het is nu eigenlijk
een omwerking geworden van 3 hoofdstukken. Hoe groot de plaatsruimte was wist
ik bij lange na niet. Rudie schatte op de lengte van Parc-aux-cerfs, ik wist 't niet. Ik
heb dus ook het schommelende gevoel gehad bij 't copieëren en bewerken, dat ik
een bepaalde ruimte inliep, waar één heer op mij wachtte, een ander op een
pennehouder zoog of door zijn bril keek, de derde in zijn sluimering pruttelde.
U begrijpt dat ik U nu vol ootmoed mijn stukje (in de nacht) breng, maar God is
goed.
F
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak
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Den Haag, 9 mei 1935
aant.

Den Haag, 9 Mei 1935.
125 Sportlaan 125.
Zeer geachte heer Ter Braak,
Rudie vertelde me een tijdje geleden, dat 't fragment nu ook door Vestdijk was
goedgekeurd en waarschijnlijk in het Juni-nummer van Forum zal komen. God geve
dat de heer Victor v. V. het nu óók maar goedkeurt, daar is waarschijnlijk het wachten
op. Ik ben eenvoudig gebrand op die plaatsing, als het mogelijk zou zijn al in Juni...
Ik hoop dat U mij mijn ongeduldig levensteeken met een grijns zult vergeven.
Hartelijke groeten,
Uw Fred Batten
We hebben met gepaste bewondering Uw critiek op Donker's rotroman gelezen: een
meer beheerschte vorm van intense onverschilligheid, verveling en afschuw leek ons
niet mogelijk. Ik zit nog steeds midden in 't boek te zwemmen in de beelden zonder
dat ik er raad mee weet. Onwillekeurig heb ik de heele turf al weggeslingerd in
afwachting van Ducroo, dat mij intens nieuwsgierig maakt omdat we er nog eigenlijk
niets van kennen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 6 mei 1939
aant.

Den Haag, 6 Mei '39.
125 Sportlaan 125.
Zeer geachte Heer Ter Braak,
We kwamen terug van het rijksarchief voor Eddy, toen we het bericht van Uw
ontslagname aan ‘Het Vaderland’ hoorden. Het was of de bliksem ons door de stad
nagezet had.
Ik behoef U wel niet te zeggen, dat ik Uw besluit begrijp en de heele zaak een
groote rotzooi vind. De gebeurtenis gaat ook onze toekomst aan. Het komt hierop
neer dat een meneer Hans gelijk zou hebben, en dat is te gek om los te loopen.
Het spreekt vanzelf dat wij ons abonnement op de courant zullen opzeggen. Ik
heb dit familieblad voor Den Haag en omstreken nooit zonder Uw artikelen genietbaar
gevonden.
Met mijn beste wenschen
uw
Fred Batten
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In de gegeven omstandigheden kunnen Noordegraaf en dat huisvrouwenblad
natuurlijk naar de pomp loopen. Wilt U dien brief als niet geschreven beschouwen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Bax
H. Bax
aan
Menno ter Braak
Andijk-West, 14 mei 1935
aant.
aant.
aant.

Andyk-West, 14 Mei 1935.
Zeer geachte Heer,
Meer dan eens is by het lezen van uw artikelen by my de vraag gerezen, wat u
verstaat onder het Christendom de christelyke waarheid, de waarheid van Christus.
Zoo ook weer in het artikel van Zondag. Ook elders, in werk van andere
intellectueelen, kwam deze vraag in denzelfden geest by my op. Daarom wilde ik u
in een persoonlyk schryven wel eens vragen, wat verstaat u daaronder, hopende dat
uwe werkzaamheden u tyd laten ook een particulier schryven particulier te
beantwoorden. Zoo dit mogelyk teveel van uw tyd gevraagd is, wilt u my wel
excuseeren.
De christelyke waarheid is toch voor my een eenvoudige zaak.
Erisman bepleit in zyn ‘Die Eigenart des Geistigen’ een ‘einsichtige’ psychologie.
Een mensch kan tot inzichten komen in psychisch, in geestelyk gebeuren, dat niet te
vangen is in psychologische experimenten ed. Of op deze inzichten nu inderdaad
een wetenschap te bouwen is, is een vraag die ik hier open kan laten. Maar dergelyke
inzichten kunnen wel de grond voor een overtuiging vormen, voor een levensvisie.
Kortheidshalve beperk ik my hier nu tot den Bybel.
Voorop staat de beleving van het wonder van het leven, van den levenden God.
God is leven. Dit leven wordt dan in zyn wezen als geesteyk beseft; God is geest.
De religieuze beleving. Daarnaast staat dan centraal het zedelyke en nu wil ik my
tot het laatste beperken.
Welke inzichten hebben nu de profeten van Israel in dit zedelyk-geestelyk leven
gekregen, inzichten die in Jezus hun afronding, hun voltooiing krygen, in woord en
leven?
Deze inzichten komen my voor zeer eenvoudig te zyn.
Door leugen, bedrog, enz. verdonkert het menschelyk wezen, ontstaat een ongunstig
karakter, een zedelyk onaangenaam aandoend karakter, ontstaat een innerlyke
duisternis
Door waarheid, recht enz. ontstaat het zedelyk weldadig aandoende, het mooie
karakter, ontstaat innerlyk licht.
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De profeten hebben dus oog gekregen voor zedelyke schoonheid en inzicht in de
ontwikkelingswetten die hier gelden.
Schoonheid in anderen zin mag elders meer tot ontwikkeling zyn gekomen de
zedelyke schoonheid kwam hier by uitnemendheid tot ontwikkeling.
Deze zedelyke schoonheid werd zoo sterk beleefd, zoo hoog gewaardeerd dat men
van allerlei voordeelen moest afzien, wanneer deze verkregen konden worden alleen
ten koste van zedelyk nadeel. Wat baat het den mensch als hy alle schatten der aarde
gewint en in dezen zin nadeel zou moeten lyden.
Wanneer men het Christendom verwerpt, beteekent dit dan dat men geen inzicht
heeft gekregen in de zedelyke vorming, maar bv. wel in de beteekenis van het sexueele
leven, in het machtsleven en dergelyke? Inzichten die natuurlyk ook hoogst belangryk
zyn.
Dat de groote zedelyke schoonheid weinig wordt aangetroffen, doet natuurlyk
niets terzake, dat geldt voor alle werkelyk groote schoonheid. En iemand kan natuurlyk
groote schoonheid bewonderen zonder zelve tot dat peil gekomen te zyn.
Dat centraal in de belydenis van het Christendom sttat Jezus als overwinnaar der
zonde, beteekent dat men besef heeft gekregen van, inzicht in zyn groote zedelyke
schoonheid.
Een mensch kan aesthetisch de zedelyke schoonheid beleven en hypothetisch staan
tegenover de overtuiging, dat de mensch een hoogere bestemming heeft, aan welke
overtuiging in het Evangelie het zedelyke zeer nauw gekoppeld wordt, in welk
verband het zedelyke daar een centrale beteekenis krygt. De een kan meer voelen
voor het standpunt van den medicus-psycholoog Garus, die zegt, dat in menschen
een ‘Ahnung’ van een hoogere ontwikkeling geboren kan worden, een ander kan
meenen hier met een illusie te doen te hebben. Men zou ook kunnen zeggen, wat
voor den een werkelyk een ‘Ahnung’ is, is voor den ander slechts een illusie. De een
gelukt het werkelyk ryk te worden, voor een ander blyft het steeds een wensch, een
droom enz. Maar dan komen we nog meer op hypothetisch terrein en daarom wil ik
dat laten rusten.
In de Bybelsche gestalten voel ik altyd sterk het heroische, treffend wordt Jezus
dan ook genoemd de leeuw uit Juda's stam.
De zedelyke schoonheid wordt niet dan door moed verkregen.
Dat in de massa van een en ander vaak een goedkoop zaligheidsinstituut wordt
gemaakt of een verpapping van wat niet kan, kan my weinig interesseeren. Als ik
merk wat men hier bv. alzoo op romangebied mooi vind, dan stop ik maar liever.
Het wil my voorkomen, dat bv. Nietzsche door allerlei massaverschynselen niet
is doorgedrongen tot het inzicht dat ik bedoel.
Wanneer het niet teveel van uw tyd gevraagd is, zou ik het wel zeer op prys stellen
uw meening hierover te vernemen.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
H Bax
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Bax
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Andijk-West, 31 mei 1935
aant.
aant.

31 Mei.
Zeer geachte Heer,
Myn dank voor uw opheldering. Ik vond het onaangenaam zoo nu en dan in uw
artikelen iets niet klaar te zien. Het was juist deze belangstelling, die my u wat moeite
deed veroorzaken.
Voor my bestaat er wel een ethische wetmatigheid waarin door den Bybel de
belangrykste inzichten in ons kunnen opgaan, maar daar gaat het hier verder niet om.
Ik wilde U beter begrypen en als de keus zou moeten gaan tusschen een heerenmoraal
en het gemiddelde van welke soort ook (ook in het soort van Ritter's boekbespreking),
dan kies ik de eerste.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
H. Bax
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij
H.W.J. Becht
Uitgeverij H.W.J. Becht
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 27 april 1937
aant.

Amsterdam, 27 April 1937
Zeer geachte Heer ter Braak
Ik had verwacht u spoediger meer byzonderheden te kunnen mededeelen over het
plan Multatuli. Een van de zeer belangrijke factoren is de Arbeiderspers, zooals ik
U by myn bezoek zei. Tot nu toe hadden wy niet de gelegenheid over deze zaak
rustig en uitvoerig te spreken. U weet echter ook, dat dergelyke belangryke objecten
niet in een maand beklonken worden. Vondel tenminste heeft heel wat langer geduurd.
Dat du Perron zoo enthousiast is doet my genoegen. Wanneer de zaak doorgaat –
wat ik persoonlyk vurig hoop – waarborgt dit een interessante uitgave, waaraan ook
litterair niets zal ontbreken.
De kwestie, wie de inleiding zal schryven wordt door Uw bereidheid een lastige
aangelegenheid. Een beslissing hieromtrent is nog niet genomen, zelfs nog niet
overwogen. In de komende weken moet ik toch in den Haag zyn en kom dan speciaal
hierover met U van gedachten wisselen.
Met vriendelyke groeten,
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Hoogachtend
Jans[?]
Ingesloten de brief van du P. retour.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Thole
Beishuizen
Thole Beishuizen (Joegoslavië)
aan
Menno ter Braak
Dobrota - Ljuta, [1935]
aant.

Den WeledGestr. Heer Mr. Menno ter Braak
Hoofdred. van Het Forum
's Gravenhage
Zeer geachte Heer
Bij dezen veroorloof ik mij de vrijheid, U ingesloten kleine novelle te doen
toekomen, in de hoop dat U geneigd zou zijn de moeite te willen nemen, haar voor
geschiktheid ter opname te beoordelen.
Inmiddels zeg ik U bijvoorbaat dank voor Uwe belangstelling en teken,
met de meeste hoogachting
Thole Beishuizen
<Thole Beishuizen>
<Nr. 299 DOBROTA-LJUTA bei KOTOR
Boka Rotorska Joegeslavië>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Magdalena
Bekkers-Zürcher
Magdalena Bekkers-Zürcher
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 12 september 1934
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aant.
aant.

Amsterdam-Z., 12 Sept. 1934
Weledelgeboren Heer!
Ik doe U hierbij een philosophische(?) ontboezeming toekomen naar aanleiding
van 'n critiek over Uw werk in de N.R.C.
Waarom?
Niet omdat ik m'n ‘wijsgeerige krabbel’ belangrijk vind. Ik schrijf in de ‘Gooi en
Eemlander’ voor ‘boeren, burgers en buitenlui’ en ik weet precies, wat ik waard ben.
Ik geef zelfs eerlijk toe, dat ik - nu ik me zelf op genade of ongenade overgeef - een
beetje bang voor Uw spot ben.
Maar daar ik 'n oude vriendin van Uw ‘vriend en tegenstander’ Dick B. ben, (U
herinnert zich mijner wellicht?) en ik m'n ‘krabbeltje’ neerschreef, toen ik nog geen
van Uw boeken gelezen had, zult U, naar ik hoop, mijn vaste-rubriek-elan nemen
voor wat het is, terwille van mijn eerlijke waardeering voor Uw scherpzinnigheid.
Ik moet mij nu eenmaal eens in de veertien dagen aan eenig journalistiek pathos te
buiten gaan.
En dan: Ik ben onderwijzeres, ik heb dagelijks te kampen met
gebrek-aan-intelligentie en ik ben dolblij, als ik eens een doodgewoon mensch
ontmoet, die niet àl te dom is.
Ik heb nu Uw ‘Politicus zonder partij’ in m'n bezit en ik zou ook graag Uw andere
boeken lezen.
Ik kan ze echter niet alle koopen.
Ik heb vier kinderen... enz. enz.
Mag ik die boeken van U leenen?
Ik zal ze U zoo spoedig mogelijk weer terug zenden!
En ik beloof U, nooit weer ongevraagd Uw partij op te nemen. Want dat vergeeft
U me natuurlijk niet!
Intusschen: ik voel voor Uw boek! Bespaar me dus in elk geval Uw critiek op m'n
‘idealistische oprispingen’ in de krant. U bent ‘gentleman’ en ik schrijf ten slotte om
den broode. Journalisten zijn - U moet dat weten - ‘optimisten-van-professie’.
De eerlijkheid gebiedt mij overigens te erkennen, dat, ontdaan van alle
Ludwig-franje ‘het lied van S. en W.’ iets van mijzelf in zich draagt.
Ik ben onverbeterlijk romantisch, een Goethe- en Carlyle-mensch - m'n
lievelingsboek is trouwens ‘Salammbô’. Ik heb geen lust me anders voor te doen dan
ik ben.
Maar mag ik toch Uw boeken lezen? Ik geloof zeker, dat ik ze zal kunnen
waardeeren.
M. Bekkers-Zürcher
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Emmy J.
Belinfante
Emmy J. Belinfante
aan
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Menno ter Braak
Den Haag, 4 december 1934
aant.

's Gravenhage, 4 December 1934
Den Weledelzeergeleerden Heer
Dr. M. ter Braak
's Gravenhage
Zeer geachte Heer,
Kunt U bijgaand artikel publiceeren in het Forum tegen het bij U gebruikelijke
honorarium? Mocht U het niet geschikt achten, dan mag ik het wel van U
terugontvangen, waarvoor ik hierbij porto insluit.
Bij voorbaat dank.
Hoogachtend
Emmy Belinfante
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Fa. Van
Benthem & Jutting
Fa. Van Benthem & Jutting
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
16 april 1940
aant.
aant.

16-4-1940
Weledel Geboren Heer,
Door de Firma Nijgh en van Ditmar te Rotterdam, kregen wij Uw adres, als bezitter
van eenige curiosa van wijlen de dichter Slauerhoff. Daar wij voornemens zijn van
15 Mei tot 1 Juni, een Slauerhoff tentoonstelling in te richten, komen wij tot U met
de vraag, of wij evenals U reeds eerder de N.V. Broese te Utrecht, afstond, ons voor
ongeveer een maand, deze ook in bruikleen zoudt willen geven. Wij zullen de
voorwerpen met alle pieteit en goede zorg behandelen.
Uw gunstig antwoord zien wij gaarne tegemoet, en alle onkosten zullen wij gaarne
vergoeden.
Hoogachtend,
Van Benthem & Jutting
Origineel: particuliere collectie
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Briefwisseling Menno ter Braak - S. van den
Bergh jr.
Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
9 mei 1939
aant.

9 Mei 1939
Den Weledgeb. Heer
S. VAN DEN BERGH Jr.
Rust en Vreugdlaan 5
Wassenaar
Weled. Geb. Heer
Het lijkt mij wenschelijk, U als commissaris van Het Vaderland te doen toekomen
ingesloten copie van een correspondentie, gevoerd tusschen de heeren Swart en Nijgh
eenerzijds en ondergeteekende anderzijds. Deze correspondentie heeft mij aanleiding
gegeven nader te overwegen wat mij thans te doen staat, aangezien ik het schrijven
van den heer Nijgh slechts indirect wenschte te beantwoorden door het onmiddellijk
indienen van mijn ontslag als redacteur Letteren en Kunst van Het Vaderland.
Alvorens mijn gedragslijn in deze aangelegenheid echter verder te bepalen, zou
ik gaarne van U vernemen, of U in dit verloop van zaken aanleiding vindt van uw
meening te doen blijken of eenige stap te ondernemen.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 10 mei 1939
aant.

den 10. Mei 1939
Den WelEd. Zeergel. Heer
Dr. Menno Ter Braak
's-Gravenhage, Kraaienlaan 36.
WelEd. Zeergel. Heer:
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Ik ontving Uw geacht schrijven van 9 dezer en daar ik toevallig morgen een
commissarisvergadering van ‘Het Vaderland’ zal bijwonen, waar de Heeren Swart
en Nijgh ook aanwezig zullen zijn, zal ik gelegenheid hebben mijn licht in deze
aangelegenheid op te steken.
Inmiddels teeken ik,
hoogachtend,
S. van den Bergh Jr
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
13 mei 1939
aant.

13 Mei 1939
Den Weledelgeb. Heer
S. van den Bergh Jr.
Rust & Vreugdlaan 5
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
Door dezen wil ik U en prof. Kraus gaarne nog even mijn dank betuigen voor het
aangename onderhoud, dat ik gisteren met U mocht hebben. Het stemt mij tot groote
voldoening, dat ik bij U zooveel begrip gevonden heb voor mijn standpunt en dat U,
natuurlijk zonder op een definitieve uitspraak vooruit te loopen, toch duidelijk getoond
hebt het gebeurde evenals ik te betreuren en de tegenover mij gevolgde methode van
optreden te veroordeelen.
Volgens Uw eigen woorden ben ik in dit geval slachtoffer geworden van bepaalde
misstanden aan Het Vaderland. Ik meen, dat deze erkenning inhoudt, dat mij t.o.v.
het verleden zoo volledig mogelijk voldoening wordt geschonken; niet alleen vanwege
mijn privé-belangen, maar ook (wellicht in de eerste plaats), omdat deze zaak thans,
door de publiciteit die er jammer genoeg aan gegeven moest worden, een zaak
geworden is van de persvrijheid en de liberale journalistiek in het algemeen. Absolute
opheldering is ook in het belang van Het Vaderland dringend noodzakelijk.
De tegemoetkomende en begrijpende houding, die U tegenover mijn geval hebt
aangenomen, en de verzekering, die U mij gegeven hebt, dat zulke methoden zich
niet zullen herhalen, zullen het mij aan den anderen kant gemakkelijk maken t.o.v.
de toekomst de grootst mogelijke soepelheid te betrachten. De toekomst is blanco,
en zij zal zoowel voor Het Vad. als voor mij een experiment worden; een experiment,
dat wij, dunkt mij, kunnen riskeeren, wanneer er wederzijds vertrouwen bestaat. Ik
heb U gezegd, dat ik geen doctrinair ben en oog heb voor het belang van de krant.
Ik hoop dus na mijn terugkomst uit Parijs (vermoedelijk 21 mei a.s.) nader van U
te vernemen. Mocht ik erin geslaagd zijn gedurende ons onderhoud aannemelijk te
maken, dat het hier om twee aspecten van één zaak gaat, die zooveel doenlijk
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gescheiden behandeld dienen te worden, dan meen ik, dat de mogelijkheid om tot
een overeenkomst te geraken niet apriori uitgesloten behoeft geacht te worden.
met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
24 mei 1939
aant.
aant.
aant.

24 Mei 1939
Den WelEd Geb. Heer
S. van den Bergh jr.
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
Nu ik à tête reposée Uw voorstel en dat van prof. Kraus overwogen heb, ben ik
tot de conclusie gekomen, dat ik met het concept grootendeels accoord kan gaan;
een uitzondering maken alleen twee passages. Aangezien ik echter ook in dit opzicht
niet den indruk zou willen wekken, dat het mij aan soepelheid in de behandeling van
deze zaak ontbreekt, heb ik, alvorens mijn standpunt t.o.v. Uw concept nader te
bepalen, den inhoud daarvan in vertrouwen besproken met eenige vrienden, die deze
aangelegenheid van den beginne af gevolgd hebben; zij zijn met mij van meening,
dat ik inderdaad verplicht ben het voorbehoud bovengenoemd te maken, wil
soepelheid hier niet in karakterloosheid ontaarden.
Ik stel echter voorop, dat ik zeer goed inzie, welke concessies aan wenschen het
concept bevat, en dat ik de moeite, die U zich daarvoor hebt willen geven, zeer
waardeer. Daarnaast meen ik echter ook te moeten fixeeren, dat ik eveneens reeds
concessies doe door 1e niet meer aan te dringen op eenige formeele
verontschuldigding inzake een voor mij uiterst kwetsende en unfaire behandeling,
2e er niet meer op te staan, dat de heer Swart expressis verbis den door hem mede
verantwoorden brief van den heer Nijgh aan mij desavoueert, 3e er geen aanstoot
aan te nemen, dat Uw concept eigenlijk gesteld is in den vorm van een ‘sermoen’
aan mijn adres, hoewel ik daartoe geen enkele incidenteele aanleiding heb gegeven;
want reden tot den eisch van den heer Swart over politiek en religie was een volmaakt
onschuldig artikel over den heer Hans, waarna ik slechts heb kunnen repliceeren
dank zij de gastvrijheid van den heer Hans in ‘De Avondpost’. Ik geloof echter de
verantwoording voor deze concessies te kunnen dragen, omdat ik van Uw goede
intenties volkomen overtuigd ben en dit document tenslotte ook geen openbare
publicatie, maar een ‘compromis binnenshuis’ zal zijn. Dat U trouwens met mij de
noodzakelijkheid van een kort berichtje aan het A.N.P. hebt ingezien, maakt dit des
te gemakkelijker.
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Mijn bedenkingen betreffen 1e deze passage:
‘...en met name zich moet onthouden van uitspraken, die hem op politiek of
religieus gebied brengen en waarvan hij kan vermoeden, dat zij in den kring der
lezers aanstoot zullen geven.’
Deze formule is voor mij helaas onaannemelijk, omdat ik daarmee de motieven
zou verloochenen, die mij tot mijn ontslagaanvrage hebben gebracht. In dezen vorm
lijkt mij de formule in strijd met de liberale traditie en het liberale begrip van
meeningsvrijheid, die ik - het zij er nadrukkelijk bij gezegd - volstrekt niet
indentificeer met anarchie of dwarsdrijverij; men moet in dezen vertrouwen hebben
in de tact van den schrijver. Aangezien ik echter begrijp, waarom een toevoeging in
dezen zin voor U van belang is, ben ik zoo vrij geweest U per inliggende bijlage mijn
voorstel tot formuleering voor te dragen. Mijn tweede bezwaar betreft de uitdrukking
‘zich zonder voorbehoud neerlegd’. Dit zal in de practijk wel geen moeilijkheden
geven, maar ik stel toch prijs op een kleine toevoeging, die U eveneens in de bijlage
vindt.
Pro forma vermeld ik nog, dat het juister is het woord ‘medewerker’ te vervangen
door ‘redacteur’, aangezien dat overeenkomt met het karakter van mijn
werkzaamheden aan de courant.
Gaarne zie ik Uw antwoord op dit voorstel tegemoet, met het concept van het
berichtje voor het A.N.P. Onnoodig te zeggen, dat ik tot iederen vorm van mondeling
en schriftelijk overleg te allen tijde bereid ben. Het spijt mij ook oprecht, dat ik U
en prof. Kraus nog meer drukte moet bezorgen, maar U zult stellig begrijpen, dat er
voor mij hier uiterst belangrijke zaken op het spel staan, waar ik niet oppervlakkig
overheen mag loopen. Voor mij is de persoonlijke vrijheid de hoogste waarde, en
het komt er dus op aan de vrijwillige discipline, die ieder dagbladschrijver zich heeft
op te leggen, daarmee in overeenstemming te brengen.
met meeste hoogachting,

[Bijlage]
Ondergeteekende stelt voor te wijzigen:
‘...en met name zich moet onthouden van uitspraken, die hem op politiek of religieus
gebied brengen en waarvan hij kan vermoeden, dat zij in den kring der lezers aanstoot
zullen geven.’
in:
‘...en gehouden is in dubieuze gevallen (te beoordeelen door den hoofdredacteur)
overleg te plegen met den hoofdredacteur over aangelegenheden van politieken en
religieuzen aard.’
Ondergeteekende stelt voor te wijzigen:
‘...waarbij de letterkundige medewerker zich bij voorbaat neerlegt.’
in:
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‘...waarbij de redacteur letteren en kunst zich zal neerleggen, nadat de middelen van
het redelijk overleg zijn uitgeput, aangenomen dat de gevallen beslissing hem naar
eer en geweten toestaat zijn medewerking aan de courant voort te zetten.’
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
4 juni 1939
aant.

4 Juni 1939
Den WelEd Geb. Heer
S. van den Bergh Jr.
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
Tot op heden mocht ik nog geen antwoord van U ontvangen op mijn brief van 24
Mei j.l. Het spreekt vanzelf, dat ik in geen enkelen zin invloed wil uitoefenen op de
ontwikkeling van Uw gewaardeerde bemoeiingen met deze aangelegenheid, maar
ik zou het toch zeer op prijs stellen, indien U mij zoudt kunnen meedeelen, tegen
welken datum ik volgens Uw meening ongeveer met een oplossing (subs. een de
definitieve bespreking) zou kunnen rekenen. De ‘zwevende’ positie, waarin ik thans
verkeer, brengt voor mij (wellicht ook voor de krant) eenige bezwaren met zich mee;
in de eerste plaats, omdat het geschil nog steeds voortgaat de menschen bezig te
houden, zonder dat daar eenige officieele inlichting tegenovergesteld kan worden;
en voorts, omdat ik uiteraard hangende deze quaestie geen besprekingen van welken
aard ook wil aanknoopen over andere betrekkingen, waarvan ik de mogelijkheid toch
open moet houden. Daarom zou ik gaarne eenig bericht van U tegemoet zien.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 7 juni 1939
aant.
aant.
aant.

7-6-'39
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Zeer geachte Heer ter Braak,
Na uw brief van 24 Mei is uw zaak opnieuw in behandeling geweest en daar hierin
verscheidene personen moesten worden betrokken, was een dergelijke zaak niet
spoedig af te wikkelen.
Nu moet U mij, als man van gevorderden leeftijd ten goede houden, dat ik U
openhartig mededeel dat de inhoud en de toon van uw brief mij op eenige punten
heeft teleurgesteld na onze voorafgaande uitvoerige besprekingen.
Het is mijn overtuiging, dat indien deze brief aan een ander voor de leiding van
de courant en de goede verhoudingen daaraan verantwoordelijk adres gericht waren
geweest, prof. Kraus en ik weinig of niets meer hadden kunnen uitrichten.
Intussen heeft het geen zin omtrent mijn bezwaren, die door prof. Kraus worden
gedeeld, tegen uw brief in bijzonderheden te treden, daar hierdoor misschien maar
weer oude wonden onnodig worden opengereten.
Temeer niet, omdat ik U kan mededeelen, dat Commissarissen en gedelegeerde
Commissarissen van het Vaderland in meerderheid besloten hebben tot bijgevoegde
verklaring te Uwer opzichte, waarmede zij U verzoeken zich ook te vereenigen.
Zonder dat daarover weer nieuwe besprekingen noodig zijn omdat wij meenen daarin
zover als eenigszins mogelijk is met Uwe wenschen rekening te hebben gehouden.
Tevens hebben Commissarissen er geen bezwaar tegen dat door U een bericht
wordt verstrekt aan de bladen die over deze quaestie hebben bericht.
Commissarissen zelf achten zich niet geroepen een dergelijk bericht te verstrekken,
daar niet zij of de leiding van Het Vaderland voor die berichten verantwoordelijk
zijn, maar zij hebben ook in deze zoo veel mogelijk Uw wensch trachten te vervullen,
mits U zich dan ook houdt aan den inhoud van de tweede bijlage dezes en noch U
noch Uw vrienden daaraan commentaar gaan verbinden.
Ik hoop dan, dat op deze wijze de zaak op bevredigende wijze opgelost is en in
de toekomst geen verdere moeilijkheden zal baren.
Met de meeste hoogachting
Uw dw S. van den Bergh Jr
Den Weledelzeergeleerden Heer
Dr. Menno Ter Braak
Den Haag
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
8 juni 1939
aant.
aant.
aant.

8 Juni 1939
Den Weledgeb. Heer

Menno ter Braak, Verspreide brieven

S. van den Bergh Jr.
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
In antwoord op Uw schrijven van 7 Juni deel ik u mede, dat ik het bijgevoegde
concept-‘richtsnoer’ aanvaard, evenals de redactie van het door mij af te geven
persberichtje. Aangezien aan mijn hoofdbezwaar inzake politiek en relgie geheel is
tegemoetgekomen, meen ik er goed aan te doen, bezwaren van ondergeschikten aard
tegen de formuleering op zij te zetten en dezen tekst in zijn geheel te accepteeren.
Allereerst wil ik daarbij U en prof. Kraus hartelijk dank zeggen voor Uw
bemiddelend optreden, waarvan ik de strekking ten zeerste heb gewaardeerd. Des te
meer doet het mij leed, dat mijn brief van 24 Mei U op sommige punten blijkbaar
onaangenaam heeft getroffen; de reden daarvan is mij helaas niet duidelijk, aangezien
ik door de zaak scherp te stellen juist wilde trachten haar van bijkomstigheden te
ontdoen en tot de principieele kern te reduceeren; bovendien heb ik dien brief,
alvorens hem te verzenden, opzettelijk aan eenige vrienden laten lezen (waaronder
zeer bezadigde maatschappelijke menschen), die zonder onderscheid van oordeel
waren, dat ik mij volkomen correct en gematigd had uitgedrukt. U gelieve niet te
vergeten, dat de behandeling, die aanleiding werd tot dit geschil, mij deerlijk moest
desillusioneeren, en dat alleen de toekomst (die, zooals reeds gezegd, voor beide
partijen een experiment zal zijn) het geschokte vertrouwen zal kunnen herstellen.
Echter: van deze voor mijn gevoel noodzakelijke scherpte was geen lettergreep
voor U of prof. Kraus bestemd, aangezien ik voor Uw optreden in dezen slechts lof
kan hebben. Ik hoop dan ook, dat mijn brief bij U geen onaangename herinneringen
zal achterlaten, nu het geschil uit de wereld is geholpen.
Voor de goede orde van zaken meen ik er goed aan te doen nog even te noteeren,
hoe ik van mijn kant mij de afwikkeling voorstel. Tegelijk met dezen brief zend ik
een schrijven aan den heer De Lang, waarin ik mijn ontslagaanvrage intrek; daarvan
doe ik U ingesloten copie toekomen. Ik zal daarna dus, als ik wel begrepen heb,
ontvangen 1. de door Commissarissen geteekende ‘richtsnoer’, en 2. een schrijven
van den heer De Lang, waarin hij mij meedeelt, dat hij mijn ontslag annulleert. Daarna
zal ik dan het persberichtje afgeven aan het A.N.P., dat in Vad. en N.R.C. uiteraard
niet verschijnt.
Het spreekt vanzelf, dat ik daaraan in de pers geen enkele commentaar meer zal
verbinden. Wat mijn vrienden betreft: zij hebben zich, voorzoover ik mij herinner,
over deze zaak niet in het publiek uitgelaten; de scherpste critiek op mijn ontslag
kwam van de Arbeiderspers, waarmee ik geen relatie onderhoud, en van mijn
principieele tegenstanders, de katholieke Nieuwe Eeuw en dr. P.H. Ritter jr. Op hun
en anderer commentaren heb ik uiteraard niet den minsten invloed, en ik zal mij er
dan ook wel toe moeten bepalen voor mijzelf te spreken, of in dit geval te zwijgen.
met de meeste hoogachting
Uw dw.

[Bijlage]
Gewijzigd concept volgens Swart Schilt
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Commissarissen van Het Vaderland, betreurende de meeningsverschillen die ontstaan
zijn omtrent de opvatting welke de letterkundige medewerker van dat blad dr. Menno
ter Braak van diens taak heeft, meeningsverschillen, die geleid hebben tot diens
onstlagaanvrage en de aanneming daarvan door den directeur van Het Vaderland,
stellen er prijs op te verklaren dat naar het hun voorkomt bij de vrijheid van critiek
die den letterkundigen medewerker van een liberaal dagblad als Het Vaderland is
toegestaan, noodzakelijkerwijze rekening moet worden gehouden met hetgeen de
lezers van dit dagblad van een critiek onder deze rubriek mogen verwachten;
van oordeel, dat in tegenstelling met de volledige vrijheid waarop een schrijver in
een wetenschappelijk tijdschrijft aanspraak mag maken, de letterkundige criticus van
een dagblad, in het kader van die courant, moet blijven binnen der perken, die hem
door den aard zijner lezers worden opgelegd en met name zich moet onthouden van
uitspraken, die hem op politiek of religieus gebied brengen en waarvan hij kan
vermoeden, dat zij in den kring der lezers aanstoot zullen geven;
aannemende, dat ook bij den heer Ter Braak de juistheid van dat standpunt wordt
ingezien, waartoe recente besprekingen Commissarissen aanleiding geven;
verzoeken eenerzijds den heer Dr. M.t.B. zijn ontslag aanvrage in te trekken en
anderzijds de directie het verleende ontslag te annuleeren.
Comm. stellen tevens voor ten einde moeilijkheden in de toekomst te voorkomen,
de werkzaamheden zoo te regelen, dat de letterkundige medewerker voortaan geheel
vrij zal zijn van elken invloed van den directeur der courant op zijn werk, zijn artikelen
geregeld aan het oordeel van den hoofdredacteur zal onderwerpen, die eventueel na
raadpleging van mr. Swart, zijn oordeel daarover uitspreekt, waarbij de letterkundige
medewerker zich bij voorbaat neerlegt.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
12 juni 1939
aant.

12 Juni 1939
Den Weled. Geb. Heer
S. van den Bergh jr.
Rust & Vreugdlaan 5
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
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Voor de goede orde deel ik U nog even mede, dat mij een brief van den Heer De
Lang heeft bereikt, waarin hij mijn ontslag als redacteur annulleert. Aangezien
hiermee de verhouding tusschen Het Vaderland en mij ook formeel is geregeld, meen
ik er goed aan te doen het bewuste persberichtje aan het A.N.P. af te geven voor de
avondbladen van 13 Juni; aan de verspreiding van geruchten over en commentaren
op het ‘conflict’ wordt dan meteen een einde gemaakt.
met de meeste hoogachting,
In vervolg op schrijven
van 8 Juni j.l.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 16 juni 1939
aant.

den 16. Juni 1939
Geachte Heer ter Braak,
Van Professor Kraus zult U dezer dagen het door hem en mij geteekend richtsnoer
ontvangen en hiermee is onzerzijds dan het geval behoorlijk geregeld.
Ik moet echter tot mijn leedwezen constateeren, dat een bericht in ‘Het Volk’ in
het avondblad van 13 dezer geheel ingaat tegen den geest van den nieuwe regeling.
- Ik neem aan, dat U, naar Uw verklaringen, geheel buiten deze zaak staat, maar U
begrijpt, dat dit ons zeer onaangenaam heeft getroffen.
Inmiddels verblijf ik,
hoogachtend,
S. van den Bergh jr.
Den Weled. Zeergel. Heer
Dr. M. ter Braak,
's-G r a v e n h a g e .
Kraaienlaan 36.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.
25 juni 1939
aant.
aant.
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25 Juni 1939
Den Weledelgeb. Heer
S. van den Bergh jr.
‘Wiltzangk’
WASSENAAR
Zeer geachte Heer Van den Bergh
Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 Juni j.l deel ik U mede, dat ik van prof.
Kraus dezer dagen twee exemplaren van het ‘richtsnoer’ ontving, waarvan ik er één
aan hem terugzond, voorzien van mijn handteekening. Ook voor mij is hiermee het
‘geschil’ definitief afgedaan, en ik spreek de hoop uit, dat het in de toekomst voor
geen van beide ‘partijen’ noodig zal zijn zich op dit document te beroepen; dan
beantwoordt het m.i. aan den geest van onderling overleg, waarop onze overeenkomst
werd gebaseerd.
De toon van het bericht in de Arbeiderspers heeft ook mij onaangenaam getroffen,
maar aangezien ik aan dit blad noch aan eenig ander blad nadere commentaar heb
verstrekt, zooals onze afspraak was, kan ik daar niets aan doen. Dat het bericht niet
den geest der nieuwe regeling weergeeft, ben ik geheel met U eens. Het is nooit mijn
bedoeling geweest, ‘geheel zonder beperking’ in een courant te schrijven, zooals het
bericht zegt; de wrijving, die tusschen Het Vaderland en mij ontstaan is, betrof
uitsluitend de wijze van samenwerking. Wanneer deze in de toekomst in den besten
zin liberaal zal zijn, dan ben ik de eerste om bepaalde aan het wezen der journalistiek
inhaerente beperkingen te aanvaarden. Het zijn immers niet deze beperkingen, die
iemands geestelijke onafhankelijkheid in gevaar brengen.
Overigens kan ik U nog meedeelen, dat ik een gesprek met den heer De Lang heb
gehad, waarin overeengekomen is om het incident als afgedaan te beschouwen.
met de meeste hoogachting
[‘richtsnoer’ waarvan in bovenstaande brief sprake is:]
Commissarissen van ‘Het Vaderland’, betreurende de meeningsverschillen die
ontstaan zijn omtrent de opvatting welke de letterkundige redacteur van dit blad Dr.
Menno ter Braak van diens taak heeft; meeningsverschillen, die geleid hebben tot
diens onstlagaanvrage en de aanneming daarvan door den directeur van ‘Het
Vaderland’;
stellen er prijs op te verklaren dat naar het hun voorkomt bij de vrijheid van critiek
die den letterkundigen redacteur van een liberaal dagblad als ‘Het Vaderland’ is
toegestaan, noodzakelijkerwijze rekening moet worden gehouden met hetgeen de
lezers van dat dagblad van een critiek onder deze rubriek mogen verwachten;
van oordeel, dat in tegenstelling met de volledige vrijheid waarop een schrijver in
een wetenschappelijk tijdschrijft aanspraak mag maken, de letterkundige criticus van
een dagblad, in het kader van die courant, moet blijven binnen der perken, die hem
door den aard zijner lezers worden opgelegd en met name zich moet onthouden van
uitspraken, die hem op politiek of religieus gebied brengen en waarvan hij kan
vermoeden, dat zij in den kring der lezers aanstoot zullen geven;

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aannemende, dat ook bij den heer Ter Braak de juistheid van dit standpunt wordt
ingezien, waartoe recente besprekingen Commissarissen aanleiding geven;
verzoeken eenerzijds den heer Menno ter Braak zijn ontslagaanvrage in te trekken
en anderzijds de directie het verleende ontslag te annuleeren.
Comm. stellen tevens voor teneinde moeilijkheden in de toekomst te voorkomen, de
werkzaamheden zóó te regelen, dat de letterkundige redacteur voortaan geheel vrij
zal zijn van elken invloed van den Directeur der Courant op zijn werk, zijn artikelen
geregeld aan het oordeel van den Hoofdredacteur zal onderwerpen, die eventueel na
raadpleging van Mr. Swart, zijn oordeel daarover uitspreekt, waarbij de Redacteur
van Letteren en Kunst zich zal dienen neer te leggen
's-Gravenhage, 13 Juni 1939.-.
[ondertekend door:] Menno ter Braak, J. Kraus, S. van den Bergh jr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jeannette van
den Bergh van Eysinga-Elias
Jeannette van den Bergh van Eysinga-Elias
aan
Menno ter Braak
Santpoort, 5 april 1931
aant.
aant.

Santpoort, 5 April 1931
Zeer geachte Heer ter Braak,
Met zoo 'n buitengewoon genoegen las ik uwe recensie van de
domineesvrouwroman: dat is een herinnering aan de goede tijd der Hollandsche
litteraire kritiek! Ik hoorde van een vriend over de kostelijk-huilerige manier, waarop
de bewuste domineeske tekeer is gegaan tegen uw weloverwogen en rake
aanmerkingen. 't Is me een stel in die pastorie: hij houdt lezingen over háár en zij
schrijft een roman over hèm. 't Is nu niet meer de zondaar, maar de zondares tegen
den heiligen geest, en dat is erger!
Als u een overdrukje heeft, dan zou ik het graag in m'n verzameling hebben!
Met hartelijken groet
uwe
J.v.d. Bergh v. Eysinga-Elias
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Ernst
Bernheim
Ernst Bernheim
aan
Menno ter Braak (p/a uitgeverij J. Clausen, Amsterdam)
29 juli 1928
aant.
aant.

[Greifswald] 29/7 28.
Sehr geehrter [Herr] Doktor!
Nehmen Sie meinen besten Dank für die freundliche Übersendung Ihres Buches,
das mich natürlich ungemein interessiert. Ich hoffe, künftig darauf näher einzugehen.
Ergebenst der Ihren
E. Bernheim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.B. Besançon
Menno ter Braak
aan
J.B. Besançon
Den Haag, 16 augustus 1935
aant.

Aan den WelEd. Heer
J.B. Besanson
Wassenaarsche Weg 2
Den Haag
Pomonaplein 22 den Haag
16 Aug 1935
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat van de drie, door U ingezonden
gedichten, het vers ‘Exit’ zal worden geplaatst.
De beide andere gaan dus hierbij terug.
Namens de Redactie
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Saar Bessem
Saar Bessem
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, [10 juni 1935]
aant.
aant.

2de Pinksterdag
Beste Ant en Menno,
Het dondert en bliksemt boven Rotterdam. Over de Beukelsdijk spoeden zich
angstige menschens naar huis. De meesten gehuld in verregende C. en
A-Pinksteraanbiedingen. Een troostelooze aanblik. Bij mij persoonlijk komen tijdens
deze hemelsche driftbuien... schuldgevoelens naar boven. (Zoo verging het reeds de
primitieve mensch) Zóó erg zijn die schuldgevoelens, dat ik besluit alsnòg naar de
vulpen te grijpen en te trachten de goden en jullie gunstig voor mij te stemmen. Zij
het niet te laat! Het zal nu een half jaar geleden zijn dat Menno een vodje papier in
mijn bus gooide bezaaid met vriendelijke woorden, waarop door mij niet werd
gereageerd. Nee, dit zullen de goden mij niet vergeven, vrees ik.
Zoù ik de moed vatten jullie te vragen hoe het leven staat? En of jullie nog altijd
op 't Pomonaplein toeven?
Kijk, daar komt het zonnetje door. Ook de primitieve mensch meende in de kleinste
verandering-ten-goede-van-daarboven een gunstig voorteeken te zien...
Hier gaat het best. 6 Juli wordt Heer Halewijn van Pijper hier gegeven (je moet
de groeten hebben. Menno) en zal ik daarin het Koningskind spelen. Een en ander
ter eere van de opening van het Boymansmuseum. Voor mij aardig. Of ik er iets van
terecht zal brengen zal moeten blijken, ik heb zooiets nooit gedaan. Verkade heeft
de regie. Er wordt dus deze laatste weken van de eene repetitie naar de andere gehold.
't Montessorischooltje heb ik eenvoudig in de steek gelaten, het onderwijs interessert
mij minder dan ooit.
Na 6 Juli (lach niet) kom ik een middagje thee drinken als 't mag. Laat een van
jullie eens goed op me zijn en b.v. een briefkaartje schrijven met erop: ‘wij leven
nog’, ‘wij zullen trachten je te vergeven’, ‘wij zijn je allang vergeten’ of iets in dien
trant.
Hartelijke groeten,
Saar
Origineel: Den Haag, Lettterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Martien
Beversluis
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Martien Beversluis
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 19 oktober 1934
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Hilversum, 19 Oct. 1934
Weledele Heer,
In antwoord op uw verzoek van 16 Oct. j.l. bericht ik u dat ik dezer dagen mijn
antwoord u zal doen toekomen.
Met vr. gr.
Hoogachtend
Martien Beversluis
Loosdrechtscheweg 106
Hilversum
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C.L. van der
Bilt
C.L. van der Bilt
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
11 mei 1939
In antwoord op Uw brief dd. 9 mei 1939 heb ik de eer U te berichten, dat ik, gezien
het stadium, waarin de vervulling der vacature Nederlandsch en geschiedenis aan
het tweede gymnasium verkeert, geen termen kan vinden aan Uw verzoek te voldoen.
De Wethouder van Onderwijs,
C.L. van der Bilt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Rudolf G.
Binding
Menno ter Braak
aan
Rudolf G. Binding
12 december 1933
aant.

12 Dez. 1933
Herrn RUDOLF BINDING
Buchslag, HESSEN
Sehr geehrter Herr Binding
Mein Freund und Kollege Maurice Roelants überreichte mir einen Brief, in dem
Sie sich beschweren über meine Kritik bezüglich Ihrer Schriften in der Nieuwe Rott.
Courant. Es schmerzt mich aufrichtig, dass diese Kritik Ihren Zorn geweckt hat, denn
ich schrieb sie nicht damit Sie sich ärgern würden; wenn ich auch gezwungen bin,
jeden Buchstaben meines kurzen Aufsatzes zu behaupten. Ich hatte nur die Aufgabe,
den Lesern der N.R.C. klarzumachen, wie ich mich als holländischer Schriftsteller
und ausserdem Mitarbeiter dieser Zeitung zu Ihren Büchern verhalte. In der Tat, ich
habe diese Schriften ‘zerrissen’, und sogar ohne Belege. Dass ich ‘einfach kein
deutsch lesen kann’ muss ich in diesem Zusammenhang leider in Abrede stellen, und
als Beweis füge ich eine Übersetzung meines Artikels zu. Damit will ich am wenigsten
sagen, dass ich über einen so schönen Stil verfüge wie Sie und dass Sie keine Fehler
in Brief und Übersetzung entdecken werden.
Dass Sie in den deutschen Zeitschriften und Zeitungen nicht ‘zerrissen’ wurden,
freut mich sehr, und ich habe nichts dagegen. Ich erlaube mich nur dazu zu bemerken,
dass dieser Umstand nichts ändert an meine Meinung über Ihren Stil; im Gegenteil,
ich erwartete eine solche communis opinio in Deutschland. Ich will ja keineswegs
leugnen, dass dieser Stil sich der neuen deutschen Romantik vorzüglich anpasst; der
Kultus der ‘schönen Gefühle’, worüber Nietzsche so seine Meinung hatte, erscheint
immer dort, wo die Freiheit des Gedankens lahm gelegt und die ‘lactea Ubertas’ des
stilisierten Satzes Hand über Hand wächst. Schöner Stil ist für mich eine
‘Toilettenangelegenheit’, wenn er Banalitäten zu verhüllen hat; und in Ihren Arbeiten
suchte ich vergeblich nach Originalität und ‘Wahrheit’ im Sinne Nietzsches. Nicht
mehr und nicht weniger wollte ich in der N.R.C. dem Publikum mitteilen; hoffentlich
wollen Sie dabei in Betracht ziehen, dass es sich hier handelt um ein holländisches
Publikum; es liebt den Humor, der in Ihren Bücher volkommen fehlt; es hat schlechte
Eigenschaften, ist aber nicht so mühsam und ernst wie Ihr Stil. ‘Rien au monde ne
me semble bête que la gravité’, hat Stendhal gesagt, und ich sage es ihm nach.
Nicht um mich zu entschuldigen, sondern nur um Ihnen klarzumachen, dass ich
mich gewissenhaft mit Ihren Büchern befasst habe, schreibe ich Ihnen diesen Brief.
Inzwischen habe ich die N.R.C. gebeten eine Gegenkritik mit meiner Unterschrift
aufzunehmen; die Redaktion aber hat prinzipielle Beschwerde dagegen, so dass ich
Ihnen in dieser Hinsicht leider nicht helfen kann.
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mit vorzüglicher Hochachtung,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Rudof G. Binding
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 15 december 1933
aant.
aant.
aant.

Dr. h. c. Rud. Binding
z. Zt. Berlin den 15. Dezember 33.
Herrn Dr. Menno Ter Braak
Rotterdam
Beukelsdijk 143 B
Sehr geehrter Herr ter Braak!
Wenn Ihre Ausführungen im Nieuwe Rotterdamsche Courant halb so änstandig
gewesen wären wie Ihr Brief vom 12. Dezember so würden Sie Wahrscheinlich mich
geradezu bezwungen haben. Ich muss gegenüber Ihrem Briefe zunächst feststellen
dass nicht ich mich an Sie gewendet habe, sondern dass Sie sich an mich wenden was vielleicht erlaubt Ihnen zu antworten. Diese Antwort freilich kann nur kurz sein
und möchte Sie zunächts nur darüber aufklären, dass Ihre Kritik keineswegs meinen
Zorn geweckt hat. Ich kann ja nicht hindern dass Sie sich blamieren.
Wenn ich gesagt habe: Sie können kein deutsch lesen (wie es in dem Brief an
Ihren Freund Maurice Roelants geschehen ist), so sage ich eben damit heutzutage
nichts für uns Verwunderliches. Sie haben keine Ahnung von mir. Kein Mensch in
der ganzen Welt - auch in Holland nicht - glaubt von mir das was Sie von mir gesagt
haben, wenn er mich überhaupt kennt. Sie bilden sich ein dass mein Stil oder meine
Gefühle etwas mit der neuen deutschen Romantik zu tun hätten und dass infolgedessen
die deutschen Zeitschriften und Zeitungen mich aus diesem Grunde nicht ‘zerreisen’.
Sie wissen einfach nichts von mir. Sie wissen einfach nicht dass mir deutsche
Zeitschriften und Zeitungen ebenso gleichgültig sind wie holländische Zeitschriften
und Zeitungen oder irgendwelche Zeitschriften und Zeitungen. Sie wissen ja garnichts
von meiner Anhängerschaft. Sie kümmern sich auch gar nicht darum ob ich Humor
habe oder nicht sondern nehmen an dass ein holländisches Publikum denselben in
meinen Büchern vermisst. Das holländische Publikum vermisst ihn gar nicht; nur
Sie kennen die Büchern nicht in denen der Humor spielt. Und ich habe keinen Grund
Ihnen diese Bücher zu verehren. Wenn Ihnen darum zu tun ist können Sie sich ja
dieselben selber suchen.
Sie haben vollständig recht dass ‘schöner Stil’ - wie Sie ihn auffassen - eine
Toilettenangelegenheit ist; aber Sie können nicht genug deutsch lesen um eine
Toilettenangelegenheit die keine ist, von ‘Substanz’ zu unterscheiden die einen Stil
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fordert. Denn Sie können mir doch nicht beibringen was Stil ist und ich kann Ihnen
offenbar nicht beibringen was Substanz ist.
Die ganze Situation ist die dass ich eine bessere Meinung von holländischen Lesern
habe und haben darf als Sie, der Sie voraussetzen dass holländische Leser an diesen
meinen Dingen nichts von Reiz oder auch nur von Substanz finden. Die unzähligen
- oder sagen wir nicht unzähligen sodern die vielfachen - Anerbietungen von
Uebersetzungen ins Holländische, die jedesmal daran scheiterten dass die besten
Bemühungen die Schwierigkeiten nicht überwanden, beweisen mir nur dass es schwer
sein muss meinen Dingen gerecht zu werden. Ihnen nehme ich das nicht übel, Sie
verstehen deutsche Dinge nicht und geben sich ja auch nicht Mühe das Werk eines
Autors kennen zu lernen und aus dem deutschen Wesen heraus zu verstehen sondern
Sie machen Kritiken - wie Sie selbst mir schreiben fur ein holländisches Publikum.
‘Rien au monde ne me semble, bête que la gravité’ - das ist genau das was auch ich
als Bêtise bezeichne. Aber nicht einmal das werfen Sie mir ja vor sondern eine
Philosophie Houbigant und dergleichen - wie ich ja überhaupt nach ihrem Brief den
Eindruck habe dass Sie gar nicht mehr wissen wie unanständig - nicht für mich sondern für die Holländer, für Ihr land, für Ihre Nation, für Ihre bedeutendste Zeitung,
für Sie selbst als einen Schriftsteller von Rang die Ausführungen waren wegen deren
ich mich bewogen fühlte an einen so anständigen Mann wie Ihren Freund Maurice
[Roelants] - allerdings unter der Unkenntnis dieser Freundschaft -einen Brief zu
schreiben.
Sehr geehrter Herr Ter Braak! Wenn Sie in diesen Ausführungen nichts von einem
Friseurparfüm entdecken, nichts von einem Houbigant, nichts von Glacéhandschuhen,
u. dergl., so werden Sie sich ja nicht wundern. Im Gegenteil: es muss Ihnen ja nur
gefallen.
Ich würde auch nicht Ihren Brief einer Antwort wertgehalten haben wenn mich
nicht eine Achtung vor Ihrer Nation dazu veranlasst hätte an Herrn [Roelants] zu
schreiben. Dass dieser Herr Ihnen meinen Brief mitgeteilt hat und Sie von sich aus
an mich geschrieben haben hat es mir erlaubt Ihnen auf Ihren brief zu erwidern.
In vorzüglicher Hochachtung
Rudolf G. Binding
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Rudolf G. Binding
Den Haag, 25 december 1933
aant.
aant.

Haag, Pomonaplein 22
25 Dezember 1933
Sehr geehrter Herr Binding,
Für die Zusendung Ihres Buches und Ihren Brief bin ich Ihnen sehr verbunden;
wenn ich auch keinen Anlass finde meinen Urteil über Ihre Schriften zu ändern, so

Menno ter Braak, Verspreide brieven

freue ich mich wesentlich, dass Sie mir Gelegenheit bieten, meinen Standpunkt von
neuen Tatsachen heraus zu erörtern. Ihre Auseinanderersetzung mit Romain Rolland
interessiert mich lebhaft, weil sie sich beträchtlich unterscheidet von dem all zu
glatten - wenn Sie wollen: substanzreichen; ich habe den Aberglauben an die
‘Substanz’ abgeschüttelt, bilde ich mich ein - Stil Ihrer sonstigen Arbeiten. Sie
verlassen hier wenigstens hier Ihren deutschen Olymp und versuchen so ehrlich wie
möglich uns Ausländern klar zu machen, was Ihnen die nationale Erhebung (wie Sie
es nennen) bedeutet. Glauben Sie mir, ich weiss dass zu schätzen; ich bin in meinen
Aeusserungen scharf, aber ich habe keineswegs böse Absichten. Ich wohnte längere
Zeit in Deutschland (Berlin); das ist eben der Grund, dass mich das deutsche
Bekenntnis zum geistigen Mittelalter persönlich tief erschüttert hat. Ich liebe Heine,
Stirner, Nietzsche, Thomas Mann; ich schätze Rilke und Stefan George, obschon ich
um die olympische Gesten Georges oft gelachen habe. C'est la gravité de ce digne
poète qui me fait rire.
Sie mahnen mich in Ihrem Brief, Ihre Bücher ‘aus deutschem Wesen heraus’ zu
beurteilen. Leider ist mir das rein unmöglich; aus deutschem Wesen heraus haben
wir im vergangen Jahre schon zu viel erklären müssen: Konzentrationslager,
[Antisemitismus], Hitlergruss, Reichtagskandale des Herrn Goering u.s.w. Sie haben
es gewissermassen leicht, wenn sie das ‘Randerscheinungen’ nennen! Ich glaube
Ihnen unbedingt, wo Sie sagen, das der Kern des Geschehens dadurch nicht angerührt
wird; das habe ich nicht, und das hat keiner bei uns behauptet. Als den Kern des
Geschehens sehe ich Schlimmere Sachen. Deutschland, das im Begriff war sich zu
einem wahrhaft europäischen Staat mit ‘guten Europäern im Sinne Nietzsches
emporzuarbeiten, kehrt mit seinem ewigen Lamentationen über Versailles und den
verlorenen Weltkrieg zurück zum überlebten Mythus, zur lehren Romantik, zu dem
Glaube an die Rasse und das Volk. Randerscheinungen? Sagen Sie mir bitte, wo der
Rand aufhört und die Kern anfängt! Sie wissen wahrscheinlich so gut wie ich, wie
Goethe und [Nietzsche] sich über die Deutschen geäussert haben; in seinen
Gesprächen mit Eckermann sagt Goethe, dass sie Barbaren sind; Nietzsche behauptet,
es habe noch nicht einmal eine deutsche Kultur gegeben. ‘Ihr Deutsche, ihr seit so
tief, ihr seit noch nicht einmal oberflächlich.’ Nietzsche wollte das vereinte Europa,
er verabscheute die!, die jetzt durch die deutsche ‘Erhebung’ wieder propagiert wird;
er sah die fehler der Juden, aber er wusste gleichfalls, dass die Juden die kommende
europäische Kultur vorbereiteteten und deshalb durchschaute er die [antisemitische]
Lüge, die jetzt in Ihrem Lande offiziell anerkannt wird (‘Ein Antisemit wird damit
noch nicht anständig, dass er aus Grundsatz lügt.’) Sie können sich übrigens darauf
verlassen, dass sogar meine Grosseltern Arier waren; nur möchte man fast Jude sein,
in den Umständen des heutigen Augenblicks.
Ihre Antwort ist ehrlich gemeint, daran zweifle ich nicht; dass Sie der
nationalsozialistischen Partei nie angehört haben ist für mich der Beweis, dass Sie
nicht wie die Antisemiten, ‘Aus Grundsatz zu lügen’ brauchen. Trotzdem haben Sie,
soviel ich weiss, nicht protestiert, als Einstein als einen Hund aus Ihrem Land
geworfen wurde; Sie haben nicht protestiert gegen den (freilich ziemlich komisch
anmutenden) Wahnsinn der Bücherverbrennung; dass ist alles ja ‘Randerscheinung’,
und wenn man in Deutschland gegen Randerscheinungen protest erhebt, wartet das
Konzentrationslager oder die Emigration. [‘Greuelpropaganda’], sagt Ihr Minister
[Goebbels], diese neue Randerscheidung der deutschen Kultur; ich habe, schade für
ihn, in meinem Besitz das reizende Büchlein ‘Juden sehen Dich an’, selbstverständlich
auch eine kleine Randererscheinung. Warum protestieren Sie nicht? Weil (in Ihren
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eigenen Worten) ‘nicht jeder sagen kann was er will’. Solange Sie feierlich, platonisch,
religiös, mystisch, tief und noch einmal tief bleiben, solange wird kein S.A. Mann
Sie belästigen; Ihre ‘Universalität’, das weiss man ganz genau, ist harmlos wenn Sie
nicht mehr sagen. Wahrhaftig, ich liebe Herrn Feuchtwanger und Emil Ludwig nicht
mehr wie Sie (wahrscheinlich); ich kann aber deswegen noch nicht einsehen, warum
es nötig ist, das ‘Germany puts the clock back’ und die alten Dekorationen des
Volksmythus wieder neu aufgeputzt werden sollen. Der Versailler Vertrag war eine
Lüge, gewiss, nicht grösser, und nicht kleiner als die neue Lüge der Rassenreinheit,
und wir Holländer sind davon eben so überzeugt wie Sie; aber Ihre Nation hat weder
Frankreich noch die Inflation Ihnen genommen, Sie haben diese Tragödie enszeniert,
Sie haben diesen Vertrag immer und immer wieder verkuppelt mit dem nationalen
Martyrium. Ich frage: warum konnte das Individuum in Deutschland unter der
Republik von Weimar nicht frei und unabhängig leben, warum musste das
Nationalgefühl immer verantwortlich gemacht werden für die romantischen
Träumereien über die Vergangenheit?
Sie wagen es, in Ihrer ‘Antwort’, Goethe und Goering in einem Satz zu vereinigen.
Ich habe nichts dagegen, dass sie beide ‘verflucht deutsch’ sind; Sie werden aber
nichts dagegen haben können, dass sowohl Romain Rolland wie Dimitrof dabei die
Achseln zuckt und lächelt. Von diesen Phrasen haben wir endlich genug, das mutet
ungefähr so an wie das weniger erhabene, aber um so bekanntere ‘Deutsche trinkt
deutsches bier’. Wenn Sie mir sagen, ganz offen, und ohne Platonismus, was Sie von
diesem Herrn Goering denken und seinem ritterlichen Benehmen im
Reichstagsprozess, so werde ich Ihnen sagen, dass ich das Deutschtum eines Goethe
liebe und hochschätze wie ich das Deutschtum Goerings als einen Schmach, eine
Geschmacklosigkeit und einen pathologischen Fall betrachte. Beide ‘verflucht
deutsch’ - aber Goethe war vor allen Dingen Kosmopolit[,] auch das können Sie
wissen, und Goering, na, Goering ist eben eine Randererscheinung. So kann man
sich mit Gott und dem Teufel zurechtfinden sie sind wahrscheinlich auch beide
‘verflucht deutsch’! Hitler wenigstens hat sich die Behauptung entfallen lassen (in
‘Mein Kampf’), dass die Deutschen ‘Ebenbilder des Herrn’ sind, und seitdem stelle
ich mich Gott so ungefähr vor in der Gestalt des Filmschauspielers Otto Wallburg[.]
Hoffentlich verzeihen Sie mir diese Attaque, die nicht persönlich gegen Sie
gerichtet wurde; im Gegenteil, verhältnismässig ist Ihre ‘Antwort’ ehrlich und klar.
Wir erwarten nur mehr, das wir vorläufig nur von Juden und [republikanische]
Emigranten zu hören bekommen. Wir erwarten, dass Sie Nietzsche über die Deutschen
lesen, wo er schreibt über ‘Zeitungen, Politik, Bier und wagnerische Musik’, die das
deutsche Volk vergiftet haben, und nicht nur den ‘Zarathustra’ benützen als eine Art
Prophezeiung des ‘Führers’. Nietzsche war Emigrant, vergessen Sie das bitte nicht[;]
in Deutschland Flachland konnte er die schlechte Luft nicht ertragen; er zog Europa
vor, Sils Maria, Genua.
Mit vorzüglicher Hochachtung,
Die Randerscheinungen sind symptomatisch für das Ganze; das wollte ich Ihnen
noch sagen.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Rudolf G. Binding
aan
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Menno ter Braak
8 januari 1934
aant.
aant.
aant.

8. Januar 1934
Herrn
Dr. Menno ter Braak
Den Haag
Pomonaplein 22
Sehr geehrter Herr ter Braak,
Ihr Brief vom 25. Dezember, der wegen eines Ausspanns um die Neujahrszeit
nicht sofort seine Antwort gefunden hat, fordert doch noch einige Bemerkungen von
mir heraus.
Wenn Sie sagen: Nietzsche wollte das vereinte Europa, so ist sehr zu fragen ob
Nietzsche das vereinte Europa unter dem Vertrag von Versailles auch noch gewollt
hätte - wenn er ein Deutscher war. Man ist immer ein guter Europäer so lange das
Europa noch nicht Wirklichkeit hat das man anstrebt; aber man wird ein guter
Nationalist wenn man die Nation genommen bekommt - wie uns geschehen ist.
Wenn Sie fragen: warum ich nicht protestiert habe wenn während einer Revolution
verkannte oder missliebige Bücher verbrannt werden oder Juden ausgewiesen werden,
so kommt mir das so vor als ob ich Sie fragen wollte warum eigentlich die geistige
Blüte Frankreichs während der französischen Revolution nicht gegen die Hinrichtung
einer unschuldigen Königin protestiert hat.
Wenn Sie dann ferner auf Nietzsche als Emigrant anspielen, so weiss ich nicht ob
das sehr glücklich ist. Wir verstehen unter einem Deutschen einen Mann der sein
land nicht verlässt.
Wenn Sie von eben diesem Nietzsche sagen: er zog Europa vor, Sils Maria, Genua
- so darf ich wohl fragen: warum nicht Holland.
Sie haben die Eigenschaft immer nur alle die Dinge anzuführen die Ihnen passen.
Unsere Laster sind die Tugenden die Sie nicht anerkennen. Wenn wir noch keine
hohe Kultur haben als deutsche - was auf gewissen Gebieten richtig und auf gewissen
Gebieten falsch ist - so müssen wir sie uns eben aus uns selbst schaffen. Aber Sie
können uns nicht den Vorwurf machen, wir hätten die Verpflichtung uns hierbei
nach Ihnen umzusehen. Ich erkenne Sie als Holländer und Europäer an. Ob das aber
von Ihnen aus nicht ebenso für uns zu gelten hätte? Sodas also Sie Nietszche als
Deutschen und-Europäer anzuerkennen hätten? Vielleicht hätte er das von Ihnen
verlangt. Denn ich mache mir das Vergnügen Ihnen eine Stelle aus Nietsche
preiszugeben den Sie doch so verehren. diese Stelle heisst:
‘Vielleicht kenne ich die Deutschen, vielleicht darf ich selbst ihnen ein
paar Wahrheiten sagen. Das neue Deutschland stellt ein grosses Quantum
vererbter und angeschulter Tüchtigkeit dar, so dass es den aufgehäuften
Schatz von Kraft eine Zeitlang selbst verschwenderisch ausgeben darf. Es
ist nicht eine hohe Kultur, die mit ihm Herr geworden, noch weniger ein
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delikater Geschmack, eine vornehme ‘Schönheit’ der Instinkte; aber
männlichere Tugenden, als sonst ein Land Europas aufweisen kann. Viel
guter Mut und Achtung vor sich selber, viel Sicherheit im Verkehr, in der
gegenseitigkeit der Pflichten, viel Arbeitsamkeit, viel Ausdauer, - und eine
angeerbte Mässigung, welche eher des Stachels als des Hemmschuhs
bedarf. Ich füge hinzu, dass hier noch gehorcht wird, ohne dass das
Gehorchen demütigt... Und niemand verachtet seinen Gegner...
Die Deutschen s i n d noch nichts, aber sie w e r d e n etwas.’
Blatt II, Herrn. Dr. Menno ter Braak
Sie sehen also, wie deutsch Nietzsche war, und ich füge Ihnen
hinzu: Es kommt heute weniger darauf an was deutsch ist - insofern darin auch
manches Unbrauchbare, Ueberlebte, Wiederhervorgezogene und Misverstandene
enthalten ist - als darauf was deutsch sein wird. Dies müssen Sie eben abwarten. Wir
sagen ja auch nicht: Es sei echt französisch Königinnen hinzurichten, obgleich es in
der Tat vorgekommen ist dass in Frankreich eine Königin hingerichtet wurde.
Und nun zum Schluss. Ich habe diesen Briefwechsel nicht mit Ihnen in meiner
Sache geführt sondern in Ihrer. Denn bei der mangelhaften Kenntnis die Sie von
meiner Tätigkeit in Deutschland und auch von meinem Werk haben konnte ich ja
gar nicht in meiner Angelegenheit zu Ihnen sprechen. Ich habe nur gedacht, einen
holländischen Kritiker, der an hervorragender Stelle das Wort ergreift, darauf
aufmerksam machen zu sollen dass mir seine Oberflächligkeit aufgefallen ist mit der
er deutsche Dinge und deutsche Bücher aus der vorgefassten Meinung beurteilt die
er augenblicklich über unsere Tugenden und Untugenden hat. Sie sind mit dieser
vorgefassten Meinung, die natürlich von den Emigranten gestützt wird (ohne dass
Sie es wollen), z. Zt. sehr schlecht daran. Wenn Sie Zeit haben kommen Sie einmal
nach Deutschland und sehen sich die Leute genauer an die Sie augenblicklich so
leichtfertig in den Beruf der ‘Friseure’ einzureihen belieben. Das ist das Einzige was
ich Ihnen raten kann.
In vorzüglicher Hochachtung
Rudolf G. Binding
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - E.
Binnendijk-Paauw
E. Binnendijk-Paauw
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 19 januari 1940
aant.
aant.
aant.
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aant.
aant.
aant.

19 Januari '40
Beste Menno en Ant,
Zooeven kreeg Dick M's brief. Ja, ik ben weer heelemaal opgeknapt, alles vergeten
en vergeven en rij lustig schaats. Ik schrijf je even terug naar aanleiding van wat je
over Gans zegt; van vele kanten werd dezer dagen jouw naam genoemd om hem
eventueel in gunstigen zin te beïnvloeden.
Dat hij ergens een rijksdaalder geleend heeft is niets vergeleken bij alle guldens
en andere gelden die hij links en rechts poogt los te krijgen. Maar dat is niets
bijzonders. Dan heeft hij onlangs het volgende bestaan: hij heeft het Amstelhotel
opgebeld en een Friesche vlag te leen gevraagd (z.g. voor een fuif van een of andere
club), deze vlag met haken om het lijf bevestigd onder z'n jasje en daarin rustig
meegestapt met de journalisten, die een proefvaart met de Josef Stalin gingen maken.
Niemand vroeg wat hij er eigenlijk deed en na zich de maaltijd goed te hebben laten
smaken, heeft hij de Friesche vlag van het lichaam afgewonden en op het sloependek
ergens aan bevestigd waar ze de rest van den tocht rustig heeft gewapperd. De russen
waren te verbouwereerd om iets te doen en de persfotograaf heeft 't gekiekt. Verder
natuurlijk politie en huiszoeking enzoo en uitdrukkelijk verbod er iets van in de
Nederlandsch pers te publiceeren, maar het heeft met foto's in de Vooruit (België)
gestaan en in een Engelsch blad. Verder botert het niet erg tusschen hem en zijn vrouw. Zij is al vaker weggeweest
en weer terug gekomen om 't nog eens te probeeren, maar dat lukte niet en nu was
zij sinds 1 Jan. weer op zich zelf gaan woonen en zouden zij gaan scheiden. (Zij heeft
een kamertje op een atelier). Nu kwam zij op zekeren dag Jan Campert tegen en
aangezien zij hier niet veel relaties heeft vroeg zij hem of hij niet een advocaat wist,
die hen gratis wou helpen bij de scheiding. Waarop Jan haar inderdaad naar iemand
toe heeft gestuurd en zich ook verder haar lot eenigszins heeft aangetrokken. Dit nu
was niet naar Gans' zin. Hij houdt nog van die vrouw en gunt haar geen enkele
omgang met anderen en wil haar weer terug hebben. Uren lang post hij voor haar
atelier en is erg lastig.
Eenige dagen geleden is hij naar Jan C. toegekomen en heeft gedreigd hem een
mes tusschen de ribben te steken, als hij z'n omgang met Esther niet staakte. Hij was
erg overstuur en heeft den volgenden dag ‘ergens’ een gulden gevraagd ‘voor een
goed doel’. Dat was volgens Dick en mij (Jan had mij de geschiedenis bij wijze van
‘goede mop’ verteld) het koopen van een mes en toen hij dan ook uren later, volkomen
in de war en nerveus, Reinders binnenkwam en naar Campert zocht en hem niet
vindende naar het kroegie snelde waar ik wist dat hij wèl zat, ben ik hem met een
paar vrienden achterna gesneld om een eventueele moord te voorkomen. Hij is n.l.
in staat, volgens ons, een dergelijk plan uit te voeren. Toen hij nu ook dreigend tegen
deze vrienden begon te doen, ben ik naar het politiebureau gesneld en heb hulp
gehaald. Eenige agenten hebben hem gefouilleerd, maar hij bleek geen wapen te
hebben. Hij wou niet mee naar het bureau en is toen voor het kroegie, onder de hoede
van een agent, blijven wachten. Het slot is geweest, dat er eenige brieven over en
weer zijn gewisseld en dat hij toch tenslotte afgetrokken is en Jan 's nachts opgebeld
heeft. Zij hebben toen een afspraak gemaakt, op Gans' initiatief, in het Vondelpark,
alwaar zij gistermiddag in een stil laantje een robbertje gevochten hebben. Jan heeft
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er echter bij gezegd, dat het van zijn kant bij deze ééne keer zou blijven (hij dacht
dat G. hierdoor wel opgefrischt zou zijn) maar Gans verklaarde hem te zullen blijven
volgen en nu krassere maatregelen te zullen treffen. Dus toch de dolk! Aan Esther
heeft hij gezegd, dat hij, als zij niet terugkomt, eerst haar overhoop zal steken en dan
zich zelf. Hij is op het oogenblik voor geen rede vatbaar en luistert niet en is bij het
krankzinnige af.
Wij hebben Esther aangeraden haar advocaat alles te vertellen en raad te vragen
of de politie om bescherming te vragen. Natuurlijk wil hij niet meer scheiden. Op
een gegeven moment zei hij: ‘Ik ga naar Finland.’ Goed, zei Esther. Ja, dat zou je
wel willen, dan ben je van me af - ik ga niet naar Finland.
Wij vinden het allen een erg tragisch geval en hebben erg te doen met hem, maar
weten geen oplossing. Toen iemand hem aanraadde zijn moeilijkheden eens met jou
te bespreken, antwoordde hij dat hij dat dan liever met Du Perron wou doen want
die zou hem wel gelijk geven!
Weten jullie raad?
Hartelijke Groeten,
Enny
Beste Menno,
Ik zal Zondagochtend het Vaderland trachten te bemachtigen in Parkzicht. Je
uitgangspunt, defensieve critiek, biedt wel gelegenheid de altijd moeilijk bespreekbare
stof van een bundel critische opstellen aan te pakken, lijkt mij. Inderdaad onderscheidt
zich het boekje niet door een offensieven geest, al heb ik mij - in het persoonlijk
leven - geenszins in mijn stellingen teruggetrokken. Wat vind je van het stuk dat
Henny erover heeft geschreven? Het schijnt mij, over den tekst heen, geconcipieerd
naar aanleiding van een denk-beeld, dat hij zich - vooral in tegenstelling tot zijn eigen
idealen van critiek - van mij heeft gevormd. Bovendien schuift hij mij een opvatting
in de schoenen (n.l. de droom, die zich verbeeldt als ware het een plan dat zich
verwezenlijkt), die ik nergens en nooit (zeker in dit boekje niet) heb verdedigd.
Eigenlijk maakt hij zich jegens mij schuldig aan hetzelfde wat hij mij verwijt:
abstraheeren, bevriezen.
De inzinkinkjes die jij hebt, plagen ook mij. Er komt telkens een knagend
‘waarom?’ bij alles in mij op. Een nare malaise... Hoe jij daartegenin nog zooveel
energie kunt ‘opbrengen’ is mij een raadsel. Bewonderenswaardig. Ik vind het dan
ook bijzonder aardig van je, nog een stuk over mij te hebben geschreven. Ik hoopte
het wel, maar dorst het niet verwachten.
Wat dunkt jou van de affaire-Gans? Hij is m.i. rijp voor een sanatorium. Zijn
jaloezie is ziekelijk en misplaatst, nu het hem duidelijk moet zijn, dat Esther allang
niet meer van hem houdt. Maar zijn maatschappelijke mislukking (hij heeft geen
baantje kunnen krijgen), zijn finantiëele ontreddering, het gebrek aan vooruitzichten,
alles maakt hem wanhopig en redeloos, zóó dat hij voor niets meer terugdeinst. Hij
heeft niets te verliezen en ontleent daaraan zijn moed.
Tot ziens!
Hart. gr., ook aan Ant,
je D.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
G.H. Blanken
Den Haag, 5 maart 1934
aant.

5 Maart 1935.
Pomonaplein 22,
den Haag
Aan den WelEd. Heer
G.H. Blanken
Nassauplein 16
Alkmaar.
Zeer geachte Heer,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van Uw bewerking van Konst. P.
Kavafis.
Wij zouden het op prijs stellen uit het bundeltje eenige gedichten te mogen
publiceeren in Forum. In het bijzonder zijn wij gesteld op het gedicht ‘Wachtende
op de barbaren’, waarbij wij dan nog twee andere verzen zouden willen opnemen.
Zoudt U ons omgaande willen mededeelen of ‘Wachtende op de barbaren’ tot
onze beschikking kan staan?
In dat geval zouden wij reeds zeer spoedig tot publicatie overgaan. Over de beide
andere te plaatsen gedichten kunnen wij dan nog nader correspondeeren, maar wij
zijn vooral gesteld op het bovengenoemde gedicht als centraal punt.
Uw spoedig antwoord gaarne tegemoet ziend,
Met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
G.H. Blanken
Den Haag, 26 maart 1934
aant.

26 Maart 1935.
t.B. Pomonaplein 22,
den Haag
Aan den WelEd. Heer
G.H. Blanken
Nassauplein 15
Alkmaar.
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Zeer geachte Heer Blanken
Hierbij zend ik U de overgebleven verzen terug.
In het April-nummer worden dus ook nog geplaatst: priester van het Serapeion In de maand Athyr - en Che fece... il gran rifinto.
Vermoedelijk zult U reeds de proeven van het een en ander hebben ontvangen. Ik
verzoek U hierbij wel, deze zoo spoedig mogelijk te retourneren.
De Redactie hoopt zeer op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te
mogen blijven rekenen.
Namens de Redactie
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. Bletz
J.A. Bletz
aan
Menno ter Braak
[voor 27 juni 1925]
aant.
aant.

Waarde Collega!
Vermoedelijk heb je evenals ik in de ‘Vrije Bladen’ een Fransch versje
aangetroffen, dat vertaald moet worden. Daar ik me tot dit versje en werk nogal
aangetrokken voelde heb ik me hieraan gewaagd. Echter heb ik enkele moeilijkheden
die ik aan jou, als lid van een cum laude-familie ter oplossing wou voorleggen.
Beteekent nl. de naam Iblis iets? Evenals bij de inktvisscherij heb ik me ook nu tot
Larousse Illustré gewend, doch deze weet het ook niet. Is het wellicht een personage
uit jullie modernistische poppenwinkel van clowns, rebellen en vazallen? Als 't niets
beteekent laat ik het in mijn vertaling weg. Ik schrijf je het concept daarvan ter
keerzijde - je ziet het geheel is ver-Amsterdamscht, noodzakelijk, volgens mij, in dit
geval. Van 't Duitsche vers, kan ik met geen mogelijkheid de syntaxis der eerste
regels vatten, jij wel? ‘Tierendes’ lijkt me een onverantwoordelijke drukfout voor
‘frierendes’. Overigens beroerde dingen, die drukfouten. Zoo denk ik dat je wegens
de langdurige dramatiek van de ‘trein’ wel niet het Nachtfeest in Blaricum zult
meemaken. De uitnoodiging is mij te Scholtiaans gesteld: ik vrees het feest ook.
Gaarne zal ik je licht onder de Eibergensche korenmaten zien uitschijnen,
m. vr. gr.
J.A. Bl.
In de bar ‘'t Verloren Paradijs’
drinkt Adam whisky met wat ijs
en Eva proeft van een menthe sode
- de manna is lang uit de mode De barman, die met de oogen knipt,
- oogen uit helschen steen gestipt -
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vol zorg een cocktail u/hen1) mêleert,
als ‘Tree of Knowledge’ geserveerd.
Maar Eva voelt in 't zwang're lichaam
bokst en wringt de tweeling zich saam
en snuivend met een wilden ruk,
zegt ze: ‘Dat brengt vast ongeluk.’
‘'k Vertrouw 't maar half,’ dacht Adam wijs
(de verborgen vrucht gold zijn gepieker)
en stil snoof Satan, de cyniker,
in de bar ‘'t Verloren Paradijs’.
Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak (Eibergen)
aan
J.A. Bletz
27 juni 1925
Amice
Vanmorgen ontving ik je vraag met de vertaling. Primo de vraag. Het cum laude
mijns broeders kan mij hier niet helpen. Larousse bezitten wij hier ook, maar die
levert inderdaad niets op. Vervolgens heb ik me tot ‘Zoeklicht’, de encyclopaedie
van v. Loghum Slaterus gewend: niet thuis. En tenslotte geeft zelfs de ‘Bijbelsche
Concordantie’ geen inlichting; een bijbelsch woord is het dus in geen geval. Ga dus
de Talmud bestudeeren! Of laat het eenvoudig weg. Ik vermoed heimelijk, dat het
een naam voor de slang is, maar waar hij vandaan kan komen blijft me een raadsel.
Ik vermoed evenzeer heimelijk, dat de redactie van de V. Bl. zelf er, bij ev. vraag,
niet meer van zal weten.
Secundo: de vertaling komt mij hier en daar zeer geslaagd voor. De fantailisten
verzen lijken mij verduiveld lastig te vertalen, opdat hun oolijkheid zoo aan de
oorspronkelijke taal vastzit; en in hoeverre is het ‘hippocreen’? De
Veramsterdamsching is dus zeker noodzakelijk. - Alleen de laatste strofe vind ik niet
geheel correspondeeren met het origineel, wat rhytme betreft; ‘verborgen vrucht’
moet zeker ‘verboden vrucht’ zijn? Waarschijnlijk wint de derde regel aan kracht
als je ‘de’ voor ‘cyniker’ weglaat.
Overigens mijn hulde! Mag het hier als tegenstelling tusschen ‘germaansche’ en
‘gallische’ geest gelden, dat Binnendijk zich opmaakt, de duitsche en engelsche
verzen te vertalen, terwijl jij de ‘fantaisiste’ kiest? Je krijgt trouwens concurrentie
in Marsman, naar ik vernam.
Waarschijnlijk tot ziens in Laag-Soeren.
Het spijt me, dat er geen licht op de korenmaat kan staan.
gr.
Menno t. Br.
Origineel: particuliere collectie
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J.A. Bletz
aan
Menno ter Braak
Weesp, 16 juli 1928
aant.

Weesp. 16 Juli 1928
Amice,
Uit 't buitenland terugkeerend vond ik je dikke proefschrift en ontdekte in
opgespaarde kranten dat je promotie inderdaad en nog wel ‘cum laude’ plaats vond.
Allereerst dus m'n gelukwenschen met dit volledig succes en tevens welbedankt voor
toezending van de dissertatie. Ik had nog geen gelegenheid om van de inhoud kennis
te nemen, maar zal dit ongetwijfeld doen.
Zoo hebben we dan toch allen, meer of minder met roem overdekt, de eindstreep
bereikt; waar ik trouwens nooit bang voor ben geweest, al zal jij ook wel meer uren
in de lokaliteiten van Clausen dan in de Universiteit hebben doorgebracht. Ik geloof
echter dat de eerste evengoed rente zullen dragen als de tijden die aan de studie
werden gewijd. Zij het misschien niet zoozeer in practischen zin.
En nog het beste toegewenscht voor den toekomst,
met beste groeten
Jan Bletz
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Menno ter Braak (Rotterdam)
aan
J.A. Bletz (Amsterdam)
29 september 1932
Amice
Beste dank voor de aankondiging van je verloving en hartelijke gelukwenschen
bij deze (naar ik zie) dubbel-juridische verbintenis!
Het is altijd pleizierig weer eens iets uit de thans verwelkte boezem der P.C.
redactie te hooren. Ik lees dat blad nog geregeld, jij ook? Maar het is inmiddels
ongeveer onherkenbaar geworden. Tempora mutantur... al bijna vier jaar ben ik
paedagoog en sta onophoudelijk bloot aan de degeneratie daaraan verbonden.
h. gr.
t.t. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - R. Blijstra
R. Blijstra

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 januari 1934
aant.

Amsterdam, 27 Januari 1934
Zeer geachte Heer ter Braak,
Hierbij een klein verhaal, naar ik hoop geschikt voor Forum? Gaarne spoedig Uw
beslissing.
Hoogachtend
R Blijstra
Ik stuur er ‘Anarchi’ bij, ik heb zoo'n idee, dat jullie dat destijds niet gelezen hebben.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
R. Blijstra
Den Haag, 17 februari 1934
aant.

Pomonaplein 22 Den Haag
17 Febr. '34
Amice,
Hierbij zend ik je de ingezonden verhalen terug, waar de Redactie tegen heeft
gestemd.
Het spijt me zeer, dat ik er zelf ook tegen heb moeten stemmen, maar ik vind ze
werkelijk veel minder dan wat we vroeger van je in Forum gepubliceerd hebben.
Met vr. gr.
t.t.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

R. Blijstra
aan
Menno ter Braak
[november 1934]
aant.

Waarde ter Braak,
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Hierbij stuur ik je eventueel voor Forum mijn laatste novelle (kleine roman).
Hoewel hij wat groot is kreeg ik van Vic den indruk, dat jullie er plaats voor hebben.
Ik laat hem door mijn vrouw brengen en kom zelf Donderdag of Vrijdag in Den
Haag. Zou je tegen dien tijd het manuscript even in kunnen kijken? Denk je, dat het
wat voor jullie is, dan kan je het (ten slotte nog ‘[woord onleesbaar]’) houden tot de
redactie het gelezen heeft. Lijkt het jou niets kan ik het dan meteen weer mee terug
nemen. Zou je mijn vrouw even het adres van Vestdijk willen geven? Ik heb destijds
eens een avond aardig met hem gepraat en zou hem nog wel eens willen spreken.
Beste groeten
Rein Blijstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

R. Blijstra
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 december 1934
aant.

Amsterdam 22 December '34
Waarde Ter Braak,
Met het oog op een buitenlandse reis, die wij gaan maken heb ik vanaf heden geen
vast adres meer. Zou je manuscript van Aanslag, als jullie het niet voor Forum
accepteeren willen sturen aan Mevr. Otten, van Heutzstraat 7b, den Haag? Plaatsen
jullie het wel, dan had ik graag, dat het honorarium tegen dien tijd gestort werd op
de Twentsche Bank op mijn naam, rekening 20609. Ik had je graag nog even
gesproken voor ik vertrek, want ik had mij voorgesteld ook eens een reportage of
anderszins van ‘het Vaderland’ te sturen. Dit kan ik, als het zoover is, toch wel doen,
maar misschien dat je bepaalde belangstelling had voor één of ander onderwerp.
Inzendingen aan het Vaderland die niet geschikt zijn voor het blad, had ik dan ook
graag naar bovenstaand adres geretourneerd. Overigens zal ik je van mijn adres op
de hoogte houden.
Beste groeten
Rein Blijstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

R. Blijstra
Aan
Menno ter Braak
[1935]
aant.

Waarde ter Braak,
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Nog steeds heb ik niets van ‘Aanslag’ gehoord, dat ik November verleden jaar
voor Forum inzond. Is hieromtrent nog niets beslist? Misschien kun je even schrijven,
hoe de redactie er over denkt. Ik kreeg namelijk van andere zijde een aanvraag om
het te lezen. Nu is lezen nog lang niet plaatsen, maar ik zou wel graag willen weten
of jullie het nemen, dan kan ik tenminste schrijven, hoe of wat.
Mocht het niets voor jullie zijn, stuur het dan, als dat gaat, even naar Johan van
den Woude. Zijn adres is van Lenneplaan 29, Hilversum. Misschien zou je tevens
zoo vriendelijk willen zijn mij dan even te berichten, adres:
R. Blijstra
9 calle Tir. Mariá
Playa d'Aro
Spanje. Prov. Gerona
Mocht je het nemen, dan krijg ik de proeven wel aan dat adres voor 1 Augustus. Na
1 Augustus p. adres L. Lichtveld. Colonia Torres Negras. San Cugat del Valles.
Barcelona.
Ik ben me bewust dat ik het een en ander van je verlang en dank je bij voorbaat
voor de te nemen moeite.
Rein Blijstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Bloem
J.C. Bloem
aan
Menno ter Braak
Breukelen, 15 december 1931
aant.

Breukelen 15 December 1931
Beste Menno
Dank voor je briefje. Het doet mij erg veel genoegen, dat je Zaterdag dus komt en
ik zal je om 14 uur 8 te Utrecht van het station komen afhalen. Ik wacht buiten aan
den uitgang. Het spijt mij verbazend, dat Truida niet meekomt, maar ik hoop, dat
jelui samen spoedig eens weer zult komen, en zal trachten, door billijke consumptie
en prompte bediening mij jelui gunsten waardig te maken.
Je zult gemerkt hebben, dat ik voortdurend in den eersten persoon enkelvoud
schrijf. De probleemlooze is n.l. nog bij haar moeder en zal zich pas morgen weer
bij den hemelschen voegen, met de uit die tegendeelen voortgesproten eenheid.
Tot spoedig dus, blonde puber, en geloof mij inmiddels met hart. gr. ook aan de
betreurde Truida,
steeds je
Jacques

Menno ter Braak, Verspreide brieven

P.S. Henny zul je denkelijk niet te zien krijgen. Hij lijdt aan een soort van
menschenschuwheid. Maar den ultramontaan Engelman zal ik trachten, op je los te
laten.
P.P.S. Weet je, dat Vic van Vriesland je stadgenoot wordt? Hij wordt tijdelijk
plaatsvervanger van Hopman.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C. Bloem
aan
Menno ter Braak
Breukelen, 18 maart 1932
aant.
aant.

Breukelen
18 Maart 1932
Beste Menno
Ik vergat Zondag nog, je bijgaand proza mee te geven, waar ik het terloops even
met je over gehad heb. Het is van een nog bijna-ongedrukt jongmensch (hij heeft
eens één kort stukje in Groot Nederland gehad), dat een paar maal bij mij is geweest.
Ik wilde hem graag wat helpen, omdat het mij lijkt - voorzoover je daar bij een
beginner over kunt oordeelen - dat er wat in hem zit. Ik vind in de eerste plaats, dat
hij schrijven kan en in de tweede, dat hij een soort van kalme ironie heeft, die
persoonlijk en echt is en die in dit stukje (dat in G.N. dat heel kort was, was misschien
nog curieuzer: het ging over het bezoek van een prins aan een schilderijtentoonstelling)
verheft boven de gangbare ‘realistische’ novelle. Schrijf mij eens wat je ervan denkt
en of je het mogelijkerwijs in Forum wilt opnemen.
Het speet mij, dat onze discussie Zondag door je vertrekuur stopgezet werd: ik
geloof, dat wij het eigenlijk op den duur eens zouden zijn geworden, voorzover wij
dat eigenlijk al niet waren. Ik hoop dat Truida en jij ons van 't voorjaar spoedig weer
eens zult komen bezoeken, het was dezen keer maar zoo kort.
Hoe staat het met de sollicitaties? Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Schrijf
je mij even een briefkaartje, als er wat bekend is?
Hier uiteraard geen nieuws. Donderdag gaan wij naar Bergen, maar komen Dinsdag
daarna al weer terug. Misschien kom ik begin April in Rotterdam, maar dan zijn jelui
er niet.
Heel veel hartelijks voor Truida, ook van Claartje, die evenzeer hoopt, dat jelui
gauw weer eens hier zult komen. En geloof mij inmiddels,
steeds
je Jacques
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C. Bloem
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aan
Menno ter Braak
Breukelen, 12 maart 1933
aant.

Breukelen
12 Maart 1933
Beste Menno
Het deed mij zéér veel genoegen, na zooveel tijd weer eens een levensteeken van
je te vernemen en dan nog wel in den vorm van een boekwerk, waarin ik en mijn
medeverdwaasden in hun hemd worden gezet. Ik heb het nog niet gelezen, maar
hoop eerlang - dit is bij mij altijd een ietwat rekbaar begrip - in de Gulden Winckel
te riposteeren, als je mij ten minste niet voorgoed buiten gevecht hebt gesteld.
Ik kom sinds mijn herleefd celibaat nogal eens in Rotterdam en zou jelui de
volgende maal graag komen bezoeken. Is het niet te druk voor Truida als ik mijzelf
op den maaltijd verzoek? En zou jelui in principe Zaterdag de 25ste schikken? Ik
weet nog niet zeker of ik er dan ben en zal voordien nog wel schrijven; uiterlijk den
Dinsdag tevoren hebben jelui bericht. Inmiddels blijf ik met heel veel hartelijks, ook
voor Truida, en van Wim, die vandaag je ‘nuttigen’ nog memoreerde
steeds t.t.
Jaques
Origineel: Den Haag, Leterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Eugène de
Bock
Eugène de Bock
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Antwerpen, 17 april 1935
aant.

17 April 1935
Hooggeachte Heer Menno ter Braak,
Het is u misschien bekend dat een paar jaar geleden te Antwerpen een commissie
werd opgericht om een eenvoudig monument op te richten op het graf van Paul van
Ostayen. Dit monument moest fr.20.000 kosten. Het is thans gereed. Het comité
heeft slechts de helft van het bedrag bijeengekregen, het heeft gelukkig van de stad
Antwerpen verkregen dat zij het monument op haar kosten zal laten oprichten, doch
er blijft aan den beeldhouwer Jespers nog een bedrag van fr.4500 te betalen. Bijdragen
uit Holland zijn destijds slechts sporadisch binnengekomen.
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Mijn vriend Alb. Helman, met wie ik gisteren over de zaak sprak, gaf mij den raad
mij tot u te wenden met het verzoek zoo mogelijk een bijdrage te storten. Ik laat u
hierbij een foto van het werk van Jespers geworden. Het stelt een engel voor die met
gevouwen vleugels op een grafzerk neerstrijkt.
U bij voorbaat dankend, blijf ik
met de meeste hoogachting,
uw dw.
[onleesbaar] de Bock
Voorzitter van het comité is Mr. Jozef Muls, Conservator van het Koninklijk
Museum v. Schoone Kunsten te Antwerpen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Daan Boens
Daan Boens
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Gent, 17 november 1939
Den Heer Menno ter Braak,
36, Kraaiendam
'S GRAVENHAGE
Zeer Geachte Heer Menno ter Braak,
Separaat werd u mijn bundel ‘Het Rijk van den Mensch’ toegestuurd.
Ik durf hopen dat u de gelegenheid zult vinden dit boekje in het kader van de
huidige Vlaamsche en Nederlandsche letteren te situeeren en dat gij mij het groot
genoegen zult kunnen doen er in ‘Het Vaderland’ een recensie aan te wijden. Ik mag
u wel melden dat S. Vestdijk mij liet weten zeer graag de opdracht van den cyclus
‘Chaos’ te aanvaarden en dat Willem Elschot zijn groote belangstelling voor deze
verzen uitdrukte. Deze twee namen en eventueel de uwe neem ik voor mijn werk als
de beste referentie.
In de hoop u gunstig te mogen lezen bied ik u, Zeer Geachte Heer Menno ter
Braak, met mijn dank bij voorbaat, mijn beste groeten aan.
Origineel: Antwerpen, AMVC

Briefwisseling Menno ter Braak - Charlotte
Philippine Koekebakker
Charlotte Philippine Johanna Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Tiel)
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Den Haag, 25 januari 1916
aant.
aant.

B.M.
Wel gefeliciteerd met Uw jaardag. de eerste die Gij niet in de ouderlijke woning
viert. Maar Oom en Tante zullen dien dag wel aangenaam voor U maken. het doet
mij veel genoegen dat Ge het zoo goed maakt en het U goed gaat.
Groet de famielje voor mij en U een aangename dag toewenschende Tante L.
van Speijkstraat 73
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Bolkestein
G. Bolkestein
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 17 april 1929
aant.

17-4-1929
Geachte Heer,
Zou U bereid zijn een tijdelijke vacature van geschiedenis waar te nemen aan de
Rijks H.B.S. te Zaltbommel? Aantal uur 15 per week; van heden af tot de groote
vacantie. Zoo ja, wilt U dan in Zaltbommel met den directeur gaan kennis maken en
mij het resultaat berichten.
Hoogachtend
Uw dv. G. Bolkestein
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Willem Bon
Willem Bon
aan
Menno ter Braak
31 oktober 1929
aant.
aant.
aant.
aant.
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31.10.'29.
Aan Dr. Menno ter Braak
Eibergen Gelderland
Amice
Aangezien je de film ‘Moeder’ volgens je journalistieke uitingen en ‘Cinema
militans’ een van de zuiverste voortbrengselen der filmkunst vindt en als zoodanig
deze film dus rangschikt onder de schoonste kunstwerken stel ik mijn meening, die
er lijnrecht tegenover staat, tegen de jouwe. Inderdaad vind ik ‘Moeder’ het slechtste
werk dat ik van Pudowkin zag. Natuurlijk stel ik deze hooger dan Amerikaansche
producten, maar toch ontroert deze film mij niet zooals een gaaf kunstwerk dat doet.
In de eerste plaats meen ik dat de montage niet volkomen doorvoeld is - en veel
te verstandelijk met als gevolg een op vele plaatsen optredende verwarring en een
hier en daar tamelijk naieve sentimentaliteit.
Teveel was voor Pudowkin bij de montage uitgangspunt het dogma: ‘Géén
tooneelspel’ met als gevolg dat, al was het dikwijls beter de psychische uitingen van
't gezicht te verfilmen om een bepaald noodwendig eefect op te wekken, Pudowkin
veel te vaak trachtte met ijsschotsen, stroomend water, wolken, waaiende boomen,
katjes in de zon enz. den toeschouwer de bedoelde impressie bij te brengen.
Vele van deze korte scênes, waarvan de film vol is, zijn slechts afmattende
puzzletjes - zij hebben absoluut zeker niet die werking die Pudowkin ervan verwacht.
Hij is zich nog niet bewust van 't feit dat nooit en te nimmer een bewuste logische
gedachtengang bij den toeschouwer opgewekt mag worden door een reeks verfilmde
symbolen. Dat mág niet omdat het niet kán.
Ter illustratie hiervan 't volgende voorbeeld: Ik herinner mij b.v. uit de ‘Moeder’
't volgende: Bataloff, de zoon, zit in de gevangenis. Buiten is 't lente en hij voelt dat,
hunkert naar de vrijheid en heeft verlangen naar buiten te gaan en van de lente te
genieten. Pudowkin's monteeren is nu als volgt: (schematisch)
1. de zoon in de cel: totaal-opname.
2. de zoon: close up, lengte 1 meter, 2 à 3 sec. Hij begint te lachen, ½ sec.
3. een kind buiten in de zon speelt op de ontdooide grond: 4 meter lang.
4. de zoon: close up, lachend, 1 meter.
De scênes 2 en 4 geven weer de werkelijkheid. 3. bedoelt weer te geven de gedachte
van den zoon. Het publiek moet nu maar concludeeren dat de zoon blij is dat de
lengte er is en hoopt op vrij komen.
Het is, geloof ik, een feit dat de hier weergegeven scêne er absoluut naast is omdat
hij tot foute conclusies leidt:
1o omdat de gelaatsexpressie van den zoon niet tot zijn recht komt doordat de
scênes 2 en 4 veel te kort zijn en in de tweede plaats omdat zeer waarschijnlijk
Bataloff zélf niet wist waarom hij lachen moest toen Pudowkin hem filmde.
2o De scêne van het kindje wekt niét de gedachte op in de eerste plaats aan ‘lente’
maar aan ‘kind’ of ‘kinderen krijgen’ of - ‘O, hij heeft een kind!’
Dit duidt aan de groote fout in deze film. De toeschouwer komt voortdurend op
dwaalsporen, hij moet voortdurend zijn hersens inspannen om zichzelf af te vragen
- ‘Wat bedoelt Pudowkin nu weer?’ Vooral psychologisch is de montage van deze
film foutief. Hoeveel zuiverder ware het niet, om bij 't voorbeeld te blijven, om de
gelaatsexpressie van den zoon te gebruiken om den toeschouwer duidelijk te maken,
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dat hij verlángt de lente te zien, te voelen en vrij te zijn. - Maar - 't dogma luidt: géén
tooneelspel, géén tooneelmimiek, dus Pudowkin monteert ersatz, inderdaad ersatz
in de plaats van de expressie van den mensch zelve. Want is het dan niet volkomen
duidelijk aan ieder die er goed over na denkt, dat de mooiste en zuiverste uiting van
de gedachte is juist de gelaatsexpressie? Pudowkin verwaarloost en vertrapt dit
kostbaarste middel van de film. In ‘Moeder’ tracht hij met verstandelijke en dikwijls
sentimenteele surrogaten de expressie te redden. Het is mislukt. ‘Moeder’ ontroert
tóch - maar slechts door het verhaal, dat, in stukken en brokken, met moeite te volgen
is. Hoe veel machtiger en grootscher had deze film kunnen zijn als Pudowkin hier
zijn kunstenaarschap de vrije teugel had gelaten zooals in ‘de laatste dagen van Sint
Petersburg’ de oorlog scênes in zoo geweldig samengaan met de beurs en verder in
de slotacte van ‘Storm over Azië’ en niet zooals hier op zoo ‘wetenschappelijke’
verstandelijke wijze te werk was gegaan.
Ik schreef ‘vertrapt’ - ik kan dit krasse woord rechtvaardigen. Dat Pudowkin
volkomen de gevoeligheid van de menschelijke psyché miskent voor de uitdrukking
van het gelaat; dat elk getrokken rimpeltje en elk plooitje in het menschelijk gezicht
een beteekenis heeft, die wij, onderbewust, volkómen aanvoelen, dat blijkt uit de
volgende speelscêne uit ‘Storm over Azië’: De roode guerilla-troepen vechten, de
aanvoerder wordt gewond, de Mongool redt hem en wordt zelf in de vlucht geholpen
door een derde bij wien hij achter op het paard springt. Deze blijkt later, in 't kamp,
een vrouw te zijn, want de Mongool ziet haar een kindje zoogen. De mannen rondom
gezeten kijken toe en glimlachen om de verbazing van den Mongool. Deze prachtige
scêne wordt totaal bedorven. Pudowkin heeft 't blijkbaar aangedurfd om dit teere
motief te monteeren met dom lachende gezichten der soldaten - gezichten die hij
opgenomen heeft toen zijn heelemaal niet aan zooiets schoons dachten - maar die,
op de wijze zooals Pudowkin het dikwijls doet, pret hadden over heel iets anders misschien wel over een goede mop die hij hun vertelde. Deze gezichten geplakt aan
de opname van de zoogende moeder moet dan volgens Pudowkin een volkomen
expressie geven van deze scêne.
Zoo iets maakt mij razend. Dit is geen kunst meer, maar schandelijke lijmerij alsof de lach om een grap identiek zou zijn aan de gelaatsuitdrukking bij het zien
van zoo iets verhevens!
Dit alles duidt op een zekere halsstarrige dogmatiek bij Pudowkin die hem er toe
verleidt zijn zeer zeker zuiver en krachtig talent de dwang op te leggen van allerlei
montagetrucjes - kunstgrepen van een laag allooi, zonder meer.
Dat hij af en toe plotseling eronder uitschiet en dan tot grootsch werk in staat is,
stempelt hem toch ondanks alles tot een belangrijk kunstenaar - maar zijn film
‘Moeder’ heeft mij als film koud gelaten.
De hoop dat je lust, tijd en gelegenheid hebt om hier een verweer tegen te schrijven
'tgeen ik zeker op prijs zal stellen!
hr. gegr.
je [?] Willem Bon
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Bond van
kunstenaars ter verdediging van de kulturele
rechten
Bond van kunstenaars ter verdediging van de kulturele rechten
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 25 september 1935
aant.

Amsterdam, 25-9-1935
Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 22
Den Haag.
Zeer geachte Heer,
Onze bond stelt zich voor in het komend seizoen een aantal avonden te organiseren,
waar sprekers van verschillende richting zullen worden uitgenodigd voor ons vanuit
hun eigen standpunt de vraag te beantwoorden: waarom zie ik in het fascisme een
gevaar voor de beschaving? Bent U bereid op een van deze avonden het woord te
voeren?
Wanneer U, wat wij van harte hopen, op ons voorstel ingaat, vernemen wij graag
van U, welke datum(s) in de eerstvolgende maanden U het best zou(den) schikken.
Wij ontvingen al voorloopige toezegging voor een avond in deze reeks van Anton
van Duinkerken, ds. W. Banning en mr. S. de Jong.
Met de meeste hoogachting,
A. Romein. V
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.C.L. Bosman
J.C.L. Bosman
aan
Menno ter Braak
Kaapstad, 11 februari 1932
aant.
aant.
aant.
aant.

Universiteit van Kaapstad
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Rondebosch
11 Feb. 1932
Den Zeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak,
p.a. Nieuwe Rott. Courant,
Rotterdam
Waarde ter Braak,
Misschien herinner jij je nog dat we samen studenten geweest zijn te Amsterdam
in de Nederlandse taal en letterkunde ook de Nederlandse kunstgeschiedenis, verder
mede genoten hebben van de beraadslagingen van het illustere gezelschap ‘Helios’.
Welnu sedert dien ben ik teruggekeerd in Zuid-Afrika, waar ik nu reeds verscheiden
jaren lektor in Nederlands en Afrikaans aan bovenstaande inrichting ben.
Dit slechts ter bekendmaking.
Waarom ik eigenlijk aan je schrijf is om je daadwerkelijke hulp in te roepen in 'n
zaak die jou reeds lang aan 't hart ligt en ons ook sedert verleden jaar is gaan
interesseren. Censuur en andere oorzaken hebben gemaakt dat wij hier - Afrikaansen Engelssprekenden - 'n Filmliga zijn gaan stichten ten einde tot voorstelling van
betere films te komen.
Nu is natuurlijk de eerste zaak: hoe komen wij aan films, goede en goedkope?
Van de filmmaatschappijen hier hebben wij weinig of geen hulp te wachten. Naar
de Nederlandse Filmliga hebben wij geschreven, maar behalve een aanmoedigende
eerste brief, ontvangen wij op alle verdere navragen, slechts omgaand brieven van
de curieuste inhoud (o.a. over Australiese filmliga's!). Ook pogingen in andere
richtingen o.a. verband zoeken met de Engelse liga, hebben niets opgeleverd.
Nu willen wij jou vragen, als hoofd, naar ik weet, van de Nederlandse Filmliga of
jij jou niet persoonlijk voor ons 'n beetje wil inspannen. Wij hebben indertijd van
jullie 'n lijst films ontvangen die jullie ter beschikking hebben of hadden. Op welke
voorwaarden nu is het mogelijk films van jullie te betrekken? Dit is de voornaamste
vraag.
Ik mag hier bijvoegen dat wij finansiëel nog niet te sterk zijn en vooralsnog
clemente behandeling zeer op prijs stellen. Kunnen wij echter verzekerd zijn van 'n
geregelde toevoer van de beste kunstfilms, ook opvoedkundige, dan lijdt het geen
twijfel of onze vereniging zal zeer in groei toenemen en ontegenzeggelijk ook overal
in het land navolging vinden. Uit de aard van de zaak kunnen financiële verhoudingen
dan op 'n betere voet geregeld worden. Wat ons in loco op het ogenblik het meest
dwarszit zijn de invoerrechten 3d (15 ct.) per voet. Maar als wij eerst verzekerd zijn
van de verkrijgbaarheid van hoogstaande films, willen wij hemel en aarde bewegen
een vrijstelling van het invoerrecht op films voor wat dan heet ‘opvoedkundige en
kulturele doeleinden’ te verkrijgen.
Ik weet dat jij het steeds druk moet hebben met je schrijfwerk: essays en wat al
meer, en nu ook weer jullie nieuw tijdschrift Forum. (Willen jullie ook soms
Afrikaanse gedichten van mij proberen?) Maar hoe meer men te doen heeft, hoe meer
men moet doen, zeggen wij hier. Daarop wil ik bouwen in elk geval wat deze zaak
aangaat. Wij zullen enige hulp van jouw kant zeer op prijs stellen.
Met vriendelijke groeten en in de beste verwachting,
tt.
J.C.L. Bosman
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - L.J.C.
Boucher
L.J.C. Boucher
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 19 november 1934
aant.
aant.

's-GRAVENHAGE 19/11/1934
Den Weled. Zeergel. Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22 - 's Gravenhage
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Gaarne bevestigen wij hierbij ons onderhoud van hedenochtend.
U doet bij ons verschijnen een bundel essays, waarvan U den tekst in de loop van
December 1934 inlevert. Deze bundel zal verschijnen in het voorjaar van 1935, om
een datum te noemen: voor 1 juni. De uitvoering zal geschieden op de wijze van
Greshoff's Gedichten en het boek zal in de serie Folemprise worden opgenomen.
Kleine wijzigingen, zooals ten aanzien van bandkleur, papierdikte,
bladspiegelindeeling (die voor proza natuurlijk anders zal zijn, dan voor poezie)
worden voorbehouden -hiervan zal uitteraard alleen sprake zijn, als het verbeteringen
zijn. De oplaag wordt vastgesteld op 600 exemplaren van de gewone editie en een
nog nader vast te stellen aantal (niet meer dan 25) exemplaren van de luxe-editie.
De prijs van de gewone editie zal bedragen f 4.90 gebonden, van de luxe-editie f
25.00. De prijs van de gewone editie ingenaaid zal bedragen f 3.90 (er zijn een paar
firma's, die hier speciaal naar vragen; er zal evenwel niet worden geadverteerd of
aangekondigd, dat het boek ook zoo verkrijgbaar is). De auteur zal ontvangen 5%
van den particulieren prijs van elk verkocht exemplaar. Jaarlijks zal in de maand
Januari worden afgerekend. De auteur zal als auteursexemplaren ontvangen 2/8
exemplaren, 8 ex. à 4.90, 2 ex. à f 25.=. In gezamelijk overleg zal een lijst worden
opgesteld van personen of redacties, waaraan een present- of recensie-exemplaar zal
worden gezonden. Het boek zal worden verlucht door een portret van den auteur
(liefst als houtsnede), terwijl de Heer 'sGravesande Pannekoek zal worden aangezocht
een bibliographie bij te dragen. De omvang van het boek wordt thans (wellicht
misschien vermoedelijk) begroot op 15 vel van 16 pagina's, de inhoud zal bestaan
uit tot dusver nog niet in boekvorm gepubliceerde essays - terwijl, indien er ruimte
mocht overschieten, daarnaast nog twee artikelen uit ‘Man tegen Man’ zouden kunnen
worden opgenomen, indien de uitgever hiervan ermede accoord gaat zonder
kostenverhoging.
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Dit is, zij het dan ook in huiselijken vorm, wel ongeveer wat wij afspraken. Als
U iets anders geredigeerd zou willen zien of nog een toevoeging, dan zullen wij dit
gaarne vernemen. Staat U op een officieel contract? Zoo mogelijk vermijden wij dit
altoos: het is een extra-gehaspel. Persoonlijk vinden wij bevestigende brieven
voldoende.
U kunt erop rekenen, dat wij ons best zullen doen. In afwachting van de definitieve
overeenkomst schrijven wij heden reeds aan den Heer 's Gravesande. Heeft U wellicht
ook speciale wenschen ten aanzien van de bandkleur?
Met de meeste hoogachting
Fa. L.J.C. Boucher
L.J.C. Boucher
Nog vergeten: deze overeenkomst geldt alleen voor deze eene druk en deze speciale
uitgave, wanneer deze is uitverkocht herwint de auteur weer al zijn rechten op den
tekst. Mocht er sprake zijn van een heruitgave, dan komt de firma Boucher hiertoe
het eerst aan bod.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
L.J.C. Boucher
22 november 1934
aant.

22 Nov. 1934
Fa. L.J.C. Boucher
te 's-Gravenhage
Zeer geachte Heer Boucher
Voor den goeden vorm deel ik U bij dezen mede, dat ik Uw brief van 19 dezer
heb ontvangen en gaarne accoord ga met den inhoud. Een contract lijkt ook mij
onnoodig, bij het bestaan van deze correspondentie.
Ik zou alleen (dit dus in afwijking van uw brief) willen stipuleeren, dat ik mij voor
een eventueele herdruk voor een goedkooper bedrag (die dus niet het karakter draagt
van een bijzonder luxe-uitgave, zoals de eerste druk) geheel vrij houd. Het kan n.l.
in bepaalde omstandigheden voor mij van belang zijn, dat dit werk wordt ingevoerd
in de reeks boeken, die van mij bij Nijgh & van Ditmar verschijnen. Het spreekt
vanzelf, dat ik, mocht zich het geval van een herdruk voordoen, tegelijkertijd met U
overleg zal plegen.
Wat de beide stukken uit ‘Man tegen Man’ betreft: volgens het desbetreffend
contract ben ik gehouden, den heer Stols bij overname van fragmenten grooter dan
6 pagina's om toestemming te vragen. Ik zal dat dan ook zeker doen, al heeft de heer
Stols zijnerzijds zich nooit aan de bepalingen van het contract gehouden, zodat ik
moreel vrij ben om te doen en laten wat ik wil.
Ik heb vertrouwen in Uw opvattingen van de bandkleur: die van Greshoff's boek
is uitstekend; donkerblauw of donkergroen in dezelfde uitvoering zal zeker ook goed
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zijn. Zooals ik reeds zeide: de editie-Greshoff lijkt mij een moeilijk te overtreffen
standaard.
met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J.C. Boucher
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 30 juli 1935
aant.

's-GRAVENHAGE, 30 Juli 1935
Dr. M. ter Braak. Alhier
Geachte Heer ter Braak,
Er zijn tot heden verkocht 203 gebonden exemplaren voor een totaalbedrag van f
994.70. Uw royalties hierover bedragen dus f 49.74 voor welk bedrag ik hierbij een
cheque insluit op het Noord Hollandsch Landbouwcrediet in de Mauritskade.
Met vr. gr. steeds gaarne Uwe Dnw.,
Firma L.J.C. Boucher
L.J.C. Boucher
Bijlage
1 cheque
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Louis de
Bourbon
Louis de Bourbon
aan
Menno ter Braak
Nijmegen, 23 december 1934
aant.

23 December '34
Weled. Zeergel. Heer
Ingesloten zend ik u een vers, met het beleefd verzoek het aan de redactie van
‘Forum’ ter keuring te willen voorleggen.
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Bij eventueele opname zou het gewenscht zijn, het in een der twee eerstvolgende
nummers te doen afdrukken, aangezien de betreffende bundel vermoedelyk in Maart
zal verschynen.
Met byzondere hoogachting,
L. de Bourbon
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Louis de Bourbon
Den Haag, [10 juli 1939]
aant.

10. [onleesbaar] '39
Zeer geachte heer de Bourbon
Hierbij zend ik u de bewuste novelle terug. Ik moet u inderdaad bekennen, dat ik
[voor] dit werk niet veel kan [voelen] en dus tegen plaatsing in de V. Bl. ben. Door
omstandigheden hebben mijn collega-redacteuren, de heeren Stuiveling en de Gruyter,
echter nog geen gelegenheid gehad om de novelle te beoordeelen. Mocht u er prijs
op stellen hun opinie nog te vernemen (en ev. den doorslag te laten geven tegen de
mijne), dan ontvang ik gaarne de copij te zijner tijd van u terug.
m.v. gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.M.C. Bouvy
J.M.C. Bouvy
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 29 oktober 1935
aant.
aant.

Wassenaar 29 Oct. '35
Geachte Heer ter Braak,
Uw artikel in ‘Het Vaderland’ naar aanleiding van ‘Vrouw Jacob’ door Ina
Boudier-Bakker, noopt mij U mijn studie over de werkwijze van Mevrouw
Bosboom-Toussaint te zenden.
Het onderzoek naar de werkwijze van deze historische romancière tot haar bronnen
leverde verrassende resultaten op, die aan uw vondst doen denken.
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Uw opmerkingen over plagiaat wekken bij mij dan ook het vermoeden dat de
werkwijze en het ‘plagiaat’ uit de vorige eeuw, uw belangstelling zullen hebben,
vooral, omdat bekendheid met een werkmethode dieper inzicht in een ideeënwereld
mogelijk maakt.
Hoogachtend
J.M.C. Bouvy
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.E. ter
Braak-Viëtor
A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Tiel, 19 oktober 1926
aant.
aant.

B.M.
We vinden het gezellig dat je Woensdag komt, hoe laat zien we dan wel of schrijf
je het nog even?
Breng je de viool mee?
Saluut!
Tante Lize
Origineel: particuliere collectie

A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak
Tiel, 3 januari 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 3/1 1931
Beste Menno.
Je zult nu zeker weer terug zijn in Rotterdam; je begrijpt dat we het plotselinge
bericht van je engagement met Gerda met verbazing lazen. Toch lijkt me deze
verbintenis voor jou een mooi ding. Er is tusschen G. en jou toch van het begin van
jullie ontmoeting af een aantrekkingskracht geweest die dunkt mij vertrouwen geeft
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voor de toekomst. Gerda heeft je nooit gewaardeerd om wat je presteerde, 't was om
je persoon, de prestaties kon zij nog niet en zal zij misschien nooit geheel kunnen
meebeleven, maar dat is ook niet noodig. Er is een deel in een mannenleven waar de
vrouw geen aandeel in heeft en als de verhouding gelukkig is is dat ook niet noodig.
Wel moet er natuurlijk van den man belangstelling uitgaan naar hetgeen de vrouw
op haar gebied presteert. Ontbreekt dat dan wordt het vrouwenleven droog en
vervelend. We hopen dat Gerda jou zal kunnen geven een heerlijk eigen thuis en dat
jij haar zult geven de kleine attenties die een vrouw hooglijk waardeert en waar ze
haast niet buiten kan. Ik voor mij heb een gevoel of er voor jou zich door deze
verbintenis een rustige toekomst opent. Jij moet kunnen werken met iemand om je
heen, die met liefde voor je zorgt. En me dunkt die liefde kan Gerda je geven. Wel
is ze heel jong, maar ze maakte al veel mee en jij bent al zoo lang in haar leven
geweest, dat het vreemde van een nieuw vaderland voor haar veel verzacht wordt.
Eibergen is haar al lief en zij aan Eibergen, dat is ook een goed ding. Schrijf mij eens
gauw een en ander over je besluit. Ging je met zulke plannen er heen of is het ook
voor jou in eens tot dit besluit gekomen? Truida is de partij die zeker wel een
teleurstelling zal ondervinden. Haar leven ligt echter nog open voor zoveel
mogelijkheden, dat ze zich wel ergens anders in zal werken.
Wat een beroering ook met Jan! jammer dat hij niet wacht tot hij klaar is, waarvoor
toch dit forceeren waar het een kwestie van eenige maanden is.
Hebben jullie al trouwplannen? Ik heb het portret van 8/3 '27 weer tevoorschijn
gehaald. Eerst had ik Gerda achter een andere photo gestoken, nu is het actueel, zóó
veel zullen jullie niet veranderd zijn, ik kijk er nu met andere oogen naar.
Groeten van ons beiden. Schrijf dus eens gauw. Hoe is het met G's gezondheid?
Zijn die hoofdpijnen over? Alles goeds dus in 1931.
Je Tante Lize
Origineel: particuliere collectie

A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak
Tiel, 14 oktober 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel, 14/10 1931
Beste Menno,
Onzen dank voor de verschillende boeken ons gezonden, je hebt een werkzame
geest om bij al je lesuren nog zooveel te kunnen produceeren. We lazen in Lochem
met belangstelling Hampton Court, zagen telkens jezelf, maar hopen dat je niet alles
wat je Andreas laat beleven hebt meegemaakt. Oom Jan had een typische beschouwing
over het werk; hij noemt het een aardig gevonden camouflage van een angst psychose
(hereditaire angst psychose), want wat jou vader terug houdt van reizen en oom Jan
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eveneens, is vrij wel hetzelfde. Voel je het zelf ook niet als zoo iets dergelijks? Laat
Andreas maar eens wat broom nemen zeide Oom Jan telkens als we zijn emoties
lazen. Afscheid van domineesland lazen we met Ds v/d Brugh, hij vond het komisch
zoo zijn besprekingen beoordeeld te hooren; je gezegde ‘ik begreep hem niet’ zal hij
denkelijk niet leuk gevonden hebben want hij zal zeker gedacht hebben dat jij hem
zeker hebt kunnen volgen. Hij zeide het niet, maar ik kan best denken dat hij het zoo
voelt. Hij stuurde dezer dagen een titel van een boek dat een parallel moet zijn van
het Carnaval der Burgers. Hij was er door Krop op attent gemaakt, 't is een boekje
van ± 100 blz. van Otto Gmelin Naturgeschichte des Bürgers Jena Eugen Diderich
1929. Ik kan het krabbeltje niet precies lezen maar je zult het wel uitvinden en
mogelijk heb je het zelf al gelezen. Dat lijkt me een zeer eigenaardige gewaarwording
voor je als je een ander met een dergelijke levensbeschouwing komt. Van de week
heeft mevr. De Haan je boek gelezen (Carnaval) en met groote belangstelling en
waardeering, ze verzocht me je dat bij gelegenheid te zeggen, ze vond het knap werk
al kon ze niet alles volgen. Ze is patiënte op 't oogenblik, moet den geheelen winter
de kamer houden wegens iets van bronchitis of longgeschiedenis.
Jan en Ly dronken hier koffie en gingen toen door naar Eibergen. Een rust dat Jan
nu ook klaar is. Groet van ons beiden ook voor Truida, dank voor het boek voor 30
Aug.
Je tante Lize
We houden ons zeer aanbevolen voor hetgeen je geest verder voort zal brengen!!
Origineel: particuliere collectie

A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak
Tiel, 10 juli 1937
aant.
aant.

Tiel, 10/7 1937
Beste Menno,
Onzen dank voor je brief! Even wil ik je antwoorden op je vraag omtrent Salco
Tromp Meesters. In de familie Viëtor staat hij niet gunstig bekend, niet geheel
betrouwbaar. Mijn broer Willem heeft indertijd vervelende dingen van hem
ondervonden en ook Wim moet niets van hem hebben. Ik schrijf je dit sub rosa, want
ik zou niet graag hebben dat je van mijn woorden iets liet hooren, maar knoop ze in
je oor en laat je niet bang maken door zijn geschreeuw. Wil je meer weten informeer
dan bij Titia Gorter, die hem ook van minder aangename kanten kent. Of ze
persoonlijk iets van hem ondervonden heeft weet ik niet, maar ze weet dingen die
hem als niet betrouwbaar laten zien en wat Titia je zegt is zeker te gelooven. Waar
gaan jullie de vacantie doorbrengen? Gelukkig gaat het hier met Jantje goed, ze hopen
hem 1 Aug. mee naar hun gehuurd huisje in Bergen te kunnen nemen. Ons beider
hartelijke groeten voor jullie beiden en Wim
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je
tante Lize
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Catharine
(Tine) ter Braak
Menno en Wim ter Braak
aan
Catharine ter Braak
[Eibergen, december 1911]
aant.

LEES DIT EERST!!!!!!!!
Goede, beste Tineke.
Het doet mij veel genoegen, te hooren, dat je weer goed geworden bent. Nog
éénmaal zal ik je zeggen, de lijfspreuk van onze goede Sinterklaasvergadering ‘Wees
zoet en niet stout.’ Het is verkeerd, om zoo gauw boos te worden. We schenken je
nu een slee en een Kerstmannetje. Je weet, dat we morgen oefenen voor de ‘Vrede
op aarde en in Menschen welbehagen’ dat comediestuk. Ik en Wim zullen je verzoek
inwilligen en je voor Engel laten spelen. We hoopen dat je blij bent met de slee en
het Kerstmannetje. Nog éénmaal: ‘Wees goed en niet stout.’
Wij noemen ons:
M. ter Braak (Oude President der St. Nicolaasvergad)
J.W.G. ter Braak (Oude Verteller der St. Nic. vergad)
Origineel: particuliere collectie

Catharine ter Braak
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Kopenhagen, 24 januari 1929
aant.
aant.
aant.
aant.

Kopenhagen 24 Jan. 1929
Beste Menno
Hierbij mijn hartelijke gelukwenschen met je verjaardag, die je wel in Eibergen
door zult brengen volgens de laatste berichten van huis.
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Hoe staat het overigens met je toekomstplannen tegenwoordig, ben je nog steeds
Arbeidsloos? Ik heb er de laatste tijd eigenlijk niets meer over gehoord, en ben
natuurlijk zeer benieuwd, waar je je nu zult vestigen. Maar ik veronderstel dat er nog
niets vasts is, anders had moeder er zeker wel eens over geschreven.
Van mijn belevingen hier en enige successen op het gebied van betrekkingen ben
je natuurlijk voldoende op de hoogte. Ik geloof overigens dat ik voorloopig wel
tevreden kan zijn met wat ik nu te doen krijg, in elk geval is het aardig werk en altijd
een introductie voor de toekomst. Staan er in jouw leerarenblaadje soms scheikunde
vacatures, totnogtoe heb ik in Holland nog niet kunnen ontdekken.
Je stuk over de Filmliga is nu zoo goed als klaar, d.w.z. ik heb het eerst vertaald,
en heb er daarna met behulp van Dres normaal Deensch van gemaakt, zoo nu en dan
heeft het wel hoofdbrekers gekost! Maar nu gaat het vanavond naar de redacteur van
het blad ‘Sind og Samfund’, en dan wordt het hoogstwaarschijnlijk in het Februari
nummer geplaatst. De volgende week zal ik de man zelf ontmoeten en hooren wat
hij van de zaak vindt, waarschijnlijk ook wanneer hij een stuk over de film in
Denemarken heeft.
Het spijt me werkelijk, dat ik de Liga hier voorloopig zal moeten missen, er zal
hier in elk geval niet oogenblikkelijk een zustervereeniging zijn, ik ben wel benieuwd
of er in grootere hoeveelheid hier enthousiasme voor bestaat, enkelingen zijn er zeker,
tenminste te oordeelen naar artikelen over de film die ik in enkele tijdschriften gelezen
heb.
Maar ik moet eindigen, vele groeten, ook van Dres, die zijn gelukwenschen bij de
mijne voegt.
t.a.t. Tine
Ik hoop dat Maxim Gorki ongeschonden weer in je bezit gekomen is. Bedankt voor
het leenen!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Catharine Hansen-ter Braak (Kopenhagen)
Den Haag, 17 oktober 1938
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
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aant.
aant.
aant.

17 Oct. 1938
Beste Tine
Dank voor brief en foto's! Ik zend je hierbij het artikel over de Nederlandsche
litteratuur; het is de eenige copie, die ik er van heb, dus je wilt er zeker wel zuinig
op zijn. Mocht je er iets mee kunnen doen, dan laat ik het verder geheel aan jou over;
ik vind alles goed, als er maar niets verschijnt eer bonniers voor den dag is gekomen.
Te zijner tijd wil ik het stuk graag weer terug hebben, maar er is niet de geringste
haast bij.
Ant is vanmorgen voor haar tournee door Noord-Nederland vertrokken. Ik hoop,
dat ze zulk mooi weer zal hebben als het op het oogenblik hier is.
Het beste voor jullie beiden, en tot nader.
h. gr.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. ter Braak
H. ter Braak
aan
Menno ter Braak
Bloemendaal, [na november 1936]
aant.

Zuiderstationsweg 27
Bloemendaal
De Heer Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's Gravenhage
Geachte Heer Ter Braak
Vergun mij deze brief aan U te mogen richten. Mijn woonplaats is voor dertig
jaren in Noord Amerika en ben hier voor een tijdje op bezoek.
Toen ik ernam dat onze namen op dezelfde wijze worden geschreven, interesseerde
mij dat zeer. Voor vele jaren is het mijn verlangen geweest wat meer van de familie
te mogen weten en dacht dat U mij daar misschien aan zoudt kunnen helpen.
Ik zou het op hogen prijs stellen als ik mij bij U mag voorspreken op een tijd die
U het beste gelegen komt.
Vergeef mij deze vrijheid om aan u te schrijven.
Met de meeste hoogachting
U dienstw. D.
H. ter Braak
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Origineel: Den Haag, Letterkundig museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.G. ter Braak
J.G. ter Braak
aan
Menno ter Braak
Tiel, 6 december 1932
aant.
aant.

Tiel, 6 Dec. 1932
Beste Menno,
In de eerste plaats mijn hartelijken dank zoowel voor je felicitatie, als 't daarmee
gepaard gaand fijn cadeau van sigaren, waarvan ik alleen bij hooge feestelijke
gelegenheid zal gebruik maken waaronder o.a. behoort als ge weer eens bij ons komt
logeeren. Verder ook mede namens Lize dank voor het gezonden boek waarvan ik
nog niet voldoende gelegenheid heb gehad om nauwkeurig te lezen, doch wat ik
zeker zal doen, nadat ik de mooie kritiek in de Rotterdamsche krant heb gelezen. Ik
ben bang dat ik het niet voldoende zal begrijpen, - zal apprecieeren. Ge zijt me veel
te destructief, gooit alle normen weg, en wat komt er voor in de plaats?
Van oom Nico heb ik gekregen een boek van Stephan Zweig over Freud dat heb
ik beter kunnen begrijpen, en dat heeft mij bij uitstek geboeid. Mogelijk kent ge het
wel; ik kan het je anders ten zeerste aanbevelen; ik geloof, dat de door Freud
verkondigde theorieën zeer goed passen in jouw systeem.
We hebben de verjaardag met veel genoegen onder de oude garde gevierd. Jammer
dat je ouders er niet bij tegenwoordig konden zijn. Oom Nico vond ik wat ouder
geworden. Hij klaagt nogthans over zijn linkerarm. Als Wim eens in Eibergen komt
(bv met de Kerstdagen), dan moet hij hem ook eens onderzoeken.
We hebben gisteren zeer genoeglijk St. Nicolaas gevierd. De middag is de goede
Sint ook bij Liesje tB.H. geweest. Het was leuk om te zien hoe de kleine meid op
alles reageerde. Ze was volstrekt niet bang. De kleine Jan Adam had er nog niet veel
begrip van.
Op 't oogenblik heeft dom. van der Brugh je boek onderhanden.
Nogmaals zijn dank.
Hartelijk gegroet mede namens tante Lize. Kom nog maar eens als je lust hebt.
Je toegew. Oom Jan
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.W.G. (Wim)
ter Braak
J.W.G. ter Braak
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aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 april 1931
aant.
aant.

A'dam 27 IV 31.
Beste Menno,
‘Hampton Court’ is al een dag of tien bij Binnendijk, maar ik heb de vorige week
weinig gelegenheid gehad je mijn indrukken erover eens te schrijven; bovendien
vond ik het wel prettig die eens wat te laten bezinken, want mijn eerste oordeel over
een roman, waar ik geen vooroordeel tegen heb en die niet beneden een zeker peil
is, vind ik altijd te gunstig, waarschijnlijk omdat ik mij door bijkomstigheden laat
imponeeren.
Maar in die geval blijf ik bij mijn aanvankelijke conclusie, n.l. dat H.C. verrassend
goed is. Toen ik destijds in R'dam was, had ik juist het begin gelezen, dat ik wel niet
slecht vond, maar eigenlijk ‘Hollandsch’ in de niet volkomen gunstigen zin, alleen
geschreven vanuit een meer intelligent standpunt dan hier te lande gewoonlijk het
geval is. Ik kon toen ook niet veel anders doen dan het gegeven origineel vinden en
verder vallen over kleinigheden als b.v. de ministersnamen.
Maar bij verder lezen is mijn instelling gelukkig anders geworden. Je hebt in de
eerste plaats de techniek van het romanschrijven na het begin, waarin je misschien
nog bezig bent die te leeren, volkomen te pakken, zoodat ik op de dialoog, op de
keuze van de situaties etc. niet veel zou weten aan te merken.
Maar wat minstens even belangrijk is, de figuur van v. Haaften (ook de eerste
‘goede’ naam in het boek!) is sterk genoeg om aanleiding te worden tot
psychologische vondsten, die m.i. boven je eigen persoonlijke psychologie uitgaan,
waarmee artistiek zoo gewenscht ‘zelfstandigheid’ van de roman gewaarborgd is.
v. Haaften vind ik ook zeker de belangrijkste figuur uit het boek, of liever de best
geslaagde, beter dan Andreas, die ik meer als ‘zaakwaarnemer’ van jou in de roman
dan als volkomen reële persoonlijkheid, meer als de binnenkant dan als de buitenkant
van een mensch zie. Maar hierin ben ik natuurlijk eenigzins gehandicapt doordat ik
je ken. De verdere personen heb je m.i. terecht op de achtergrond gehouden; ik ben
even voor het eind werkelijk bang geweest, dat Eline nog een woordje zou gaan
meespreken, waardoor het boek zeker geleden zou hebben. Maar gelukkig bleek het
eind beter, dan ik me had kunnen vorstellen, misschien is het zelfs wel het beste deel
van de heele roman; het is de eenige plaats, waar ik Andreas eenigzins ‘van buiten’
kon zien.
Verder maak ik je een compliment over de elegante wijze waarop je de hoeveelheid
‘directe’ erotiek, waar een roman nu eenmaal niet buiten schijnt te kunnen, hebt
verwerkt.
Een vraag, die ik niet bevredigend heb kunnen beantwoorden, is deze. Is van
Haaften wel heelemaal een ‘einheitliche’ persoonlijkheid, of degenereert hij van een
soort übermensch in het begin (niet alleen in de oogen van Andreas!) tot een iet wat
goedkoope cynicus op het eind, om zoodoende de ontwikkeling van Andreas'
levenshouding mogelijk te maken? Maar mogelijk zoek ik hier spijkers op laag water,
om met alle geweld iets aan te willen merken.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

In ieder geval beschouw ik H.C. als een oase in de vaderlandsche romanlitteratuur,
Vera e.d. hierbij ten volle meegerekend!
Hopelijk spreken wij elkaar binnenkort nog eens.
Groeten aan Truida; excuseer mij bij haar, dat ik haar verjaardag vergat.
Gegroet,
Wim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W.F.H. (Pim)
ter Braak
Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak (Eibergen)
[februari 1909]
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Lieve Pim.
Ik mag misschien Maandag weer naar school. Deze plaat, die ik je hier bij stuur,
heb ik alleen gemaakt. Het is van: Het kleuren zonder krijt. Ik denk, dat je hem wel
aardig zult vinden. Ik dank je wel voor het aardige briefje. Opa is gisteren bij ons
geweest. Hij is gisteren <vandaag> weer weg gegaan.
Ik heb van hem een mooi groot teekenboek gekeregen, en ook een potlood met
rood en blauw. Van Tante Anna heb ik 2 gulden voor de spaarbank gekregen. Tante
Betsie gaf mij een mandje met appels, en in 1 appel zaten 5 dubbeltjes.
Gegroet van Wim, Tineke, Jan en Truida
van Menno

Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak (Amsterdam)
Eibergen, 29 september 1910
aant.

29 September.
Beste Pim.
Wanneer kom je weer in Eibergen.
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Vader is vandaag naar Enschede om Olislagers te zien vliegen. De meester heeft
ons gisteren van een vlinderpop vertelt. Morgen hebben ze bij Meester hoiting vakatie.
De groeten van Vader en Moeder Wim, Tineke Jan en Truida.
Van Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak (Eibergen)
Tiel, 9 juli 1915
aant.
aant.

Geslaagd no 1!
MterBraak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak
Tiel, 9 oktober 1915
aant.
aant.

Tiel, 9 Oct./15
Amice (vocativus) Pime!
Salutem! Ik maak het goed in Theole. Er zijn veel leuke jongens, maar ze halen
toch niet bij jou. De kermis gaat door, dan kom ik dus in Eibergen; leuk voor me.
Wij hebben Stegmann als grammatica en Rogge en Smit als vertaalboek. We zijn
aan de derde declinatie en de derde conjugatie. Ik vind Latijn een erg leuke taal,
ofschoon moeilijk. Heb je al onvoldoendes gehad? Ik gelukkig nog niet, behalve een
4 voor Fransch. De andere vakken heb ik allemaal goed.
Ik heb tegenwoordig vioolles van een juffrouw. Viool is veel moeilijker als piano
omdat je de tonen maken moet met je vingers. Krijg jij nog een of andere muziekles?
Ik kom Zaterdag misschien met de fiets van Zutphen, en Wim komt me
waarschijnlijk wel een eindje tegemoet. Het is nog wel leuk, en vacantie tusschen
de groote en de Kerstvacantie.
Nu, doe vooral de groeten aan Jan Huinink en Jan Konijnenburg.
tot Zaterdag
appello Mennonem. (3e decl.)
Origieel: particuliere collectie
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Menno ter Braak
aan
W.F.H. ter Braak (Hengelo)
Tiel, 22 maart 1916
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel, 22 Maart 1916
Menno ter Braak.
Gymnasiast
Tiel.
Beste Pim!
Ik heb je in dit kwartaal nog niet geschreven en wil me nu eens van die plicht
kwijten. Ik hoop, dat je het goed maakt. Ik heb gehoord, dat je het niet zoo aardig in
Hengelo vindt, och, maar dat kan zoo weer veranderen. - ik heb nu al mijn hoop, op
de groote Vacantie gezet; de Paaschvacantie is maar zoo'n tusschenwerpsel. Wat
hebben we fijne fietstochten gemaakt, hé, je weet wel, vooral toen we buiten aten
bij Bredevoort. Ik hoop, dat dat deze vacantie ook weer zal gebeuren. Bestaat het
Boschfort nog? Ik hoop van wel; wat hebben we pleizier gehad bij het omhalen van
die boomen. Ik heb wel zin, om er in de Paaschvacantie weer heen te gaan.
De Fietsclubkwestie moesten we eindelijk eens uitmaken. In de Paaschvacantie
moeten we beslissen, of de club zal voortbestaan of niet. Ik ben er sterk voor van
wel; we konden eindelijk wel eens tot een fietstocht in de groote Vacantie zien te
raken. We moesten dan natuurlijk allemaal nog wat in de kas bijleggen. Oom, Nico,
bij wien ik Zondag geweest ben, is ook voor een voortduren van de club.
Zondag ben ik in Nijmegen geweest en met oom Nico heb ik daar een prachtige
fietstocht gemaakt. Bij Nijmegen is het dan ook prachtig.
Hoe ver zijn jullie in Rogge-Smit? Wij zijn nu al aan thema 109 toe. Ik vind het
wel een aardig boek, heelemaal niet saai. Waar zijn jullie met grammatica, spes
patriae?
Zooals ik je misschien verteld heb, hebben we hier een vereeniging, ‘Inter Nos’,
die een gezamenlijk blad schrijft. Ik heb de eer hoofd-redacteur te zijn, Frans
Goldenberg presideert de vergaderingen, Piet Bomli is secretaris-stenograaf. Het is
erg gezellig, want daardoor raak je meer met elkaar vertrouwd.
Ik heb in Tiel een goede vriend, Frans Goldenberg. Hij zal in de groote Vacantie
wel een weekje komen logeeren. Het is een heel aardige jongen, maar
Pimus optimus amicus est.
Na deze ontboezeming wil ik je nog vertellen, dat het prachtig weer bij ons is
geweest, maar vandaag regent het, dat 't giet.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ik zou Zaterdag naar een bal geweest zijn, maar het is door de vele zieken
uitgesteld.
Ik doe tegenwoordig veel aan schaken. Bovendien hebben F. Goldenberg en ik
een nieuw spel bedacht, dat ‘Proelium’ heet. Salutem. Val?
Nu, groeten aan je vader en moeder en [Bensy] van
MterBraak
discipuli gymnasii Theoliensis
tot de Paaschvacantie!
p.s. doe vooral de groeten aan J.t.B-H. Bedank hem voor zijn brief s.v.p.
M.t.B.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - L.P.J. Braat
Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
Den Haag, 23 april 1936
aant.

23 April 36
W.S.
Hoezeer ik je uitnoodiging ook op prijs stel, ik zie onmogelijk kans om binnen
afzienbaren tijd een stuk over Ortega te schrijven. Algemeene dingen heb ik er al
meerdere malen over gezegd, en ik zou dan in onnoodige herhalingen vervallen,
terwijl mij voor een serieuzer studie de vereischte vrijheid van beweging momenteel
helaas ontbreekt. Tot mijn spijt kan ik dus niet aan je verzoek voldoen.
vr. gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
[29 november 1937]
Amice,
Hierbij, volgens afspraak met Greshoff, een foto en een bijschrift voor K.K.K.
Gaarne proef van den tekst, als je die nog mee kunt nemen; zij is actueel!
vrgr. H,
Menno ter Braak
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Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden
geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29,
1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.

Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
Den Haag, 1 december 1937
Amice
Eergisteren vond ik je aangetekend expresse? met bijschrift, die je zeker wel
hebben bereikt, het kostte mij eenige moeite om het origineel van de foto te
bemachtigen, maar ik slaagde er tenslotte toch in.
De International Press Photo Service J.L. Bak, Noordblaak 21, Rotterdam, deelt
mij nu mede, dat de kosten van dezelfde foto bedragen 5. Zou je mij nu misschien
het genoegen willen doen dit bedrag op de girorekening dier heeren te storten? Met
vermelding van: voor foto geleverd aan dr. M. ter Braak. Het nummer is 249541.
Bij voorbaat dank. Op honorarium maak ik verder geen aanspraak, want ik wil je
budget niet onnoodig belasten,
v. gr. t.t.
Menno ter Braak
Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden
geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29,
1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.

Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
31 januari 1938
Amice
Van de tooneelspelers en hun getwist blijf ik eerbiedig verre. Het is mij
onverschillig, wie er in den Stadsschouwburg gaat zetelen, als het mijn avonden als
criticus maar niet te erg vergalt.
Wien aan te raden? Zou het misschien iets zijn voor Chr. de de Graaff van het
Hbl.? Hij is zeer geïnteresseerd in tooneel en bovendien ter zake kundig.
Ik hoop vandaag of morgen mijn Saenredamstuk te schrijven.
v.g. t.t.
Menno ter Braak
Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden
geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29,
1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.
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Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
12 februari 1938
Amice
Je hebt mij destijds toegezegd, dat de foto van mijn artikel in KKK omgaan zou
worden voldaan aan het bureau, dat hem geleverd had. Blijkens den brief, dien ik
heden ontving, is dat niet geschied. Zou je het alsnog omgaand even in orde willen
maken?
m.v. gr.
t.t. Menno ter Braak
Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden
geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29,
1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.

Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat
Den Haag, 3 oktober 1939
aant.

3 Oct. 1939
Amice,
Het idee van een ‘oorlogsnummer’ lijkt me zeer geslaagd. Maar ik weet niet, of
ik vóór 10 Oct. iets kan schrijven, dat daarvoor geschikt is. Reageeren op den oorlog
zal ik stellig pas jaren na dato, en wat ik nu afreageer is niet veel anders dan
voorloopige woede tegen Hitler. Maar daaraan heeft een tijdschrift niets. Ik heb wel
een soort journaal geschreven tijdens de eerste oorlogsweken, maar dat is ongeschikt
voor publicatie, afgezien van een paar pagina's, die ik al aan Groot Nederland heb
afgestaan.
Zoo staat het. Mocht ik plotseling nog een idee krijgen, dan zal ik je omgaand
waarschuwen, maar veel hoop heb ik niet.
vr. gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Die Brandwag
Die Brandwag
aan
Menno ter Braak
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Johannesburg, 12 april 1939
aant.

12 April 1939
Dr. Menno ter Braak,
Kraayenlaan 36,
DEN HAAG,
NEDERLAND.
Geagte dr. Ter Braak,
Na 'n gesprek met prof. dr. C.M. van den Heever war u naam by ons genoem het,
wil ons u hiermee u waardevolle medewerking met DIE BRANDWAG vra. Die
belangstelling in Suid-Afrika in die Nederlandse taal en gedagtelewe neem verblydend
toe en ons wil besonder graag daardie beweging tot nouer verwantskap aanmoedig
en bevorder deur gereeld artikels oor die Nederlandse letterkunde en strewe in DIE
BRANDWAG te plaas.
Sou dit vir u moontlik wees om ons bv. eenmaal per maand van 'n vaste brief uit
Nederland te bedien? Die keuse van u stof word begryplikerwyse geheel aan u
oorgelaat maar ons sou dit geweldig hoog waardeer en u sou trouens die
Afrikaanslesendes 'n groot dienst daardeur bewys, indien ons gereeld so 'n brief van
u sal kan plaas. Graag verneem ons u antwoord so spoedig moontlik.
Met agting,
Die Uwe,
A.M. van Schoor
REDAKTEUR
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Die Brandwag
aan
Menno ter Braak
Johannesburg, 2 mei 1939
aant.

2 Mei 1939.
Dr. Menno ter Braak,
Kraaienlaan 36,
DEN HAAG.
Hooggeagte Doktor,
Ons dank u baie hartlik vir u vriendelike en gewaardeerde brief van die jongste
datum. In antwoord op u vrae kan ons u net kortliks meedeel dat DIE BRANDWAG
'n algemeen-kulturele Afrikaanse weekblad is wat veral besonder wyd-verspreid in
Transvaal en die Vrystaat gelees word. Ons geniet die medewerking van alle
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Afrikaanse skrywers, veral prof. dr. C.M. van den Heever, wie se werk gereeld in
ons blad verskyn. Ons het ons in die afgelope twee jaar besonder daarvoor beywer
om die bande met Nederland en Nederlands te versterk en tot sover het ons feitlik
weekliks kort aantekeninge van W. Hessels, die Nederlandse digter, tans woonagtig
in Pretoria, geplaas, hoofsaaklik oor literere aangeleenthede. Die aantekeninge wil
ons besonder graag aanvul met 'n maandelikse brief uit u pen, by voorkeur van
algemeen-kulturele strekking. So 'n brief moet uit die aard van die saak 'n inniger en
deurgrondender Nederlandse karakter hê en van veel hoër waarde wees as enige
aantekeninge wat hier in Suid-Afrika geskryf word.
By benadering sou u brief 'n lengte van omtrent 2,000 tot 3,000 woorde moet hê.
Sou 'n honorarium van £3.3. per brief u geval?
Besonder graag verneem ons ten spoedigste verder van u.
Met die meeste hoogagting,
Die uwe,
A.M. van Schoor
REDAKTEUR.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Redactie die Brandwag
Den Haag, 26 mei 1939
aant.

Den Haag, 26 Mei 1939
Redactie DIE BRANDWAG
Pleinstr. 3
JOHANNESBURG
Mijne Heeren
In antwoord op Uw vriendelijk schrijven van 2 Mei deel ik U mede, dat ik gaarne
accoord ga met de door U aangeboden voorwaarden. Door omstandigheden was ik
niet eerder in de gelegenheid U te schrijven, waarvoor mijn excuses.
Ik zal U volgens onze afspraak dus, te beginnen met Juni, maandelijks een brief
zenden tusschen de 2000 en 3000 woorden over een algemeen-cultureel Nederlandsch
onderwerp (ev. met ‘uitstapjes’ wellicht naar verwante Europeesche gebieden). Dezen
brief doe ik U per luchtpost toekomen. Het honorarium bedraagt £ 3.3. per brief,
welks overmaking ik geheel aan Uw beschikking overlaat. Ik stel mij voor in deze
brieven een overzicht te geven van de cultureele structuur van het Nederlandsch
leven in verhouding tot het Europeesche, door telkens andere aspecten naar voren te
brengen. Natuurlijk zal ik daarbij rekening houden met de eischen van een weekblad.
Voorts neem ik aan, dat wederzijds tijdig wordt kennis gegeven van den wensch
om de samenwerking te beëindigen. Ik mag er zeker ook wel op rekenen, dat mij
voor mijn archief een exemplaar van Uw blad wordt toegezonden, waarin mijn
artikelen zijn opgenomen? Bij voorbaat daarvoor dank.
U ontvangt dus mijn eersten brief in het begin van Juni.
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met de meeste hoogachting,
Uw dv.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - M.R.J.
Brinkgreve
Menno ter Braak
aan
M.R.J. Brinkgreve
Den Haag, 10 april 1935
aant.

Pomonaplein 22 Den Haag
10 April 1935
Aan Dr. M.R.J. Brinkgreve
Leidscheweg 149 Voorschoten.
Zeer geachte Heer,
Uw artikel over het Nationaliteits-beginsel is voor ons tijdschrift minder geschikt,
omdat het door zijn speciale wending naar Hongarije te veel afwijkt van wat wij
onder een algemeen-culturele beschouwing verstaan.
Wij moeten het U dus terugzenden, maar blijven hopen op Uw belangstelling.
met de meeste hoogachting
voor de redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Max Brod
Max Brod
aan
Menno ter Braak
26 maart 1936
aant.
aant.
aant.

Sehr geehrter Herr Dr. Menno ter Braak,
Ich bin gern bereit dem von Ihren empfohlen Übersetzer die Autorisation zu einer
Übersetzung von Kafkas ‘Verwandlung’ zu erteilen.
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Bitte, geben Sie nur die Bedingungen bekannt. Als Verwalter des literarischen
Nachlasses von Franz Kafka komme ich Ihnen gerne entgegen und werde mich
bemühen, die Erben von meinem Standpunkt zu überzeugen.
Darf ich ein Ersuchen ausschließen: Dem Briefe an die Redaction des ‘Vaderland’,
in dem ich für Ihren schönen Essay dankte, lag eine kleine Erzählung von mir bei.
Ich wüßte gern, ob Sie angenommen ist - oder schon erschienen? Das wäre eine grote
Freude für mich! Autoren meiner Art, die jede Publikationsmöglichkeit in Deutschland
verloren haben, brauchen mehr als je Resonanz im Ausland.
Ich weiß nicht, ob Sie in der Redaktion der ‘Vaderland’ arbeiten. Bitte, meine
Kühnheit zu entschuldigen, wenn ich Sie mit obiger Anfrage belästige und auch noch
einem zweiten Beitrag, die Doppel ‘Glosse’ Bühnenperspektive, hier beilege - mit
der Bitte, sie als Redakteur des ‘Vaderland’ zu begutachten oder dieser Redaktion
weiterzugeben.
Hochachtingsvolle Grüße
Dr. Max Brod
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Brögel
Ant ter Braak-Faber (namens Menno ter Braak)
aan
G. Brögel
23 januari 1935
aant.

23 Jan. 1935
Secretariaat: Pomonaplein 22 Den Haag
Zeer geachte Heer Brogel,
Namens mijn man moet ik U de volgende adressen van auteurs mededeelen:
Marsman Oudwijkerlaan 4 bis Utrecht.
Vestdijk Daal en Bergschelaan 18 den Haag.
Brulez St. Michiels bij Brugge.
Roelants Gribaumontlaan 40 Woluwe St. Pieter Brussel
E. du Perron Rue Erlanger 17 bis parijs 16de/
Walschap Markgrave lei ? Antwerpen. (nummer onbekend; nadere inlichtingen
bij Nijgh en v. Ditmar)
Slauerhoff heeft op 't oogenblik geen vast adres, maar U kunt brieven adresseeren
aan Nijgh en v. Ditmar evenals voor de Pillecijn, waarvan het adres mij niet bekend
is.
met de meeste Hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - G. Brom
G. Brom
Aan
Menno ter Braak
Nijmegen, 30 juli 1935
aant.
aant.

Nijmegen, 30/7 '35
Hooggeachte Heer,
Veel dank voor de vriendelijke toezending van Uw kritiek en nog meer voor de
ernstige belangstelling in mijn werk. Dat U deze gedachtenwisseling op het gehalte
van Vondels en mijn Kerk toespitst lijkt me volkomen redelijk, zoals het me ook
voldoening geeft dat U het intellect aan het woord laat komen. Uw zwaard gaat door
de huid van gevoeligheden en het vlees van dierbaarheden tot op het been van
beginselen. Zo moet het onder mannen gebeuren. Alleen is het teleurstellend, hoe U
nog zo instinctief werkt om ‘temperament’ met geest te verwarren, en, o vrije vitalist!,
Uw individueel oordeel door vooroordelen van de massa te laten verdringen. Zou de
poort, waarmee U het Katholicisme buiten de wereld sluit, niet feitelijk de oogklep
zijn waarmee u zich zelf isoleert? Ik beveel U bij gelegenheid een studie als Fr. W.
Foerster's Autorität und Freiheit aan en breng U het persoonlijk ‘I’ in de boeken van
J.H. Neuman in herinnering. Een ridderlijk saluut!
Gerard Brom
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H.E. Bron
Menno ter Braak
aan
H.E. Bron
[1935]
aant.

Aan den heer H.E. Bron
Voormeulenweg 53
Bussum.
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.
Ingezonden zend ik U dus Uw gedichten onder dank terug.
Met de meeste hoogachting,
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namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Johan
Brouwer
Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 8 november 1933
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
8/XI 1933
Zeer geachte Heer ter Braak,
In verband met Uw benoeming tot litterair redacteur van het Vaderland wilde ik
U voorstellen een geregelde medewerking voor een rubriek ‘Spaansche en
Portugeesche letteren’.
Mag ik eens van U hooren of U daarvoor gevoelt en hoe deze rubriek zou kunnen
worden geregeld? Het Sp. en Portug. wordt helaas maar al te zeer verwaarloosd in
ons land, om van Z. Am. niet te spreken.
'k Dank U bij voorbaat voor Uw berichten.
Met Hoogachting,
Gaarne Uw dw.
J. Brouwer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 13 november 1933
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
13/XI 1933
Zeer geachte Heer ter Braak,
Dank voor Uw vriendelijken brief. Het doet me veel genoegen dat U het boek van
Ortega bespreken zult voor de N.R.C. want U zult zich er even mee verwant hebben
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gevoeld als ik. Het is een prachtige wraakneming op den horde-mensch die zich
overal lawaaierig indringt en opdringt. 't Was lastig het in het nederlandsch te
bewerken want Ortega is een rasechte ‘conceptista’ met een geheel eigen idioom, en
een vernuftig speler met begrippen en woorden.
Heel graag zal ik as. woensdag omstreeks half vier komen. Ik zal een paar
periodieken meebrengen van ‘Jong Spanje’. Ze zijn aardig, ook typographisch.
Hoogachtend,
Gaarne Uw
Johan Brouwer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 20 november 1933
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
20/XI 1933
Zeer geachte Heer ter Braak,
'k Zal Uw beoordeeling in de N.R.C. aan Ortega sturen. Dat zal hem genoegen doen.
Het is een goede aanleiding voor mij om in Sp. de aandacht op onze ‘jongeren’ te
vestigen 'k sprak daar reeds over met m'n vriend Guillermo de Torre voor den nieuwen
editie van zijn ‘Literaturas europeas de avantguardia’ (Madrid 1925). De nieuwe
druk zal ik onmiddellijk bij verschijnen ook in het Nederl. laten verschijnen. Misschien
kunt U, die er ‘in’ bent een aperçutje van de Nederl. jongere auteurs der ‘avantgarde’
geven? De Torre kent uitstekend Fransch, ik zou U met hem in corresp. Kunnen
brengen (Hij schrijft op 't oogenblik in ‘Luz’ een reeks artikelen over Den Haag die
een magnifiek staaltje van Sp. modernen stijl zijn. Hij is deze weken onze gast geweest
zooals U weet). Ik zal hem een voorloopig berichtje sturen, bericht U me dan maar
eens hoe U er over denkt.
Dit ter slechting der ‘taal-barrieres’
Met m'n groeten,
Gaarne Uw J. Brouwer
P.S. m'n ‘Kronieken’ zijn verschenen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
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Den Haag, 24 november 1933
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
24/XI 1933
Zeer geachte Heer ter Braak,
Vriendelijk dank voor Uw beide brieven en ook voor Uw bemoeiingen in zake de
bijdragen. In principe is de zaak gewonnen en ik zal naar Uw indicaties m'n
overzichten maken. Over een poosje zal ik U naar aanleiding van Figueiredo's As
duas Espahas, dat nu in het Sp. vertaald is, een overzicht geven van ‘de beide Spanjes’
waarvan deze scherpe Portugees een zuivere kijk heeft.
'k Heb aan Guillermo de Torre geschreven, hij zal U dan wel schrijven en dan
kunnen we gezamenlijk die nederl. notitie's wel in orde brengen. Ook wilde ik wat
meer over Nederl. lit. in de Sp. kranten hebben, te beginnen met Luz, waarin de Torre
een plaats heeft als U in het Vad. en de N.R.C. (behalve nu tijdens de politieke
geschillen die veel plaats opslorpen)
Ik sluit een uitknipseltje van Luz van Maandag in, U ziet Holland staat er eventjes
bij. Er ligt een groot veld van co-operatie open, ook wat vertalen aangaat, ik bedoel
nu Ned. in het Sp., al is dat zeer lastig. Enfin, qui vivra verra.
Met vriendsch. groeten en tot nadere berichten.
Gaarne Uw dw.
Johan Brouwer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 11 december 1933
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
11/XII 1933
Zeer geachte Heer ter Braak,
'k Kreeg bericht van m'n vriend de Torre dat er in zijn boek een plaats zal worden
ingeruimd voor de mod. ned. litt. Nu wacht ik eerst maar tot hij U geschreven heeft,
op 't oogenblik zijn ze in Sp. geheel met de politiek bezet.
M'n dank voor de plaats die in het Vad. is gegeven aan m'n ‘Kron. v. Sp. Soldaten’.
Is het verslag van Uw hand?
In verband met den tentoonstelling te Brussel bij de herdenking van Doña Isabel
Clara Eugenia, de dochter van Ph. II en landsvrouwe der Nederlanden, zou ik een
feuilleton willen schrijven dat wellicht beter in de N.R.C. kan komen. Aan wien moet
ik het dan sturen? (afmeting: flink feuilleton zondagmorgenblad bv.)
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Ik dank U bij voorbaat voor Uw inlichting.
Met Hoogachting groetend,
Gaarne Uw J. Brouwer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 15 december 19[33]
aant.

15/XII
Zeer geachte Heer ter Braak,
Dank voor uw brief. Dat is prettig dat U hier zoo dicht bij komt wonen, zoo spoedig
U gevestigd bent zullen wij U en Mevrouw ter Braak een bezoek komen brengen.
Hierbij Doña Isabel. Als U het geschikt vindt, plaats U het dan voor den 23en?
Het is naar Uw ‘recept’, d.w.z. makkelijk te lezen en niet tè populair. Ik heb liever
niet dat er stukken uitgaan, als U het niet ineens of in tweeën kunt plaatsen, maar het
zou moeten verknippen heb ik het liever terug en geef het aan de ‘Lokale Pers’ welke
vereeniging me om geregelde medewerking heeft gevraagd.
Die romant. platen heb ik in Cortés genomen om te laten zien hoe de sp. romant.
school de conquista heeft gezien. Oude prenten van me mislukten voor de reproductie.
Ook moet men met het publiek rekenen.
Met vriendsch. groeten
Gaarne Uw
Johan Brouwer
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
[26 januari 1937]
aant.
aant.

26/
Zeer geachte Heer ter Braak,
Dank voor uw brief. Een sober verslagje van m'n avontuur komt w.s. deze week
in den H.P. Als het er onverkort inkomt zult U zich misschien m'n opmerking in den
trein herinneren.
Dank voor uw bespreking. Wat die pers. vrnw. aangaat, dat is een zeer geschakeerd
en vernuftig spel van Ribeiro waarbij hij de - vele - Portug. nuances gebruikt om -
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bijv. het dan weer zich geven dan weer z. terugtrekken van Max. aan te duiden. Ik
begrijp dat ik dit anders had moeten weergeven.
Het weggelatene is onbelangrijk, zelfs storend. 't Zal wel in de IVe druk geschrapt
worden
Verder enkele voorstellen van mij, die ik U wel eens zeg
Met hoogachting enz.
uw J.B.
Origineel: particuliere collectie

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
5 maart 1937
aant.
aant.

5/III
Persoonlijk.
Zeer geachte heer ter Braak,
Dank voor uw beide briefjes. Het artikel heb ik inmiddels gelezen.
Ik zou er in hetzelfde nummer gaarne op geantwoord hebben, nu mij die
gelegenheid niet is gegeven zal ik er niet op antwoorden. Hoe men dit zwijgen uitlegt
is mij vrij onverschillig, in de gegeven omstandigheden.
Breekt u zich niet het hoofd over psychol. paradoxen, in dit geval zijn die er niet!
Zeer ws. komt Prof Gaos, een Sp. philosoof van beteekenis, in ons land (als men
hem binnenlaat. Hierover bij gelegenheid nader) Hij zal dan voor ons Comité in
Amsterdam spreken.
Met hoogachting en vr. gr.
J. Brouwer
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Johan Brouwer
Den Haag, 6 maart 1937
aant.

Den Haag, 6 Maart 37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Brouwer
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Uw briefje van gisteren heeft mij zeer verbaasd en pijnlijk teleurgesteld. Het is
mij volkomen onbegrijpelijk, waarom U niet op de zeer serieus gestelde en
overdonderend gedocumenteerde beschuldigingen van De Jong wilt ingaan en waarom
U zich terugtrekt achter een volkomen fictief argument, n.l. de gemankeerde
gelegenheid om in hetzelfde nummer te antwoorden. (Ik meen, dat ik U kan garandeeren, dat de redactie van Gr. Ned. U alle gelegenheid om te antwoorden zou geven,
indien U dat verlangde, en indien U dat prefereerde boven repliek in een dagblad).
U zegt, dat het U onverschillig is, hoe ‘men’ dit zwijgen uitlegt. Onder deze ‘men’
schijnt U dus ook te begrijpen de menschen, die Uw persoonlijkheid en vooral Uw
houding in het Spaansche conflict tot dusverre hoog gewaardeerd hebben, en waartoe
ik zelf mij reken, want U bepaart mij, zelfs in dit persoonlijk schrijven, ook de
geringste explicatie omtrent deze beschuldiging van ordinaire valschmunterij ten
gunste van paters en nonnen, en andere artikelen, waarvan De Maasbode meer
verstand heeft dan ik. Als Ribeiro deze wonderlijke verdraaiing van zijn tekst heeft
bevolen of gesanctioneerd, heeft ‘men’ m.i. recht dat tot in details te weten; door te
zwijgen blameert U niet alleen Uzelf (waartoe U het volste recht hebt), maar ook
Ribeiro (waartoe U niet het recht hebt). Wanneer ‘men’ (inbegrepen ik) uit Uw
zwijgen de conclusie trekt, dat U Ribeiro hebt vervalscht om geen ‘aanstoot te geven’
aan de benepenste roomsche mentaliteit hier te lande, geven de feiten ‘men’ (mij)
gelijk.
Ik zou op dit alles niet nogmaals zijn ingegaan, als ik niet een consequentie uit
deze questie moest trekken. Ik heb n.l. met U zitting genomen in het Comité tot
Ve[r]breiding van Spaansche Cultuur. Wanneer U aan uw standpunt, inhoudend dat
U noch aan ‘men’, noch aan de leden van dat Comité een explicatie schuldig bent,
vasthoudt, zal ik mij uit dit Comité terugtrekken. Het lijkt mij n.l. van het grootste
belang, juist in deze omstandigheden, dat inlichtingen over Spanje niet worden
verstrekt door een Comité, waarvan ‘men’ terecht kan zeggen, dat er
tekstmanipulatoren in vertegenwoordigd zijn; zoodat ‘men’ op grond daarvan zich
het recht zal aanmatigen, aan informaties van die zijde te twijfelen.
Mijn gedragslijn zal dus de volgende zijn. Als ik van U geen bericht heb voor
dinsdag a.s., dat U Uw houding wijzigt, zal ik aan het A.N.P. de simpele mededeeling
afgeven, dat ik mij uit het comité terugtrek; zonder verdere toelichting, de groote
‘men’ heeft hiermee m.i. inderdaad niets te maken. Alleen voel ik mij verplicht om
den voorzitter en den heer Semprun zoo beknopt mogelijk in een zuiver particulier
schrijven te laten weten, welke mijn motieven zijn; ik zal op het particuliere van die
toelichting den nadruk leggen.
hoogachtend,
Doorslag onbekende bezorger: particuliere collectie
Origineel: ?

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 7 maart 1937
aant.
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aant.
aant.
aant.

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176
7/III 1937
Zeer geachte Heer ter Braak,
Laten wij de zaak kalm bekijken. Een maand geleden bereikte mij de
triom-fantelijke geruchten van een ‘vernietigenden aanval’ op mijn vertaling van
Ribeiro. Geers heeft voor mij tot tweemaal toe in den eersten dagen van Februari het
‘droit de réponse’ gevraagd in hetzelfde nummer waarin de critiek zou verschijnen,
dit vanwege de tijdsomstandigheden, om legendevorming te voorkomen. Ik zei met
een halve blz. desnoods met een kwart blz. te kunnen volstaan. Men heeft dit
geweigerd, hoewel men wist dat het hier een tekstkwestie betrof. Ik overwoog
(herinnert U zich ons gesprek in den Sp. legatie waar ik U in substantie inlichtte)
een berichtje te geven aan het A.N.P. bij het verschijnen van het artikel maar heb
hier van af gezien omdat het blijkt dat men aan het schandaal de voorkeur gaf boven
gelijktijdige weerlegging - welke in twee zinnen is samen te vatten.
Nu de feiten: I De heer de J. heeft gewerkt met een tekst die niet vaststaat, en hij
wist dit. Dit is in strijd met de wetenschap en het algemeen schrijversfatsoen.
II Een vertaling is wat den principieelen kant betreft de zaak van den auteur, den
vertaler en den uitgever. Een vierde kan hierover niet spreken zoolang hem niet alle
stukken zijn voorgelegd.
III Wat den technischen kant betreft, het kan bekend worden geacht - ziegeschriften
in dezen van mijn hand - dat ik sinds jaren in nauw contact met Portugal sta, ik heb
daar gereisd en gewerkt. Ben bovendien litterator met een dubbel doctoraat en mag
dus in staat worden geacht een tekst te vertalen. Als ik dus japon voor ketting zeg
(en dit geeft een zin) mag daar goede reden voor zijn.
IV Het kan bekend worden geacht dat ik mezelf durf te zijn en onafhankelijk mijn
weg kan gaan op gevaar van vrijheid, leven of goeden naam te verliezen. Men zij
dus niet overijld in eenige beschuldiging in dezen, mijn staat van dienst en
levensgeschiedenis kunnen niet over 't hoofd worden gezien.
Wanneer ik in zulke omstandigheden niet tijdig de gelegenheid krijg een
verreikende beschuldiging te weerleggen - een beschuldiging die Gij gelijkstelt met
valsche munterij en erger - dan is het mijn goede recht daarna te weigeren voor een
geïmproviseerden rechterstoel te verschijnen van Jan Publiek als de ‘stemming’ is
gemaakt. Ik zwijg dus, en zal zelfs blijven zwijgen als - wat ik mogelijk acht - Ribeiro
me zou verloochenen - in de gegeven omstandigheden. De zekerheid dat ik het
gekrakeel met één beweging zou kunnen doen ophouden zal mij weerhouden deze
beweging te maken. Overigens, er zijn op 't oogenblik belangrijker dingen dan het
bewust ontketende stormpje.
Deze dingen zijn m.i. zoo evident dat ik, na mijn gesprek met U destijds, dit niet
meende te behoeven te herhalen. Uw ultimatum verbaast mij dus. Indien echter alle
vermelde punten voor U zonder waarde zijn, dan zal ik geen poging doen mij te
rechtvaardigen. Zoals steeds ben ik bereid de consequenties van mijn daden of houding
te aanvaarden.
Hoogachtend
J. Brouwer
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Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Johan Brouwer
Den Haag, 10 maart 1937
aant.
aant.

Den Haag, 10 Maart 37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte heer Brouwer
Uw briefje maakt voor mij de zaak niet duidelijker. Blijkbaar bestaat er tusschen
onze opvattingen an consequenties aanvaarden voor daden of houding een vrij scherpe
tegenstelling. Ik begrijp n.l. in het geheel niet, waarom U, wanneer het U twee zinnen
kost de aanval van De Jong te pareeren, die twee zinnen achterwege laat, terwijl U
ze overal geplaatst kunt krijgen. Dat De Jong of Groot-Nederland ‘schandaal’ zouden
hebben willen maken, lijkt mij ook geheel onjuist. Het is nu eenmaal usance om een
artikel over een vertaling te publiceeren, zonder dat daaronder direct een nawoord
van den vertaler staat: dat U van dit artikel nu toevallig bij geruchte wist, doet niets
ter zake.
U zult mij dus ten goede moeten houden, dat ik het artikel van De Jong blijf
beschouwen als onweerlegbaar. Hoezeer mij dit spijt, heb ik U al geschreven. Mocht
mijn vorige brief een ultimatum-toon hebben gehad, dan heb ik mij in den toon
vergist, want de eenige bedoeling was U te verzoeken om een persoonlijke verklaring,
die mij in staat zou stellen mijn meening over Uw integriteit als publicist te
hand-haven. U wilt of kunt mij die niet geven: a la bonne heure, ik zal verder over
de quaestie niet meer spreken. Mijn plan om uit het Comité te treden heb ik laten
varen; het lijkt mij niet het geschikte moment om een zaak te benadeelen door een
verschil van meening tusschen personen. Dat er van persoonlijke relatie in deze
omstandigheden bezwaarlijk sprake kan zijn, zult U echter natuurlijk met mij beamen.
Nogmaals, het spijt mij, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan deze.
Ten overvloede vestigde iemand dezer dagen mijn aandacht op een critiek van
Jos. de Gruyter over Uw ‘Cortez’. Ik ken De Gruyter vrij goed en weet, dat hij een
absoluut betrouwbaar mensch is (De Jong ken ik niet). Ik zou U, wanneer U de
geheimzinnigheid niet prefereerde, gevraagd hebben, wat er van die critiek waar is.
hoogachtend,
Doorslag onbekende bezorger: particuliere collectie
Origineel: ?

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak
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10 maart 1937
aant.
aant.
aant.
aant.

10/III
Persoonlijk.
Zeer geachte heer ter Braak,
Dank voor uw brief. Uw vorige brief was kwetsend door toon en bewoordingen.
Mij heeft de affaire Ribeiro zeer pijnlijk getroffen. Ten eerste, de heer de J. is pas
drie jaar geleden in Coimbra op een zomercursus wat Portugeesch gaan leeren, hem
paste dus in een onzekere zaak als beginneling eenige bijzondere voorzichtigheid.
Hij had mij een briefkaart kunnen schrijven en naar de juiste strekking van m'n
voorbericht kunnen vragen. Ik zou hem dan aangetoond hebben dat de verzoeken
van Ribeiro en my uitgegaan waren, dat de bedoeling van ons beiden was hem in
een zoo groot mogelijke ned. kring bekend te maken, zonder dat dit zijn werk
wezenlijk raakte. Ribeiro heeft ontzaglijk aan dit boek gewerkt (vgl. 1e oorspr.
Spaansche en 3e ed.)
Zelden is een boek met meer zorg en studie vertaald. Ik heb Macario overal
gevolgd, heb zelfs dien autotocht goeddeels (in 't donker) gemaakt enz. Hoe weinig
het boek ‘verminkt’ is blijkt uit uw eigen critiek.
Soit. Wat m'n Cortés betreft, die is woord voor woord verantwoord zie de noten. Hy
berust op contemporaine gegevens. De Kathol. hebben het gewraakt als te
nietzscheaansch. Zij hebben dat goed gezien. Ik teeken Cortés als den heros.
De Gruyter, kenner van den mexic. archaeologie, ziet in Cortés c.s. de barbaarsche
vernielers. Hij kàn mijn bewondering niet deelen, hij wraakt mijn werk, maar kan
het - als historie der conquista - niet weerleggen.
Mijn opm. over Machiavelli zal door ieder die hem zelf kent gedeeld worden, M.
was een integer man.
Alexander VI was een groot vorst, (diplomaat) grondlegger van de pauselijke
macht v.d. modernen tijd. Ieder modern historicus kàn dat weten. Deze opmerkingen
worden beiden door de G. als uitingen van oppervlakkigheid gebrandmerkt. Onkunde
zijnerzijds. Vraagt U hem zelf zijn artikel (Weekbl. Christend. en Cultuur najaar
1934? geloof ik. Ik heb het niet bij de hand)
Overigens dit: ik ben de laatste maanden in het openbaar en in 't geniep zoo vinnig
en grievend bestreden dat ik ook daarom post factum de J. niet met de stukken
weerleg. Ik ben het moe.
Hoogacht[end] B.
Origineel: particuliere collectie

Johan Brouwer
aan
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Menno ter Braak
[14 maart 1937]
aant.
aant.

14/III
Zeer geachte Heer ter Braak,
'k Heb aan Groot-Nederland de volgende mededeeling gedaan, en verzoek U daar
kennis van te nemen:
Inzake critiek op vertaling van ‘De man die den duivel doodde’ verwijs ik naar
mijn voorbericht. Verzoeken tot wijzigingen zijn uitgegaan van auteur en vertaler.
De vertaling is slechts te beoordeelen als men den tekst kent welken de vertaler heeft
gebruikt. Het is een zeer ernstige fout van den heer de Jong dit over het hoofd te
hebben gezien. Den vertaler treft geen enkel verwijt van willlekeur in dezen.
Hoogachtend
J. Brouwer
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Carry van
Bruggen
Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak
Laren, 24 december 1927
aant.

Laren NH, 24.12.27
Waarde heer ter Braak.
Het was óók wel omdat ik geen tijd had (heb!) maar niet daarom alleen, dat ik U
geen commentaar op Uw beschouwing over ‘Eva’ schreef -, het was ook hierom, dat
ik [niet] altijd precies Uw bedoeling begreep (begrijp!), waarschijnlijk omdat ik niet
volkomen vertrouwd ben met Uw terminologie, en met Uw interpretatie van de mijne.
Ik nam (neem!) mij dus voor, U te vragen, na Uw promotie - dit uitstel niet voor mij,
maar voor U - eens over een en ander met mij te komen praten. En doe dit bij deze.
Weet U wel, dat ik altijd, van lang vóór ‘Heleen’ af, heb geweten dat ik ‘anders dan
de anderen’ was, dan de andere schrijfsters, en dat ik altijd ook heb gehoopt, dit
anders-zijn te kunnen uiten op een wijze, die in de eerste plaats mijzelf bevredigen
zou? Daarom ben ik zoo gelukkig met ‘Eva’-, met het mensch, omdat ik er geen
einde, doch een begin in zie.
Met vriendelijke groeten
Carry van Bruggen

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Dit tot Uw troost: ik ben al bezig aan de correctie van de 2e druk van ‘Eva’...
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak
Laren, 28 december 1927
aant.

Laren NH, 28-12-'27
Wat is de jeugd toch redeloos! Als U eenmaal mijn eerbiedwaardigen leeftijd zult
hebben bereikt, schrijft u óók geen commentaren meer, zelfs niet op belangrijke en
ernstige critieken over Uw werk. Geloof mij nu -, en herdenk mij, als het eenmaal
zoo ver zal zijn. Maar die samenkomst komt in orde, het is heusch met mij zoo
moeilijk niet. Dus schrijf maar gauw. Zoo moeilijk als het is, een brief van mij los
te krijgen, zoo makkelijk ben ik te vinden voor een leerzaam en gezellig onderhoud.
Tot spoedig dus -, desnoods in Amsterdam, in de Bodega!
Uw dv. Carry van Bruggen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Carry van Bruggen
Eibergen, 29 december 1927
aant.

Zeer geachte Mevrouw Pit
Uw briefjes mogen kort en met moeite aan Uw pen ontwrongen zijn, ze zijn tevens
dermate prettig-agressief, dat ik me aan mezelf verplicht voel op Uw laatste antwoord
nog even terug te komen, op gevaar af, dat U mij voor een querulant zult gaan
verslijten. Het spijt mij, dat ik op U den indruk gemaakt heb U met alle geweld een
schriftelijke commentaar te willen ontrukken, want dat was mijn bedoeling niet; zelfs
mijn redelooze jeugd begrijpt wel, dat Uw tijd voor commentaren-op-commentaren
te kostbaar is. U moet mijn aanvankelijke onbescheidenheid echter om twee redenen
willen verontschuldigen. In de eerste plaats heb ik U mijn critiek voor den druk in
onvolkomen staat toegezonden, tegen vastgeroeste instincten in, omdat ik haar,
gesteld, dat zij volgens Uw oordeel totaal de plank misgeslagen had, zou hebben
omgewerkt... hetgeen ik nu achteraf tòch gedaan heb. In de meeste gevallen ben ik
zoo bescheiden niet en kan mij de repliek van de becritiseerden, die eventueel na de
publicatie verschijnt inwendig weinig schelen. In dit geval was dit dus anders, zooals
U trouwens uit mijn eerste brief zult hebben begrepen. - In de tweede plaats ben ik
zelf zoo verschrikkelijk belust op briefschrijven en zoo slecht van de tongriem
gesneden, dat ik het gemakkelijkst anderen attaqueer en mijzelf verdedig op papier,
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dat niet met een onmiddellijk antwoord klaar staat. Ik geloof, dat U deze voorkeur
voor schriftelijke disputaties meer op rekening van mijn sterke secundaire reactie,
dan op die van mijn jeugd moet schrijven. (Dat blijkt misschien ook wel uit volkomen
‘redelooze’ antwoorden als deze, die geen enkele bepaalde inhoud hebben en toch
geen rust laten voor ze geschreven zijn.) Ik vrees dan ook ernstig, dat ons onderhoud
van mijn kant noch ‘leerzaam’noch ‘gezellig’zal zijn, en dat de stroom van
argumenten, die ik U zal onthouden, U misschien toch nog in een brief zal moeten
worden opgezonden... na afloop! Hoewel ik U beloof, dat ik alles zal doen, om U
niet op die unfaire manier van den wal in de sloot te helpen!
Dit dan ter verontschuldiging van mijn verzoek om Uw commentaar. U zult er
wel niet uit willen lezen, dat ik dat verzoek nog eens herhaal; want ik begrijp zelf
ten volle, dat het onbescheiden was. Paedagogisch is het bovendien heel nuttig, als
ik mij aan uw mondelinge slagvaardigheid waag. Zelf heb ik alleen het vage gevoel,
dat het lot mij zal toebedeelen in der eeuwigheid commentaren en desnoods
commentaren-op-commentaren te schrijven, vanwege de secundaire reactie.
U hoort dus in Januari wel van mij.
Gaarne Uw dv.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Laren, 16 januari 1928
aant.
aant.

Poor boy -, ik bedoel: Waarde heer ter Braak -,
is het heusch zóó'n corvee? ‘Om mijn belofte gestand te doen.’ O neen, ik lees al
beter: de aankondiging is het gestand-doen der belofte. Alzoo: Morgen Dinsdag.
Woensdag kunt u niet. Donderdag kan ik niet. Kunnen we Vrijdag beiden? Kom dan
Vrijdag koffiedrinken. Schrijf mij hoe laat aan het Larensch stationnetje - elk kwartier
een trammetje uit Hilversum, (spoorweg oversteken, vlak bij station) - dan haal ik
U even af. Goed?
Carry Pit
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Laren, 26 januari 1928
aant.
aant.
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Ik heb die Vrije Bladen opgeborgen, om ze je te kunnen teruggeven -, maar blijkbaar
zóó goed, dat ik zelf niet meer weet waar. Maar in elk geval kan ik wel een nieuw
ex. krijgen bij Em. Q. Zeg mij maar even, welke aflevering het was. Dank voor je
brief. Zoo dit een secundaire reactie is, dan laat ze toch aan snelheid niet veel te
wenschen. Menigeen zou er zijn primaire voor willen ruilen -, of niet. Natuurlijk
kom je nog eens terug. Ontlast even mijn [geweten] ten opzichte van die ‘Vrije
Bladen’ -, wil je?
Hartelijke groeten,
ook van Dr. A.P.
Carry Pit
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - E.J. van der
Brugh
E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Weimar, 2 augustus 1921
aant.
aant.

Weimar, 2/8 '21
Am.
Van wege de goedkoope kronen heeft mijn vrouw in Oostenrijk herstel en troost
gezocht voor meiden misère etc., en ik heb de koffertjes gedragen. Alleen heb ik op
den terugweg een bedevaart hierheen bedongen. Die kamers te betreden is ontroerend:
van Goethe, van Schiller, van Liszt. Die mooie studeerkamers, daar zit het 'm ook
niet in... In het huis van Liszt - 3 kamers - leidde ons rond de oude huishoudster van
L. - Mijn heroworship is er niet minder op geworden.
Beste groet, ook voor de familie.
t.t. E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Tiel, 8 augustus 1921
aant.
aant.
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aant.

Tiel 8/8 '21
Beste Menno
Terug van de reis vond ik de grosze Täuschung - en je briefje. Mijn dank. Ik zal
't lezen als ik tijd heb. Nu is 't erg druk. Donderdag kwamen we thuis. 't Laatst zijn
we te Weimar geweest, waar ik Schiller's huis bezocht en dat van Goethe en dat van
Liszt: een wondermooie dag. Als je ziet hoe simpel die menschen geleefd hebben
dan doorzie je den waan der onnoozelen, die prachtige studeerkamers inrichten,
waarin ze niets doen. Er is iets ontroerends in die soberheid. Ik heb geproeft gisting
over de verhevenheid der bergen en de verhevenheid van de geest, die toch nog meer
waard is. 't Mag dan zijn dat het niet in den haak is van de ellende der valuta te
profiteeren, dat is toch ook weer niet hetzelfde wat men er als winst uit meeneemt:
een aantal diners en listige koopjes of een zekere geestverheffing. Mij is het laatste
zeer meegevallen. Te Salzburg bezochten we het geboortehuis van Mozart. De
vereering der Duitschers voor hun Geisteshelden is mij sympathiek. In Goethe's huis
hing ook een portret van Hegel, met een speciale opdracht van Goethe...
Op reis maakte ik kennis met een cand. philos. die journalist wordt. Ik zal hem
nog eens schrijven. Hij kortte mij de tijd toen ik 's nachts van 12 tot 4 uur in een
gangpad v.e. D trein moest staan - een zoon v.e. dominee, uit een heele
domineesfamilie maar die aan de traditie ontrouw geworden is. Als hij nu maar geen
Nietzsche wordt! Of ook dat is goed!
En toen we a.h. het station aangekomen den restaurateur vroegen wat er voor
nieuws was zeide hij: het engagement van Dr. v.d. Poll. Je ex-leermeesteres gaat dus
toch in 't huwelijksbootje. Lohengrin-Wernicke is met [onleesbaar] gevaar
weggevaren, nu komt Siegfried, de held die het aandurft. De goegemeente vindt de
geschiedenis maar matig.
Hier gaat alles weer op 't oud af - en er zijn heel weinig hotels die zoo'n mooi
uitzicht hebben als ik van mijn sober studeerhol, waar ik nu een en ander las en
bepeins voor mijn verschillende voordrachten. Amersfoort zal wel niet doorgaan,
vrees ik. Maar Barchem en Diever dan toch. De eenige lectuur in die bijna 3 weken
van de reis bestond uit Führers door paleizen en badplaatsen en een paar aardige
boekjes over Ernest Jahnn als treinlectuur. Het wordt dus tijd dat ik me weer aan
vaster spijzen gewen.
De Harz is vol van litteratuur: Heine en Goethe. Heeft je fantasie den
Hexentanzplatz al bevolkt als op een sabbath? Heb je misschien gedroomd van een
Heksenfest waar de leeraressen op bezemstelen rondzwierden en de leeraren als
hexenmeister fugeerden? Die nachtmerrie is nu voorbij, en tot de ironie van Heine
die zijn academiestad beroemd noemt om de Wurst en de professoren ben je nog niet
toe.
Amuseer je, en doe onze hartelijke groeten aan je Oom en Tante. Ik heb niet
gehoord dat er iets bijzonders gebeurt hier. Ze kunnen dus onbezwaard van hun rust
genieten.
Saluut en tot ziens
t.t. E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
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aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Tiel, 20 maart 1922
aant.
aant.
aant.

Tiel, 13/3 '21
Amice
Het tijdelijke behoort als het mindere te wijken voor het eeuwige. Het geeft dus
geen pas een voorgenomen [toetreding] tot de christelijke gemeente op te geven ter
wille van een verblijf in de meest ‘mondaine’ der Europeesche hoofdsteden. Maar
aan den anderen kant is 't ook waar, dat de eeuwigheid uit den aard der zaak niet aan
een bepaald tijdstip is gebonden en dat eene op haar gerichte handeling even goed
heden als morgen kan worden voltrokken. Wat niet wegneemt, dat deze indifferentie
ten aanzien van het tijdstip het belang der handeling zelve in geen enkel opzicht
vermindert. Ik dring er nooit op aan. De stakkerds denken anders dat 'k voor een
zaak ijver, zooals zij ieder hun particuliere stokpaardjes hebben. Maar jij weet beter
en [dus] moet je er aan denken dat je uitstel geen afstel wordt - als je ten minste niet
van opvatting verandert.
Jammer dat je Nettie v.d.B.v.E. nu niet hoort. Maar alles behoeft ook niet in 't
eerste jaar verslonden te worden. B. de Haan is niet officieel Hegeler. Hij was al
publicist toen Bolland te Leiden kwam. Maar in den loop der jaren is hij toch wel
Hegelsch angehaucht - zoo verzekert mij G.A. v.d.B.v.E. die hem veel ziet.
De Einführung van Paulsen is een aardig boek - maar niet al te wijs. Ik heb een
ex. aan Prins geleend... en verloren. Riehl ken ik niet.
Hegel zelf is moeilijk. Misschien een Religionsfilosofie met de commentaar van
Bolland, waarvan het 1ste deel maar verschenen is. Beter nog is eerst Gabler Kritik
des Bewusstseins en J.E. Erdmann Leib und Seele door te werken. Dan 't Collegium
Logicum van Bolland en dan Hegel zelf. Misschien is ook de Gesch. d. Philosophie
van Hegel wel te begrijpen, al zal juist de finesse 't dialectisch verband dat hij legt
je wel voorloopig ontgaan. Het beste is natuurlijk een cursus in de logica, d.w.z. in
de ware logica, mondeling voorgedragen. Maar het is waar ook, daar heb je al iets
van gehoord. Erdmann is een klein boekje, Gabler ook nog al bescheiden. Bolland
gaf ze beide opnieuw uit bij Adriani. Ook ‘het Verstand en zijne Verlegenheden’
van Bolland, is interessant. En dan ‘Zuivere Rede’ het standaardwerk, dat in kleinere
stukken uiteenvalt, en dus niet aan een stuk behoeft gelezen te worden...
Maar ik stop. Hartel. groet. Er is maar één wijsheid, die alles, alles laat recht
wedervaren! Saluut t.t.
E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
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Tiel, 6 februari 1924
aant.
aant.

Tiel, 6/2 '24
B.M.
Mijn dank voor de kolen vuurs die je in den vorm van een ex. van je inaugureele
rede ons hebt toegediend. Ook Kramers heeft in de redactie van P.C. zijn eerste talent
daarvoor gegeven. Jij bent verstandiger door het na je candidaats te beginnen. Geluk
er mee, en met den psalmist zeg ik: och dat men op deez' eerstelinge een oogst van
schoone artikelen zag! De hooge oomes alhier gewaagden met voldoening van dezen
nieuwen werkkring die alleen hen kon verzoenen met je wel wat ondoordacht
versmaden van de Leidsche familierelatie.
Vale, en tot ziens
t.t.
E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Tiel, 26 januari 1925
aant.
aant.

Tiel, 26/1 '25
Am.
Je bent onder een economisch gesternte geboren. In één adem kan ik je bedanken
voor je felicitatie en de toezending van P.C. dat ik zooeven ontvang, en tevens je
gelukwenschen met dezen dag. Economisch - ten minste in casu voor mij. - Eenige
vriendelijke dames en enkele heeren maakten hun opwachting op den 23ste. Straks
zal 't bij jou wel omgekeerd zijn en de meerderheid zullen wel heeren worden. Zoo
wisselt alles. Als je naar de 50 loopt is de vereering v.h. schoone geslacht minder
gevaarlijk. - Studeer Hegel maar, dat is een groote troost - al vindt Oom Nico 't een
mallemolen - waar hij niet in wil gaan zitten, en toch over redeneeren. Practische
wijsbegeerte van Prof. Wattjes, onlangs uitgekomen, is een mooi boek, zeer leesbaar
en van de ware leer.
Hartel. gr. wij varen wel
t.t. E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
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aan
Menno ter Braak
Tiel, 28 juni 1928
aant.

Tiel, 28/6 '28
Waarde Menno
Van morgen kwam het respectabele boekdeel bij mij binnen. Mijn compliment
voor het volume. Ik heb altijd respect gehad voor de kwantiteit ook. Een min of meer
juiste opmerking te maken, dat gaat nog, maar een boek schrijven, dat is nog een
andere prestatie. Ik zal het rustig lezen en er mijn gebrekkige wijsheid over Augustinus
mee aanvullen - want die schijnt er een geestelijken rol in te spelen. Mijn gelukwensch
met dit slot van je academische loopbaan of ten minste voorloopig slot.
Aan je paranymphen heb ik geschreven, dat ik het promotiediner niet zal bijwonen.
Ik heb de laatste tijden allerlei onaangename dingen te verwerken, waarvan ik me
wel niets moet aantrekken zooals goed bedoelende menschen zeggen, maar die mij
toch onplezierig stemmen. En het moet je maar overkomen! - Zoo voel ik me dus
niet in staat om op een promotiediner die stemming te helpen bevorderen, die er
behoort te wezen, en er als een oude brompot bij te zitten, daarin heb ik geen zin.
Het spijt me wel. Ik had graag eens gehoord wat je vrinden, [onleesbaar] en
[onlesbaar] daar over jou en Otto te vertellen zullen hebben. Ik had graag ook dit
gelukkig slot van je studie door mijn bijna kale hoofd en ruim 50 jaren een zeker
decorum bijgezet. Maar 't is beter zoo. Intusschen dank ik je nog wel zeer voor de
uitnoodiging, die ik zeer op prijs stel - en ik hoop dat het een dag van groote
voldoening voor je moge worden.
Vale
t.t.
E.v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak
Tiel, 6 mei 1930
aant.

Tiel 6 Mei 1930.
Waarde Menno,
Mijn dank voor Het Carnaval der Burgers, waaruit ik al eens een fragment over
een cathedraal in de Stem gelezen heb, en dat ik nu speciaal met de bedoeling om te
zien, hoe geloovigen er af komen, met attentie zal doorlezen, - alsmede voor de
vriendelijke inschrift.
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Juist heb ik gisteren avond het hier nog over je gehad met je Tante. Ze waren naar
Eibergen geweest voor een zilveren bruiloft in de familie, maar wisten niets bijzonders
te vertellen over het ontbinden van je engagement. Dat gaat ook niemand verder aan,
maar het interesseert je toch, als je beide menschen kent, al was het maar alleen al,
om te controleeren, of je kijk op de betrokken personen wordt bevestigd of
gelogenstraft. En het zijn en blijven ervaringen, die moeilijk te verwerken zijn. De
verzorging van je jongste geesteskind, dat juist het licht aanschouwd heeft, neemt
nu gelukkig je vrijen tijd in beslag. En intusschen voltrekt zich onderbewust het
proces van de assimilatie van de ervaring met je persoonlijkheid. Ik wil hopen, dat
die er geen nadeel van ondervindt.
Je hebt nog een carnaval vergeten: dat der wijsgeeren. Dat heb ik in Den Haag
meegemaakt, in den vorm van het Hegel-congres, eindigend met een diner en een
Ausflug naar de bloemenvelden. Het congres zelf was heel interessant. Je viel er
over de binnen- en buitenlandsche beroemdheden van 1ste, 2de enz. grootte. En we
zaten in de grafelyke zaal, door den minister van Onderwijs, een ex-schoolhoofd, in
een lucide oogenblik afgestaan. Daar heb ik dan de wijsheid op den troon zien zitten,
zooals Hegel eens die Weltseele door de straten van Jena te paard zag rijden. Een
zoo enorm feit, dat het alleen een tocht naar Den Haag waard was. Aan het diner
werden we weer natuurlijke menschen, al waren de speeches geestiger dan gewoonlijk.
Het totaal was een welkome verfrissching voor iemand, die niet zoo maar reisjes
naar Kopenhagen uit zijn mouw en zijn beurs schudt.
Vale
t.t.
E.J. v.d. Brugh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak
Tiel, 16 april 1935
aant.
aant.

Tiel, 16/4 '35
Amice Menno
Eindelijk heb ik de afdrukjes ontvangen, waarvan ik je er een opstuur. En ik doe
er de kroniek maar bij, al zal je dit misschien niet zoo interesseeren. Je weet al van
te voren, uit welken hoek de wind waaien zal, als ik begin te praten of te schrijven.
Maar dat geldt wederzijds. De geest spreekte vele talen. Ik voeg er in gedachten aan
toe, dat er ook een taal der gemoedelijkheid is, en een der psychologie, enz. en dan
ook nog de taal der wijsheid, en dat is dan de taal, waarvan ik mij bedien. Alles laat
zich [woord onleesbaar], dat is in zekeren zin het vermakelijke in de wereld.
Rochefoucauld heeft gezegd: qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il croit. We kunnen
voor folie lezen: hobby. Maar dan valt weer op te merken, dat het de kunst is de ware
hobby te kiezen... De eeuwige cirkelgang!
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Je familie hier heeft mij en de mijnen door een heele moeilijke week heengeholpen.
Hano heeft longontsteking, en het was heel erg. Je oom Jan en je neef Jan kwamen
beiden 3x daags en nog. Maar nu gaat het beter. - Dit zijn de menschelijke
wederwaardigheden, die men philosophisch in een bepaald hokje kan onderbrengen.
Maar ‘als het u overkomt’ om met Job te spreken, dan maak je heel wat door. En
dan is een medicus ?at??? a??? p????? a?ta???? a????...
Besten groet ook aan je Vrouw.
t.t.
vdB
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Brugmans
H. Brugmans
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 4 januari 1927
aant.
aant.

Zeer Geachte Heer
Gaarne wil ik natuurlijk Uw promotieplannen met U bespreken. Maar in de eerste
dagen zal daarvan niet kunnen komen. Deze week ben ik, ook in verband met den
dies der universiteit, zeer bezet. De volgende week ben ik uit de stad, juist als U in
Amsterdam zult zijn. En daarna vertrekt U naar Berlijn. U ziet dus, dat wij elkaar
dan[?] vrij wel [?] misloopen. Ik zie geen andere mogelijkheid dan na Uw terugkeer
uit B. Het zal allicht het beste zijn, dat U mij daarvan nog even wilt berichten.
Intusschen hoogachtend
Uw dv.
H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Brugmans
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 12 mei 1927
aant.
aant.

Zeer Geachte Heer,
Vriendelijk dank voor Uw schrijven. Tot mijn spijt kan ik U Maandag en Dinsdag
niet ontvangen. Het zal daarom wel het beste zijn, dat U Woensdagmiddag om vier
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uur even op mijn spreekuur komt in het historisch seminarium. Wij kunnen dan Uw
belangen bespreken.
Hoogachtend,
Uw dv.
H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Hajo Brugmans
Amsterdam, 21 november 1927
aant.

Amsterdam, 21 nov 27
Den Hoogel. Heer prof. dr. H. Brugmans
Prinsengracht 650
ALHIER
Zeer geachte Professor
Naar aanleiding van het gesprek, dat ik j.l. Woensdag met U had, heb ik mij tot
de Heeren Scholte en van Dam gewend. De eerste verklaarde vol te houden, dat de
Heer v.D. hem gezegd had, dat prof. Kernkamp tegen mijn artikel bezwaar had
gemaakt; daarom had hij in aller ijl met copij moeten bijspringen. Deze voorstelling
van de zaak, die ik trouwens van hem als collega niet heb kunnen wantrouwen, werd
mij door personen, die hij dadelijk na het z.g. veto van prof. Kernkamp van de gerezen
moeilijkheid in kennis had gesteld, bevestigd.
Ik heb daarop den Heer v.D. een brief geschreven, waarin ik hem de twee lezingen
uiteenzette. Den dag daarna had ik een mondeling onderhoud met hem waaraan ik
tenslotte een eind gemaakt heb, omdat het er mij niet om te doen is, in dit geval gelijk
te krijgen, terwijl het op zichzelf nauwelijks de moeite waard is. Ik voel mij echter
verplicht U het resultaat van dit gesprek mee te deelen, daar U zoo welwillend geweest
is zich voor mijn belangen te interesseeren. De Heer v.D. moest inderdaad toegeven,
dat prof. Kernkamp van het geheele artikel niets wist. Hij heeft zich dus blijkbaar
tweemaal vergist: de eerste maal, toen hij den Heer Scholte meedeelde, dat prof. K.
tegen mijn stuk bezwaar maakte, de tweede maal, toen hij U meedeelde, dat er twee
stukken tegelijk, die van den Heer Scholte en van mij, waren ingekomen. De Heer
Scholte verklaarde mij ook later nog nadrukkelijk, dat hij de critiek alleen geschreven
had, omdat Heer v.D. hem uitdrukkelijk gezegd had, dat mijn stuk niet kon worden
geplaatst, en wel door het veto van prof. Kernkamp.
Ik heb echter met den Heer v.D. afgesproken, dat wij de zaak verder zullen laten
rusten. Persoonlijk zal ik overigens op zijn tusschenkomst als redactiesecretaris
natuurlijk geen prijs meer stellen.
Nogmaals mijn hartelijken dank voor Uw welwillendheid in dezen.
Met de meeste hoogachting
Uw dv.
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Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Brugmans
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 18 juni 1928
aant.
aant.

Amsterdam, 18 Juni 1928
Zeer Geachte Heer.
De gymnasiale eindexamens geven mij toevallig een vrijen dag om allerlei zaken
af te doen, waaronder ook Uw stellingen, die mij gisteren bereikten. Ik zend ze U
hierbij terug.
I. Kan hier het woord ‘relatief’ niet worden gemist? Aan den eenen kant is
natuurlijk alle menschelijk denken relatief; aan den anderen is er een tegenstelling
tusschen ‘relatief’ en ‘algemeen’. In beide gevallen schijnt mij de toevoeging
overbodig. Overigens heb ik geen bezwaar. ‘Object’ aan het slot is natuurlijk
algemeen bedoeld, niet als speciaal veld van onderzoek.
II. Bedoelt U hiermede, dat zoodanige uitbeelding geen eigen, wetenschappelijke
waarde heeft? In ieder geval lijkt het mij dan wel noodig er een ‘uitsluitend’ of
iets dergelijks aan toe te voegen, of uit te drukken, hoe die uitbeelding dan niet
moet worden behandeld.
III. Zijn het hier niet meer ‘denkbeelden’ in het algemeen, dan uitsluitend
‘maatstaven’?
IV. Fiat.
V. Evenzoo.
VI. Evenzoo.
VII. Waarom is dat moment irrationeel?
VIII. Blijkbaar bedoelt U alleen deze termen. Dan is er geen bezwaar.
IX. Fiat.
X. Fiat.
XI. Moet prof. Stoett deze stelling nog zien?
XII. Fiat.
XIII. Fiat.
XIV. Fiat.
XV. Deze stelling kan ik niet geheel beoordeelen. Ik moet ze dus voor Uw rekening
laten.
XVI. Gebeurt dat eigenlijk wel? Mijn ervaring bij het eindexamen is, dat
litterair-aesthetische hoedanigheden worden gewaardeerd en ook wel in het
cijfer worden uitgedrukt. Maar bepaalde eischen in die richting worden niet
gesteld. Maar mogelijk is Uw ervaring anders. In ieder geval is er tegen de
stelling geen bezwaar.
Het zal bezwaarlijk zijn mij 26 Juni thuis te treffen: ik ben dan in Hengeloo voor de
eindexamens. U wilt dus het voor mij bestemde exemplaar wel even afgeven of doen
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afgeven ten mijnent. Gaarne neem ik Uw uitnoodiging voor het promotiediner aan;
het zal mij een groot genoegen zijn daar Uw oom aan te treffen.
Intusschen hoogachtend
Uw dv. H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Brugmans
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 7 juli 1928
aant.
aant.

7 Juli 1928
Zeer Geachte Heer
Naar aanleiding van Uw schrijven kan ik U het volgende berichten. Ik ben in
onderhandeling over de vertaling resp. bewerking van een Deensche
wereldgeschiedenis in het Nederlandsch. Die onderhandelingen zijn zoover gevorderd,
dat reeds vaststaat, dr. F.H. Fischer, bekend als de schrijver van een Nederlandsche
beschavings-geschiedenis, zich met de eigenlijke bewerking zal belasten, onder mijn
toezicht en dat van nog een anderen hoogleeraar. Het kwam mij voor, dat dr. Fischer
voor deze taak zeer goed geschikt is en bovendien over den noodigen vrijen tijd
beschikt.
Mocht u ter zijner tijd voor dergelijken arbeid iets voelen, dan wil ik U gaarne in
gedachten houden. Maar een dergelijke taak zou, tenminste vooralsnog, niet
vereenigbaar zijn met een leeraarschap. Vandaar dat ik allereerst dacht aan
‘Privatgelehrte’ als dr. Fischer en dr. Romein. Mocht onverhoopt een
leeraarsbetrekking zich nog wat laten wachten, dan wil ik gaarne ook aan U denken.
Intusschen heb ik gisteren over U en den heer Binnendijk aan dr. Vor der Hake te
Baarn geadviseerd. Ik kreeg den indruk, dat het daar tusschen U beiden staat. Wij
moeten afwachten.
Ik behoud de aangenaamste herinneringen aan den dag van Uw promotie: voor
mij zelf was het een groote voldoening U op zoo eervolle wijze te kunnen
promoveeren.
Intusschen m. vr. gr.
Uw dv. H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Brugmans
aan
Menno ter Braak
Amsterdam,12 juli 1928
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aant.

Amsterdam, 12 Juli 1928
Zeer Geachte Heer,
Vriendelijk dank voor Uw schrijven. Inderdaad kan ik mij begrijpen, dat de
benoeming te Baarn voor U een teleurstelling is geweest. Maar U hebt gelijk U
daardoor niet te laten ontmoedigen. Het solliciteeren behoort zeker tot de
onaangenaamste levenservaringen, die evenwel iemand van ons vak niet bespaard
kunnen worden. Ook voor mij is het niet altijd mogelijk de motieven, die aan een
voordracht of benoeming ten grondslag liggen, te doorgronden. Dat hangt dikwijls
af van hetgeen de rector of directeur verwacht van sommige sollicitanten: ook is het
van belang, welke eigenschappen hij wenscht, noodig acht en dus het hoogst stelt.
Het ligt soms aan kleinigheden: er is soms maar een fractie verschil. De teleurstelling
is soms even onverklaarbaar voor den buitenstaander als het succes, dat echter ten
slotte nooit uitblijft. Daarom: goeden moed. Ik zal natuurlijk gaarne advies blijven
geven.
Intusschen m. vr. gr.
Uw dv. H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H. Brugmans (Frankrijk)
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
22 juli 1928
aant.
aant.

Zeer Geachte Heer,
Vriendelijk dank voor Uw welkom bericht. Waarschijnlijk komt de zaak in
Amsterdam ook wel in orde, wat voor U van groote beteekenis zal blijken. Een
dergelijke betrekking van 24 lesuren zal voorloopig Uw volledige aandacht in beslag
nemen.
Intusschen m. vr. gr.
Uw dv. H. Brugmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Cor Bruijn
Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 31 mei 1937
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aant.
aant.

brief ontvangen stel daarom bezoek uit schikt u maandag?
Ter Braak Kraaienlaan 36 Den Haag
Origineel: Den Haag, Letterkundig museum

Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 25 mei 1937
aant.
aant.
aant.

Hilversum, 25-5-1937
Zeer geachte Dr. Ter Braak,
Ik dacht zo: als U Kurt L. de brieven eens mee teruggaf. Die zal z'n moeder
waarschijnlijk bij haar afreis wel naar Utrecht brengen, of misschien staat z'n fiets
nog wel te Lunteren. En anders kan hij ze wel even bij m'n dochter Jop brengen, die
toch regelmatig thuis komt. Dit lijkt me zekerder dan een aangetekende zending.
Het adres van den heer Van der Hoeven is v. Ostadelaan 32, zijn voorletters zijn
J.H.
Van harte succes!
Met vriendelijke groeten
Hoogachtend
Cor Bruijn
Ik verzuimde die beroemde portretten achter te houden. U wilt die wel mee
teruggeven.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Hilversum, 26 mei 1937
aant.

GH.,
Daar ben ik nog eens. Ik bedenk daar, dat er bij m'n aantekeeningen een onjuiste
mededeling van den hr. v/d Hoeven niet doorgehaald is. Dit betreft het Museum
Boymans. Daar was dat Museum (pje?) v. v/dHoeven geen onderafdeling van. De
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oude mevrouw heeft deze mededeling later gecorrigeerd. Daar 't mogelijk zou kunnen
zijn, dat U iets derg. overnam, schrijf ik U nog maar even.
Met vr. gr.[t.a.v.]
Cor Bruijn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 31 mei 1937
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 31 Mei '37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Bruijn
De vondst heeft in belangrijkheid al mijn verwchtingen overtroffen, maar de
bewerking van een en ander heeft mij vrijwel een week gekost. Nu zal hopelijk
hedenavond het artikel in Het Vad. verschijnen, dat mij op zijn minst sensationeel
lijkt. Ik heb zelden een correspondentie met zooveel gespannenheid gelezen als deze,
waarin trouwens de tragedie van vader en zoon veel sterker spreekt dan in de brieven
van Multatuli aan Funke.
Ik heb geprofiteerd van Uw notitie, maar weet nog enkele dingen niet terecht te
brengen, ook de dateering kostte mij hier en daar eenige moeite, aangezien er een
paar niet-gedateerde brieven en fragmenten bij zijn; de fragmenten waren in de
volgorde, waarin ik ze vond, beslist niet op hun plaats, om in een en ander nog meer
waarheid te brengen voor de publicatie in Gr. Nederland, zou ik b.v. nog graag dit
willen weten:
1o is de geadresseerde ‘mejuffrouw’ van den eersten brief mej. M.C. Meijer, de
tweede vrouw v.d. Hoeven?
Zoo ja, wanneer is zij precies met v.d. H. getrouwd?
Wie was zijn eerste vrouw (waarvan n.l. in één der fragmenten sprake schijnt
te zijn (‘schrijf me voorloopig op briefkaart, hoe 't met uw vrouw is’)?
En kunt u de precieze geboorte- en sterfdatum van den heer en mevr. v.d.
Hoeven-Meijer te weten komen?
o de titels (met uitg.) van de boekjes door v.d. Hoeven jr. geschreven, ik zag ze
2
bij u, maar vergat ze te noteeren, omdat ik nog niet wist, hoe de vork in den
steel zat.
o hebt u eenig idee van de structuur van dat museum van v.d. H.? Hoe het
3
verbonden was met de uitgeverij b.v.?
o is de ‘6de uitgaaf’ uit den eersten brief werkelijk van den eersten bundel Ideeën?
4
5o er is een los blaadje, dat achteraan lag, en dat nergens bij hoort. Daarin staat:
‘Niemand dankt u ervoor als ge uit vrees voor z'n booze tong iets nalaat of
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uitstelt’ etc. Waar zou dat op kunnen slaan? Leefde zijn eerste vrouw toen nog?

6o
7o
8o
9o

Is de heer v.d. H. hier al op weg mej. Meijer aan den haak te slaan? Leefde zijn
eerste vrouw toen nog?
Is hij daarvan gescheiden, of ‘ontstierf’ zij hem?
kent mevr. v.d. H. ook den heer van Beest Holle, waarmee Edu relatie
onderhield? En kent zij misschien dien mr. Rubens, aan wien Edu een briefkaart
heeft geschreven?
ook de zaak Riedel is mij nog niet geheel duidelijk. Die zaak is niet dezelfde
als die met de ‘juffrouw’, want er wordt door Mult. nadrukkelijk onderscheid
tusschen gemaakt!
is Bastiaan Korteweg, die zich van kant maakte, familie, broer? van den
wiskunde leeraar D.J. Korteweg (later professor in de wiskunde), met wien
Mult. bevriend was?
is u of mvr. v.d. H. iets bekend over dien heer J., die voor Mult. leest en hem
met ‘rodderij’ overstelpt? De dingen, die hij voor v.d. H. wil schrijven, lijken
mij Adversaria te heeten, maar ik heb er nooit van gehoord.

z.o.z.
Verder ben ik, geloof ik, wel in de oplossing van diverse moeilijkheden geslaagd.
Als u er nog eens een bezoekje aan de oude douarrière aan wilt wagen, zal ik u zeer
dankbaar zijn. Het spreekt vanzelf, dat ik van uw vriendelijke medewerking aan dit
onderzoek zoowel in Het Vad. als in Gr. Ned. gewag maak; dit zeg ik niet om u te
complimenteeren, maar omdat u mij werkelijk de waardevolste aanwijzingen geeft
en ik het dus op zijn minst zeer onbillijk zou vinden, wanneer ik het niet deed.
Aangezien Lehnmann deze week nog in Den Haag blijft, riskeer ik het maar de
brieven hierbij aangeteekend terug te zenden. Wilt u ze aan den heer v.d. H.
teruggeven? Dat maakt den beste indruk. Ik schrijf hem met gelijke post.
Met v. gr. en nog eens dank voor uw hartelijke ontvangst, ook aan uw vrouw en
dochter
Uw dw,
Menno ter Braak
Ik heb uw notities nog even hiergehouden, omdat er een paar verwijzigingen in staan,
die ik misschien nog kan gebruiken.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 5 juni 1937
aant.
aant.
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aant.

Hilversum, 5 Juni 1937
Zeer geachte Dr Ter Braak,
Eerder dan vanmiddag had ik geen gelegenheid de oude Mevr. van der Hoeven
op te zoeken; vandaar dat U enige dagen op antwoord hebt moeten wachten.
Ziehier enige antwoorden op Uw vragen, of liever het antwoord op enige van Uw
vragen.
1. Ja, de geadresseerde ‘Mejuffrouw’ van de eerste brief is Mej. M.C. Meyer, de
tweede vrouw van v.d. Hoeven. Zij is met dezen getrouwd 11-8-1881. De naam
van zijn eerste vrouw ‘wist ze niet’, na enige aarzeling. Ik zal nu de zoon er nog
eens voorspannen, die hem zelf ook niet wist.
2. Van der Hoeven, geboren 1-4-1851, overleden 16-2-1882. Mevr. M.C. van der
Hoeven-Meyer, geboren 19-1-1855. Zij was onderwijzeres, bezat een 6 tal actes.
Zette de boekhandel van haar man nog 9 jaar voort (Zie advies Multatuli in een
der laatste brieven!) en nam toen een particuliere school in Amsterdam over,
waar ze tot haar 52e jaar werkzaam bleef. Later maakte ze deel uit van de
Plaatselijke Commissie v. Toezicht op het L.O., in Amsterdam.
Boeken v. J.A. van der Hoeven
a. Louis Bouwmeester, vijftig jaren tooneel. 1860-1910. Uitgave v.h.
Dramatisch Jaarboek bij de Losco in 1910.
b. Galerij van beroemde Fransche Tooneelspelers, anecdotisch
beschreven door J.A. van der H. (Meulenhoff, Co 1913 te A'dam)
c. Achter de schermen, belangrijke merkwaardigheden en herinneringen
van den impresario Jos. J. Schürmann. Vrij bewerkt naar het Fransch
door J.A.v.d.H. (Meulenhoff, Co 1915 te Amsterdam)
3. Het Museum voor Onderwijs & Kunst was in de Witte de Wittstraat te R'dam,
beneden voor onderwijs, boven voor kunst.
De Boekhandel & Uitgeverij was in de Korte Hoogstraat
4. De ‘6e uitgaaf’ uit de eerste brief heeft ze nooit ontvangen, wel Havelaar en de
Vorstenschool. Ik zelf vermoed, dat die 6e uitgaaf de eerste bundel van de Ideeën
betrof, omdat DD. het voorwoord voor deze uitgave in Augustus 1879 schreef.
(Zie de bekende Garmond-editie van Elsevier) Dat komt dus aardig uit.
5. ‘Niemand dankt U ervoor eens.’ kan ik niet beantwoorden.
Zijn eerste vrouw ‘ontstierf’ hem.
6. Mevr. v/dH. kent de naam VanBeest Holle niet. Meneer Rubens (geen Mr. in
de rechten!) was een zwager, gehuwd met ook een zusje Meyer. Hij was
bemiddeld en Edu genegen.
7. Meneer Riedel was inderdaad een heer. Hij dreef enige tijd met Edu een zaak
in mineraalwateren. meer wist ze niet.
8. D.J. Korteweg kent ze niet.
9. De Heer J. van de Adversaria onbekend. Mijn opdracht was vrij moeilijk, want
de heer VanderHoeven had mij dringend verzocht de brieven zelf niet te tonen,
waarschijnlijk omdat hij moeilijkheden met zijn moeder wilde voorkomen;
hoewel ze mij in alles zeer ter wille is en gaarne meewerkt. Wel heb ik haar Uw
artikel voorgelezen (haar zoon had haar daar blijkbaar ook niet over ingelicht),
waarover zij zeer enthousiast was.
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Wat het noemen van mijn naam betreft, dit is natuurlijk in orde. Ik wil U eerlijk
bekennen, dat ik even moeite heb gehad om ze af te staan en er niet zelf mee aan het
werk te gaan. Maar zo als het nu gegaan is, is het beter. Ik heb er nog altijd een stil
pleizier in, dat ze zo te rechter tijd gekomen zijn.
Mocht U mij nog eens op de een of andere manier de voor-artikelen kunnen
bezorgen, dan zal ik daar heel blij mee zijn.
Mocht ik nog het een of ander te weten komen, dan hoort U het wel; en verder
van harte succes!
Stuurt U die aantekeningen van mij maar niet terug, wat er waardevol in is, komt
toch wel in Groot Nederland.
Met vriendelijke groeten
t.à.v.
CorBruijn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 10 juni 1937
aant.

10 Juni '37
Zeer geachte Heer Bruyn
Hartelijk dank voor Uw inlichtingen. Ik denk, dat ik daarmee een heel eind kom.
De voor-artikelen, die ik U gaarne verschaft had, kan ik nergens meer krijgen,
aangezien ze volkomen uitverkocht zijn en ik zelf er slechts één van had bewaard
voor mijn archief. Alles wat verder verschijnt, laat ik U echter direct toezenden. (Het
stuk van Montijn hebt U zeker reeds ontvangen?)
Inmiddels is U zeker ook ter oore gekomen, dat de weduwe Douwes Dekker op
dreigenden toon aan den heer v.d.H. en mij geschreven heeft. Ik heb haar nu
geantwoord, dat zij, ondanks haar onhebbelijke manier van optreden, mijn doorslag
van het afschrift ter inzage kan krijgen, als zij zich tenminste verplicht, daarvan geen
publicatie of mededeeling te doen, alvorens de correspondentie in Gr. Ned. is
afgedrukt. Benieuwd, wat zij daarop antwoorden zal.
Nog een minder aangename ontdekking is (dit strikt onder ons), dat ook de heer
v.d.H. niet zoo ‘belangeloos’ is als hij zich liefst voordoet. Hij beschouwt n.l. het
afstaan van de brieven als een soort introductie om mij met feuilletons te overstelpen,
en dat op een nogal opdringerige manier. Kennelijk interesseert hem deze zaak alleen
als ‘brug’ naar publicaties van zijn hand in Het Vad. Zoo heeft een bronnenstudie
als deze eigenaardige gevaren. Ik hoop zoowel de een als de ander te overwinnen.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw bijstand, waarzonder ik niets had kunnen
uitrichten.
m.v. gr. Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 13 juni 1937
aant.
aant.

Hilversum, 13 Juni 1937
Zeer geachte Dr Ter Braak,
Bedankt voor Uw brief en Montijn II. Gek, dat deze niet begrijpt, dat alles wat hij
omtrent ridderlijkheid etc. opmerkt tegenover Edu c.s., evengoed gold en geldt
tegenover Multatuli.
Ja, ik was al bang, dat VanderHoeven U meer lastig zou vallen en heb hem daar
al lichtelijk van proberen terug te houden, door op te merken dat het toch niet gewenst
zou zijn juist in deze maanden stukken van hem in Het Vaderland te publiceren. Hij
had het er ook al over, dat als die publicatie in Groot Nederland veel opbracht, hij
daarvan ook enz., waarop ik hem wat nader heb ingelicht over de fin. situatie van
dergelijke tijdschriften.
De inhoud van de brieven kent hij blijkbaar ook slecht. Na de ontvangst v. de brief
van Mevr. D.D. -P.v.L. kwam Mevr. v/dH. bij me. ‘Ja, als we dat geweten hadden...
en al die brieven publiceren!’ Ik heb toen even kort van me afgebeten, en toen was
alles weer goed.
Ik ben er nu ook achter, waarom Mevr. v/dHoeven-Meyers de naam van haar
voorgangster niet wilde noemen.
Haar schoondochterliet zich ontvallen: ‘Ze was boos op m'n man, dat hij U verteld
had, dat ze zijn tweede vrouw was. Kwaad geweten. Van der Hoeven had drie zoons
bij zijn eerste vrouw. Die heeft de grootvader na de dood van den vader tot zich
genomen en zij (Mevr. v/dH. Meyer) heeft er nooit meer naar omgekeken.’
Of dit waar is? De dames zijn gebrouilleerd! Doet [woord(en) onleesbaar] niet
veel toe. Van der Hoeven had dus reeds 3 zoons. Zijn vierde zou hij nooit kennen.
Met vriendelijke groeten
Cor Bruijn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
14 juni 1937
aant.

14 Juni '37
Zeer geachte Heer Bruyn
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Dank voor U belangstellenden brief. Ik vrees, dat wij van die mevr. Douwes Dekker
jr. nog wel een of anderen coup de théâtre zullen hebben te verwachten. Het beroerde
bij zulke dames is, dat zij door hun toon van vrouw-en-moeder dadelijk aanhang
weten te verwerven bij andere vrouwen-en-moeders, die er overigens niet over
nadenken en er zeker geen been in zien Multatuli's nagedachtenis rustig te laten
bekladden, als het moet, zelfs tegen de feiten in. Ik zond mevr. D.D. de copie der
brieven, om haar zooveel mogelijk ter wille te zijn, nadat zij zich schriftelijk verplicht
heeft, zich daarvan slechts voor persoonlijk gebruik te zullen bedienen tot de publicatie
in Gr. Ned. Maar ik vertrouw het zaakje maar half. Het zou niet onmogelijk zijn, dat
Montijn haar advocaat was, niet alleen figuurlijk.
De zucht van den heer v.d.H., om uit deze zaak voordeel te slaan, is weinig
sympathiek. Mocht U hem zien, deelt U hem dan gerust mee, dat ik, om de publicatie
in één nummer (Aug.) mogelijk te maken, direct van het honorarium heb afgezien,
behalve dan dat voor de paar pagina's inleiding, die mij meer toekomen, dunkt mij,
dan den heer v.d.H. Werd de publicatie normaal gehonoreerd, dan zou die
vermoedelijk (berekend op 40 pag.) f 100 hebben opgebracht, en Gr. Ned. zou
daarvoor andere bijdragen hebben moeten laten liggen, hetgeen ik niet wilde en voor
de redactie practisch onmogelijk zou zijn geweest, of de zaak over 3 nummers hebben
moeten verdeelen, hetgeen ik nog minder wilde. Nu alles gratis gebeurt, kan de
redactie de meerdere dikte en zetkosten van dat Aug. nummer bekostigen met mijn
‘geschonken’ honorarium. Het is misschien niet kwaad, dat de heer v.d.H., die een
zakenman is, dat terloops eens hoort, want anders krijgt hij misschien een complex,
in de waan, dat hij een goudmijn aan mij heeft gedaan voor niets. - Als er van die f
100 sprake zou zijn, zou ik ze niet alleen opgestreken hebben, al komt het mij voor,
dat U in dat geval meer een part was toegekomen dan den heer v.d.H., maar hoe het
ook zij, de mogelijkheid behoeft niet eens onder oogen te worden gezien, want er is
nooit sprake van geweest!
Wat mij in deze quaestie weer zoo bijzonder opvalt, is het instinctief verzet tegen
de waarheid. Juist omdat mr. Montijn c.s. nog niet weten, wat er precies aan het licht
zal komen, trachten zij door de ‘chantage met de redelijkheid’ de waarheid al bij
voorbaat te verdonkeremanen. Enfin, ik mag zooiets wel, zoolang de tegenpartij
tenminste fair blijft, zooals de heer Montijn ongetwijfeld gebleven is.
Over Uw boek schrijf ik nu ook maar een paar maanden later, om objectief te
blijven. Momenteel zou ik U slechts als bondgenoot de hand willen drukken, en dat
is voor een criticus geen goede geestestoestand.
m.v. gr.
uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 9 juli 1937
aant.

9 Juli '37
Kraaienlaan 36
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Zeer geachte Heer Bruyn
In den tijd, dat U niets meer van mij hoorde, heeft de zaak met de correspondentie
Multatuli-Van der Hoeven een steeds langeren staart gekregen. Op alle mogelijke
manieren is mevr. Douwes Dekker bezig zich te weren. Ik heb haar, zooals U reeds
bekend is, afschrift gegeven van de brieven, omdat ik (in overleg met Van der Hoeven)
meende, dat zij daar in zekeren zin aanspraak kon laten gelden. Gevolg: insinuaties
van haar kant, en het optreden van een advocaat, mr. S. Tromp Meesters uit Arnhem,
die bezig is een brochure te schrijven, waarin ik, namens de weduwe, als
lijkenschenner en sukkel wordt afgebeeld. Ik ken deze termen reeds uit een ingezonden
stuk, dat hij Het Vad. aanbood, en dat in dergelijke termen was gesteld, dat de
hoofdredacteur het reeds daarom moest weigeren.
Deze heer bezocht mij nu gisteren, met de bedoeling ook mijn documentatie van
de feiten, in de brieven vermeld, los te krijgen. Ik heb dat geweigerd, want ik meen,
dat ik ver genoeg ben gegaan door mevr. DD. de brieven te laten lezen. Materiaal te
verstrekken voor een gemeen schotschrift, dat tegen Pée en mij zal worden losgelaten
lijkt mij nu niet bepaald mìjn taak. Ik vind het al zonderling dat iemand, die mij
elders uitscheldt, op mijn kamer komt zaniken om mijn bewijzen! Maar daarvoor is
hij natuurlijk advocaat.
Ik schrijf U nu even, omdat ik het zeker niet uitgesloten acht, dat Tromp Meesters
zich nu met V.d. Hoeven in verbinding zal stellen om te trachten hem van mijn
valschheid te overtuigen en eventueel zelfs te probeeren hem op zijn toezegging
terug te laten komen. Waarschijnlijk is dat niet meer mogelijk, maar voor het Augustus
is, kan een advocaat veel kwaad stichten. Mocht U dus van V.d. Hoeven iets hooren
over dezen heer, ontraadt U hem dan zich verder met hem in te laten. Juridisch noch
moreel heeft hij eenige vordering op hem: hem kan absoluut niets gebeuren, omdat
de volle verantwoordelijkheid voor de publicatie op mij rust. Het is natuurlijk het
beste om geen slapende honden wakker te maken, want misschien gaat Tromp
Meesters een andere kant uit, omdat hij wel zal denken, dat V.d. Hoeven en ik één
ziel zijn in deze aangelegenheid; maar ik meende er toch goed aan te doen, U, die
zich voor deze quaestie zoo om de zaak zelf geïnteresseerd hebt, van de mogelijkheid
eener interventie uit dezen hoek op de hoogte te stellen. Als V.d.H. zich dan tot U
om advies wendt, is U ‘im Bilde’.
m.v. gr.
Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Hilversum, 11 juli 1937
aant.
aant.
aant.
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Hilversum, 11 Juli 1937
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Tot de vorige week Zaterdag heb ik de brieven nog in mijn bezit gehad. Ik dacht,
ze zijn bij mij beter aufgehoben dan bij v.d.H. Maar toen kwam hij ze zelf halen. Hij
heeft enige tijd geleden een hoorspel naar de AVRO opgestuurd, hoorde er niets
meer van, zocht Dr Ritter in het hol v.d. leeuw op, na z'n radiopraatje, en sprak hem
over de brieven. Dr R., die Uw ‘Vaderlandse’ stukken gelezen had, had er natuurlijk
belangstelling voor, en zo moest ik ze afgeven. Wat ik deed met de waarschuwing
te zorgen, dat nu Dr R. er weer niet wat mee ging doen.
Verder is er waarschijnlijk nog niets v.d. zijde van Arnhem ten opzichte van V.d.H.
ondernomen, want dan was deze wel al bij me geweest. 't Is goed, dat ik weet, welk
gevaar er dreigt. v/dH. is geen sterke persoonlijkheid, en voelt voor de zaak zelf
niets. Z'n moeder wel. En als het er op aan komt, is het nog de vraag, wie de baas
over de brieven is. Zou v/dH. willen terugkrabbelen, dan [ruttel] ik zijn moeder op.
U moet maar zien, dat een en ander zo spoedig mogelijk gezet wordt. Dan zijn er
onkosten gemaakt, waarvoor v/dH. door zijn toestemming medeverantwoordelijk is.
Trouwens ik geloof niet, dat het zo'n vaart zal lopen met dat terugkrabbelen. En
verder heeft hij niets dan de brieven. Nou, die kennen de Arnhemmers reeds. Wat is
het goed, dat U de inzage niet geweigerd hebt aan Mevr. D.D., en wat slaat ze een
snertfiguur nu ze ze toch aan derden ter lezing heeft gegeven.
De brieven schijnen toch van belang te zijn, anders zou men er niet zó op reageren.
Intussen, waar Uw bedoelingen zuiver zijn, - meer licht brengen in een kwestie,
die niet door U opgerakeld is, - gaat U natuurlijk rustig Uw gang, en een scheldende
advocaat is minder gevaarlijk dan een met een beminnelijke glimlach.
Met vr. gr.
Uw
CorBruijn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 23 december 1937
aant.

23 Dec. '37
Zeer geachte Heer Bruyn
Hartelijk dank voor Uw schrijven van 20 dezer. Van de brief van mevrouw Douwes
Dekker begrijp ik ook niets. Mij zijn geen andere brieven bekend dan die ik
gepubliceerd heb, noch door lezing, noch bij geruchte.
Ik moet U eerlijk bekennen dat ik van de zaak lichtelijk genoeg heb gekregen door
de wijze waarop de Heer Trompmeesters met zijn advocaten practijk heeft geprobeerd
de zaak te vertroebelen.
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Ik heb dreigbrieven van dezen heer gelezen namens de weduwe Douwes Dekker
geschreven, die mij alle lust benemen verdere verbindingen met hem of met Mevrouw
Douwes Dekker te onderhouden.
Het lijkt mij overigens best mogelijk dat van dit antwoord niets terecht zal komen,
aangezien de Heer Trompmeesters van zijn relletje zal genoeg hebben gekregen.
De bespreking van ‘Koentje’ volgt! Ik heb het boek al lang klaar liggen, maar
kwam nog steeds niet tot de lectuur.
Mijn allerbeste wenschen voor Uw gezondheid.
Misschien interesseert het U te vernemen dat de operette van Lehmann gisteren
een zeer groot succes is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Zutphen, 28 december 1937
aant.

Zutfen, 28 Dec. '37
Zeer geachte Heer Bruyn
Hierbij de brief van mevr. Douwes Dekker retour, met mijn dank. Wat die oude
dames onder elkaar bepraat hebben, is mij nog steeds niet duidelijk, maar dat zulk
een publicatie uitsluitend de litterair-historische waarheid zou kunnen dienen, schijnt
een moeilijk te verwerven inzicht te zijn.
Overigens heb ik gisteren toch niet zonder emotie het bericht gelezen van den
tragischen dood van mijn tegenstander mr. Tromp Meesters. Het lijkt wel, of de
schim van Multatuli hem in den Rijn heeft getrokken, niet ver van Ingelheim. Maar
dezen afschuwelijke dood gun ik niemand, zelfs mijn tegenstanders niet. Ik vermoed,
dat hiermee het geding wel ten einde zal zijn, want Tromp Meesters was de actieve
figuur, daarvan ben ik heilig overtuigd.
m.v. gr. en hoogachting
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Cor Bruijn
Den Haag, 14 januari 1938
aant.
aant.
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14 Jan. '38
Zeer geachte Heer Bruyn
Wilt U mij, alvorens ik antwoord, over bijgaand briefje van den zakenman v.d.
Hoeven even advies geven? Uw naam wordt er n.l. in genoemd, en naar ik vermoed
met de bedoeling om mij geld af te persen, het zou werkelijk fraai zijn, als ik voor
een overdrukje, waarvoor ik geen cent heb ontvangen (zoo als U weet, was dat de
conditie; ik heb evenmin honorarium ontvangen voor de uitgave der brieven in Gr.
Ned., behalve dan voor mijn inleiding), f 25 moet betalen aan den heer Van der
Hoeven. Het betreft hier in het geheel geen nieuwe uitgave, wel te verstaan, maar
simpelweg een overdruk!
Echter is het voor mij van belang te weten, of U v.d.H. werkelijk eenige bindende
toezegging over ‘handelswaarde’ hebt gedaan. Mij heeft hij daarvan nooit iets verteld,
zelfs niet, toen ik hem onlangs zei, dat er van de publicatie een overdruk was
verschenen. Hij heeft toen evenmin f 25 gevraagd, trouwens.
Dat ik er niet aan denk, op zulke vriendelijke chantage in te gaan, spreekt vanzelf,
maar ik wil toch graag even Uw opinie over den man en zijn gebaar afwachten,
aangezien U hem beter kent.
m.v. gr. Uw Menno ter Braak
N.B. Hebt U het nieuwe adres van Kurt??
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Cor Bruijn
aan
Menno ter Braak
[na 14 januari 1938]
aant.
aant.

[G??TB.]
In antwoord op Uw brief het volgende:
1. In het mondeling onderhoud, dat ik, tijdens Uw bezoek aan mij, met den heer
v/dH. had, bracht hij de kwestie van een geldelijke vergoeding wel ter sprake.
Wij kwamen overeen, dat ik U zou meedelen, dat hij bereid was de brieven
zonder vergoeding af te staan ter publicatie, indien deze publicatie U geen
geldelijk voordeel opbracht. In 't tegenovergestelde geval maakte hij aanspraak
op een deel v/h evt. voordeel. Welk deel werd niet vastgesteld. Ik meen, dat ik
in deze geest U ook het bericht overbracht.
2. De uitdrukking handelswaarde is niet in ons onderhoud gebruikt, en geeft een
uitbreiding van verplichtingen, die in strijd is met onze afspraak. Handelswaarde
had trouwens reeds het artikel in Groot Nederland.
3. Zou intussen de firma Holkema en Warendorf financiële winst uit de totale
publicatie van de brieven trekken, dan, meen ik, dat billijkerwijze den heer
v/dHoeven wel enige vergoeding zou kunnen worden uitgekeerd, ook al heeft

Menno ter Braak, Verspreide brieven

onze bespreking zich niet tot den uitgever uitgestrekt, van verplichting is hier
zeker geen sprake.
4. Ik betreur het, dat de hr. v/dH. eerst niet even met mij contact gezocht heeft,
teneinde vast te kunnen stellen of ik het eens was met zijn m.i. ‘nieuwe lezing’
van onze afspraak.

Origineel: Den Haag, Letterkundig museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Henri Bruning
Henri Bruning
aan
Menno ter Braak
Bergen, 14 oktober 1935
aant.

Bergen, 14 October 1935
Zeer Geachte Heer ter Braak,
‘Bommen op Monte Carlo’ deelde hetzelfde lot als al mijn andere art. in ‘Aristo-’:
het moest verschijnen voorzien van een pseudoniem. Deze onderteekening spijt mij
nu U op het artikel reageerde, hetgeen ik, eerlijk gezegd, niet had verwacht. Het was
allerminst mijn bedoeling een verwikkeling te scheppen. Er zijn zoo lang alle
mogelijke bizarre misverstanden rond mijn persoon geweest, dat niets verder van
mij afstond dan de wensch opnieuw een verwikkeling in het leven te roepen. - De
onderteekening met Victor Radersma is een gevolg van mijn lidmaatschap van een
politieke partij die in Aristo- vaak bestreden werd. En dat ik U dit artikel opstuurde
geschiedde, omdat de redactie van Aristo mij dit verzocht naar aanleiding van een
desbetreffend verzoek van uw uitgever. Het is, na Uw brief, niet prettig deze feiten
te moeten releveren, doch het geschiedt slechts om een, mogelijk vertroebelde situatie
te reinigen.
Ik wil graag, bij gelegenheid, nog een over de inhoud van Uw boek van gedachte
wisselen; de komende twee maanden word ik echter zoo door mijn werkzaamheden
in beslag genomen, dat het welhaast onmogelijk voor me is er eens tusschen uit te
breken. - Toch zou ik intusschen wel graag eens vernemen welke dingen U in mijn
beschouwing niet duidelijk waren. Ik doel op de passage waar U zegt dat ik enkele
zaken goed naar voren bracht ‘ook in het negatieve, op enige dingen na, die ik
bekennen moet niet te begrijpen.’
Niet slechts zonder angst, maar nagenoeg volkomen indifferent voor het loerende
misverstand opereer ik met het woord ‘God’, - het misverstand toch bij uitnemendheid
(zelfs, misschien vooral, voor mijn geloofsgenooten). - Misschien zegt U, in dit
verband <in verband met mijn onverschilligheid>, ingesloten artikeltje iets (over een
overigens volkomen onbelangrijk-geworden boekje).
Mij positiviteit? Deze laat zich helaas alleen maar uiterst banaal samenvatten: een
goed, strijdbaar vaderlander zijn, en een goed, strijdbaar katholiek. De waarde en
het misverstand beginnen bij den inhoud van deze twee begrippen; maar het moest
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niet aan misverstanden onderhevig zijn dat deze wil onmiddellijk verbonden is met
een strijdbaar recht-staan voor degenen die scheppend, verhelderend, zuiverend
LEVEN: strijden.
Reeds meerdere malen ontving ik van door mij besproken auteurs een dergelijk
waardeerend schrijven als thans van U. Desalniettemin bezit ik thans (in de literaire
wereld) geen vriend en geen vijand meer; Wat dat betreft is mijn hang naar hygiëne
wel met de meest volmaakte hygiëne beloond geworden!
Met de meeste hoogachting
Henri Bruning
Dr. Van Peltlaan 45, Bergen (N.H.)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Henri Bruning
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Bergen, 26 augustus 1937
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Bergen 26 Augustus 1937
Zeer geachte Heer ter Braak,
‘De Waag’ noodigde mij uit een bespreking te wijden aan Uw laatst verschenen
boek. Ingesloten doe ik U deze toekomen; het is voornamelijk een bespreking van
het eerste deel, en van het hoofdstuk ‘Socialistische Gelijkheid’, dat, meen ik, mij
Uw gedachten, het accentueeren door U van de ‘gelijkheid’, beter deed verstaan.
Wat U onder ‘disciplinair christendom’ verstaat (en heden bestaat er nauwelijks
iets anders dan dát christendom, en al de facetten – motiefvervalschingen – die U
aanwijst zijn inderdaad aanwezig, en doorloopend) is ook voor mij een fictie. Ik heb
daarmee, schoon anders, eveneens afgerekend: in mijn ‘Revisie en Richting’,
‘Katholicime en Beweging’ etc. (Daarom heeft het mij ook altijd enigszins vewonderd
dat U in mijn ‘K.&B.’ geen essentieel verschil bespeurde met de thans gehuldigde
‘katholieke’ opvattingen. ‘Subjectieve Normen’ is slechts door 3 critici afgemaakt,
door – toevallig? – 2 Jezuïeten en 1 ex-Jezuïet; en zeer beslist níet om de twee
anti-Jezuïetische Nietzsche-citaten, maar zeer beslist om het art. ‘K.&B.’ dat een
volstrekt anti-Jezuïetisch inzicht vertegenwoordigt). Het disciplinaire christendom
was voor mij echter nimmer een bron van ‘twijfel’; deze begon pas – volkomen
plotseling maar ook volkomen logisch achteraf – met datgene wat ik als de essentie
van het christendom had overgehouden; het ‘bovennatuurlijk’ leven, het leven van
en voor God door Christus; bij zijn ‘mystieke’ kern dus. Ook hier moest ik tot een
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fundamenteele revisie komen van hetgeen het hedendaagsche katholocisme
‘bovennatuurlijk’ leven noemt. Ik ben dit proces thans aan het beschrijven in een
roman ‘Stille Executie’ (waarvan ik onlangs een fragment naar ‘Groot-Nederland’
stuurde), ’n psychologisch démasqué, waarna men van het hedendaagsche
katholicisme minder overhoudt dan niets. Ik zou allang uit het schuitje zijn gestapt,
als ik met het hedendaagsche katholicisme ook ‘het’ katholicisme had kunnen
verwerpen. Maar mijn eenige consequentie kon tot op heden slechts zijn, dat ik het
huidige katholieke wereldje adieu zegde, en hartgrondig, en zonder veel leedwezen.
Uw meening over de Jezuïeten deel ik volkomen, ondanks het feit dat mijn artikel
over ‘Verscheurde Christenheid’ in een tegenovergestelde richting schijnt te wijzen.
Maar volgt men de ‘raadgevingen’, die ik aanwees om tot een juiste waardebepaling
dezer orde te geraken op, dan komt men m.i. van een (heel) kouwe kermis thuis.
Maar die kermis kan men natuurlijk níét in een katholieke krant vieren. In één opzicht
verschil ik echter van meening; ik geloof dat aan deze orde een misverstand ten
grondslag ligt, dat – hoe afschuwelijk ik het ook vind – nobeler van gehalte is dan
U veronderstelt. Het gaat, als ik deze orde goed versta, om de glorie, de heerschappij
van het Rijk Gods op aarde, maar zij koestert omtrent die glorie een even zonderling,
anti-evangelisch misverstand als Calvijn met zijn ijzeren deemoed. Evenwel, de
volstrekte (en onverbiddelijke) overgave waarmede zij haar ideaal heeft gediend,
heeft (op een bepaald plan) mijn eerlijke bewondering; maar ik kan deze orde niet
anders zien dan als ‘de groote beproeving’.
Terwijl ik U schrijf (evenzeer als ik óver U schrijf) heb ik voortdurend het gevoel
de suggestie te wekken op zielvangst uit te zijn. Niets is mij echter vreemder
(vijandiger), ondanks mijn slechte reputatie. Ik expliceer mijn meening, en voor de
rest huldig ik het standpunt dat iedereen wel in zijn geloof zal ‘zalig worden’.
Met de meeste hoogachting
Henri Bruning
Origineel: particuliere collectie

Henri Bruning
aan
Menno ter Braak
15 december 1938
aant.
aant.
aant.
aant.

Utrecht 15 December 1938
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Hartelijk dank voor het toezenden van Uw bespreking en de kantteekening bij
Engelman's voetnootje in ‘De Nieuwe Eeuw’. Ik had Engelman juist geschreven
n.a.v. een brief waarin hij zijn commentaartje aankondigde, doch de inhoud ervan
werd mij eerst door U bekend. Neen, appetijtelijk vind ik dat aanhangsel aan Cuypers
artikel niet, te minder, daar absoluut niet blijkt dat hij een (openlijke)
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‘gedachtenwisseling’ tusschen van Duinkerken en mij wenschelijk en noodzakelijk
acht. Hij wekt veeleer den indruk dat artikel <over v.D.> (en een mogelijke discussie)
te willen wegdrukken. Toch schijnt hij (achter de schermen) voor zoo'n discussie te
ijveren, zelfs voor een ‘zakelijke’, wat v.D. betreft; hetgeen mij doet vermoeden, dat
hij niet precies ziet waarvóór hij eigenlijk zoo ijvert. Van den anderen kant kreeg ik
ook den indruk (maar dit onder ons) dat hij met het heele geval danig in zijn maag
zit en slechts op een gelegenheid wacht met goed fatsoen de bedreigde veste v.D. in
de steek te laten (vandaar zijn aandringen bij v.D. op ‘zakelijkheid’?) - In ieder geval
ben ik blij, dat hij hem prest uit zijn tent te komen, en dat U daar nog 'n schepje
bovenop hebt gedaan. We zullen afwachten (en nog even geduld moeten hebben:
momenteel is v.D. ziek).
Uw bespreking vond ik zeer scherp en juist; inderdaad, ik had Sjestof moeten
noemen (en meer dan dat), maar de schrijver van ‘Dostojewski en Nietzsche’
vertegenwoordigt een ‘afrekening’ waarvoor ik, eerlijk gezegd, nog eenigszins
beducht ben om me er geheel in te storten. Hij behoort tot die weinigen, die men
soms misschien het meest eert door ze, tijdelijk, te vergeten (zonder dat zij nochtans
ophouden achtergrond te zijn en tot een confrontatie nopen). Maar of Sjestof mijn
consequentie zou zijn, - ik wéét het niet. Wél weet ik, dat hij het reeds lang zou
geweest zijn, als ik niet éen mensch had ontmoet door wiens sinister lot ik iets van
het heilige (en van de heiligheid) ben gaan verstaan op de wijze als in ‘Verw.
Christendom’, en die het mij altijd onmogelijk heeft gemaakt en nóg maakt om de
absurde logica die ik thans als waarheid beleef ‘als symbolen’ te verbrijzelen en
achter me te laten. Deze ontmoeting (een vriendschap reeds van bijna twintig jaar)
ben ik soms geneigd als de eenige ‘genade’ van mijn leven te beschouwen, al hoopte
ik wel op een ontknooping als die waarvoor Francisco Esquerrer zorg droeg. - Voilà.
Wat Mussolini etc. betreft. De natuurlijke orde houdt mij hevig bezig, want al
erken ik dat zij van een lager orde is, en al raakt zij mij niet werkelijk (in tegenstelling
met de wanorde!), ik acht het toch mijn plicht voor die orde te strijden - omwille van
den mensch. - Vervolgens: het is mogelijk, dat de fascismen, zooals ik onlangs in
het Cr. Bulletin las (in een art. van Marsman), hun oorspronkelijke bezieling etc.
verloochend en verraden hebben, maar het fascistisch Staatsbewustzijn, zooals
Mussolini dat geformuleerd heeft (dus afgezien van alle practijk), vind ik een reëeler
en voortreffelijker beginsel dan het liberalisme zooals Ortega y Gasset dat
geinterpreteerd heeft (inderdaad, dát liberalisme - het eenig verdedigbare? - is te
schoon om waar te zijn!); ik vind Mussolini's Staatsbewustzijn ook een vele malen
completer bewustzijn dan het klasse-bewustzijn dat Maritain zoo opvijzelt (zoo
anti-thomistisch opvijzelt), en ik vind het oneindig veel beter dan de democratie, die
de ontkenning is geworden van elk bewustzijn <[...]tte anarchie> (als ik mij schaam
over de groote bek die Mussolini bijwijlen opzet (overigens heeft dat toch ook wel
iets aardigs op sommige oogenblikken), nog meer schaam ik mij over de kleine bek
en de krakende, rheumatische bewegingen waarmede de kopstukken der democratie
(en let op hún smoelen!) Koning Leopold ontvangen hebben of hun
Regeeringsjubileumsvreugde ‘onder woorden’ hebben gebracht; als ik dat zie en
hoor - maar we zien en hooren helaas nog meer - dan zeg ik toch: dan maar liever
met een groote bek en regelrecht met de heel zaak naar de verdommenis). Neen, als
ik anti-fascist zou zijn (en om Hitler zou ik het fascisme kunnen haten), ik zou het
toch met geen woord opnemen voor de huidige democratie. En als ik politicus was,
zou mijn eenig streven zijn het Mussoliniaansche Staatsbewustzijn (dat noch
theoretisch, noch practisch iets met ‘staatsabsolutisme’ te maken heeft) gestalte te
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geven, hoezeer dan ook de oorspronkelijke bezielers het zouden verraden hebben.
Dat het onhebbelijke en onaangename kanten zou hebben, ongetwijfeld; het heeft
zulks gemeen met elk ander regime. Maar de mogelijke onbillijkheden van een
gerealiseerd Staatsbewustzijn zou ik durven en kunnen verdedigen, maar van de
huidige democratie kan ik, zelfs het weinige goede alleen maar verachten. Ik vind
de 400 000 werkloozen, waarover geen sterveling zich au fond bekommert en die
we zonder gewetensbezwaar zouden laten crepeeren als het niet zoo onfatsoenlijk
was, een heel wat bitterder aanklacht tegen óns regime en de mentaliteit die de
democratie kweekt, dan de burgeroorlog in Spanje of de zooveel millioen
gecrepeerden die de inzet vormden van het Sovjet-paradijs; dat alles vind ik, zoo
niet heilig, dan toch menschelijk bij de werkelijkheid die dat lugubere leger
werkloozen vertegenwoordigt (want welk een ellendig en miezerig drama vormt elk
dezer menschen). Als ik aan het Staatsbewustzijn zooveel beteekenis hecht, dan
omdat het de laatste gestalte, de laatste conclusie is van een gemeenschaps-bewustzijn,
en van een gemeenschapsbewustzijn, dat zich niet in onmogelijke toekomstdroomen
verliest. - En aan den grondslag van het Mussoliniaansche Staatsbewustzijn lag
inderdaad oorspronkelijk een zeer sterk gemeenschapsbewustzijn.
Ik houd niet, ik houd steeds minder, van ‘nationalisme’, als ware een natie (of wat
men dan zoo noemt) een eeuwig-durend en door God gewild (en geschapen!)
verschijnsel; maar ik erken wél historisch gegroeide eenheden, die men voorloopig
niet vernietigen mag en ook niet vernietigen kán (ook als men zulks zou willen, b.v.
met het oog op een meer omvattende i.c. een Europeesche eenheid), eenheden die
men, zoolang zij gehandhaafd moeten blijven, ook bezield moeten blijven van een
sterk zelfbewustzijn; ik erken ook dat die eenheden de op dit oogenblik eenig
voorhanden gemeenschappen zijn waarbinnen men een nieuwe politieke en
maatschappelijke orde kan opbouwen; en als mijn ideaal een geunifieerd Europa is,
dan is het tevens mijn ideaal dat het de uitdrukking is van een verantwoorde pol. soc.
orde, doch déze moet reeds nu en in de voorhanden gemeenschappen worden ingezet
(terwille van de thans-levenden). Erken ik, als het product van eeuwen historie, het
bestaan van historisch gegroeide eenheden, een historisch bepaalde lotsverbondenheid,
ik erken tevens het recht (den plicht ook soms) grootere, meer omvattende eenheden
te creëeren dan de bestaaande, en daarmee een nieuw stuk historie in te zetten (of
een oud stuk historie weer op te nemen). In concreto: de weder-vereeniging van
Nederland, België en Luxemburg is wellicht iets dat eerst in een verre toekomst
werkelijkheid kan worden, maar een beweging die in elk dezer drie landen voor een
nieuwe interne, op gelijke grondslagen gebaseerde orde zou verwerkelijken, die
vervolgens zou willen geraken tot een zeer nauwe samenwerking op cultureel,
economisch, militair gebied etc. om tenslotte te komen tot b.v. de Vereenigde
Koninkrijken der Nederlanden en, als de tijden daarvoor rijp zijn geworden, tot een
herstel van de eenheid der oude Nederlanden, een dergelijke beweging zou voor dit
heden verwerkelijken wat voor dit heden wenschelijk is (een nieuwe interne orde)
en voor de toekomst, voor de pacificatie van Europa (en zeker reeds spoedig voor
die van West-Europa) een niet geringe bijdrage leveren. De pacificatie van Europa
is een eerste schrede naar haar een-wording, die slechts stap voor stap en zeer
moeizaam kan worden bereikt. Wordt elders de eenheid der voorhanden
gemeenschappen door een paroxisme van nationalisme verwezenlijkt, wij zouden
moeten beproeven deze zónder dat te verwerkelijken, op de grondslag van een levend
gemeenschaps-, d.i. levend staatsbewustzijn. Een extreem en dan ook weldra
verdwaasd nationalisme is een gevaarlijke bedreiging voor Europa; maar
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gemeenschapsbewustzijn (waarvan de laatste formule en consequentie
staatsbewustzijn is), een gericht zijn en een gericht worden door het
gemeenschappelijk belang van de leden der eigen gemeenschap, bezit voldoende
wijsheid, zelftucht en moreele kracht om ook het gemeenschappelijk belang der
verschillende (volks)gemeenschappen te dienen en de grondslag (en eenige waarborg)
te vormen voor een toekomstig Europeesch volkeren-verbond. Het onderling verstaan
van een aantal Europeesche intellectueelen zegt mij, als belofte, zeer weinig; het zegt
mij evenveel als mij het onderlinge verstaan der Hollandsche intellectueelen voor
de eenheid van Holland zegt. ‘D'abord, il n'y a pas de rapprochement intellectuel
entre les peuples, parce que les peuples ne sont pas intellectuels ('m geestigheid,
maar 'n niet onverdienstelijke). Entre les élites, il est d'autant plus facile qu'elles ne
se connaissent pas ou ne se connaissent que par leurs oeuvres (dit is geen geestigheid
meer, maar bittere ernst).’ Eenheid wordt elders en door anderen gecreëerd (al ontkent
ik geenszins dat zij<, intellectueelen,> een machtig en onmisbaar wapen zijn, zelfs
de Urhebers van alles wat belangrijk is geweest; maar ik kan evenmin ontkennen,
dat dezelfde intellectueelen vaak de grootste bestrijders zijn van hun eigen ideaal,
omdat zij weigeren te aanvaarden dat het ‘handelen’ zich onvermijdelijk op een heel
wat lager, onhygiënischer plan beweegt dan het ‘denken’); eenheid wordt m.i. slechts
gerealiseerd door het scheppen van een nieuwe, d.i. een daadwerkelijke
gemeenschapsmoraal (althans <of minstens> bij de leidende Hiërarchie), van een
samenlevingsstructuur die de uitdrukking is van dat gemeenschapsbewustzijn, door
het herstel der welvaart, en voor het overige: door een gehandschoende vuist en niet
te véél illusies. Het herstel van de eenheid der oude Nederlanden zie ik als een
perspectief voor de toekomst en als ónze bijdrage voor de eenheid van Europa, maar
de eerste basis is, wat ons aandeel betreft, het herstel van de eenheid (voor dit heden)
van Holland-zelf. Als ik niet kan gelooven in een toekomstige eenmaking van drie
gemeenschappen die op zooveel gronden op elkander aangewezen zijn, die ook door
geen diepe tegenstellingen gescheiden worden, hoe kan ik dan gelooven in een
Europeesche eenheid, die toch de verzoening en opheffing eischt van zeer diepe
tegenstellingen.
De hatelijke en onwaardige excessen van het antisemitisme rechtvaardigen nooit
de ontkenning van het bestáán van een joodsch probleem, nog minder de weigering
voor dit probleem (althans voor enkele kanten ervan en voor zover mogelijk) een
oplossing te zoeken. Zoo ook: de verdwazing, waartoe het anti-democratisme en het
anti-internationalisme zijn vervallen, maakt de huidige democratie niet minder
problematisch; het verplicht m.i. slechts tot een strijd voor een bétere oplossing dan
het huidige anti-democratisme en voor een betere orde dan de huidige democratie waarin ik met den besten wil niets, maar ook niets waardeeren kan. U vermoedelijk
evenmin (tenzij U naar Duitschland kijkt)?
En tenslotte: ik acht het zeer wel mogelijk, dat ik mij geheel uit de practische
politiek terugtrek, maar als ik dit zou doen, zou het niet geschieden omdat ik de
natuurlijke orde van minder belang acht, doch alleen omdat ik dát terrein van actie
niet meer als mijn terrein zou beschouwen. Maar ik zou evenzeer anti-democraat en
voorstander van een sterk, levend en dynamisch staatsbewustzijn blijven (ondanks
alle fascisten en fascismen die dit bewustzijn zouden hebben bevuild). - Binnenkort
hoop ik uitvoeriger over dat ‘Staatsbewustzijn’ te schrijven: ik zal U dat artikel dan
toezenden; wellicht verduidelijkt dit mijn bedoelingen beter dan in een brief mogelijk
is.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting
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Henri Bruning
Origineel: particuliere collectie

Henri Bruning
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 10 maart 1939
aant.

U T R E C H T , 10 Maart 1939
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Waarschijlijk verschijnt in ‘De Zevende Dag’ van Zondag a.s. het eerst gedeelte
van mijn artikel over Uw ‘In gesprek met de Vorigen’. Het bestaat in hoofdzaak uit
citaten (met 'n enkele kantteekening); het voorwoordje is een antwoord aan den man,
de redacteur, die mij een ex. van uw boek ter besprekeng deed toekomen, voorzien
van een reeks verontwaardigde kantteekeningen. Goeiegod, wat had de man het op
zijn heupen! - In het slot-artikel, dat dan over 14 dagen verschijnt, hoop ik nog
uitvoeriger op eenige kwesties terug te kunnen komen.
Het verheugde mij destijds zéér, te vernemen dat ‘Lazarus en de Rijke’ Uw
belangstelling heeft gewekt. Ik heb het, 'n week geleden ongeveer, voorgelezen op
S. Augustinus te Leiden, waar ik feitelijk had moeten spreken over de Zichtbare en
Onzichtbare Kerk. Ik heb ze toen gezegd, dat ze droom van de rijke maar als een
stukje van de Onzichtbare Kerk moesten accepteeren, en het lag me op de lippen om
de keuken-tafereelen als een beeld van de Zichtbare aan te dienen, maar dat durfde
ik toch niet. - De Eerwaarde Heer Moderator trok nogal een lange smoel aanvankelijk,
maar het stuk verwekte een dermate spontane vroolijkheid, dat ook de
vertegenwoordiger der Kerke Gods ging meelachen, - zoodat hij me zelfs na afloop
een complimentje maakte (waardoor wij ons wederzijds belazerd gevoelden).
Vermoedelijk zal hij zich oprecht verheugen in de r.k. critiek, die de lange toet weer
zal rechtvaardigen.
Met vriendelijke groeten,
[?]
Henri Bruning
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

C
Briefwisseling Menno ter Braak - Jan Campert
Jan Campert
aan
Menno ter Braak
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Amsterdam, [15 juli 1924]
aant.

A'dam
Beste Menno,
Je brief ontvangen - alleen één ding: ik garandeer absoluut niet dat die Parijsche
historie de meest geschikte oplossing is - persoonlijk heb ik er geen schijntje
vertrouwen in (ze gaan gedrieënlijk: Mary Vorstman, Mien Alberts (de vrouw van
Joh. C.P. en Jo Hoff.). Ze vroeg of ze aan mij de brieven kon laten zenden, wat ik
niet weigerde, voor de rest wasch ik m'n handen in onschuld. Ze zijn oud en wijs
genoeg om te weten dat het de meest zekere weg is naar de hel.
Ik wou je dit even schrijven om je uit de waan te helpen dat dit een prachtige
uitkomst was.
Eèn ding spijt me en dat is dat ik het niet kan voorschieten - ik zit er ellendig
finantieel voor.
Wat mankeert Dick? Is er iets waar van die geschiedenis met Lennie? Ik schreef
hem tweemaal over een uitgave van verzen maar kreeg geen antwoord.
Werk prettig in den Haag,
met hart. gr.
je welgeneg.
Jan C.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan Campert
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 5 december 1925
aant.

Den Haag, 5 Dec. '25
Cypresstraat 81
Beste Menno,
Vandaag kreeg ik een allerzonderlingst briefje van een even zonderlinge juffrouw
of ik haar wellicht kon helpen aan het adres van een of ander film-manuscript-bureau
in Londen.
Ik wil het mensch liever niet voor het hoofd stooten maar weet waarachtig niet
hoe ik aan een dergelijk adres moet komen. Zou jij mij misschien daaraan kunnen
helpen, mogelijk via een van je talrijke film-connecties?
Bij voorbaat mijn hartelijken dank,
t.à.t.
Jan R.Th. Campert
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Julien Carron
Julien Carron
aan
Menno ter Braak
[1924]
aant.
aant.
aant.

Geachte Heer Scissor, (Mai-tre-Coupeur?! Meester-Snijder?!),
U komt mij zooeven - door 't onschuldig toedoen van mijn Post-bode - mijn
‘déjeuner’ te indigestionneeren (in de nabije toekomst!) - Dat is erg van U - want,
wat U misschien niet wist, ik doe net een kleine regiem-gezondheidskuur in een lief
lust- en rust-oord te Gent (Oost.-Vl.-B.-Gr.-N.-dat lust U zòò, niet?!?) Zie U hebt
mij hertelijk doen lachen! - - niet een groene lach, niet een schaterlach, niet een
spot-lach, niet een grijnslach, maar een deugd-doende, stille, maar niet minder gulle
lach - (maar lachen onder 't eten is toch altijd slecht - cfr. ‘Spijsvertering’ voor en
tegen) - U geeft me daar een heel vleiend titel-woordje ‘Een reizend Troubadour’. En
onmiddellijk daarop ‘Wie zijt gij, Julien Carron?’ Dat heet ik recht op zijn man
afgaan! Dat 's in de zin van 't Evangelie ‘Uw woord zij Ja, Neen - wat meer is, is uit
den hooge’ - Maar... daar komt juist nog heel wat meer (anderhalve kolom) achter!
- is 't dus uit den hooge? - gij zoudt mij wel netjes uitlachen, néwaar, moest ik zooiets
ook maar even gaan denken en met groot gelijk! - Maar, die vraag daar nu gesteld
zijnde - quae cum ita sint, (zou Cicero gezegd hebben) - dat zal wellicht in Holland
wel ongeveer zijn als bij ons en in de meeste andere landen van de beschaafde wereld,
de gevraagde heeft het recht, ja, eenigszins de plicht den Vrager op zijn vraag te
antwoorden.
Welnu dan, wie ik ben? - - Wel, Julien Carron! - Julianus, Julian, Juliaan, Julien
enz. Carron (Etymol. - Charron: Wagenmaker enz.) - - Van Ingelmunster (gemeente
van 7-8000 zielen (en evenveel lijven - onder de zielen reken ik dan nog de
rondwarende spoken niet mée!! - ) Pr. West Vlaanderen - aan de Noordzee
(Blauwvoet) Geboorte-gouwe van Gezelle (zijn vader was een planten- en
boomkweker - dat was de mijne ook - P.S. daarmee wil ik niets beduiden!) Rodenbach
- Hugo Verriest - René De Clercq - Stijn Streuvels leeft hier nog op zijn lustig
‘Lijsternest’ op 3 uurtjes van 't mijnent - -)
'k Heb gestudeerd in 't Klein Seminarie van Roeselaere - 'k Ben naar Leuven de
Germaansche Philologie gaan studeeren - 'k Ben verleden jaar in 't leger mijn
‘militaire-troep, soldaten-dienst, gaan doen als candidaat-Reserve-officier (24ste linie-/
piotten -regiment) in de Bezetting der Rhur! - - Nu, doe ik wat van alles, hoofdzakelijk de wereld rond reizen - en als ik niet goed
meer weet hoe anders den tijd gedood, begin ik voor de vuist te rijmelen 't zij in 't
Vlaamsch, 't zij in 't Franch, 't zij in 't Engelsch, of... in 't Duitsch! - ‘Portret met
handteekening s.v.p.?’ - Neen, beste, dat gaat niet - 'k Vrees dat U het ook naast
[mijne] (door U aldus genoemde:) ‘veile vrouwen’ aan een Amsterdamsche
telegraaf-paal mocht ophangen - - en daar heb ik in België ook al gelegenheid toe!
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- Hebt U ‘mijn eerste woord gehoord?’ - Goed, - dit hier moet mijn laatste zijn - ernst
of lol - 't Blad is vol!!!
J. Carron
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P.P.J. van
Caspel
Menno ter Braak
aan
P.P.J. van Caspel
Den Haag, 25 februari 1935
aant.

25 Febr 1935
Pomonaplein 22 Den Haag
Zeer geachte Heer van Caspel,
Na verloop van twee maanden moet ik U toch nog de teleurstelling bezorgen door
het terugzenden van uw gedichten. Ik moet U daarbij tevens mijn excuses aanbieden
voor het lange uitblijven van dit terugsturen. De copy was n.l. bij een van de
Redacteuren blijven liggen, ik vermoed een weinig zoekgeraakt.
De opinie was algemeen, dat het gedicht 2 wel het beste was, maar toch niet goed
genoeg voor opname.
Ik hoop, dat U de zwerftocht door Vlaanderen intusschen toch hebt volbracht.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
P.P.J. van Caspel
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

30 October 1935
Pomonaplein 22 Den Haag
Aan den Wel/Ed. Heer
P.P.J. van Caspel
Da Costakade 156
Amsterdam
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Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten zend ik U dus Uw gedichten terug.
Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.M. de
Casseres
J.M. de Casseres
aan
Menno ter Braak
Vught, 15 november 1939
aant.

Vught, 15 November, 1939
Hooggeachte Dr. ter Braak,
Brieven zyn heel gebrekkige hulpmiddelen om gedachten over te brengen. Liever
had ik dan ook morgenochtend by U gekomen om HET ANDERE AMERIKA te
overhandigen. Nu heeft myn vriend Meier, de Direct. v. B. en W. toezicht te den
Haag, op zich genomen U dit boek te doen toekomen. Ik zou hiervoor niet Uw
aandacht vragen, ware het niet, dat ik meen, dat enkele hoofdstukken daarvan Uw
belangstelling zullen hebben. Verklaring en toelichting van wat de schryver allemaal
wilde uitdrukken heeft geen zin. Waneer dit niet uit het werk blykt, dan helpt
toelichting ook niet. Maar ik zend dit boek juist aan U, omdat het tweede deel een
poging is, om een maatschappelyk streven nml. De agrarische samenleving, door
middel van het streven van Roosevelt te brengen onder de aandacht van meerderen.
Ook geloof ik, dat het boek een aantal gegevens bevat, die stellig Uw belangstelling
zullen hebben: vooral het hoofdstuk: de stryd tegen de blabitis. Het woord stedebouw
is een ongelukkige aanduiding van een wetenschap, die ten doel heeft de menschen
op ruimer wyze onder te brengen dan in de steenklompen der steden mogelyk is.
Laat U zich dus door dit woord niet ertoe brengen, het tweede deel van H.a.A. te
beschouwen als een vaktechnische uiteenzetting. Dat is het niet.
Waneer U het nuttig acht, dat wy eens over dit boek spreken, zal ik graag eens
daartoe by U komen.
Met oprechte hoogachting, Uw
Ir. De Casseres
Dr. M. ter Braak, Den Haag
Origineel: particuliere collectie
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Briefwisseling Menno ter Braak - Centrale
Commissie Filmkeuring
Menno ter Braak
aan
de Voorzitter der Centrale Commissie Filmkeuring, D. van Staveren

Amsterdam, 4 april 1928
aant.

Amsterdam, 4 April 1928
De Heere D. VAN STAVEREN
Voorzitter der Centr. Comm. Filmkeuring
Hoefkade 602, DEN HAAG
Zeer geachte Heer
Van den Heer ds. Henri Ledeboer te Amsterdam, lid der Centr. Keuringscommissie,
gewerd mij een schrijven, waarin hij mij mededeelde met U over een eventueel
lidmaatschap van een lid van het Bestuur der Nederlandsche Filmliga te hebben
gesproken. Naar aanleiding van dit schrijven legde ik deze quaestie aan mijn
medebestuurderen voor, met dit resultaat, dat ik mij bij een eventueele vacature in
de Keuringscommissie gaarne als candidaat beschikbaar zal stellen. De Liga zal het
zeer waardeeren in de keuring der films op deze wijze geïnteresseerd te zijn.
Zooals U wellicht uit het tijdschrift ‘Filmliga’ bekend zal zijn, sta ik persoonlijk
op het standpunt, dat de Bioscoopwet op een onjuist principe gebaseerd is, maar, nu
zij eenmaal is tot stand gekomen, door een zoo loyaal mogelijke toepassing moet
worden in practijk gebracht. Ik veroorloof mij nog even terug te komen, op het door
U eertijds aan den Heer van Wessem toegezegde artikel over de Bioscoopwet voor
het blad ‘Filmliga’. Daar wij juist van één van onzer bekende journalisten een artikel
tegen de wet ontvingen, zouden wij het zeer op prijs stellen, wanneer wij als
hoofdartikel in het Aprilnummer een pleidooi van Uw hand zouden kunnen brengen.
Ik hoop, dat U daarvoor een oogenblik tijd kunt vrijmaken.
Intusschen, met de meeste hoogachting
Menno ter Braak
secr. Ned. Filmliga
Kopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Paul Citroen
Menno ter Braak (Den Haag)
aan
Paul Citroen
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16 september 1939
aant.
aant.
aant.

16. IX.39.
Zeer geachte Heer Citroen
Gisteren vond ik bij thuiskomst van een paar vacantiedagen in de provincie de
teekening van Thomas Mann. Hartelijk dank! Ik vind haar zeer origineel gezien en
inderdaad volkomen Mann... onder één aspect, en geenszins het minst karakteristieke.
En dit dan ook volkomen!
Welk een verkwikkelijke tijden! Ik hoop u spoedig weer eens te spreken.
h. gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Alexander
Cohen
Alexander Cohen
aan
Menno ter Braak
Toulon, 31 maart 1937
aant.
aant.

Toulon, 31 maart 1937
Zeer geachte Heer ter Braak,
Mag ik U wèl bedanken voor de uiterst-sympathieke, ònhollandissime, uitgebreide
recensie van myn boek in het Vaderland? Deze bespreking verraste mij te aangenamer
- met een bysmaakje van gloeiende kolen! - waar ik een beetje boos op U geweest
was om het nièt-beantwoorden van den brief, dien ik U, een tyd geleden, schreef en
waarin ik vroeg of U misschien geneigd zoudt zyn, en gelegenheid hebben, een
fragment van myn boek op te nemen in Uw rubriek aan het Vaderland.
Begryp mij goed! Een àl of nièt uitdrukkelijk gemotiveerde ‘afwyzende
beschikking’ op myn vraag zou my nièt ontstemd hebben. Waarom zou het? U kende
my niet, U wist, wat nu uit Uw recensie blykt, niets van myn werk, en een a
prioristisch scepticisme, met betrekking tot de waarde daarvan, zou dus, Uwerzyds,
volkomen verklaarbaar geweest zijn. Wat my ergerde was alléén Uw zwygen. Maar
misschien is myn brief, dien ik U, Uw whereabouts destyds niet kennend, via het
Vaderland adresseerde, op het redactie-bureau verslingerd en U niet in handen
gekomen.
Ceci dit, een paar kantteekeningen bij Uw stuk.
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Uw onbataafsche verdediging van de edele scheldkunst, Uw ‘hiërarchisatie’
daarvan, heeft my groote deugd gedaan, zooals de Vlamingen dat zeggen. Idem de
analyse van myn non-conformisme. En met dat wat U de ‘theorie als tydelijke
behuizing’ noemt, stem ik voor een goed deel in. Maar U vergist zich, du tout au
tout, waar U de Action Française definieert als ‘een beweging die geen beweging
achter zich heeft’! De A.F. oefent een sterke en voortdurend toenemende attractie
uit op de intellectueele keur van het fransche volk, die, veertig jaar geleden - ik leef
hier sedert bijna een halve eeuw en spreek met kennis van zaken! - voor 80 procent
onverdacht republikeinsch, voire ‘radicaal’ was maar die nù het immonde, heerschende
regiem verfoeit en uitspuwt. U zoudt zeker verwonderd zyn als U wist hoe groot het
aantal royalistische of met de royalistische ‘idée’ sympathiseerende dag- en
weekbladen in het land is. Al wat in Frankryk helder zièt, zuiver dènkt en nièt, als
maden in en op een kreng, òp en vàn het sedert lang in staat van ontbinding
verkeerende regiem leeft, gaat, geleidelyker-wyze over naar de Action Française, de
éénige dam tegen de communistische bestialiteit. Wait and see!
Vindt U - deze opmerking zonder ook maar de gerìngste bedoeling van anti-critiek!
- vindt U myn verwachtingen van hetgeen het herstel van het koningschap voor
Frankryk zou kùnnen beteekenen, inderdààd zoo ‘verbluffend van naieveteit’? Is de
‘enorme dosis gezond verstand’, die U by my onderstelt - U bent de éérste die my
dit compliment maakt, en ik word, in den regel, versleten voor een van àlle gezond
verstand hopeloos verstoken impulsief! - is deze bon sens hiér zoodanig in gebreke,
dat alleen een verbysterende onnoozelheid my de dingen zoo doet zien? Misschien
zal een hèrlezing, bij tyd en wyle, en à tête reponsée, van myn monarchistische maar niet fetichistische! - belydenis, U van deze appreciatie doen terugkomen.
Dit nog: Uw gelykstelling, Uw identificatie, van myn herinneringen met een
Scheeps-journaal is even amusant als juist.
Met zeer veel vriendelijks en de herhaalde uitdrukking van myn erkentelykheid
voor Uw ysbrekers-werk
t.à.v. Alexander Cohen
P.S. - Kent U het éérste deel (In Opstand) van myn herinneringen? Zoo niet - mag
ik dit even van U weten? - dan zal ik den uitgever van het boek verzoeken - eischen
kan ik dit niet! - U een exemplaar toe te zenden.
In het U gisteren toegezonden exemplaar van myn bundel: Uitingen van een
reactionnair, heb ik verzuimd een correctie te maken, die U wel zult willen
aanbrengen. - Op blz. 159, regel 3 van onder staat: hurting. Dit moet zyn hitting.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Alexander Cohen (Toulon, Frankrijk)
Den Haag, 4 april 1937
aant.
aant.
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Den Haag, 4 April 1937
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Cohen
Hartelijk dank voor Uw brief, en niet minder voor de toezending van het exemplaar
‘Uitingen van een Reactionnair’ met de complimenteuze opdracht. Ik had dit boek
juist gelezen, en gedeeltelijk eveneens met gevoelens van verwantschap; al gebiedt
de eerlijkheid mij te erkennen, dat ik de stukken uit den oorlogstijd niet kan
apprecieeren. Ze zijn mij te jingoïstisch, en hoewel ik hevig antiduitsch ben, meen
ik, dat Uw maréchal Foch en zijn generaals wel wat meer critiek verdienen dan ze
bij U vinden. In het algemeen: deze oorlogspsychose (subs. vredespsychose) dateert
erg. Maar andere stukken heb ik evenzeer gewaardeerd als het besproken boek.
Ik liet U inmiddels door Nijhoff zenden een ex. van mijn ‘Politicus zonder partij’;
minstens even ikkerig als Uw geschriften, maar door een ander temperament
geschreven. Ik hoop er te zijner tijd uw oordeel eens over te mogen hooren. - ‘In
Opstand’ heb ik inmiddels gekocht.
Uw brief destijds herinner ik mij niet ooit onder oogen te hebben gehad! Natuurlijk
kan ik mij vergissen, maar het gebeurt niet zoo zelden, dat een document in de
journalistieke chaos verdwijnt. Uw sympathie voor de Action Française kan ik, ook
na Uw commentaar, niet deelen. Ik geloof n.l., dat men de Duivel niet met Beëlzebub
kan uitdrijven. Even onzinnig als een consequent toegepaste democratie, die uitloopt
op de gelijkheidsdiscipline van het communisme, is de romantische coquetterie met
een middeleeuwsch symbool, in casu met een koningshuis, dat alleen nog door een
of ander degéneré in Ukkel of Laeken of Schaerbeek wordt gerepresenteerd. Wat ik
uw naïveteit noem, is, dat u zo vitaal bent, dat u met dit symbool als positief kunt
werken, zonder de belachelijke kanten ervan te zien. De heeren Daudet en Maurras
lijken mij, met al hun intelligentie en afkeer van de ‘bienpensants’, toch nog een
gram te veel op Hitler; juist in dèzen tijd lijkt het mij wenschelijk, dat aristocratie
en ongelijkheidsthese niet verward worden met een beweging voor een stuk
verschimmeld verleden. Ik heb een en ander zelf beter geformuleerd dan ik in deze
paar regels doen kan in mijn boek over de gelijkheidsidee, dat, hoop ik, deze maand
verschijnt (‘Van Oude en Nieuwe Christenen’); daar ik tracht de paradox der
democratie en der gelijkheid, die niet denkbaar is zonder de paradox der aristocratie
en ongelijkheid, onder oogen te zien zonder leliën en Camelots. Maar ik begrijp
volkomen, dat uw gallicistische cultuur andere wegen bewandelt dan de mijne, die
(u kunt het in Pol. z. Part. lezen) van de Duitsche wijsbegeerte tot Frankrijk is
gekomen. Maar voor de ‘panache’ heb ik nog steeds geen orgaan; ik identificeer mij
in dit opzicht compleet met Benda (‘Dialogue d'Eleuthère’ en laatstelijk vooral: ‘La
Jeunesse d'un Clerc’). - Een ding echter voor het juiste begrip: ik verbeeld mij
werkelijk niet, dat ik minder naïef ben dan U! Anders had ik uw boek niet in één
adem uitgelezen.
m. vr. gr.
Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Alexander Cohen
aan
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Menno ter Braak
Toulon, 1 mei 1937
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Toulon, 1 mei 1937
Zeer geachte Heer ter Braak,
Ik heb Uw introspectief, en, tegelyk, combatief boek: Politicus zonder party, met
intense belangstelling tweemaal en zeker niet voor het lààtst gelezen. Wel, hier en
daar, bij een bizonder subtiele passage, met myn minder-dan-het-Uwe-philosophische
hoofd tusschen de handen. Maar dank zy Uw, in soortgelyke geschriften
zeldzaam-heldere terminologie, geloof ik toch vrywel alles begrepen te hebben.
Myn ‘oordeel’ over het boek, waarnaar U benieuwd zegt te zyn?
Hoe zou ik anders dan ingenomen kunnen zyn, en, in het algemeen, nièt instemmen
met een auteur wiens denkwyze, wat de richting daarvan aangaat, parallel loopt met
de myne?
U hekelt, van Uw ivoren toren uit, den humbug in al zyn vormen: de litteraire, de
artistieke, de journalistieke, de wetenschappelyke, de wysgeerige, de intellectueele,
de religieuze, de aesthetische, de moreele, de politieke, de ‘objectivistische’ e.t.q.
Ik, door de omstandigheden lange jaren in meer onmiddellyke aanraking mèt - maar
zonder absorbtie dóór - de kudde, de conformistische ‘troupeau’, ik schermutsel, op
den beganen grond, tegen dezelfde aanstelleryen, en ik verlustig my, bovendien, by
manier van hors d'oeuvre, met het neerslaan van aanmatiging waar ik die ontmoet
of ook maar ontwaar in de vèrte.
Het verschil van ligging der respectieve gevechts-terreinen daargelaten, is onze
‘stryd’ dezèlfde. Zyn niet onze antipathieën ongeveer identiek?
U bent een ‘politicus zonder party’. Ik ook, al komt U dat ànders voor. Het is juist
omdat de Action Française de eenige politieke groepeering, laat mij liever zeggen
de eenige politieke ‘beweging’ hier te-lande is, die géén ‘party’ vormt of wènscht te
vormen, en dit nadrukkelyk zègt, dat ik, die, van mijn jeugd af, een physieken afkeer
heb gehad van al wat ‘party’ en party-leven was, my tot de A.F. aangetrokken heb
gevoeld. De A.F. is een ‘reactie’, een tégen-actie, zooals ik dat bedoel en definieer
in de korte inleiding (‘Op den drempel’) van den bundel: Uitingen van een
reactionnair.
Het geval is eenvoudig zóó: Frankryk gaat te-gronde aan de republiek, en aan de
democratie waarvan het bestiale communisme - bestiaal niet alleen in zyn middelen
van verovering en bestendiging van het Staatsgezag, maar ook en vooràl door zyn
doel: de universeele ‘verkudding’ van het menschdom - het logische eind-resultaat
is. Daarom: delenda Carthago! Wèg met republiek en democratie in Frankryk!
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Mag ik even àfdwalen? U kent Proudhon's boutade: ‘Vous voulez être gouvernés?
Soyez tranquilles, vous le serez!’ Voor my-zèlf - en U zult er, vermoedelyk, ook zoo
over denken - voel ik geen behoefte geregeerd te worden. Maar zònder regeering,
d.w.z., in laatste instantie, zonder een zoo-redelyk-mogelyke ordening der onderlinge
verhoudingen tusschen de individuën, i.e. zonder beperking van het vuistrecht, zal
het, vrees ik, niet gaan. En als er dan toch geregeerd moet worden, dan liever, niet
als ‘ideaal’, maar als ‘moindre mal’, door beschaafde menschen onder wier gezag
het leven van het individu, somme toute, dràgelyk zou zyn en die er een primordiaal
belang by hebben dat het dragelyk blyft, dan onder een bewind van Jan Rap zooals
wy dat hier, sedert een maand of tien, Leon Blum regnante, aan den lyve ondergaan.
U constateert, in Uw boek, dat in Nederland, de parlementaire democratie U
beschermt tegen het vuistrecht. Maar in Frankryk is dit nièt het geval! Het vuistrecht
woedt hier ongebreideld, beschermd, gegarandeerd, aangemoedigd door de regeering
van het Front Populacier. De sacramenteele, constitutionneele ‘Vryheid van het
Woord’ is, met betrekking tot de tegenstanders der heerschende maffia, zoo goed als
opgeheven, even als het recht op gesalarieerden arbeid, anders gezegd: het ‘eetrecht’,
voor de menschen die nièt aangesloten zyn, en zich niet wìllen aansluiten by de C
(onfédération) G (énérale) du T (ravail) van den satraap Léon Jouhaux, Blum's
éminence grise.
Voilà où nous en sommes onder de ‘parlementaire democratie’! Ik geloof dat men
in Holland zelfs geen benaderend begrip van dit alles heeft. De telegrafische
agentschappen, de zwaar-gesubsidieerde en dus van de regering afhankelyke Agence
Havas vóóraan, verzwygen, op bevèl, de ergerlykste feiten: zware mishandelingen,
doodslag, moord, die hier aan de orde van den dag zyn en door een gedomestikeerde
justitie òf in het gehéél niet òf in niet noemenswaardige verhoudingen gereprimeerd
worden. De groote, in het buitenland gelezen fransche kranten, de z.g.n. ‘presse de
grande information’, doen hetzelfde. Wat de hollandsche correspondenten in hun
kranten vertellen, weet ik niet. Maar ik dènk dat zy wel heel voorzichtig, en gematigd,
en braaf zullen zyn. En springen zy, wie weet? een enkelen keer uit den band - den
muilband - dan is de redactie thuis daar met het blauwe potlood der censuur. Het
hollandsche publiek wòrdt nu eenmaal niet graag schichtig gemaakt. En dan is daar
aanstonds de tentoonstelling, met de winstgevende reclame. Dus: motus!
Tot nu toe, schryft U, jaagt geen roode soldaat, met de bajonet op het geweer, U
naar Uw bureau. Soyez tranquille! dat kòmt wel, als de democratie haar met (roode)
bloemen bestrooid pad blyft volgen. En als dàt een poosje heeft geduurd, dan komt
de bruine, of de geele, of de groene, of de geruite soldaat, die een eind maakt aan de
roode uitspattingen en de roode tirannie, om die te vervangen door geruite, geele,
groene of bruine ditos.
In schyn afgedwaald, volgens myn gewoonte, ben ik nu weer by Uw boek terug,
by Uw boek dat sprankelt van uit myn hart, myn geest, gegrepen aphorismen.
U schryft ‘omdat U het niet kunt laten en zonder het gevoel te koesteren dat een
goddelyke macht U dryft en een schare op Uw woorden staat te wachten’. Tout
comme moi! - ‘Ik schryf zonder de minste hoop en alleen uit behoefte aan uiting.’
(de Paradox - 1897-98).
Uw ‘eerlykheid is niet voor iedereen beschikbaar’? Myn ‘waarheid’ óók niet! ‘Ik beschouw het waarheid spreken niet als een plicht. Ik zou liegen zonder een
schaduw van scrupule etc.’ (de Paradox).
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Uw zin voor onafhankelykheid (pag. 39 van Uw boek: ‘Een complimenteus mensch,
etc.’) is van hetzelfde allooi als de myne. Zich-zèlf zyn en zeggen wat men te zeggen
hééft, tot elken prys, is het hoogste genot.
U ‘ikt’ (pag. 42 van Uw boek) zonder te ‘wy’-en en te ‘men’-nen. Anch'io! Zyn
de ‘wy’s en de ‘men’s U, naar aanleiding van Uw ikkigheid, óók te lyf gegaan zooals
zy my dit deden na de publicatie van In Opstand en ook nù weer, na Van Anarchist
tot Monarchist? (Een der hekelaars van myn ‘niet geringe ik-zucht’, myn
‘zelfgenoegzame ikkigheid’, myn ‘op den duur irriteerend non-conformisme juist
omdat er geen “systeem” in zit’, was de sedert jaren levend-cadaverieke en tot de
gruwelykste cacographie vervallen, week na week in de Groene kwylende Frans
Coenen, op wien ik - hy ‘leefde’ toen nog! - doel, en van wiens critische bellettristery
ik een regel of wat aanhaal op blzn. 285-286 van myn boek.)
Even als de litterator in U heb ik ‘een afkeer van de ongepriviligeerde schryvery
van de niet-clerken’ (de journalistieke mrs en profs, aan wie ik hun ‘schryfbewys’
wensch te zien ontnemen.)
‘Alles wat naar deemoed en ongerustheid zweemt’ ontbreekt in Uw schryfwyze.
Ook in de myne! Vandaar het brevet van ‘onbetamelykheid’ en ‘zelfoverschatting’
U (en my) onder journalistiek tromgeroffel en trompetgeschal uitgereikt door de
profs Ovinks, de mrs van der Hoevens en hun onderhoorigen.
‘Den journalist; daaronder versta ik (M.t.B.) de objectiviteit (i.e. de
karakterloosheid), de academie (i.e. de mrs en de profs) en den chaos (i.e. de
pan-bevoegde veelschryvery)!’ - Onwraakbare definitie!
‘Er is geen zeldzamer ding dan doodgewone geestelyke zindelykheid’. U zeit wat!
Ook my zyn de ‘kunstenaars die ik ontmoet heb op een enkele uitzondering na
tegengevallen’ - (‘Ik heb zoo goed als nooit getracht kennis te maken met den schepper
van een kunstwerk, litterair of plastisch... Want de kunstenaar staat zelden bóven en
meestal benéden zyn creaties. En waarom zich dan blootstellen aan de bitterheid van
een ontgoocheling?’ - In Opstand, pag. 175).
De door U gevoelde ‘onweerstaanbare behoefte tegenover een zeker soort verfynden
opzettelyk grof te worden’, is my on ne peut plus begrypelyk. Ik val daar, bij het
hèr-doorbladeren van Uw boek - op zoek naar myn aanschrappingen in margine over den naam van Ilja Ehrenburg. Een van myn dégoûts, deze bolsjewistische
conformist! En over den naam van Quérido (Ismael pour les dames), den
‘philosophisch-litterairen humbug(ger)’, wiens poespas ik nooit heb kunnen lezen,
en over wien ik my, een paar keer, heb vroolyk gemaakt, o.a. in den Mercure de
France, in de rubriek ‘Lettres Néerlandaises’. Hy was een soort struisvogel, die,
elken keer dat hy den krop vol had van onverteerde, onverteerbare meditaties over
litteratuur, kunst en wysbegeerte, naar een vel papier greep, daar - passez-moi l'image!
- zyn trop-plein over uitgulpte en er op een draf mee naar een uitgever liep, voor dat
het koud werd. Hy was natuurlyk sociaal-democraat en stond hoog in aanzien bij de
Party.
Uw definitie van Lenin: ‘een bigotte proletariër’, is subliem! Zijn bigotterie was
gematerialiseerd in zyn pet, het onwraakbare onderscheidingsteeken van den bewusten
en georganiseerden proletariër. Als Lenin zyn pet niet op het hoofd had, dan hield
hij hem in de hand! Waarom hebben zy hem, in zyn glazen relikwiekast, niet
verduurzaamd en geëxhibeerd met zyn pet op? A propos van den verduurzaamden
en aan de verplichte aanbidding der van den oùden God bevryde kudde overgeleverden
Man-met-de-pet! ‘De Sovjets die God als den verspreider van ongedierte bestryden
met chemische praeparaten’, hebben een beetje van deze scheikundige mengsels
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gebruikt voor de balseming van Vladimir Ilitch Oelianow, ook genaamd Lenin, den
nièuwen God!
U ‘wyst Amerika af’? So did I (en ik doe het nòg), in het inleidinkje: ‘Op den
Drempel’, van den bundel Uitingen van een reactionnair.
U ‘ruikt voor alles Uw eigen vyanden aan hun styl, en hun gansche bestaansmodus
boezemt U weerzin in’. - My is het niet ànders gegaan.
‘Het is nu eenmaal de gewoonte - schryft U - iemands resultaten tegenover zyn
styl te stellen: wat heeft de man bereikt?’ - Hoeveel maal heb ik deze,
specifiek-hollandsche, impliciet-afkeurende, opmerking gehoord: ‘Alles goed en
wèl, maar wat heb je berèikt?’ - Dat de styl van een schryver zyn resultaat is, begrypen
de Hollanders niet. De Franschen wél!
Wat U van den humor zegt, en van het gebrèk aan humor, en van de
‘bescheidenheid’, en van de ‘ydelheid’, en van de vereering der ‘waarheid’, is alles
even kostelyk!
‘Prys stellen op intelligentie tegenover de principieel dommen, lachen om de
subtiliteit der intelligentie tegenover de principieel intelligenten.’ O! zeker. En lachen
- ‘Ich habe verlacht bei Tag und bei Nacht’ - en vooràl ùitlachen!
U was ‘altyd meer polemist dan scepticus.’ De ware wysheid! De scepticus kàn
dood zyn zonder het zelf te weten. De polemist - étymologie oblige! - vècht en hy
lééft dus. Ik vècht, dùs ik bèn!
‘De beste remedie tegen het geloof is de geloovige’. - Evidemment! De gewone
homeopathie! Maar daar zyn uitzonderingen, schààrsche uitzonderingen, en
geloovigen wier geloof my benydenswaard voorkomt. Ik-zèlf ‘geloof’ niet! Ik ben
agnosticist. ‘Que sais-je?’ zeg ik Montaigne na. Myn sympathie gaat uit naar het
‘heidense catholicisme’ waarvoor ook U - naar ik onlangs las in de Nieuwe eeuw, in
het verslag van een openbaar debat, waarin U het woord voerde - iets ‘voelt’,
vergelykenderwyze gesproken, s' entend.
De door U geformuleerde vraag (pag. 202 van Uw boek): ‘of het geloof aan het
weten niet op weg is onze ergste vorm van inquisitie te worden’, is geen vrààg meer.
Geen onbeantwoorde ten-minste! Zy omkronkelt ons al met haar doodelyke
vangarmen, deze inquisitie. Zy is de Twee-Eenige moloch:
‘Wetenschap-Vooruitgang’! Haar Torquemada's, en onder-Torquemada's, haar rakkers
en folteraars, zyn legio en zy hebben de toekomst vóór zich, terwyl de Oude God de
zyne al achter den rug heeft. De nieuwe tirannen zijn altyd de ergsten, de
onmeedoogendsten. En de onverbiddelyksten zyn zy die zich op de ‘onverbiddelyke
Wetenschap’ en den niet-te-stelpen ‘Vooruitgang’ beroepen.
‘Ydelheid en eerzucht zyn de gebruikelijke motieven die tot schryven leiden’.
(pag. 160 van Uw boek). En tot àlle uitingen van ‘artisticiteit’ (Zie pag. 307 en vlg.
van den bundel Uitingen v/e reactionnair).
Een amusante kerel, die dr. Hussenot, door U op blzn. 252-253 aangehaald, en
die, in zyn autobiographie, urbi et orbi uitbazuinde, afin que nul n'en ignorât, dat hy
dit niet was, en dat niet, noch wàt anders honorifieks of ontzagwekkends ook, en
alléén maar ‘un simple citoyen comme tout le monde, hors qu'il n'est pas décoré’.
(Het ‘Point docteur en Droit’, op myn professioneel schryfpapier, was een
geloofbelydenis van dezelfde soort.)
Om te eindigen:
Evenmin als U heb ik ooit ‘diep nagedacht’, en ook my is alles wat ik als goede
vondst beschouwde ‘aangewaaid’.
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Uw boek is voor my een ‘perzik die naar méér smaakt’. Mag ik Uw binnenkort te
verschynen Van Oude en Nieuwe Christenen, waarnaar ik uiterst benieuwd ben,
ontvangen?
Met myn beste groeten en vriendelyke gevoelens
t.à.v.
Alexander Cohen
In cauda venenum!
Hoe kunt U smaak vinden in het geschryf van den pedanten, cabotineerenden
intellectueel-oneerlyken Julien Benda? En U met hem ‘identificeeren’ wat zyn afkeer
van de ‘panache’ aangaat? Il y a panache et panache! De vederbos die hy op zyn
hoed heeft gestoken, is die van het Front Populaire! De panache van Léon Blum!!!
Mag ik, bij gelegenheid, uw meening over In Opstand vernemen?
(U zult de doorhalingen wel willen excuseeren.)
Origineel: particuliere collectie
Afschrift: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.P. Content
A.P. Content
aan
Menno ter Braak
13 september 1935
aant.

Scheveningen-‘Mar’
13 Sept. 1935
Zeer geachte Heer ter Braak.
Geruimen tijd geleden zond ik U ter eventueele opname in ‘Forum’ eenige studies
toe, bijzonderlijk enkele proeven van een woordelijke - naar den mythischen
buitenkant èn den geestelijken binnenkant den zin behoudende - vertaling uit de
Odyssee en uit de Aeneis.
Nu vertrek ik over een dag of 10 voor zeer langen tijd naar Sicilië. Zou ik dezer
dagen iets naders van U over de U toevertrouwde zending mogen vernemen?
U bij voorbaat dank zeggend
Hoogachtend
Adelyde Content
Villa ‘Mar’
Naast Palace-Hôtel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.H. Cornette
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A.H. Cornette
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, 9 november 1934
aant.

Den Heer Hoofdredacteur van het Vaderland
Parkstraat 25
Den Haag
Antwerpen, den 9 November 1934
Zeer geachte Heer Hoofdredacteur,
Ik moet U allereerst bedanken mij te hebben bedacht met Uwen omzendbrief
betreffende de enquête over de Nederlandsche Letterkundigen.
Ik vind uw initiatief bijzonder eigenaardig, en het zou kunnen aanleiding geven
tot veel interessante bespiegelingen; het heeft overigens reeds navolging gevonden
vanwege het Vlaamsch weekschrift Ons Land dat zich ook bezorgd maakt om de
over- en onderschatting in de letteren.
Ik had mij voorgenomen uwe vragen te beantwoorden, doch ik vrees dat ik er zal
moeten van afzien wegens te drukke en dringende bezigheden. Ik moet U echter
bekennen dat uwe vragen wel heel kiesch zijn: het wordt een delicate zaak om in de
rubriek der overschatte auteurs, schrijvers te noemen waarmede men persoonlijk
bevriend is.
Wat er ook van zij; indien ik er kans toe zie zal ik U nog een antwoord insturen.
Intusschen kom ik U verzoeken mij het groot genoegen te willen doen al de
antwoorden verschenen in uw geacht Blad te willen toekomen w.t.v. op mijn kosten.
Ik zou er U zeer dankbaar om zijn.
Hoogachtend
A.H. Cornette
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Dirk Coster
Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
oktober 1926
aant.

Oct. 1926.
Hooggeachte Heer,
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Ik heb uw essay nu gelezen, ik had door een ongesteldheid en daarop volgende
rustkuur een groote achterstand gekregen. Ik bewonder dit opstel zeer, het gaat op
sommige plaatsen zeer ver en zeer diep, - alleen als Redacteur moet ik me wel
bekennen, dat het van den lezer een buitengewone applicatie eischt en ik heb juist
een dergelijk opstel aangenomen van Van Schagen, dat vóór moet gaan omdat ik 't
al in Mei aannam. En dan moeten de goede sukkels weer even verademen, - dus... 't
zal wel Februari worden voor ik er plaats voor vind. Is dit een bezwaar? Misschien
hebt U ook wel eens een kleiner stuk in petto dat U zoudt kunnen laten voorgaan?
Met vriendelijke groeten
Hoogachtend
Uw dw dn
Dirk Coster
P.S. Sommige dingen in 't essay lijken mij bevechtbaar, zijn zelfs mij wat te sceptisch.
Daarover misschien wel later eens. 't Deed me ook een zeker genoegen, de naam van
La Rochefoucault te ontmoeten.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster (Amersfoort)
aan
Menno ter Braak
[voor 30 april 1927]
aant.
aant.

Hooggeachte Heer Ter Braak,
Met dank uw antwoord voor de enquête ontvangen. Uw bezwaar deel ik niet in
zekeren zin; in zekeren zin, want gedeeltelijk ga ik met u mee, ook in Verz. Proza
(Stem-manifest) vindt u de gedachten over ‘intensiteit’. Daar staat echter dat intensiteit
zich vanzelf zijn richting zal scheppen, een richtinglooze intensiteit als beginsel lijkt
me onhoudbaar en zelfs tamelijk bedenkelijk op den duur.
Met vreugde heb ik uw essay geplaatst: een 10 tal abonnés zal waarschijnlijk in
die vreugde deelen. Op méér aandacht kunnen we niet rekenen. Ik hoop daarom, dat
u me spoedig ook wat kleiner stukken zult willen zenden om 't evenwicht te herstellen.
Wel zou ik u sterk aanraden, b.v. bij Boosten en Stols, dit stuk, fraai gedrukt,
afzonderlijk uit te geven. 't Is 't meer dan waard. Ik wou maar zeggen dat die 10
abonnés het tijdschrift geenszins dragen, - ik voel heel veel voor de stukken die U
noemt, - over La Rochefoucault en André Suarès. Het zijn toevallig die schrijvers,
waarmee ik zelf in nauwe verbinding heb gestaan.
Ik ben dus zeer benieuwd te ervaren hoe U, als vertegenwoordiger der jongeren,
op deze schrijvers reageert.
Hopend dus spoedig iets van U te mogen ontvangen,
met vr. gr.
Uw dw Dirk Coster
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Ook voor korte bespr. houd ik me aanbevolen. Kent U Défence de l'Occident van
Massis, dat ik juist ontving?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster (Arnhem)
aan
Menno ter Braak
[voor 15 juni 1927]
aant.
aant.

Hooggeachte Heer,
Ingevolge uw verlangen heb ik uw filmbespreking in 't eerstvolgende, d.i. het 15
Juni-No. van ‘de Stem’ geplaatst. Ik ben 't wel niet zeer eens met uw meening, dat
men de Sovjetfilms à priori zou moeten vrij geven ter wille van de schoonheid. - Ze
worden niet met die bedoeling op W. Europa afgestuurd, - ik vind het vrij verstandig,
wanneer men, bij het beslissen over deze kwestie, de schoonheid uitschakelt. De
Potemkin zit vol geraffineerde suggesties, en ik vertrouw 't de Russische Jezuïten
best toe, schijnbaar radicale films (waar niemand wat tegen heeft) - met zulke
suggesties te laden. En dan gaat het: voor en tegen het westersche beginsel der cultuur.
We zouden toch wel lummels zijn wanneer we ons in de luren lieten leggen door het
beroemde beginsel: ‘in naam van jelui principe eisch ik de vrijheid om in naam van
jelui principe je de vrijheid te ontnemen.’ Een Katholiek woord, maar volkomen in
de lijn der Roode Jezuiten. - Het eenige aanvaardbare beginsel lijkt me: een beetje
bloed op de straatsteenen maakt het stadsbeeld zeer veel schilderachtiger. - Ik kan
ervoor voelen, en dit lijkt me in den grond 't Uwe. - Met verlangen zie ik de beloofde
essays tegemoet.
Ook ik zou U gaarne eens spreken. Ik ben 's middags altijd in Amersfoort. (Niet
meer ‘Monopole’, maar ‘de Poort van Cleef’) - Als U eens op reis Amsterdam Eibergen uit kunt stappen voor een uurtje?
vr. gr.
Uw Dirk Coster
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amersfoort, [28 november 1927]
aant.
aant.

H.G. Heer,
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Ik weet niet of U al naar buiten bent, maar anders zal deze briefkaart wel
doorgezonden worden. Ik hoop U eens te treffen, - als ik tenminste dan niet in dien
tijd naar de stad ben. er is een soort sympathie van onderwerpen, - zoo treft 't me nu
weer 't onderwerp van Uw diss. - Kan er geen stuk van in ‘de Stem’, over Otto III
zou ik bijzonder gaarne wat hebben. 't Is mogelijk geen gebruik, ik herinner me niet
vóórpublicaties gezien te hebben, zij het dan als afzonderlijk art. gecamoufleerd, en
daarom, zelfs bij camouflage misschien gevaarlijk.
Ik zend U Massis. Maar zou 't veel gevergd zijn me 't boek nog even terug te
zenden na gebruik, ik wilde Massis er een woord over schrijven. Daarna kunt U 't
wel behouden.
Natuurlijk heeft Müller gelijk, maar mijn opmerking betrof de betoogtrant van 't
stuk die me zwak lijkt [Met bel. gr.]
Hoogachtend
Uw Dirk Coster
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
[voor 17 december 1927]
aant.

Hooggeachte Heer,
Ik stuur voorloopig 't stuk terug. Een lastig geval! Ik ben zelf met Eva bezig, en
weet nog niet of ik erover zal moeten schrijven. Op de beslissing zult U wel niet
kunnen wachten. - Daarom zal 't misschien 't beste zijn, dat U 't stuk voor alle
zekerheid in de Vrije Bladen plaatst.
Aankondigen kan ik uw stuk over Otto III dus niet. Jammer. Maar ik hoop dat U
uw belofte zult houden. Na Maart bent U in ieder geval vrij, te doen wat U wilt.
Met vr. gr.
Hoogachtend
Uw dw Dirk Coster
P.S. De naam van Top Naeff naast Smeding heeft me werkelijk geërgerd. Dit wordt
me te onrechtvaardig. ‘Letje’ wordt een relletje, gevolg van zich verkeerd op dit boek
instellen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
[na 17 december 1927]
aant.
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aant.

Hooggeachte Heer Ter Braak,
Waar blijven al de stukken waarover we gesproken hebben? - Ik hoop er iets van
te zien. Komt U overigens eens in A'foort in de ‘Poort van Cleef’ erover praten, resp. ze brengen - dan breng ik voor U mee 't boek van Massis dat U ongetwijfeld
interesseeren zal. Als vergoeding van reisgeld voegt U maar ergens een stevig citaat
in uw artikel. Als U over La Rochefoucault schrijft, moet U maar een kleine
bloemlezing uit zijn Maximes eraan toevoegen. Zij zijn mij persoonlijk oneindig
‘dierbaar’. Ze hebben ook 't voordeel dat 't de eenige waarheid is die je niet tusschen
de vingers wegloopt. Mijn ethische stichtelijkheid voelt zich bij dezen dominée zoo
volkomen thuis.
Ik had liever gehad dat U mij van repliek gediend had over de Potemkin. Aan
Müller Lehning heb ik hier niet veel, - hij maakt zich kwaad en dat is flauw, en dan
gaat hij dingen zeggen die hij zelf beter weet. - Polemisch misschien uitstekend, want de polemiek met gemeenplaatsen is een polemiek waardoor men gelijk krijgt.
Maar ik houd meer van een polemiek waarin 't gaat om de sport zelf.
Het stukje over Smeding is 't beste wat ik van kleinere stukken van U las. Maar
wat een duffe verwarring heerscht er toch dat nu pas iemand de aller eenvoudigste
waarheid zegt omtrent die kwestie, die der pornographie - en ook over de
weerzinwekkende interviews van die kwaadsappige burgerjuffrouw. Toch een talent
- niet in dat rampzalige boek, dat ongehoorde boek waar we twee turfdikke deelen
worden onderhouden over 't feit dat een poen voor 't zingen de kerk uitmoet, en hoe
jammer dat is voor deze poen, (ongehoord, alleen in Holland is zoo'n waanzin
mogelijk) - maar in Achter het anker, Menschen i/e Klein Stadje, nl. overal waar zij
maatschappelijke lagen beschrijft die onder de hare liggen.
Hopende iets van u en uw litt. werkzaamheden te hooren,
Uw dw Dirk Coster
P.S. U wilt de Pirandello der critiek worden? Bien, maar verspil niet te veel kracht
aan deze paradox, die toch een paradox blijft. Rembrandt is misschien toch wel een
iets Grooter Schilder dan Corn. Troost.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Delft, 25 september 1929
aant.
aant.

Hooggeachte Heer,
Inderdaad heb ik deze keer maar van medewerking afgezien, - ik had niets
oorspronkelijks, de paar ‘curiositeiten’ die ik toezegde, kunnen pas bij mijn verhuizing
terecht komen. Natuurlijk zou ik er ten slotte niets tegen hebben, wanneer U iets liet herdrukken
uit ‘de Stem’, b.v. Schetsboek September in zijn geheel of een keuze daaruit, zij 't
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dan onder een nieuwe titel Marginalia II. Maar ik laat U daarin geheel vrij, en 't zal
wel te laat zijn. - Temeer daar ik die afl. van ‘de Stem’ niet hier heb.
In Oct. verschijnt in ‘de Stem’ een uitvoerige bespreking van Uw boek. Voelt U
er niet voor, Uw maandkroniek van I10 in ‘de Stem’ te hervatten, inzake de film?
Er zullen toch wel 12 films per jaar gaan. - Ik vermoed echter dat uw ambtswerk U
zeer in beslag neemt.
Met excuses dat ik dit keer ontbreken moest.
Hoogachtend
Uw dwdn Dirk Coster
P.S. Meld U mij 't p.o. dan zou iemand U de Sept. Stem ter leen kunnen sturen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
Delft, 7 december 1930
aant.

Voorstraat 101, Delft. 7 Dec. 1930
Hooggeachte Heer Ter Braak,
Door de radiogids bemerkte ik dat U over Alie Smeding hebt gesproken. - Is dit
niet een goed artikel voor ‘de Stem’ van Januari? Wij hebben altijd nogal aandachtig
de evoluties gevolgd van deze ondanks alles begaafde dame. Wanneer u het stuk
zoudt kunnen missen, dan houd ik me zeer aanbevolen, het eens te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend
Uw dwdn Dirk Coster
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
[Delft, 9 januari 1931]
aant.
aant.

Waarde Heer Ter Braak,
Mag ik U misschien iets vragen? Zoudt U het erg vervelend vinden, van de
Stemfuif, die lang genoeg duurt, één uur op te offeren? Mevrouw Havelaar, hoewel
pas uit het ziekenhuis ontslagen, wil even komen luisteren naar mijn openingsspeechje
(dat voor U zonder belang is, ik kan in dit onderwerp nooit het publiek en U tegelijk
bereiken) en dan weer vertrekken, dadelijk.
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Ze heeft zich indertijd Uw stuk ontzettend aangetrokken, - niet om den inhoud, maar om de (inderdaad!) hartgrondige antipathie die eruit sprak jegens een door
haar boven alles gestelden mensch. Zou het niet beter zijn, haar op dit toch zoo bittere
moment elke bitterheid te besparen? 't Is voor U zoo gemakkelijk even een uurtje
later b.v. om half zes te komen <waardoor elke mogelijkheid eener ontmoeting
vermeden>, - Ik vraag U dit geheel uit eigen beweging, Van Tricht weet er niets van.
Morgen spreken wij elkaar en zal ik U nog even eenige dingen vragen. Ik ben b.v.
minstens even wantrouwig tegen het leven als U, - en toch zie ik daarom de
méér-geloovigen niet als antipathiek.
Ik hoop dat U mijn briefje opvat zooals het geschreven werd.
Hrt. gr.
Uw Dirk Coster
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak
Delft, [9 februari 1931 of kort daarvoor]
aant.
aant.

Amice,
Ik wou dat je me dit toch eens oploste. Ik heb er wel eens meer aan gedacht, en 't
viel mij opnieuw in bij je artikel in de Vr. Bl. - Je vervolgt nl. het ‘humanisme’ met
een speciale hoon. En nu wou ik van jou weten, wat jij dan anders bent dan een
humanist? Wat is je dogma? Waar is je God? Kun je die niet aanwijzen, dan ben je
een humanist. Het helpt ook niet te zeggen, dat je geen bijzonder groot vertrouwen
in de menschheid hebt. Je hebt toch een soort vertrouwen, anders zou je niet schrijven,
niets kunnen waardeeren, en dat vertrouwen stel je dus in den mensch of de
menschheid. - In de walgelijke schoftentroep die zich de menschheid noemt, zit hier
en daar een korreltje goeds! Dat is jouw humanisme en het mijne. Men wordt om
het erkennen van dat ééne korreltje dan nog zijn leven lang getreiterd. Maar door jou
laat ik me dat liever niet doen, omdat jij daarbij innerlijk tricheert.
Ik voor mij acht dit de meest waarschijnlijke oplossing van deze tegenstelling: is
het niet een kwispelstaarten, in den grond ietwat ondapper, naar de mode van den
tijd, naar hen die de sterksten zijn, of die je vreest dat de sterksten zijn? Roep je niet
‘houdt den dief’ om zelf niet voor den dief te worden aangezien?
Ik geef die oplossing voor een betere,
vr. gr.
Dirk Coster
Voorstraat 101
Delft
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Dirk Coster (Delft)
aan
Menno ter Braak
[9 februari 1931 of kort daarna]
aant.
aant.

Amice,
Nog even dit: niet alles is onbepaalbaar. Het woord humanist is zeer zeker
bepaalbaar. Ieder is humanist, die niet een derde macht buiten een gegeven
menschheid <(ik-en-gij)> in 't spel brengt. De Roomschen weten dit over 't algemeen
vrij zuiver te definieeren.
Dat van die ‘schoftentroep’ houd ik vol, mits natuurlijk je niet aan de gespreksterm
wilt blijven hangen. Maar ‘in 't nette’ hoewel feitelijk nog sterker, heb ik 't uitgedrukt
in een der laatste gedachten van 't eerste hoofdstuk van Schetsboek. ‘Je bezwaren
beginnen’ etc. Neen hier begint juist 't misverstand, dat even verder opduikt in 't
woord ‘uitverkorenen’. Ik haal die maatstaven uit me zelf, eenvoudig omdat ik er
zelf één ben. Het is zelfs een schadelijke en rampzalige hobby geweest, mijzelf te
stelselmatig alle slechts toe te schrijven en anderen 't privilegium van dat korreltje
of vele korreltjes goed te gunnen. Maar ik heb inderdaad óók geen lust om hierop
door te gaan. Het was mij enkel te doen om een korte verheldering van het woord
‘humanist’, maar zeker niet om een discussie over mijn werk, die jou nòch mij
bijzonder zou interesseeren. Wie deze interesse toevallig wel heeft, hoort meteen
wel de ondertonen, die zoo goed als nergens ontbreken, behalve misschien in wat
gelegenheids- aan de vergetelheid prijs te geven dingen als N.G. etc. - Daarom alleen
nog dit: natuurlijk interesseert mij je roman buitengewoon, en plaatsen doe ik ook
graag, als de worp gelukt is (eenigermate gelukt is ook al goed). Kortom: zeer
benieuwd.
vr. gr.
je Dirk Coster
p.s. Ik weet mij niet goed te herinneren, of ik je een ‘Schetsboek’ zou sturen of dat
je er toevallig al een hadt. Zou je me daaromtrent even willen inlichten.
<Wil je mij de copie hier even brengen, of kan ik de copie in een café in R'dam even
komen ophalen, dan wil ik die humanisme kwestie nog wel eens uitpraten.>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dirk Coster (Delft)
aan
Menno ter Braak
[voor april 1931]
aant.

Waarde Heer,
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Ik meen dat dit heel goed gaat, omdat wij dan direct in April beginnen. Zendt U
dan de copie naar Thieme? of liever nog Arnhem?
Met vriendelijken groeten
Uw Dirk Coster
P.S. Veel gelukwenschen bij Uw voorgenomen huwelijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

D
Briefwisseling Menno ter Braak - Cola Debrot
Cola Debrot
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 21 januari 1933
Beste Menno,
Tenslotte stuur ik je toch nog wat. Ik had het zelf ook liever eerder gedaan. Maar
enfin, ik zal er maar niet langer over jarletoeren. Ik stuur je bijgaande fantasie (ik
zal het maar zoo noemen), die ik alles samengenomen zelf een goed ding vind. Ik
ben er mij van bewust dat het schrijfsel niet geheel homogeen is. Ik ben mij ook
bewust van een paar inzinkingen, van het einde had ik bovendien meer verwacht.
Maar verwachtingen en illusies, damp en walm! Ik hoop dat het je tenslotte als geheel
toch nog mag bevallen. Ik wou je iets vragen. Wanneer je het geschikt mocht vinden
voor Forum, begrijp ik natuurlijk dat het er niet ineens in zou kunnen. Het is jammer
maar niets aan te doen. Sommigen schrijven geschikt voor kort bestek, ik bedoel niet
dat ze weinig schrijven, maar dat hun schrijven ook in kort bestek zijn werking
uitoefend. Bij mij is dat niet het geval. Ik heb de oorzaak ervan in allerlei gezocht.
O.a. dat ik geen geboren hollander ben, waardoor de graad van verzorgdheid, die
noodig is voor het klein bestek, licht achterwege blijft. De oorzaak zal wel een andere
zijn. Ik zoek haar niet meer. Kwestie van persoonlijke geaardheid waarschijnlijk, in
ieder geval heb ik de ruimte noodig. Wanneer je het dus voor Forum zou aannemen,
zie dan of het in 2 keeren erin zou kunnen - 2 hfdstukken telkens.
Ik wil overigens niet ingrijpen in je competentiesfeer. Bovendien is dit alles van
latere zorg. Het voornaamste wat mij nu interesseert is of het je toch nog als geheel
bevalt. Ik ben er zeer benieuwd naar!
Ik hoop er gauw iets van je [?] te hooren. Geve de Heere Heere dat je niet nogmaals
een klap op het achterste gekregen hebt van een afwezige Indische [?]. Kostelijk.
Maar geve de Heere Heere vooral dat je niet nogmaals onder de fiets gekomen bent
en nu werkeloos in bed moet blijven - anders hoor ik in geen tijden iets van je.
Ik dank je voor alle moeite. Laat iets van je hooren
Hartelijke groeten
Cola
Adres: N. Debrot
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Amstelkade 99 I
Amsterdam Zuid
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Cola Debrot
Rotterdam, 26 januari 1933
B.C.
Hartelijk dank voor de toezending van De Mapen. Ik heb de novelle van a tot z
met spanning gelezen en vind er bijzonder goede dingen in. Dit klinkt misschien wat
gereserveerd, maar ik kan nooit een definitief oordeel uitspreken voor ik het in druk
gelezen heb; dan wordt pas de geheele tekst als van een mij volkomen onbekende.
Een slechte eigenschap voor een ‘tijdschriftleider’, inderdaad; maar het ‘leider’ is
ook maar zoozoo. Als tijdschriftleider zal ik positief voor opname stemmen!
Het gegeven vind ik uitstekend! Eerst schrok ik van die kruising van mensch en
aap, dacht aan een oud mopje in de litteratuur; maar het blijft zeer geschikt op den
achtergrond, dat experiment. Ik apprecieer het meest hoofdstuk III, de autobiografie
van jezelf, vermoed ik, voor eenige procenten. En in het heele stuk de zeer origineele
humor, de volgehouden satyre. Hier en daar alleen vond ik een enkel grapje te faciel:
pag. 3: ‘Inderdaad waren de meeste boeren, al hadden ze ook geen kiespijn.’ p.4:
‘dat niet zoozeer de Maap alswel de aap uit de mouw zou komen.’ p.8: ‘zich een aap
(tenslotte zelf tot Maap) lachte.’ p.10: ‘Wij zijn dus de Mapen, laten we niet ook nog
het haasje zijn.’ p.20: het mopje van Broek in Waterland. - Dat is volgens mij gewone
‘flauwe kul’, geheel in tegenstelling tot de rest van je humor. Kun je die passages
niet schrappen? - Op pag.27 begrijp ik zin 1 van alinea 1 niet. (‘Ter andere...’) Aan
het slot vind ik het bepaald jammer, dat de ontsnapte Johnny door de radio van Brie
Crozme begint te brullen. Dat is te dik erop, al zou het in een satyre denkbaar zijn;
ik ben ervan overtuigd, dat het slot nog veel zou winnen, als je die paar regels er
gewoon uitliet, want de rest is weer bijzonder goed. (weglaten dus ev. van ‘doch’ tot
en met ‘leef je nog’?)
Afgezien van deze details heeft je stuk me voortdurend gepakt. Het is
oorspronkelijk van toon en als vernachelarij van de Sovjets vooral geheel geslaagd.
Over Brie Crozme schreef ik al. Als het van mij afhangt, nemen we dus ‘De Mapen’
graag! Ik zal het zoo spoedig mogelijk laten doorzenden aan du Perron en Roelants,
en schrijf je later hun oordeel.
Het formaat zal wel eenige vertraging opleveren. Wij zitten met een teveel aan
copie; het is een lastig werk, om een nummer samen te stellen. Maar in tweeën gaat
het tenslotte best. Heb alleen even geduld.
Dit dus als een voorloopige indruk. Later meer. Ik hoop je in afzienbaren tijd nog
eens te ontmoeten.
h. gr.
t.t. Menno t. Br.
N.B. hier en daar heb ik (zijnde ook leeraar, schoon geen klap op mijn achterste
ontvangen hebbende) een paar aperte taalfouten verbeterd.
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Origineel: particuliere collectie

Cola Debrot
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 28 januari 1933
Beste Menno,
Zeer veel dank voor je brief. Veel dank ook dat je zoo gauw van je hebt laten
hooren. Je critiek was voor mij zeer waardevol. Met name je raad om aan het einde
het al te melodramatische gebrul van Johnny om Brie Cr. te laten wegvallen,
merkwaardig dat ik zelf niet op dat idee kon komen, terwijl ik toch met die passage
zeer in mijn maag zat. Met de grootste vreugde heb ik het nu doorgehaald. Van de
rest hoefde ik alleen nog maar een paar woorden in de daarop volgende alinea te
veranderen.
Als het zoover is zal ik ook de andere door jou aangestipte passages nog eens
critisch doorlezen. Dank dus nogmaals voor de moeite die, zooals je ziet, al dadelijk
vruchtbaar was.
Van de ter Haars hoorde ik indertijd dat je nog weleens in A'dam kwam. ‘Indertijd’
omdat het nu een klein half jaar is dat ik niet bij ze was. Ik zal ze binnenkort weer
eens opzoeken, dit natuurlijk ‘terzijde’, want het gaat hier niet om de ter Haars maar
om jou. Ook wanneer je hier elders onderdak zocht, zou ik je graag willen spreken.
Wanneer je eischen niet te hoog zijn, kun je ook bij mij logeeren. Ik zal je vertellen
hoe het zit. Ik woon hier met mijn vrouw op een kleine flat bestaande uit een kleine
gang met een spiegel en een kapstokje voor de gasten (het kapstokje is zeer wrak);
een badkamer plus zeer bruikbare badkuip plus zeer bruikbaar K&WW. Verder een
onevenredig groote keuken en twee m.i. zeer behoorlijke kamers. In een van de
kamers slapen we. De tweede is de zitkamer, waar zich evenwel ook een divanbed
bevindt. Het is echt: een divan-bed. Dus ook bed. Niet alleen maar divan. Divans
hebben nu eenmaal altijd iets dat het slapen in hooge mate bemoeilijkt, afronding
v/d kanten waardoor je makkelijk afglijdt, een onelastisch hard hoofdeinde waardoor
je allerlei nekstijfheden oploopt etc. etc. In dit geval is het een bed. Dus je zou er
kunnen slapen. Voor mij zou het een groot genoegen zijn je eens hier te zien. Je zou
meteen Estelle (d.i. ‘mijn vrouw’) kunnen leeren kennen. Nogmaals: ik was zeer blij
met je brief!
Hartelijke groeten
Cola
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Cola Debrot
Rotterdam, 18 mei 1933
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B.C.
Hartelijk dank voor je brief. Door de grote opstopping van copie in de eerste
maanden van het jaar hebben we nog voortdurend de grootste moeilijkheden met het
verdeelen van onze beschikbare plaatsruimte; maar ‘De Mapen’ liggen nu toch klaar
voor Juli of Augustus. Ik begrijp volkomen je verlangen, het stuk gedrukt te zien;
het is erg vervelend, als iets zoo lang moet wachten, maar het is soms helaas
onvermijdelijk. (Het essay van Vestdijk over Emily Dickinson b.v. heeft ruim een
jaar moeten liggen!)
Ik zou je echter aanraden, niet te wachten met corrigeeren tot je de proeven krijgt,
want meer dan gewone correctie wordt van je honorarium afgehouden. Vraag liever
het manuscript nog even terug bij den secretaris (E. Bouws, Wijnhaven 113, R'dam);
je kunt er dan zoo veel in wijzigen als je wilt. Maar zend het dan wel weer omgaand
terug, zoodat we het weer ter beschikking hebben.
Zeer benieuwd naar je pacifisme!! Je gissingen omtrent mijn reactie op Hitler
waren ongeveer juist, geloof ik. Ik hoop je nog eens te zien, maar zit onder het werk
en kom haast nooit meer in A'dam.
hart. gr.
t.t. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Cola Debrot
Den Haag, 29 mei 1934
Beste Cola,
Vergeef mijn lang stilzwijgen na je bezoek: ik las eerst vandaag je novelle, omdat
ik door het journalistieke werk maar niet aan een behoorlijk vrij uur kon toekomen.
Nu typ ik ook, omdat ik mijn hand niet wil bewegen al schrijvende.
Ter zake. Je verhaal is ronduit uitmuntend. Onvergelijkelijk veel beter dan De
Mapen, niet alleen van schriftuur (ook dat), maar over de heele linie. Prachtig van
sfeer, geen moment te lang, bovendien nog uitstekend van intrige en ontknooping.
Natuurlijk zal ik het, zoodra de beide anderen het gelezen en goedgekeurd hebben
(waaraan ik geen moment twijfel), zoo spoedig mogelijk (in tweeën) plaatsen; het
is helaas voor ons te lang voor ineens, want dat zou nog beter zijn.
Er komen zooveel goede vondsten in voor, dat ik niet zal detaileeren. Dat heeft
trouwens weinig zin, want er is eigenlijk geen punt, waarop de spanning verslapt.
Ben je al aan ‘streken’-verhaal begonnen? Ik ben na deze ontmoeting dubbel
benieuwd.
hart. gr., ook van Ant,
t.t. Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
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Cola Debrot
Hilterfingen, 10 augustus 1934
den heer [?], N. Debrot
Oude Gracht 341
Utrecht
(Holland)
B.C.
Dank voor je brief. [?] een en ander [?] mondeling. ik kan je de novelle nu niet
terugzenden, omdat ik met vacantie ben, maar het komt in orde.
hart. gr. ook van Ant je Menno (Ant)
26 Aug. ben ik weer in Den Haag.
Origineel: particuliere collectie

Cola Debrot
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 3 september 1934
Beste Menno,
Het plan van een speciaal Forumnummer lijkt mij prachtig. Ik hoop maar dat het
door kan gaan. Dat ik mijn novelle zoo graag als boekje wilde zien verschijnen,
kwam voornamelijk omdat ik het eens in z'n geheel wilde zien. Als het speciaal
nummer zou doorgaan, zou mijn wensch al in vervulling zijn gegaan. Binnen een
maand ga ik weer flink aan het schrijven. Het Het Hart vol Streken afmaken, en dan
met een nieuw ding beginnen waarvan ik zoo min of meer de gegevens al bij elkaar
heb. Mocht het speciale nummer niet doorgaan, dan zou toch de gedeeltelijke of
geheele verschijning van mijn [?] in october mij een groot pleizier verschaffen. Niet
alleen om er cent[?], die ik zal kunnen gebruiken. Wij hebben hierover weleens meer
gesproken, over het zichzelf gedrukt zien. Mocht je iets gehoord hebben van de
Vlaamsche Redactie, laat het mij dan s.v.p. even hooren, een paar woorden maar. Ik
begrijp zeer goed, dat je het verschrikkelijk druk zult hebben. Na de 25ste hoop ik
jullie hier te zien, jullie moeten het zeker doen!
Hartelijke groeten voor jullie beiden
je Cola
Origineel: particuliere collectie

Cola Debrot
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Amsterdam, 1 november 1934
Beste Menno,
Weer kom ik je lastig vallen met adreswijziging. Mijn verontschuldiging! Ik ben
erg in de weer geweest met verhuizen n/A'dam of niet daarheen verhuizen enz. - Ik
heb je laatst een briefje geschreven waarin ik zei dat ik verhuisd was van Oosterstraat
9 naar Sweelinckstr. 2 Utrecht. Intusschen is er weer een verandering gekomen. Mijn
adres is voortaan:
p/a Caland
Amstelkade 181
A'dam
Let s.v.p. op p/a Caland; er zijn verschillende nummers 181. Zou je mij nogmaals
een dienst willen bewijzen en deze adreswijziging [?] [?] [?] de zetters doorsturen?
Ik zou het zelf doen, maar weet niet tot wie mij te wenden. - Van het komen naar den
Haag komende Zaterdag kan niet veel meer komen, aan het aantal ‘komen’ kun je
zien hoe graag ik anders gekomen was. De week daarop misschien. Op mijn briefje
aan jou heb ik geen antwoord ontvangen. Maar ik veronderstel dat jullie veel in den
Haag zullen zijn. Bij voorbaat mijn dank, ik zal mijn best doen je niet meer lastig te
vallen. Mocht ik mij in zoo'n geval tot de zetterij zelf moeten wenden, laat het mij
s.v.p. dan weten.
Hartelijke gr. voor jullie beiden
je Cola
Origineel: particuliere collectie

Cola Debrot
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 12 november 1934
Beste Menno,
Dank voor je briefkaart. Indertijd heb je mij geschreven dat je er voor kon zorgen
dat zij mij het honorarium stuurden, wanneer ik de drukproeven had gekregen. Welnu,
ik kan je het heugelijke feit meedelen: de drukproef van Mijn Zuster is gekomen, ik
heb gecorrigeerd en weer teruggestuurd. Je zou mij erg gelukkig maken als je er voor
kon zorgen dat zij mij het geld stuurden. Het zijn 42 bladzijden; preciezer: 411/4
bldz.
Ik hoop je spoedig nieuwe oogst te kunnen sturen, het liefst zou ik die zelf brengen;
dan kan ik je weer eens zien. Beste Menno, bij voorbaat mijn hartelijke dank!! Mijn
hartelijke groeten voor jullie beiden
je Cola
P.S. Wat het honorarium betreft, zou je ze willen vragen om het per postwissel te
willen sturen. Wel heb ik een gironummer, maar ik ben juist mijn rekening aan het
afsluiten om ook de laatste centen binnen te krijgen. Ik zou je zeer dankbaar zijn als
jij mij gauw aan dat honorarium kon helpen! C
Origineel: particuliere collectie
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Cola Debrot
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 21 december 1934
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je hulp! Het is aan jouw brief aan Zijlstra dat ik te danken heb
dat hij zoo snel op mij afgeschoten is. De zaak is beklonken, ik heb hem vandaag
het contract onderteekend teruggestuurd. Ik ben er zeer mee in mij schik. Het spreekt
vanzelf, zooals je mij indertijd al gewaarschuwd hebt, dat de financieele voordeelen
niet bizonder groot zijn. Maar geheel met leege handen ga ik toch niet naar huis, ik
krijg een niet-terugvorderbaar voorschot van f 75,= (verder 15% van ieder verkocht
exemplaar). Meer had ik niet verwacht en... confidentially: ook zonder voorschot
had ik het wel uit handen gegeven; zooals ik je indertijd schreef, was het hierbij mijn
voornaamste doel de novelle als een geheel uitgegeven te hebben. Met dat al, f 75,=
zijn in deze moeilijke tijden niet te versmaden.
Ik ben ook blij dat dit alles vlot en snel van stapel geloopen is. Nu hoef ik ook niet
in een ingewikkelde correspondentie te treden met Van Kamp[?], van wie ik
intusschen ook een brief gekregen had.
Nogmaals dus, beste Menno, mijn hartelijke dank!
Groeten voor jullie beiden
Je Cola
Origineel: particuliere collectie

Cola Debrot
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
IJmuiden, 26 mei 1935
Beste Menno,
Helaas kom ik niet meer in den Haag bij je. Maar enfin, zoolang blijf ik ook niet
weg, begin-midden October ben ik in Holland terug. Dit briefkaartje is om je iets te
verzoeken. Je zou mij erg gelukkig maken als je mij een eventueele critiek van je op
‘mijn Zuster’ zou willen sturen naar Curaçao (hier achter schrijf ik mijn adres/-- Ik
heb het Land van Herkomst van du Perron cadeau gekregen; aan de lectuur hiervan
zullen mijn dagen aan boord grootendeels besteed worden, het lijkt mij buitengewoon
belangrijk. Bourgeoiszoontje Indie geconfronteerd met de politieke [?] Europa - het
zal ook voor degenen, die niet Indie maar bourgoiszoontje Europa zijn, representatief
zijn. - Als je Vestdijk mocht zien, zeg hem dat ik zijn taboes-intrappend realisme
van ma D. voortreffelijk vind, dat ik bovendien zelden [?] heb als [?]het lezen van
J.D.
Ik schrijf je binnenkort langer! Ook over Ina D. en, naar alle waarschijnlijkheid
ook over Het Land van Herkomst en De [?]
je Cola
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Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Cola Debrot
Den Haag, 15 augustus 1935
Beste Cola,
Pas gisteren heb ik over je Negerin kunnen schrijven, omdat ik een heelen tijd heb
gewacht op een ander boek over ‘de West’ van be[?].... dat niet kwam. Nu moet je
figureeren naast een heer de Pille[?], dien ik overigens als zwarte schaduw heb
gebruikt, zooals je zult zien. 19 Aug. verschijnt het artikel; ik zal het je laten
toezenden, ben dan zelf al in Italië met vacantie, 8 Sept. ben ik weer aan het
Pomonaplein 22.
Ik herlas de Negerin in boekvorm en vond het uitstekend, in het genre een
meesterwerkje, je moet werkelijk gauw je roman afmaken; als je met deze middelen
dit [?] [?], kan het een van de allerbeste Ned. boeken zijn.
Verder niet veel direct mededeelbaar nieuws. Ik hoop je spoedig te zien na je
terugkeer uit Curaçao, laat eens iets hooren!
Hartelijks, ook van Ant
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - A. Defresne
(Amsterdamsche Tooneelvereniging)
A. Defresne (Amsterdamsche Tooneelvereniging)
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 maart 1935
aant.

Amsterdam, 15 Maart 1935
Den Weledel. Geb. Heer
Menno ter Braak
Bureau Het Vaderland
DEN HAAG
Hooggeachte Heer,
Wij danken U zeer voor Uwe voorkeur, die ons veel vreugde deed. Het is echter
onze gewoonte geen stuk ter opvoering aan te nemen zonder dat zoowel van Dalsum
als ik dit gewettigd achten. Nu kan ik het stuk op het door gestelde termijn lezen,
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maar door overdrukke arbeid zal van Dalsum dat niet kunnen. Dit is eenvoudig
onmogelijk. Ik wil U geen belofte doen, die wij niet houden kunnen. Kunt U ons dus
het manuscript drie weken ter beschikking stellen, dan willen wij binnen dien tijd
beslissen.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
N.V. AMST. TOONEELVEREENIGING
Directie A. van Dalsum en A. Defresne
A. Defresne
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Defresne (Amsterdamsche Tooneelvereniging)
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 mei 1935
aant.
aant.

Amsterdam 15 Mei 1935.
Den Weledelgeboren Heer
Menno ter Braak
Dagblad Het Vaderland
's GRAVENHAGE
Hooggeachte Heer,
Ik zou U natuurlijk kunnen schrijven, dat ik Uw stuk zeer goed vond, maar dat
wij het helaas niet kunnen spelen omdat wij het niet bezetten kunnen. Ik zou dit
echter eene beleediging voor Uw erkend talent achten, daarom ga ik U schrijven,
wat, volgens mij, de waarheid is.
De Karakterteekening:
Hier is een merkwaardig feit op te merken. Alle karakters, die geteekend zijn onder
een spottenden haat van Uw sarcasme zijn scherp en onmiskenbaar. De andere figuren
zijn zwak, vaag en af en toe onherkenbaar. Deze karakters zouden even klaar als de
anderen geworden zijn, indien Uwe waardeerende liefde voor deze even sterk ware
geweest als Uw afkeurende haat tegen de andere.
Uwe positieve gevoelens zijn echter te zwak, hier en daar zelfs voorgewend. (Scene
Prof. Ritzel en Pankow in 2e bedrijf; scene Muller, Peters, Brown, Pankow in laatste
bedrijf.)
Uit deze onevenredigheid van positieve en negatieve gevoelens ten opzichte Uwer
figuren is voor het grootste deel de zwakte van Uw stuk te verklaren. De positieve
figuren ‘laten U ijskoud’, het is U te doen om de bespotting der negatieve; de positieve
zijn enkel en alleen geschapen terwille van de negatieve.
Daardoor is het stuk in zijne innerlijkste constructie scheef getrokken en laat na
lezing een wrange smaak achter, een zuur gevoel en zal bij opvoering niet voldoen
als zijnde de uiting eener te persoonlijk innerlijke gesteldheid. Striemende haat op
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alles en ieder, op het heele menschdom mijnentwege, goed, maar geen haat op
bepaalde figuren met als onevenwaardig tegenwicht een tot krantenfeuilleton verzwakt
Christendom.
Dialoog.
Bovenbehandeld principieel gebrek wreekt zich in alle eigenschappen van het
stuk. Alle dialogen der negatieve personen zijn raak, alle dialogen der positieve niet
overtuigend.
Handeling.
Het sterkste gevoel produceert de sterkste handeling. Is een drama, als het Uwe,
geconstrueerd op twee tegenstrijdoge gevoelsinstellingen, dan dienen deze beide
polen van het dramatisch conflict even sterk te zijn, anders worden de scenes
voortgebracht uit het zwakkere gevoel te slap. De handeling van Uw stuk lijdt aan
dit gebrek.
Aldus is Uw drama geworden een te persoonlijk gevoel dat, steeds mijns inziens,
waarde heeft als hekeling eener zeer speciale categorie menschen, zonder dat deze
prototype worden en die daarbij nog te gespécialiseerd zijn om algemeene
belangstelling te ondervinden.
U hebt dit zelf gevoeld, anders had U de figuur van Dr. Carter niet ingevoerd.
Deze invoering is toch op te vatten als eene poging om op het slot het spéciale
persoonlijke geval te verbreeden als karakteristiek voor het geheele menschen-bestaan.
Deze poging kon niet anders dan mislukken, want zij had het geheele stuk moeten
voortbrengen en niet het staartje.
Ik heb U dit allemaal onomwonden geschreven omdat ik mij zulks aan U verplicht
achtte.
Nog iets, ik ontkom niet aan het gevoel, dat U bij het scheppen, dus niet bij het
schrijven te gehaast geweest bent. Dit is alleen mogelijk, als het te behandelen conflict
een schrijver innerlijk te weinig interesseert, dus, in mijn teminologie, als er te zwakke
gevoelens in dit conflict werkzaam zijn. Zijn die gevoelens immers sterk, dan laten
zij hem niet zoo snel de rust tot het zuivere handwerk of zoo toch, dan breken zij in
de productie van moeilijkheden dat handwerk ontelbare malen af.
U zoudt mij zeer verplichten, indien U mij Uw meening over mijn critiek zoudt
willen schrijven, want ik weet zeker dat U een goed stuk schrijven kunt.
Nog iets: Uw vorm is ook heel, heel erg traditioneel.
Met groeten
N.V. AMST. TOONEELVEREENIGING
Directie: A. van Dalsum en A, Defresne
A. Defresne
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A. Defresne (Amsterdamsche Tooneelvereniging)
Den Haag, [16 mei 1935]
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aant.

Rp 0.50 = DeFresne PCHooftstraat 18 Amsterdam = Verzoek dringend antwoord
dat maand geleden beloofd ben verplicht vanderLugt te antwoorden = Terbraak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Delftsch
Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
Delftsche Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Rijswijk, 9 december 1929
aant.

Rijswijk Z/H. 9.12.'29
J.B. Pot
Secr. D.S.D.C.
Haagweg 184
Rijswijk Z/H.
Zeer Geachte Heer ter Braak.
Hierbij heb ik de eer U namens mijn bestuur de bedanken voor Uw stellingen die
U ons gezonden hebt. De convocatie zooals deze aan de leden is gezonden sluit ik
hierbij in.
In verband met de regeling van de avond zou ik U willen verzoeken om om halfzes
op de societeit ‘Phoenix’ te zijn.
Ter nadere kennismaking zullen wij dan van te voren dineren terwijl U ook aan
het souper na afloop wel onze gast zult willen zijn.
Met gevoelens van de meeste hoogachting heb ik de eer
van U WelEdelzeergeleerde Heer
de dw.
J.B. Pot.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jo Donkersloot
Jo Donkersloot
aan
Menno ter Braak
[juli 1935]
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aant.
aant.
aant.
aant.

Zaterdagmiddag
Dierbaar vitalistje, ‘Nooit [kon] ik philosoofjes hinderlaag ontgaan!’ waarmee ik
niets tegen je zwager bedoel. Integendeel, hij heeft een baard, hij is me dus
sympathiek, want ik heb een zwak voor baarden om de eenvoudige reden dat ik door
een b. ben opgevoed. Bovendien vermoed ik dat B. de philosoof is, voor wien den
koekjestrommel moet worden weggesloten, wat toch ook vóór een philosoof pleit.
Over baarden gesproken: mijn nichtje - of eigenlijk geen nichtje - van ± 2 jaar kwam
laatst een meneer tegen met een lange, brede, golvende b. Ze ging ervoor staan, wees
erop en zei: ‘mooie kwast, man!’, waarop de meneer met een hoffelijke zwaai en
glimlach zijn hoed afnam voor de onthutste moeder. Wat is eigenlijk een huts? (Dit
tussen haakjes.) Maar ik kom dus a.s. week-end. En wel: Zaterdag als ik bij jullie
kan
[illustratie met pijl = slapen]
en anders Zondag. Want inderdaad: hoe kan één huis bevatten: 1) een philosoof,
2) een baard, 3) een groot schrijver, zij het een g.s. zonder hart, 4) een wonderlijk
iets als een moeder toch is en blijft, 5) een ideale vrouw, 6) een kind en dàn nog een
poema?
Kep net mijn eindrapportcijfers ingeleverd en een frik na rapport = paap na biecht.
Een jáár lang opgekropte haat, liefde, wraakzucht enz. heb ik eindelijk kunnen
ontladen: vele krengen is de nek omgedraaid, willekeurig misschien maar radicaal,
maar geliefde knapen worden dan ook tegelijk genekt, want hun cijfertjes waren
niets beter dan die van de krengen, en de cijfertjes die je zelf geeft worden machtig
over je. En zo zit je stoom af te blazen: je haat te luchten, je liefde te verzaken, totdat
de hele wereld voor je wriemelt van cijfertjes en je je zelf daartegenover voelt als
een zuigeling, wiens vuile luier net is weggenomen. Hoe vies! maar het is ook een
vies vak. Weet je b.v. hoe je vertalen moet: ‘??µ?? ?te?p??, ?µe??? ?? ?????s? ß???’?:
‘ze smulden v.d. thijm, die in de neus der runderen zit.’ Aldus een 6e klasser. Kep
dit jaar voor 't eerst van mijn leven eindexamen ‘afgenomen’: onder auspiciën van
een baard, alweer een baard. Op een ogenblik zaten er zelfs 2 baarden bij: de rector
en zijn baard kwamen n.l. ook dwarskijken. Maar hoe meer baarden hoe veiliger ik
me voel. Heb jij er wel eens over nagedacht, hoe het ons zou vergaan als de zon eens
op het idee kwam om te gaan jongen? De vraag naar de gevolgen daarvan rees
vanmorgen in II B naar aanleiding van een fabel van Phaedrus. De klas vond het
schuin, geloof ik, want er stond iets van liberos creare, als was het dan maar van de
zon en het individu, dat de beurt had, kreeg een kleur. Dacht zeker aan de
mosselschelpen van hieronymus bosch.
Ik ben door 'n boek v Eddy heengezwommen, en heb het gefluim met
doodsverachting geslikt. Hè god, wat een vies beeld alweer! Quidquid templabo
dicere, turpe erit. Meneer Ritter vindt het boek ontroerend. Hij is vooral geschokt
door pag. 27, waar Eddy snikt. Zie ‘de literaire delver’. Verwacht van mij geen
uitspraken over het land v. herk, want ik lees nou eenmaal een boek zoals ik brei, of
muziek hoor of in 't bad lig. Zeg, wat kun jij toch een beleefde briefies schrijven!
Enfin dat is je vak nu eenmaal: de boel te verlakken en te beduvelen met zoete
klanken. Als je trouwens eens wist, wat een bedwelmende geuren en vervagende
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sluiers er voor poema's uit je schrifturen opstegen, dan zou je ontmaskeraarshart
rillen van machteloze spijt!
Dag. Tot ziens! Hartelijk julie Jo.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jo Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Juan les Pins)
Maderno, 30 juli 1938
aant.
aant.

Maderno, 30-7-'38
Ter ere van den 2den Aug. deze uitvoerige symboliek.
Gaat het jullie naar den vleze?
Hart. gr. ook aan Greshoff v.d. poema's.
<Ik ben te lui om meer te schrijven.>
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - N.A.
Donkersloot
N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 3 juli 1928
aant.

R 3/7-'28
Beste Menno,
Hartelijk gelukgewenscht met je promotie, en bedankt voor de toezending van je
dissertatie. Ik heb er nog niet in gelezen, maar het lijkt een kapitaal boek. 't Zal je
niet gemakkelijk gevallen zijn dat in het Duitsch te schrijven. Ik heb nu gedurende
8 maanden regelmatig Duitsch gesproken, maar zou er toch nog niet in wagen te
schrijven. Wat ga je nu beginnen: het hachelijke leeraarsambt of de journalistiek?
Een correspondentschap lijkt me juist iets voor jou, maar misschien is daar moeilijk
aan te komen.
Ga vooral door met essays schrijven: niet te Duitsch-philosophisch, maar scherp,
direct, concreet; en vooral met peper en azijn, daar weet je wel iets pikants mee klaar
te maken.
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Al 't beste en hartelijk gegroet (ook Dick) van
Nico Donkersloot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
Davos, 24 november 1929
aant.

Davos 24-11-29
Pension Rychner
Beste Menno,
Bijgaand vind je in deze brief een circulaire met een beroep op je mede werking
voor het ‘Critisch Bulletin’, dat toegevoegd zal worden aan de ‘Stem’. Ik schrijf hier
persoonlijk nog het een en ander bij en hoop zeer dat je aan het goede doel zult mede
werken. Het ontstaan ervan is een gevolg van wat ik destijds in dat interview in ‘Den
Gulden Winckel’ gezegd heb over de wanorde in onze letterkundige kritiek, die er
van jaar tot jaar niet op vooruit gaat, terwijl er toch ontegenzeggelijk een aantal critici
zijn op wie men zich verlaten kan. Van Loghum ging op die uitlating in en dit
tijdschrift en dit tijdschrift wil dus een stap in de richting van meer gecentraliseerde
en overzichtelijke, buitendien van voor alles onpartijdige kritiek zijn. Het is dus een
tijdschrift met uitsluitend critische doelstelling, waar critiek op een zuiver en hoog
plan gegeven moet worden door de besten, en dat onpartijdig en zoo volledig mogelijk
orienteerend is. Men vindt er dan de beste uitgaven vnl. besproken, en wel door
menschen op wie men zich zoo te zeggen critisch verlaten kan. Het belangrijkste zal
er worden aangewezen en het in schijn belangrijke gesignaleerd. Wij hopen den lezer
zoodoende meer steun te geven bij de keuze van wat hij leest en vooral ook zijn
geschokt vertrouwen in de letterkundige kritiek weer te versterken. Ik hoop van harte
dat je bereid bent tot het slagen hiervan mee te werken en zou het prettig vinden
omgaand je toezegging te mogen ontvangen. Zou je voor het eerstkomende nummer
een bespreking op je willen nemen. Ik zou je willen voorstellen een bespreking van
Juli 1914 van Ludwig. Geef me eventueel op wat je liever zoudt willen bespreken;
ik zorg dan dat een en ander je toegestuurd wordt. De copy zou ik graag voor 10 Dec
willen ontvangen. Bij voorbaat dank.
Hoe bevalt het je op het Lyceum? Het is een aardige school, ik veronderstel dat
je je er wel thuis voelt. Geef je Ned. en Gesch?
Met mij gaat het best. Ik mis overigens het onderwijs zeer, maar hoop daarvoor
vergoeding te vinden in letterkundig werk; voor oorspr: werk blijft als je druk vertaalt
echter niet veel tijd over. Beste groeten, mede aan den heer Schrijver, collega's en
den heer Reiveilo
van je
Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Davos, 13 december 1929
aant.
aant.

D 13/12-'29.
Beste Menno,
Ik zal je door V. Loghum laten sturen: Columbus van Wassermann en Hinne Rode
van V. Genderen Stort. Jammer dat je Erts niet bespreken kunt. Als de boeken soms
komen terwijl je al met vacantie bent, worden ze zeker aan je doorgestuurd?
Succes op school en met het boek waarnaar ik uiterst benieuwd ben! Roman?
Studie? Ook je essays zou ik graag eens bij elkaar in een bundel zien.
Frankeer je in het vervolg zoo, dat ik geen strafport krijg? Graag ontvang ik ook
uitknipsels van critische curiosa en excessen.
Beste groeten van
je Nico
Origineel Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zuoz, 15 januari 1930
aant.
aant.

Zuoz 15-1-30
Beste Menno,
Ik heb een hele cocktail voor je besteld! Rhum van Cendrars en ‘Scherry’ van A.
Kuckhof (de roman is misschien slecht maar het boek gaat over Grock en het motief
is dus interessant genoeg).
Verder bestelde ik Ritters Apologie van den misdadiger; benieuwd wat dat is. Heb
je van Malikverlag Jeanne Ney en 13 Pfeifen van Ehrenburg gekregen?
Uitstekend wat je over Alie uit de pastorie schreef.
Zou je mij een stuk over Mencken kunnen bezorgen?
Hartelijke groeten van je
Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
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aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Rotterdam, 7 juni 1930
aant.
aant.

R 7/6-'30
Beste Menno,
Hartelijk gelukgewenscht met het prachtige ‘Carnaval der Burgers’!
- De besprekingen voor het C.B. ontving ik beide.
- Ik ben weer thuis. Kunnen we elkaar eens na 4 uur ontmoeten, of kom je op een
avond eens aan; als ik het even hoor reken ik erop.
Hart. gr.
je
Nico Donkersloot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zuoz, 8 december 1930
aant.
aant.

Z 8/12-'30.
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je twee stukken over Van Voorden en Ehrenburg. De 2 andere
boeken Ehrenburg zijn besteld, ik hoop dat je ze spoedig ontvangt.
Van harte hoop ik dat de vertaling van het Carnaval doorgaat. Daar stel ik mij veel
van voor. Je zult er ongetwijfeld pleizier van beleven.
Het Bulletin wordt binnenkort op dubbele omvang gebracht en kan dan nog meer
aan zijn doel gaan beantwoorden.
Ik loer op belangwekkende nieuwe boeken voor je.
Hartelijke gr.
je Nico
Origineel Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
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Rotterdam, 15 april 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

R 15-4-31
Beste Menno,
Je critiek heb ik gekregen en ik apprecieer het dat je mij het eerst laat lezen; dat
geeft mij gelegenheid er enkele dingen bij op te merken en misschien recht te zetten.
Want ik meen dat in dezen vorm je critiek zijn doel voorbijschiet.
Je verwijt mij twee dingen: eclecticisme en neiging tot administrateurschap. Het
eerste verwijt aanvaard ik tenvolle, daar sta ik voor in, de term eclecticus is op mij
van toepassing (met een beperking waar ik straks op kom). Het tweede verwijt wijs
ik met alle beschikbare zelfkennis als onjuist van de hand.
Je aanval zal naar mijn stellige overtuiging, als je hem wilt doen, over het eerste
punt moeten gaan. Dat is buitendien een principieele kwestie die boven de kleine,
litteraire actualiteit uitgaat. En daarom is het jammer als je stuk in dezen vorm blijft,
die de kwestie van zijn eigenlijke beteekenis weer afleidt naar de sensationeel-actueele
bijzaak: Ter Braak contra Donker, weer net zoo'n lekkere rel als Prisma of over het
Bulletin, een prachtige gelegenheid voor janenalleman om misverstanden, heibels,
legenden, bitterpraatjes en napraterijen te debiteeren.
Blijf daarom, als je hierover persé iets zeggen wil, bij de hoofdzaak, de vraag van
het eclecticisme, humanisme desnoods in de renaissancebeteekenis van het woord,
de aloude curiositas eenerzijds waar ik voor voel en die van afweer, keuze,
protest(antisme) anderzijds waar jij voor voelt. Of je moest de kwestie van het
‘administrateurschap’ bepaald hoofdzaak vinden. In dat geval heb ik je alleen te
zeggen dat je je dan aan even rare vaderlijkheid bezondigen zou als je mij verwijt,
en dat je je buitendien vergist. De passage dat ik ‘maar al te geneigd ben om van de
letteren een gewichtig vak te maken’ en daarmee de opzet van het heele stuk, dat dit
uitvoerig betoogt, is ernaast. Waarachtig als de eenige voor mij misschien opgaande
karakteristiek die van ‘volslagen scepticus (zie de critieken vnl.) met genegenheid
voor het menschdom (zie de verzen vnl.)’ moet luiden, dan kan ik er nog met
stelligheid aan toevoegen dat ik de litteratuur, al ons klein armzalig pennengedoe
bitter onbelangrijk en grappig onbeduidend vind! Afgezien van enkele groote
momenten waarop Omar Khayyam of Shakespeare of Leopold of Johannes werkelijk
‘laatste’ dingen gesproken hebben, maar laten we aannemen dat jij en ik en Marsman
en zoo daar niet bij hooren, dus dan blijft het heele gedoe ongelooflijk overbodig, in
mijn oogen volslagen wegvallend bij alles wat werkelijk leven is, al is ook dat maar
een béétje in haast ieder menschenleven. Als we dat hebben vastgesteld en daar ken
je me wel voor, dan zal je me denkelijk toestemmen dat ik het heele litteraire gedoe
en al de ‘creatieve’ poespas en krampachtigheid in m'n eentje nog wel zoo
onbelangrijk vind als bijv. Henny, Dick, Eddy en Greshoff samen. Dus je zou nogal
verkeerd doen aan de waarheid (dat is erger dan aan mij want mij kan het zoo erg
veel niet schelen wat ze van mij zeggen al zie ik ook niet graag een wanlegende tegen
me opgroeien), indien je me als solliciteerend naar het administrateurschap der Ned.
litt. ging voorstellen.
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Wat ik je op dit punt kan toegeven is persé geen intentie als door jou bedoeld
alleen een zekere toegeeflijkheid waardoor een aantal critieken in tijdschriften soms
niet scherp genoeg zijn; ik herdruk ze dan wel in geen boek maar ik geef toe dat ze
onder de hand door mijn genegenheid voor sommige dingen des levens toch in hun
goeiige vorm ten onrechte verschenen zijn. Daar nu valt aanmerking op te maken,
maar met dat element in mijn critiek heb ik toevallig onlangs afgerekend en van de
onwillige égards waar ik soms toe neig afstand gedaan. Nu zou het jammer zijn, als
men, wanneer die beslissing onvermijdelijk merkbaar gaat worden aan mijn schrijverij
(die met de jaren niet bezadigder maar scherper wordt, dat zie ik duidelijk) kon gaan
zeggen: ja, dat doet-ie nou maar omdat Menno hem opgeschrikt heeft. Dus wat dat
betreft zou ook dat gedeelte van je critiek op een ongelukkig moment komen; dat
verwijt kun je over een half jaar doen als je me dan nog te welwillend vindt.
Dan wat het eclecticisme betreft: ja, ik vind het leven vooral prachtig door zijn
tegenstrijdigheden: Ruusbroec, Rubayat, Dante of Ehrenburg, telkens en telkens vind
je weer dingen die een persoonlijke kant van je, ergens, raken, het leven is nu eenmaal
op duizend wijzen te kennen, en te leven, en in zijn evenvele uitbeeldingen te
bewonderen. Als criticus, als mensch die meeleeft met alle denkbare levensvormen
voorzoover hij daartoe de capaciteiten heeft, die het leven met duizend monden zou
willen drinken, overal waar het levend en wederom anders is, ben ik, ja, van alle
markten thuis; van de twee voor den scepticus mogelijke levenshoudingen: alles
wegwerpen of alles, zonder geloof, met een klein beetje liefde en een heeleboel
twijfel toch merk-waardig achten, een onderdeel der algemeene raadselachtigheid
des levens, van die twee kwaden heb ik het [m.i.] beste gekozen. In iedere levende
huid wil ik kruipen, alleen niet in de huiden van opgezette dieren; alle bedrijven, alle
technieken, alle denkstelsels, alle beroepen, alle levensbeschouwingen, alle dingen,
alle menschen, intrigeeren mij mateloos, en in alle die vind ik weliswaar een schijntje
waarde maar voor het meeste heb ik bovendien een hart. Ziedaar mijn levenshouding
zoowat, die je trouwens wel kent. Voor de rest ben ik gelukkig ook inconsequent
genoeg om bij alle eclecticisme toch op sommige punten, waar ik om zoo te zeggen
in mijn beperkte eigenheid geraakt word, stelling te nemen, te kiezen, af te weren en
aan te vallen. Maar uiteraard minder vaak dan jij, die tot de eenzijdige keuze aangelegd
bent, ervoor geporteerd bent, en bij alle scepsis in dat fanatisme een zwaar pak
dogmatisme meezeult, want je bent star en onverzoenlijk als de oude Calvinistische
predikanten en hard als de inquisitie.
Ik kan en wil er niets aan doen, er zijn oogenblicken dat ik ook Revius, ook het
Stabat mater of Dies est laetitiae volledig aanvaard, al zijn mij alle papen en dominees
in abstracto en veelal in concreto onaannemelijk.
Als je een stuk wil schrijven, doe het dan over een kwestie van belang. Of Menno
ter Braak zich in een artikel afvraagt wat er van Anthonie Donker terecht moet komen,
daar heeft niemand iets aan; om dat te schrijven moet je je beginsel van de
plantaardige onbelangrijkheid der schrijverij geweld aandoen want aan zoo'n
onbenullige kwestie verspilt men alleen tijd als men het toch werkelijk nog een beetje
belangrijk vindt; en zullen elkaar toch niet wijsmaken dat het dat zou zijn. Zooiets
schrijf je iemand desnoods eens in een brief en dan haalt het nog niets uit, maar in
een artikel is het... een bijdrage tot de hier te lande floreerende overschatting van
minuscule futiliteiten.
Laat ik, nu het toch zoover met ons gekomen is, dat we papier voltikken over deze
dingetjes, jou nu ook eens een raad geven. Meet het leven aan de groote kwesties en
schrijf niet teveel over actueele kwestietjes en mannetjes, doe als in je Carnaval en
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niet als in de artikeltjes over Prisma, Alie of mij. Er is voor jou wat beters te doen,
dan je af te vragen of Dick wat van poezie snapt en of ik soms gezeten zou worden;
in deze onbelangrijke wereld is het dan altijd nog het loonendst zich met de minst
onbelangrijke dingen bezig te houden.
Ik merk dan wel wat je verder met dit stukje doet; in elk geval kan deze brief
misschien een vergissing verhelpen en de rest verhelderen. Hartelijk je
Nico
Origineel en doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zuoz, 5 mei 1931
aant.
aant.

Z 5-5-31
Beste Menno,
American Criticism is met het oog op het critiek- en essaynr. nu voor rekening
van het Bull. voor je besteld en zal je wel spoedig bereiken. Krijg ik ook spoedig
wat over Rhum en Scherry?
Het critiek-en-essaynr. kan interessant worden: Tielrooy over Fra. essayisme,
Coster over Willy Haas, Geers over Spaansche essays, Houwaard over Huxley,
Coenen over Henny, jou en mij; ik probeer ook Van Den Bergh te krijgen maar die
heeft het erg druk./ Waar zit Otten toch; hij antwoordt nergens meer op, is hij op
reis?/ Ik lees twee meisjes en ik van Nettie Nijhoff, dat naar wat ik er tot nu van las
prachtig is; lees dat vooral!/ Zijn de boekjes van Stols al uit?/ Jammer dat we elkaar
niet nogeens spraken; ik was graag eens een avond bij je gekomen maar hield me
aan het voor mij veilige consigne: 's avonds niet uit./
Hart. gr. van
je Nico
Donkersloot
Lyceum Alpinum. Zuoz
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak.
[Zuoz], 12 mei 1931
aant.
aant.
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12-5-31
Beste Menno,
Onze briefwisseling maakt in elk geval het verschil in levenshouding duidelijker;
dan is het toch ergens goed voor geweest. Alleen zie ik met verbazing dat je toch
volhard in het aannemen van een bij mij aanwezige zgn. administratielust tov. den
stand der litt. en daarmee samenhangende didactische en organisatorische tendenzen;
terwijl uit mijn werk en brieven je toch duidelijk moest zijn dat ik aan alle
lakenuitdeelderij en bereddering vreemd en zelfs principieel ervan afkeerig ben. Al
ben ik bereid met een grooter genegenheid meer ervaringsgebieden te bestrijken dan
jij die voor alle denkbare menschsoorten apriori niet voelt, terwijl ik hun zelfs in alle
belachelijkheid en bekrompenheid op een onwillekeurige wijze toch weer genegen
ben - dat heeft immers niets te maken met litteraire bereddering en gewichtig vinden.
Ik beschouw maar ik beschik nooit. En voor de rest als ik verwerp, begrijp ik den
tegenstander toch ook weer voor een deel. Geen enkel mensch is tenslotte detestabel.
Ik heb nu langzamerhand onder alle klassen, van gajes tot society vrij langen tijd
gezeten in meer dan oppervlakkige omgang en tenslotte nooit een beroerling
aangetroffen, als ik mijn herinneringen scherp onderzoek. Ik ben daarom geen
gematigd lotgenoot van mijn medemenschen, liberaal maar libertijnsch.
Wat de radio betreft: als je meent dat je je gehoor tot luisteren dwingt en tot
nadenken, dan overschat je het enorm; op het kleine beetje na die toch hun oordeel
wel vormen, is het eenige wat je bereikt, dat je een aantal menschen met vernietigende
radiocritiek gelegenheid tot leedvermaak verschaft, anderen kwetst, terwijl je vrijwel
niemands inzicht verheldert, want de woorden komen door de radio de meesten nu
eenmaal letterlijk ‘aangewaaid’. Zoo'n aanval haalt niets uit, behalve contra effecten:
ergernis en lol.
Benieuwd ben ik naar je anti-aesthetica; je weet, dat mijn standpunt eveneens
anti-aesthetisch is in laatste instantie; hoewel anders, denkelijk, dan bij jou. Mij boeit
in alles dit mislukte of half mislukte menschdom; jou brengt iedere schijnvorm van
menschelijk gelukkken: geloof of andere levensmiddelen en levensconserven in
verzet. Beide voelen we niets voor de fraaie verstarringen, in kunst, geloof, filosofie.
Eddy's artikel zie ik graag tegemoet. Stuur Scherry aan Van Wessem door: Bergweg
20, Hilversum. Ja, ik zie steeds naar werk je uit, dat gelegenheid heeft tot het innemen
van een standpunt, tot stelling nemen liefst. Maar sommige dingen vallen weleens
tegen, zooals Ritters boekje. Ik dacht dat daar meer op af te dingen zou vallen.
Gelijk hiermee stuur ik je American Criticism (volkomen eens ben ik het met het
begin van Menckens artikel). Ken je Mencken goed?
Het beste en hart. gr. van je
Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zuoz, 20 mei 1931
aant.
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aant.

Zuoz, 20-5-31
B.M.
Het stuk van Du Perron ontving ik. Geef je mij even zijn adres op?
Nu je met de gegevens van mijn brief in handen, alsof daar niets in stond, je stuk
net zoo publiceerde, raakt het mij nergens meer. Alleen verbaast het mij. Voor de
rest: zoo bedeelend en beredderend als jij in dit lange, bezorgde stuk over mijn
zieleheil was meen ik zelfs de administrateur Anthonie Donker nooit. Ik kan misschien
nog beter dan G. Smit borg staan voor mezelf.
American criticism heb je intusschen zeker ontvangen?
je Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zuoz, 29 mei 1931
aant.
aant.

Zuoz, 29-5-31
B.M.
Je rare brief met een half dozijn misverstanden ontving ik. Mijn critiek (kunst- en
levenscritiek, standpunten en werkwijze) vind je bij uitstek in Fausten en Faunen.
Ik wilde weten, of je dat boek als Haagsche Post-critiek veroordeelt?
Ik bestelde voor je: Bernanos. La grande peur des bien pensants.
Beste groeten
tt.
Nico
Voel je iets voor Askanasy. Spinoza und De Witt?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Zuoz)
Rotterdam, 8 juni 1931
aant.
aant.
aant.
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Rotterdam, 8 Juni 1931
Beste Nico,
Je antwoord in het Critisch bulletin las ik. Mij dunkt dat je beter geen antwoord
had kunnen geven dan dit, waar geen argument in voorkomt, en waardoor aan het
publiek op unfaire wijze wordt gesuggereerd, dat ik een ‘gratis lulpraatje’ over je
verkocht heb, waarin geen verstandig woord wordt gezegd. Soit! Je repliek zou, als
ze mij zou moeten treffen, ook Busken Huet b.v. moeten treffen, die vrijwel zijn
heele leven aan dergelijk ‘gemeier over elkaar’ heeft besteed. De zaak was voor mij
een principieele quaestie in een persoonlijk kleed; jij maakt er nu een relletje van,
een botsing op een straathoek, met een moraliseerend: werk toch liever! Dat kun je
mij nu niet bepaald verwijten, zou ik zoo zeggen, dat ik niet werk; het is bepaald
gênant, zooveel als ik schrijf! En bovendien: dat artikel over jou heeft me niet van
mijn werk afgehouden, het werd tusschen het eten en de thee geschreven.
‘Fausten en Faunen’ vind ik een boek om respect voor te hebben; dat heb ik
trouwens duidelijk genoeg laten merken in mijn aanval, dat het om gebrek aan respect
voor je intelligentie bij mij niet gaat! Wat ik je Haagsche Post-standpunt noem, is
niet de qualiteit van je stijl of het gehalte van je overwegingen, maar je uiteindelijk
gemis aan keuze, aan durf, dat je zelf tot een soort schijn-objectiviteit idealiseert.
Zoo ook weer in de N.R. Ct., over Marsman en Du Perron; ik bewonder je
gemakkelijke wijze van intelligent schrijven, maar je durft geen ja of neen zeggen
tegen deze lieden, je ‘wenscht’ ze hoogstens dit of dat, wat ze juist tot vervelende
individuen zou maken! Ik ben het geheel eens met je reserves, maar je schakelt weer
onmiddellijk jezelf uit, waardoor het oordeel weer aan het zweven gaat. Zoo is het
in F. en F. ook; ieder opstel is goed, maar als je het boek uit hebt, ontschiet je de
persoon van den essayist Donker weer vanwege zijn sublieme anonymaat.
Het boek van Askanasy wil ik graag hebben, als ik met bespreking tot de
zomervakantie kan wachten.
M.h. gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
[Zuoz], 20 augustus 1931
aant.

20/8-'31
Amice (ik schrijf de term met tegenzin maar wat moet ik anders doen, zoolang je dat
verwijt van unfairheid van kracht laat blijven?)
Mag ik met het oog op het, misschien in october al verschijnende critiek- en
essaynr, spoedig je stuk over de Americaanse critiek ontvangen.
Graag ook binnenkort, met het oog op de plaatsruimte zoo beknopt mogelijk (tenzij
noodzakelijke beschouwingen persé meer plaats vergen), de besprekingen van
Bernanos en Askanasy.
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tt. Donkersloot
Origineel, Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Zuoz)
Eibergen, 25 augustus 1931
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 25 Aug. '31
B.N.,
Op je ‘amice’- en ‘Donkersloot’-briefkaart heb ik maar niet gereageerd, omdat ik
die ‘unfairheid’ moeilijk kan laten vallen. Ik heb er echter niets ‘ergs’ mee bedoeld,
waarom ook? Mijn bezwaar is, dat je miskend hebt mijn bedoeling, om een idee te
bestrijden, door te repliceeren alsof ik je een paardevijg had toegeworpen, door mij
niet te antwoorden en toch te antwoorden, zooals iemand een kwajongen antwoordt.
(‘Ruk uit, en tegen paardevijgen gebruik ik geen argumenten’). Maar ik wil
onmiddellijk aannemen, dat het zoo niet bedoeld was, en zou je willen voorstellen,
de zaak als afgedaan te beschouwen, wederzijds. Laten wij elkaar als principieele
tegenstanders beschouwen, ‘centrifugale’ tegenstanders (want ons uitgangspunt was
vrijwel hetzelfde, maar wij vliegen uit elkaar). Ik heb je artikelen over ‘Domineesland’
zeer gewaardeerd, maar tegelijk het gemis aan contact gevoeld. Laten we dat feit
vaststellen, en geen persoonlijke wraak koesteren over iets dat op een misverstand
berustte, waarschijnlijk (zooals alles). Ik wil met Coster b.v. graag in onmin leven,
omdat ik hem, voor mijn gevoel, door heb; met jou zou ik dat in geen geval willen,
omdat ik je intelligentie als zeer zuiver beschouw en alleen je fundamenten grondig
verwerp.
Aanvaard ook nu nog, zij het wat laat, mijn beste wenschen bij je huwelijk. Ik
wensch je speciaal het beste toe, omdat ik in dit opzicht een gruwelijke dilettant ben
en zal blijven.
De bespreking van de Am. critiek zeg ik je voor 15 Sept. toe. Op de andere boeken
heb ik geen vat kunnen krijgen; kan ik ze aan iemand anders doorzenden? Geef me
dan adressen op.
Laat ik met het stuk over Amerika ook mijn medewerking aan het Critisch Bulletin
beeindigen. Ik heb altijd met genoegen de stukken geschreven, die je me vroeg; maar
ik voel, dat ik voor deze soort dingen niet meer deug. Boekbespreking en voorlichting
maakt me ongeveer ziek. Eddy en ik hopen binnenkort iets te beginnen, dat uiteraard
een andere basis zal hebben. Over een jaar of vijf zullen we elkaar misschien
grommend aankijken, als we op de Coolsingel tegen elkaar aanloopen. Maar: sans
rancune mijnerzijds, wil ik hopen.
M.h. gr.
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tt. Menno ter Braak
tot 1 Sept: Eibergen
na 1 Sept: R'dam
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
[Zuoz], 30 augustus 1931
aant.
aant.

30-8-31
B.M.
Hartelijk dank voor je gelukwenschen met mijn huwelijk.
Wat de zaken betreft: goed, die kwestie annuleeren wij. De eigenlijke portée van
die notitie in het C.B. ontging je, vandaar dat je het een antwoord vond, dat geen
antwoord was. Want het was heelemaal niet als antwoord bedoeld. De notitie was
geen repliek, geen zelfverdediging en natuurlijk nog veel minder een gevolg van
persoonlijke gekrenktheid. Ik schreef haar uitsluitend, omdat ik je stuk in de VB.
een zoo bij uitstek typisch voorbeeld vond van een steeds meer gebruikelijke
averechtse methode van kritiek, die den strijd der ideeën op den achtergrond brengt
en het persoonlijke bedisselen en kapittelen op den voorgrond, zoodat het geheel
meer van sensatie, geharrewar en incident dan van ideeënconfrontatie heeft.
Je zult het misschien niet goed gelooven kunnen, maar laat dan mijn verzekering
je overtuigen: dat ik het zelfs een nadeel voor die notitie vond in het geval toevallig
zelf betrokken te zijn, omdat het mij uitsluitend om een algemeene kwestie te doen
was.
Je artikel over de Amerikaansche kritiek zie ik met belangstelling tegemoet. Het
essaynr. krijgt waarschijnlijk nog wat uitstel omdat er eerst een Rusland-nummer
komt. Wat de andere boeken betreft: wil je Scherry aan Van Wessem (Bergweg 20.
Hilversum) Bernanos aan Van Duinkerken (Valeriusstraat 282. A'dam Z) en Askanasy
aan Dr. J. Romein (Zuider-Amstellaan 194 A'dam Z) sturen, met vermelding: voor
Critisch Bulletin. Mijn dank voor de moeite.
Het spijt me zeer, dat je je medewerking aan het CB wilt beeindigen, maar als je
van critiekschrijven genoeg hebt, spreekt het vanzelf, dat je het niet meer doet. Ik
maak daaruit op, dat het geen principieele redenen zijn, die je tot dit besluit brengen,
en daarom hoop ik, dat dit besluit niet definitief en uitsluitend is. Ik ben steeds gaarne
tot je beschikking, een boek dat je bijzonder interesseert, voor je te laten komen ter
eventueele bespreking, en als ik eens iets vind, dat bijzonder in je lijn ligt, stel ik het
ook graag tot je beschikking. Willen we het daar op houden?
Als we elkaar later op de Coolsingel tegen komen, laten we dan liever een borrel
drinken dan ons belachelijk maken met elkaar grommend aan te kijken - [want] hoe
het in latere jaren ook loopt: dat twee menschen beide mooie dingen maken is toch
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altijd honderdmaal meer waard dan alle meeningverschillen. Als onze generatie dat
een klein beetje inzag, was er voor geen tiende zooveel ruzie als er in ons landje
onder litteratoren is. Maar in dit land zit iedereen van ongeduld te springen om het
met een ander oneens te kunnen zijn - in plaats van te snakken naar de zuivere lucht
van een goede roman, een mooi vers, een indringend en onderzoekend essay.
Overweeg deze, mijn overtuiging eens.
Met hart. gr, tt.
Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Zuoz)
Eibergen, 6 november 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 6 nov. 1931
B.N.,
Vandaag bereikt me hier ‘in de provincie’ je stuk over het ‘constante nulpunt’. Ik
dank je voor je conscientieuze en indringende critiek, die ik met groote belangstelling
las, m.i. blijkt hier weer heel duidelijk, wat ons destijds tot een conflict dreef; jij ziet
n.l. mijn levenshouding als een nulpunt, terwijl ik er de kracht uit put, te leven, zooals
het me voor de boeg komt. Dat er ‘iets verschoven was’ voor Andreas Laan, is voor
jou onwerkelijk gebleven, omdat je ook den cynicus Van Haaften niet volledig wilt
accepteren. Je vindt, dat hij eigenlijk toch wel een paar waarden mag sparen, om ons
niet heelemaal in de kou te laten staan. Daarom voelde je je destijds vermoedelijk
ook onaangenaam aangedaan door mijn stukje tègen je geesteshouding, waaruit de
knalpot van v. Haaften hoorbaar was. Ik sta inderdaad (zooals je terecht opmerkt)
sympathiek tegenover Z. Ed., hoewel ik hem later te kijk zet als een sentimenteel
man. Ik verloochen hem niet, ik acht hem alleen een overwonnen standpunt. Andreas
heeft veel van hem geleerd, hij zal hem nooit vergeten, maar hij zal ook zijn nederlaag
nooit vergeten. Intusschen zal hij (hoop ik) de loslippigheid van v.H. als een kostbare
erfenis meedragen.
Het merkwaardige van je critiek (en daarom reageer ik hoofdzakelijk) is voor mij
de dooreenmenging van intelligentie en afkeer van intelligence. Je accepteert het
probleem, maar je accepteert het alleen onder het voorbehoud, dat de ‘wijde volle,
angstaanjagende en vervoerende wereld’ niet door het intellect wordt aangetast!
Wanneer m.a.w. de intellectueele crisis ook het leven zelf van al die grootheden
ontdoet, weiger je met me mee te gaan, omdat het je niet gelegen komt. Werkelijk,
de figuur van Andreas is niet zo intellectualistisch als je denkt; hij heeft zijn gevoel
op het eind juist niet dood geanalyseerd, maar het losgemaakt van alle axiomata, die
het gevoel gewoonlijk vergezellen. Natuurlijk zal hij zich opnieuw verstrikken; maar
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het zal met minder respect voor zijn eigen gevoelens zijn. Hij zal zich gemakkelijker
op zichzelf kunnen terugtrekken, omdat hij zijn egoïsme aanvaard heeft, als de enige
mogelijkheid, om toeschouwer en deelnemer tegelijk te zijn. Dat is dus allerminst
een ‘nulpunt’; de werkelijke winst is, dat hij nu Hampton Court voor zijn rekening
durft te nemen. Met alle intellectualisme, liefdeloosheid, onvastheid etc., etc. erbij.
Andreas heeft (voor zijn persoon dan) wel degelijk de sleutel in de goede richting
gedraaid; als een ander een andere kant uit wil draaien en b.v. eerst nog eens een
gokje met het leven in een bepaalde verschijningsvorm wil wagen, zal Andreas hem
dat niet kwalijk nemen, ook Andreas zelf zal moeten gokken, al is het zonder
principes!
Dat is, geloof ik, ons onoverbrugbaar verschil: jij behoudt een zekere reserve t.o.v.
‘het leven’, ik daarentegen kan alleen leven, wanneer ik ook mijn laatste reserves
steeds weer stuk deuk. Maar dit is nu juist niet onvitaal, voor mij, het is voor mij de
grootse gezondheid, die ik in alle halve kletskoek van V.C.S.B., later aesthetische
verfijningen, verloren had. Immers: hoe meer reserves er verdwijnen, hoe
onuitputtelijker het leven wordt, hoe meer dilemma's zich voordoen.
Eén persoonlijke grief: waarom noem je het gescharrel van Maffie ‘kleverig’? Het
is m.i. erg luchtig opgezet en niet klef à la Roel Houwink. Ik heb een persoonlijk
zwak voor Maffie, dus je moet me deze aanteekening over de zuurtjesterm maar
vergeven.
Intusschen, de wijze waarop je H.C. hebt bekeken, heeft me zeer geboeid. In
tegenstelling tot het gesprek van zekere Helman in de ‘Groene’.
h. gr.
tt. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
Zuoz, 29 november 1931
aant.
aant.

Zuoz, 29-11-'31
B.M.
Dank voor je uiteenzetting naar aanleiding van mijn Hampton Court-critiek. Het
probleem van Hampton Court heeft me geboeid, maar het boek heeft me werkelijk
zeer teleurgesteld. Andreas noch Van Haaften zijn menschen van vleesch en bloed
geworden, als zoodanig is het boek steriel. Maar op het probleem, dat ze belichamen,
valt in te gaan. Al vind ik Andreas' ontwikkelingsgang niet zooiets buitengewoons,
omdat velen die bevrijding overeenkomstig doormaken en Andreas dus allerminst
als een unicum kan worden voorgesteld, het vraagstuk zelf van die bevrijding blijft
altijd iets boeiends en spannends. Zeg je dat ik een reserve ten opzichte van het leven
maak, goed, maar mits daar dan onder verstaan wordt: géén redding van toch nog
enkele heilige huisjes, want ik wil geen enkele waarde a priori sparen; alleen blijken
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mij ook na ondergraven en onderzoeken enkele waarden niet waardeloos; en ken ik
rechten toe aan nog andere organen dan enkel het sufdenkende, ondervind en waardeer
ik het bestaan van nog andere levensorganen dan dat van Andreas. Erkent Andreas,
erken jij die niet? Dat schijnt het geval te zijn, en dat komt dan toch waarschijnlijk
doordat Andreas, doordat jij er op andere manieren dan die van het denken te weinig
mee in aanraking gekomen moet zijn. Het leven kun je niet verdunnen tot absolute
films. Een mensch als Andreas is een cycloop. Hoe ik het ook wend en keer, Andreas
is, wat zijn vader ook verder in hem wenscht te zien, een broodmager mensch. (Is
hij het niet, dan blijkt dat in elk geval niet uit het boek).
Resteeren Van Haaften en Andreas-Maffie. Van Haaften vind ik, en ik kan me
niet voorstellen dat de schrijver van het Carnaval der burgers dat niet me eens zou
zijn, een nogal ordinaire geest, met veel hinderlijke studentenbranie, het type van
den geestelijken nouveau-riche, die zijn weelde niet aan kan. God, wat een vent.
Precies rijp voor een tweede ontgroening.
Klef is voor het scharrelpartijtje tusschen Maffie en Andreas misschien niet zo'n
juist woord maar het is reusachtig oninteressant en de beschrijvingen geen oogenblik
waard.
Ik lees liever over de absolute film of over het dichter-burgerprobleem, zolang het
niet te theoretisch en systematisch wordt. Maar je werk wordt minder interessant
volgens mij. Waarom heb je in Forum zoolang noodig om te betoogen, dat schoonheid
verstarring kan beteekenen en levend dient te zijn. Dat démasqué maakt op mij den
indruk van een open getrapte open-deur. Schrijf toch vooral weer eens iets
interessanters.
Intusschen de hart. gr. van je
Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Zuoz)
Rotterdam, 10 december 1931
aant.
aant.

Rotterdam, 10 Dec. 1931
B.N.
Laat ik de bespreking van die engelsche essays liever niet accepteren; want belofte
maakt schuld, en ik heb ontzettend weinig tijd tegenwoordig; de weinige tijd die ik
heb moet ik dus economisch uitbuiten. Beschouw dit dus niet las een principieele
weigering, om verder mee te werken; hoewel het instituut
boekbespreking-voor-het-publiek me niet erg sympahtiek is, weet ik, dat ik
desgewenscht in je blad naar eigen verkiezing kan schrijven. Maar ik durf het
werkelijk niet aan, momenteel, om nog meer ‘aan te nemen’.
Dank voor je brief en voor je polemiek in de Stem. Ik zal nu niet weer terug
polemiseeren, want ik vind, dat aan alles een einde moet komen. Maar de bepaling
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van mijn houding tegenover jouw gewijzigd L'art pour l'art zul je aantreffen in de
vervolgen van Démasqué der Schoonheid, zonder dat je naam genoemd wordt
overigens, want het is niet persoonlijk. Deze heele kwestie (ook het feit, dat ik voor
jou ‘minder interessant’ word) loopt uit op een probleem, dat binnen de grenzen van
‘de’ kunst niet kan worden opgelost. Je zult zien, dat ik in het Démasqué de kunst
tenslotte ook gedeeltelijk verwerp, of liever de kunst op een andere plaats stel dan
gewoonlijk gebeurt. Misschien zul je die theorie ook ‘broodmager’ vinden (de dikte
is populairder), maar ik ben toch zeer benieuwd, wat je er op zeggen zult. Eigenlijk
is het interessantste probleem in de wereld, aan te zien, hoe de ‘broodmageren’ en
de dikkeren elkaar voortdurend bestrijden, trachten te begrijpen en weer misverstaan.
Noodzakelijkerwijze m.i., omdat de magerheid en de dikheid andere levensbelangen
hebben en dus ook anders moeten denken. Het is mij b.v. onbegrijpelijk hoe je een
aardig, conventioneel, niet slecht geschreven, maar tenslotte enorm vervelend boek
als ‘Rembrandt’ zoo in de wolken kunt verheffen, alsof dit verdienstelijk beoefenen
van het ‘roman-métier’ nu werkelijk belang had; terwijl je in dat stuk zelf erkent,
dat de psychologie conventioneel is, reden genoeg toch, zou ik zeggen, om een boek,
dat over ‘psyche's’ handelt, op zijn hoogst middelmatig te achten. Hetzelfde geldt
m.i. in versterkten mate van De Stille Plantage, waar de onophoudelijke braafheid
bovendien nog een ergelijk symptoon is. Vergeleken bij die boeken (die men in ieder
leesgezelschap zou wenschen) vind ik Roelants heilig, veel minder litteratuur, veel
meer persoonlijkheid.
Maar deze amendementen berusten tenslotte op een principieel verschillende
houding tegenover de kunst.
m.h. gr.,
tt. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Zuoz)
Eibergen, 5 november 1932
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 5 Nov. '32
Beste Nico,
Doordat ik een paar dagen in Parijs was, kreeg ik je brief eerst gisteren in handen.
Ik geloof, dat het weinig zin heeft er uitvoerig op in te gaan; wij zijn al sedert lang
te ver uit elkaar geraakt, om nog te begrijpen, waar het bij ieder der partijen eigenlijk
om gaat. Het verschil tusschen jou en mij is alleen, dat jij je daartegen schijnt te
verzetten, terwijl ik me er al geruime tijd bij neer heb gelegd. Toen ik destijds mijn
‘Zoolang er hoop is...’ schreef, dacht ik, dat het verschil nog tot een verschil in nuance
te reduceeren was; maar ook dat was een vergissing. Je hebt je nu eenmaal geschaard
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aan de zijde van het hollandsche publiek en van het conformisme; je zult dat voor
jezelf natuurlijk kunnen verantwoorden, maar verwacht van mij dan ook niet, dat ik
je op dezen weg naar het aanzien en de Mij. v. letterkunde volg. Ik wil geen
ivoren-toren-postitie innemen, maar nog minder met het z.g. algemeen-ontwikkelde
publiek onder één deken liggen. Van den beginne af heb ik je daarom mijn
medewerking aan het Cr. Bull. met reserve aangeboden; nu het inderdaad steeds
meer een voorlichtingsblaadje wordt, voel ik me minder dan ooit geneigd om door
medewerking een misverstand te prolongeren. Want hoe ik ook schrijf: ik licht voor,
omdat ik in het Cr. B. schrijf, en daar heb ik geen lust in. Menschen, die werkelijk
contact met litteratuur hebben, kunnen voorlichting missen als kiespijn, en de rest,
die wel voorgelicht moet worden, kan dat beter van Nico dan van mij krijgen. Zie
dus zelf in, dat mijn medewerking nonsens zou zijn. Ik heb plaats genoeg voor mijn
divagaties in ‘Forum’ en heb ook het gevoel, dat ik daar bij het ensemble pas. Het
ensemble mag een beetje ‘zuur’ zijn, het is in ieder geval niet conformistisch.
Het idee van je gewichtigheid uit mijn hoofd te zetten kan ik ook moeilijk, zoolang
je nog boeken als ‘Ter Zake’ uitgeeft, waarin n.b. het schrijven zoo gewichtig wordt
voorgesteld, dat het een soort productie schijnt te moeten worden. De romans, die
je ons ‘opgeeft’ over de Zuiderzee en Tuschinski, kan ik toch niet anders verklaren
dan als nieuwe producten van een industrie, die in extenso bloeien moet. Maar wat
praat ik nog? Wij begrijpen elkaar toch niet meer. Voor jou is de hardnekkige
verdediging van een principe gelijk aan inktwerpen; dat zegt genoeg. Ik wil daarom
ook niet zelf over ‘Ter Zake’ schrijven; ik zou in herhalingen vervallen van wat ik
al meer gezegd heb. Eddy heeft nu een zeer ‘objectief’ stuk over je geschreven (voor
zijn doen dan objectief), dat in December in ‘Forum’ verschijnt. Ik geloof, dat het
je recht laat werdervaren van ons standpunt, zoowel wat je qualiteiten als je
conformisme betreft.
Voor je brief dus mijn dank. Nogmaals, er staat ons niets anders te doen dan de
weg van ons temperament te volgen en elkaar als principieele tegenstanders te
beschouwen; maar ik acht dat geen reden om elkaar te gaan haten als persoonlijke
vijanden. Waarom ook? Ik zie te duidelijk, dat tegen temperamentquaesties geen
verzet mogelijk is, zoowel bij jou als bij mij. En dit lijkt me toch geen misverstand.
v. gr. tt.
Menno
Je overeenkomst met Coster zit hem niet in stijl en woordkeus, maar in je neiging
om het publiek ‘iets te geven’; daarom gaat het bij ons. Verder wil ik alle verschillen
erkennen, met graagte.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
[1932]
aant.
aant.
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(...)
verzet tegen jullie poging het meeningsverschil in een antithese van superieur (t.
Br. - du P) en inferieur (A.D.) om te zetten. Dat arrogant en in zijn intolerantie ook
benepen dogmatisch.
Dat ik het/mijn schrijverschap gewichtig zou vinden, kan alleen iemand meenen
die mij onvoldoende kent.
Behoeft ‘'t publiek iets te geven’ nog nooit in mij opgekomen.
Die 2 feiten willen toch wel iets zeggen: dat iem. zelf nooit gedacht heeft aan de
bedoelingen die men hem toeschrijft.
Dat CB velen van dienst kan zijn: een voordeel; zou in ieder land doodgewoon
gevonden worden alleen de Principienreiterei hier ziet daar een zelfverlaging in.
In CB niet méér aan voorlichting dan in N.R.C. (die medewerking begrijp ik bij
jouw standpunt niet meer).
Rancune geen sprake - leven voor mij geen kwestie van standpunten. Leven, en
sommige dingen daarvan ook wel opschrijven, maar dat niet 't belangrijkste.
In jullie geschrijf iets maniakaals, een menschelijk onhoudbaar absurd superioriteits
isolement, dat je juist brengt waar je niet wezen wilt: daar waar de litteratuur vòòr
het leven gaat en het papier het belangrijkste wordt. Paradox [vh] démasqué der
schoonheid is, dat de verloochening der litteratuur een nieuw litteratendom wordt.
Forum daarom steriel,m.i. dichter bij het papier dan bij het leven.
(...)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | fragment

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
7 april 1935
aant.
aant.
aant.

7-4-'35
Amice,
Wil je bijgaand stukje in het volgend nummer van Forum opnemen.
Excuseer, dat ik op papier van het CBulletin schrijf, ik heb op het moment geen
ander bij de hand.
tt.
Donkersloot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
[Hiernaast scans van de bijdrage van Anthonie Donker (pseudoniem van N.A.
Donkersloot) voor het mei-nummer van Forum 1935, waarin hij reageert op een
Panopticum-artikel van Ter Braak in het april-nummer.]
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Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot (Rotterdam)
Den Haag, 23 januari 1936
aant.
aant.

HARTELIJKE GELUKWENSCHEN VAN ANTI PAAPSCH EENHEIDSFRONT
= MENNO TER BRAAK
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot
Den Haag, 22 september 1938
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 22 Sept. '38
B.N.
Ik ontving een vrij scherp artikel over je uitgave van Woutertje Pieterse, dat ik
mij verplicht acht op te nemen, omdat het van zeer bevoegde zijde komt; na
verschijnen zal ik het je zenden.
Het spreekt vanzelf (vandaar dit briefje), dat onze kolommen openstaan voor een
antwoord, als je daaraan behoefte voelt.
vr. gr.
Menno tBr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot
Den Haag, 10 november 1938
aant.

10 Nov. 1938
Amice,
Bij dit briefje van Greshoff voeg ik er een van mij. Het hindert mij zeer, dat dit
persoonlijke incident bestaat; want ik was steeds met volle ambitie je theoretische
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tegenstander omdat ik je als zoodanig volkomen respecteerde (zooals je uit mijn
houding bij je benoeming in A'dam gebleken zal zijn). Daarom ook juist trof het mij
dubbel onaangenaam dat je een uitlating plaatste, die door mij en door iedereen mij
bekend niet anders kon worden uitgelegd dan als een insinuatie van min allooi. Zelfs
Van Schendel, die van polemieken anders heusch geen notitie pleegt te nemen,
gebruikte in een briefje aan mij het woord ‘verdachtmaking’. Nu kunnen wij allen
wel heel dom zijn in het lezen, maar zooiets zou toch even te denken kunnen geven,
lijkt mij. Ik meen dan ook, dat je deze op zijn minst volkomen foute terminologie
zonder restrictie had moeten herroepen i.p.v. zelf de beleedigde man te zijn in je
antwoord.
Mijnerzijds wil ik graag erkennen, na herlezing van het ‘materiaal’, dat onze
antwoorden op je ingezonden stuk in Het Vad. weinig afdoende waren. Ook over
den vorm, waarin Greshoff zijn protest tegen je uitlating had gesteld, kunnen wij
discussieeren. Beide feiten zijn echter psychologisch verklaarbaar uit het feit, dat
wij in je uitlating zoo duidelijk een insinuatie lazen, dat wij ongevoelig waren
geworden voor een andere interpretatie; er zijn nu eenmaal zekere taalmiddelen, die
maar voor één uitleg vatbaar lijken. Blijkbaar echter is dit niet het geval, en ik ben
bereid om, rijpelijk over de zaak nagedacht hebbend, zonder reserve aan te nemen,
dat je inderdaad geen insinuatie hebt bedoeld. Kunnen wij tot overeenstemming
komen over de sluiting van het incident, dan wil ik dit zoo nodig, hetzij in Het Vad.,
het zij in het Cr. Bull. coram publico verklaren, wanneer daar een even openlijke
verklaring jouwerzijds tegenover staat. Beschouw dit briefje als een bewijs van mijn
goeden wil om deze historie uit de wereld te helpen, en laat ev. ondergeschikte
bezwaren over mij opvatting liever aan een mondelinge bespreking ter oplossing
over.
b. gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
N.A. Donkersloot
Den Haag, 11 november 1938
aant.

11 Nov. 1938
Amice,
Uit je antwoord blijkt mij, dat het niet tot je is doorgedrongen, dat mijn briefje een
poging was om op vriendschappelijke wijze een geschil, dat mij door het feit van
zijn bestaan hinderde, op te ruimen... en dus geen aanbod van een capitulatie, maar
van een bespreking. Ik heb niet de minste reden, om den toon dien je in dit antwoord
aanslaat en die meer lijkt op dien van een zedelijkheidsdictator dan van een humanist,
te accepteeren.
Ik deel je dus mede, dat ik van een bespreking over deze quaestie afzie. Iemand
die zoozeer overtuigd is van zij eigen voortreffelijkheid, dient niet in dat geloof
gestoord te worden. Ik zend van dezen brief een copij aan Greshoff.
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Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.A. Donkersloot
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 12 april 1939
aant.
aant.

A 12/4-'39
B.M.
Waarschijnlijk kan ik Zaterdag a.s. er zijn. Ik zou naar het Phil. Congr. geweest
zijn, maar ben momenteel ongesteld, zoodat dit vervalt en ik dus Zaterdag in de stad
ben. Ben ik voldoende hersteld, dan kom ik natuurlijk vast.
Ik heb den indruk, dat L. niet voldoende tact en routine bezit om met de uitgever
te onderhandelen op een manier die dezen toekomt. Het zal goed zijn als jij je ermee
kunt bemoeien.
(Voor de tekst van de verzen heb ik bij zijn beleid ook weleens gevreesd).
P.S. Ik ben pas in A'dam terug, vandaar dat mij antwoord verlaat is.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Willem van
Doorn
Menno ter Braak
aan
Willem van Doorn
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

30 October 1935
Pomonaplein 22 den Haag
Aan den Wel. Ed. Heer
Dr. Willem van Doorn
Botemakerstraat 133
Zaandam
Zeer geachte Heer,
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Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten zend ik dus Uw verzen weer terug.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeente
Dordrecht
Menno ter Braak (Eibergen)
aan
Burgemeester van de Gemeente Dordrecht
30 maart 1929
Edelachtbare Heer
Door dezen neem ik de vrijheid U mede te deelen, dat ik gaarne in aanmerking
zou komen voor de op 1 Sept. a.s. vaceerende betrekking van Leeraar in de
Nederlandsche Taal en Letterkunde aan de Gem. H.B.S. te Dordrecht.
Mijn doctoraaldiploma van de Universiteit van Amsterdam verleent bevoegdheid
tot het geven van onderwijs in de geschiedenis, de Ned. taal en letterkunde, de
geschiedenis der wijsbegeerte en de kunstgeschiedenis.
Afschrift van dit diploma zal ik U zoo spoedig mogelijk doen toekomen met Bewijs
van goed zedelijke Gedrag, na ontvangst van het laatste.
Van 1 Sept. tot 1 Dec. j.l. was ik werkzaam als plaatsvervangend leeraar in de
Ned. taal en letterkunde en de geschiedenis aan de 4e H.B.S. m.5j.c. te Amsterdam,
directeur dr. A. Verschuur, die gaarne bereid is, dienaangaande inlichtingen te
verstrekken.
Hetwelk doende met verschuldigde hoogachting
M. ter Braak
Dr. M. ter Braak
den Texstr. 31b
Amsterdam C.
Origineel: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

Menno ter Braak
aan
Gemeentebestuur van Dordrecht, afdeling onderwijs
2 juli 1929
M.H.
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Door dezen neem ik de vrijheid U te berichten, dat de reiskosten, door mij voor
de keuring voor de voordracht leeraar Nederlandsch aan de Gem. H.B.S gemaakt,
bedragen f.4.90, zijnde de reis 2e Kl. van Tiel naar Dordrecht en terug.
Gaarne zal ik dit bedrag op mijn gironummer 131747 van U terugontvangen.
met de meeste hoogachting
M. ter Braak
Origineel: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

Gemeentebestuur van Dordrecht
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Dordrecht, 12 juli 1929
aant.

Dordrecht, 12 Juli 1929
AAN
den heer Dr. M. ter Braak
Leeraar
te
TIEL.
Korenmarkt 59.
Wij deelen U mede, dat wij ter benoeming van een tijdelijk leeraar in de
nederlandsche taalen letterkunde aan een hoogere burgerschool, voor den cursus
1929-1930 de volgende aanbeveling hebben opgemaakt:
1. Drs. L.M. van Dis te Doetinchem;
2. Dr. M. ter Braak te Tiel.
De benoeming zal in de op 16 Juli a.s. te houden Raadsvergadering aan de orde
worden gesteld.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,
De Secretaris, [onleesbaar]
De Burgemeester, [onleesbaar]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gemeentebestuur van Dordrecht
aan
Menno ter Braak
1 augustus 1929
Onder terugzending, voor zooveel noodig, van de door U ingezonden
sollicitatiestukken, deel ik U mede, dat in de vacature van leeraar in de Nederlandsche
taal en letterkunde aan de Gemeentelijke H.B.S., alhier, is benoemd de heer L.M.
van Dis te Doetinchem.
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De secretaris van Dordrecht,
Kunnen
Doorslag: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

Briefwisseling Menno ter Braak - A.G. Douwes
Dekker - Post van Leggeloo
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
[voor 8 juni 1937]
aant.
aant.
aant.

Arnhem 51 Van Heemstralaan
Den weled. Zeer gel. Heer Dr. M. ter Braak
redactie van Het Vaderland
te Den Haag
Weledelzeergeleerden Heer,
Ik moge U hierbij copie toen toekomen van mijn schrijven aan den heer J.H. van
der Hoeven te Hilversum.
Ik moge op gelijke gronden als daarin vervat U verzoeken mij omgaand te doen
toekomen de correspondentie waarop Gij uw diffameerend oordeel omtrent mijn
overleden echtgenoot hebt meenen te kunnen vestigen en dit samenvattend oordeel
hebt meenen te mogen publiceeren zelfs maanden voor de in uitzicht gestelde
publicatie.
U wilt mij wel verontschuldigen, wanneer ik volsta met dezen brief te
onderteekenen.
Mevrouw A. Douwes Dekker jr.
[meegestuurde kopie:]
copie
Arnhem 51 Van Heemstralaan
Den weledelgeboren Heer
J.H. van der Hoeven
Handelsagent
Weledelgeboren Heer,
Ik zie uit een publicatie van dr. M. ter Braak in het Vaderland van 31 Mei j.l. dat
U een serie brieven tot zijn beschikking heeft gesteld ter publiceering, afkomstig van
wijlen mijn schoonvader en o.a. handelend over verhoudingen die tusschen een zekere
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Heer J. v.d. Hoeven en wijlen mijn echtgenoot (zoon van Multatuli) zouden hebben
bestaan.
Volgens de publicatie van Dr. Menno ter Braak zou uit die brieven blijken, dat
wijlen mijn echtgenoot zich als een dief en oplichter heeft gedragen.
Dr. ter Braak publiceert een brief die aan die opvatting schijnt voet te geven en
deelt mede dat de publicatie van de serie zal plaats hebben in Augustus.
Het zal duidelijk zijn, dat ik niet kan toelaten, dat het Nederlandsche publiek op
die wijze wordt voorgelicht in een samenvattend oordeel gegrond op documenten
wier kennisneming aan het publiek en mij zou worden onthouden tot in Augustus.
Het is denkbaar dat de brieven de meening van Dr. ter Braak wettigen, maar ook het
tegendeel zou het geval kunnen zijn. Indien ik de al dan niet juistheid van de
opvattingen van dr. ter Braak pas zou kunnen beoordeelen na Augustus, zou
weerlegging nauwelijks meer helpen.
Daar U blijkbaar afschrift aan dr. ter Braak heeft verschaft, meen ik U te mogen
vragen mij omgaand eveneens een stel afschriften te doen toekomen.
Ik veroorloof mij voorts U te vragen of voor zoover U weet de erfgenamen van
de quasi benadeelde heer van der Hoeven wijlen mijn man die sinds 1891 wederom
hier te lande heeft gewoond om teruggaaf van het ‘gestolen’ geld heeft verzocht.
Mij is n.l. van deze heele geschiedenis niets bekend. Ik mag opmerken dat ik dit
schrijven aan U evenals van uw antwoorden meen te mogen gebruik maken bij
eventueele publicaties. Had U deze inlichtingen misschien ook reeds aan dr. Pee
verstrekt. Mijn adres is 51 Van Heemstralaan Arnhem.
Afschrift dezes zend ik aan Dr. ter Braak met een schrijven waarvan ingesloten
een copie
Achtend
Mevrouw A.G. Douwes Dekker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Den Haag, 8 juni 1937
aant.

Den Haag, 8 Juni 1937
Parkstr. 25
Mevr. E. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Van Heemstralaan 51, ARNHEM
Zeer geachte Mevrouw
Door dezen bericht ik U de ontvangst van Uw brief en copie van brief aan den
Heer J.H. van der Hoeven. Daaruit blijkt mij, dat U zich een volkomen verkeerd
oordeel hebt gevormd over de wijze, waarop de correspondentie in quaestie in mijn
handen is gekomen, en eveneens over de motieven, die bij den Heer Van der Hoeven
en mij voorzitten. De toon, waarin uw schrijven is vervat, maakt den indruk, alsof
U den Heer v.d. Hoeven en mij van een soort complot tegen de nagedachtenis van
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Uw echtgenoot verdenkt; niets is minder waar. De Heer v.d. H., die in het bezit was
van de brieven, was in het geheel niet op de hoogte van de polemiek tusschen U en
dr. Pée, en slechts een toeval bracht mij in kennis met de aanwezigheid van deze
correspondentie. Daarop heeft de Heer v.d.H. op mijn verzoek de brieven voor
publicatie afgestaan, geheel belangeloos en omdat hij, evenals ik, van meening was,
dat de belangrijke inhoud zulks uit wetenschappelijke overwegingen wettigde. Noch
hij, noch ik hebben ooit eenig persoonlijk of schriftelijk contact gehad met Uw
echtgenoot, en het is een zeer pijnlijke bijkomstigheid, dat deze publicatie ook zijn
naam in het geding moet brengen. Dat was echter niet te vermijden na het verschijnen
van het boek van dr. Pée en Uw Open Brief, die Multatuli van valsche voorstelling
betichtte. Ik heb geenszins een voorkeur voor het openbaar maken van particuliere
aangelegenheden, maar de nagedachtenis van Multatuli is nu eenmaal punt van
discussie geworden; wanneer ik dus materiaal ontdek, dat nieuw licht brengt in een
eenmaal tot de openbaarheid toegelaten zaak, kan ik - dat zult U mij wel willen
toegeven - onmogelijk zwijgen. Van eenige animositeit tegen E. Douwes Dekker Jr.
kunt U mij niet verdenken; hij is voor mij een figuur in het drama Multatuli, dat aan
de orde is.
Hoewel noch de Heer v.d.H., noch ik bijzonder geestdriftig zijn over den uiterst
onwelwillenden toon, die U tegen ons meent te moeten aanslaan, heb ik van den
Heer v.d.H. machtiging U te berichten, dat hij U de correspondentie, die U om
begrijpelijke redenen interesseert, in afschrift ter inzage wil afstaan, wanneer U zich
wilt verplichten daarvan geen gebruik te maken door publicatie of tegenover derden
voordat de brieven in Groot-Nederland zijn verschenen. Doorslag van dit afschrift
berust bij mij, zoodat ik gaarne nader bericht van U tegemoet zie.
Uit een bijlage moge U blijken, dat Het Vaderland er prijs op stelt pro en contra
aan het woord te laten.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak
[na 8 juni 1937]
aant.

Den Weledel Zeer Gel. Heer dr M ter Braak
Parkstraat 25
Den Haag
Weled Zeer Gel Heer,
In goede orde ontving ik uw schrijven.
U houdt me ten goeden, dat ik mij te diep gekwetst heeft om daar op in te gaan.
Van de toezegging van den heer van der Hoeven en U om den betreffende
correspondentie in afschrift ter inzage te ontvangen maak ik bij dezen gebruik en
verzoek U dus mij omgaande die afschriften te willen zenden aan mijn tijdelijk nieuw
adres: Pension Gez Kaatman D 17 Brummen.
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Ik verplicht me van die inzage geen gebruik te maken door publicaties of tegenover
derden voordat de brieven in Groot-Nederland zijn verschenen.
Met verschuldigde hoogachting
Mevrouw Douwes Dekker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Den Haag, 12 juni 1937
aant.

Den Haag, 12 Juni 1937
Mevr. E. Douwes Dekker Jr.
Zeer geachte Mevrouw
Ingevolge Uw schrijven, dat ik heden ontving, doe ik U ingesloten met doorslag
toekomen, die ik van mijn copie der brieven in quaestie gemaakt hebt, in het
vertrouwen, dat U daarvan het gebruik zult maken, als in Uw schrijven aangegeven.
Natuurlijk bestaat er mijnerzijds niet het minste bezwaar, dat U direct na de publicatie
reageert met een wederwoord Uwerzijds: en daarbij doet uitkomen dat U reeds
vroeger van de correspondentie hebt kunnen kennisnemen. Het zal mij aangenaam
zijn, deze doorslag voor of op 20 juni terug te ontvangen, aangezien ik er daarna nog
gebruik van moet maken.
Het is mij nog steeds niet duidelijk, waarom ik U gekwetst zou hebben. Ik ben
toch niet verantwoordelijk voor het bestaan dezer brieven? Dat U in deze zaak
betrokken bent, is mij werkelijk pijnlijk, maar ik zie - zooals U uit mijn antwoord
op het laatste artikel van mr. Montijn, dat ik U liet toezenden kan blijken - geen
andere mogelijkheid dan publicatie; althans geen andere mogelijkheid, die in
overeenstemming is met de waarheid. In mijn commentaar zal ik iedere uitdrukking
die ik niet volkomen verantwoorden kan, vermijden, zoodat U voor een herhaling
van het overdreven ‘monster’ van dr. Pée geen zorg behoeft te hebben. Mij interesseert
alleen de figuur Multatuli en, in zijn verhouding tot den vader, natuurlijk ook de
zoon: dien ik echter niet bezedemeesteren wil.
Met de meeste hoogachting,
N.B. Tusschen brief 12 en 15 in bijgaande copie is een lacune. Ik heb dat deel van
den doorslag n.l. gebruikt voor mijn artikel in Het Vad. zoodat U hoofdzakelijk
slechts den brief mist, dien U al uit Het Vad. kent.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak
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Brummen, [na 12 juni 1937]
aant.

Den Weled Zeer Gel Heer dr M ter Braak
Parkstraat 25
Den Haag
Weled Zeer Gel Heer,
Een gedeelte van de copie der brieven in quaestie is in mijn bezit gekomen.
Ik moge U doen opmerken, dat mij den doorslag van de brieven, dus alle, zijn
toegezegd en het spijt me dat U deze belofte niet heeft gehouden.
Uw onderschrift betreffende de lacune is niet juist. Er stond één brief van 5 juli
1880 in het Vad. afgedrukt, maar tusschen No 12 en No 16 zijn er meer en juist deze
interesseeren mij in 't bijzonder.
Ik vertrouw, dat U [nu] alle ontbrekende in zijn geheel alsnog omgaand zal
toezenden en U dus uwe belofte zal houden zooals U mij gevraagd heeft de mijnen
gestand te doen.
Met verschuldigde hoogachting
Mevrouw Douwes Dekker
tijdelijk adres:
Pension
Gez. Kaatman
D 17 Brummen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Den Haag, 17 juni 1937
aant.

Mevr. A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Zeer geachte mevrouw
Uit Uw laatste schrijven, waarin U mij de goede ontvangst van mijn zending
bericht, blijkt mij wederom uit den onaangenamen en ultimatum-achtigen toon, dat
U zich er geen rekenschap van geeft, dat het afstaan van brieven aan U ter inzage
van den heer Van der Hoeven en mij een pure beleefdheid was. Wij hebben daartoe
besloten, omdat wij, afgezien van Uw beleedigenden toon, meenden, dat wij U die
inzage uit overwegingen van humanen aard niet mochten weigeren. Niets echter
verplichtte ons daartoe, en U vergist U dus, wanneer U schrijft, alsof U van mij nog
iets te eischen had. De correspondentie in quaestie is een correspondentie van
Multatuli en den heer J. van der Hoeven, niet eens van wijlen Uw echtgenoot, al
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speelt hij daarin een rol; ik bezorg de uitgave, omdat zij een document is, voor de
kennis van Multatuli's persoonlijkheid van belang.
Bovendien is Uw brief insinueerend. De veronderstelling, die men tusschen de
regels door lezen kan, dat ik U opzettelijk stukken, voor U van gewicht, zou hebben
onthouden, accepteer ik niet in een dergelijken vorm. Ik heb U geschreven, dat ik de
betreffende bladzijden gebruikt heb voor mijn artikel in Het Vad. en dat ik er dus
niet meer over beschik; zoolang ik de proeven van Gr. Nederl. niet ontvangen heb
kàn ik U deze stukken niet eens zenden. Ik zou U echter, wanneer in die fragmenten
voor Uw doel gewichtige dingen hadden gestaan, daarvan natuurlijk in kennis hebben
gesteld, aangezien U anders na de publicatie het volste recht zou hebben gehad mij
van onoprechtheid te betichten.
Vandaag of morgen zal ik die proeven wel ontvangen, maar ik denk er niet aan,
U de bewuste fragmenten te sturen, wanneer U op dezen toon doorgaat. Ik heb voor
U gedaan wat ik kon, maar ik kan geen copie te voorschijn tooveren, nadat ik U
datgene gezonden had waarover ik beschikte. Overigens wil ik U, eveneens uit pure
beleefdheid, ook thans nog wel verzekeren, dat ik het einde van 13, als ik mij goed
herinner, niets over uw man voorkomt, dat 14 een briefkaartje van 3 regels is, waarin
de veronderstelling van 13 bevestigd wordt, en dat 15, voozoover niet in Uw bezit,
slechts een aanloop over de zaak Riedel is. Uw insinueerende opmerking, dat ‘juist
deze (brieven) mij in 't bijzonder intereseeren’, is dus volkomen misplaatst.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Den Haag, 18 juni 1937
aant.

Den Haag, 18 Juni
Parkstr. 25
Mevr. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Zeer geachte mevrouw
Hedenmorgen bereikten mij de proeven met de copie. Aangezien ik zelfs den
geringsten schijn zou willen vermijden, dat ik U eenig onderdeel der correspondentie,
dat voor U van waarde zou kunnen zijn, zou hebben onthouden, doe ik U hier de
beide mankeerende bladzijden toekomen. Zulks ondanks mijn besluit van gisteren
om Uw aanmatigenden en insinueerenden toon niet langer te verdragen. Ik wil
tenslotte de eer aan mij houden en blijven aannemen, dat die toon voortvloeit uit de
partij, die U in deze aangelegenheid verdedigt, en die U blijkbaar geen oog doet
hebben voor de bedoelingen, die bij mij voorzitten.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak
[19 juni 1937]
aant.
aant.

Den Weled zeer Gel. Heer dr M ter Braak
25 Parklaan
Den Haag
Weled Zeer Gel Heer,
Ik wensch me van elken polemiek met U te onthouden. Eerstens om hetgeen U
mijn echtgenoot hebt aangedaan, of jegens hem hebt nagelaten in uw verschillende
publicaties. Ik wil over uw houding te dien aanzien niet hier met U in discussie treden.
Ik wil constateeren, dat ik in mijn brieven aan U volkomen correct ben gebleven,
natuurlijk gezien de plaats, die U mij in onze verhouding heeft aangemeten en als ik
nog een laatste reden noodig had om elke discussie met U te vermijden, dan zou het
zijn de meer dan ordinaire scheldtoon, die U zich in uw brieven jegens mij persoonlijk
veroorlooft. Ik acht den toon van uw correspondentie met mij beneden elk peil.
Ik dank U voor de toezending van enkele stukken bij uw brief van 18 juni.
Hiermede is de briefwisseling compleet en heb ik derhalve volledig inzicht kunnen
krijgen.
In verband met den eisch die U mij heeft gesteld, om niet vóór uw publicatie van
de mij verleende inzage gebruik te maken, neem ik aan dat U er geen bezwaar tegen
heeft, dat ik zoo mogelijk in hetzelfde Augustus-nummer van ‘Groot-Nederland’ of
anders in een in Augustus na ‘Groot-Nederland’ verschijnend ander tijdschrift,
mijnerzijds te belichten, wat die publicatie al dan niet bewijst. Gaarne zou ik omgaand
uw mededeeling daaromtrent ontvangen, opdat ik mij ten spoedigste met de directie
van ‘Groot-Nederland’ over één en ander zou kunnen verstaan.
Ik neem aan, dat ik mij voor dat doel ook wel met iemand anders in verbinding
zou mogen stellen, natuurlijk onder dezelfde condities, dat vóór uw publicatie nergens
ter wereld wordt gepubliceerd, of tegenover iemand op eenigerlei wijze daarvan
wordt gebruik gemaakt.
Ik zal U de stukken Maandag terugzenden
Met verschuldigde hoogachting
Mevrouw Douwes Dekker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
Den Haag, 22 juni 1937
aant.
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Den Haag, 22 Juni 1937
Zeer geachte Mevrouw
Het lijkt mij inderdaad nutteloos verder met U van gedachten te wisselen over de
begrippen ‘loyauteit’ of ‘schelden’, aangezien onze standpunten in dit opzicht
blijkbaar te zeer uiteenloopen.
Ik heb U reeds geschreven, dat ik er geen enkel bezwaar tegen kan hebben, dat U
dadelijk na het verschijnen op de publicatie der brieven reageert; waar en hoe U dat
doen wilt, is Uw zaak uiteraard. Dat U zich met tijdschriftredacties van te voren in
verbinding stelt, is eveneens een quaestie, waarin ik mij niet wil mengen. Alleen ben
ik erop gesteld (en onder die voorwaarde stond ik U de correspondentie van te voren
ter inzage af), dat niemand anders dan U zelf van den inhoud der brieven kennisneemt,
alvorens zij in Groot-Nederland zijn gepubliceerd. Natuurlijk wil ik U gaarne
veroorloven bij ev. bemoeiingen Uwerzijds bij tijdschriftredacties, den inhoud der
brieven te omschrijven. Ik behoud mij slechts het auteursrecht op den tekst voor,
aangezien de correspondentie aan mij door den heer Van der Hoeven ter publicatie
is afgestaan en ik dus ook verantwoordelijkheid draag voor de wijze van
openbaar-maken. U kunt bij Uw repliek de verantwoordelijkheid daarvoor dan ook
volledig op mij af wentelen.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak
Brummen, 22 juni 1937
aant.

Brummen D 17, 22 Juni 1937
Den Weled Zeer Gel. Heer dr M. ter Braak
25 Parkstraat
Den Haag
Weled Zeer Gel. Heer,
Hierbij zend ik U copie der brieven in quaestie, die ik van U ter inzage kreeg, in
dank terug.
In mijn schrijven van Zaterdag j.l. heb ik verzuimd er speciaal op te wijzen, dat
mijn voorgaande brief geenszins de insinuatie beoogde, die U daarin schijnt te hebben
gelezen.
Met verschuldigde hoogachting
Mevrouw Douwes Dekker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Pierre H.
Dubois
Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois
Den Haag, 14 januari 1939
Zeer geachte heer Dubois,
De heer Greshoff zond mij uw brief ter lezing; ik meen volkomen te begrijpen in
welke beroerde omstandigheden U verkeert en zou gaarne het mijne doen om U te
helpen.
Tot mijn spijt heb ik aan Het Vaderland daartoe momenteel weinig; of geen
mogelijkheden, maar ik zal beginnen met Vestdijk, die in de N.R.C. meer werk te
vergeven heeft, dringend te verzoeken iets voor U te doen. Ik hoop, dat U dan [?]
iets van hem hoort.
m.v. gr. en hoogachting
Uw [?]
Menno ter Braak
Ik veroorloof mij hierbij een portchêque van f 5,25 in te sluiten (f 6,- voor ev. onkosten
bij afhalen chêque), aangezien het mij ondraaglijk is, dat iemand om zoo'n bedrag
verlegen zit, terwijl het voor mijzelf momenteel niets uitmaakt. U zult dit wel willen
aanvaarden als iets, dat vergeten wordt en vanzelf spreekt.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois
Den Haag, 30 januari 1939
Zeer geachte heer Dubois
Met genoegen zou ik uw belangen bij de H.P. willen behartigen, maar ik vrees 1.
dat dit soort schrijverij over [?] wel niets voor U zal zijn en 2. dat in de vacature al
voorzien is. Voor besprekingen, die ik zelf (naar aanleiding van een andere betrekking)
met de H.P. heb gevoerd, is mij wel gebleken, dat men in geen geval het niveau van
die boekrecensies wenscht te verhogen. Als ik den heer Leopold spreek, zal ik echter
zijn aandacht op de sollicitatie vestigen.
Het adres van Vestdijk is: Leuvenschestraat 12, Scheveningen. Hij heeft zich al
bereid verklaard iets voor U te doen, en U zult dus wel van hem hooren.
m.v. gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.
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Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois
Den Haag, 17 augustus 1939
Zeer geachte heer Dubois
Het spijt mij erg, dat U weer in moeilijkheden is geraakt, nadat het werk in Brussel
U er uit had geholpen. Mocht ik iets voor U weten, dan zal ik er stellig direct uw
aandacht op vestigen; maar aan het Vad. is eigenlijk steeds minder te doen in dit
opzicht; zoo is b.v. het correspondentschap in Brussel, dat wij zooals u weet nu met
de N.R.C. deelen, tot vrijwel nihil gereduceerd. Ik hoop dat Greshoff iets voor U
doen kan, want de kansen lijken mij daar belangrijk beter dan hier, omdat de
Afrikaanders pas beginnen zich voor den [?geest] te interesseeren.
Is er niet iets in andere richtingen te bereiken? Ik wil U met plezier introductie
geven voor uitgever of voor een weekblad als ‘De Groene’, al weet ik niet, of zulks
helpt. In ieder geval hierbij een chêque van f 20,- overmorgen betaalbaar. [Schwamm
drüber.]
m.v. gr.
Uw [?]
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois
Den Haag, 6 februari 1940
Zeer geachte Heer Dubois
Van een vacature bij Het Vaderland was mij niets bekend! Afgezien van die voor
Van der Veen. Maar ik ben van die dingen slecht op de hoogte en het kan wel zoo
zijn. Als mij inlichtingen worden gevraagd zal ik mijn best doen.
‘Mislukte Wraak’ is al in veilige haven. Stuiveling en ik zijn er voor, De Gruyter
is met de lectuur bezig, en zal stellig ook voor zijn. U hoort er dus meer van, maar
de plaatsing is verzekerd.
Ik hoorde van terzijde, dat U een poeem gemaakt had op de Vondelstoelhistorie,
dat door Criterium was geweigerd. Kan ik het eens lezen?
m.v. gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

Menno ter Braak
aan
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Pierre H. Dubois
Den Haag, 3 april 1940
Zeer geachte Heer Dubois
Er is aan het Vaderland voorzoover ik kan nagaan werkelijk niets te verdienen op
dit oogenblik. Onlangs heb ik over U met de heer Schilt gesproken, die voor uw
persoon schijnt te voelen; dus als er een plaats vrij komt, zoudt U zeker een goede
kans maken. Maar zooals ik weet, is er behalve de heer Schilt nog een zekere [?man]
[?] Lang, die tegenwoordig zijn eigen journalistiek [?], naar het schijnt - los werk is
er al heel weinig; ik kan er wel eens een feuilleton naar aanleiding van een gedenkdag
gebruiken natuurlijk, maar verder? Boekbesprekingen worden redactioneel opgeknapt.
Er blijft niet veel over. Maar misschien zou het toch niet zoo gek zijn, als U nog eens
met den heer Schilt ging praten. Hij is U bepaald goed gezind, heb ik wel gemerkt.
Het speet mij ook, dat ik U en Aafjes misliep. Maar er zal wel eens een gelegenheid
tot ontmoeting zich voordoen. De [?] van de katholiciteit lijkt mij ingewikkeld te
worden. In welk opzicht U nog katholiek bent, vermag ik niet te beoordeelen,
‘Paradoxaal’ is er een te klein woord voor, op grond van wat ik laatst[?] van U las,
dunkt mij. Wat er van het katholicisme overblijft, als men de kerk aan zijn laars lapt,
vaarwel zegt, Van Duinkerken volkomen in de gaten heeft, ook de
[?verwacht]baarheid van Bunnings standpunt nog begrijpt? U [?] het niet te vatten.
De ‘mystieke kern’ is m.i. nooit als katholiek te qualificeeren; misschien ben ik dan
ook wel katholiek. U kan in dezen strijd om een woord niets anders zien dan een
grammaticaal probleem. Walschap voel ik overigens nog wel voor 10% aan als
katholiek; zijn bevrijdingswerk is echt katholiek aangepakt; maar uw essays zijn
evenmin katholiek als de mijne, zou ik zoo zeggen. Ik zou ze van a tot z kunnen
verantwoorden. De katholieke illuminatie kan dus zoo onzichtbaar worden, dat een
niet-katholiek er zelfs geen spoor meer van kan constateeren. In dat geval is dus
Alles = Niets. Ja, ik ben dan toch misschien ook wel katholiek.
Het boekje van Gomperts zal ik U bezorgen, het is voortreffelijk, vind ik, en ik
zou graag weten, wat U als ‘katholiek’ daar nog tegenover zoudt willen stellen (Ik
bedoel niet: als Roomsch-katholiek, maar als katholiek).
‘Mislukte Wraak’ is inderdaad aangenomen, het zal vermoedelijk Mei, Juni of
Juli uitkomen. Als ik daarmee kan helpen, kan ik Leopold vragen U vast de ? 25,honorarium te zenden, die U daarvoor toekomen. Of houdt U die liever in petto?
m.v. gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

Briefwisseling Menno ter Braak - Anton van
Duinkerken
Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken
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Den Haag, 16 oktober 1934
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 16 October 1934.
Den Weledelgeb. Heer
Anton van Duinkerken
(W.J.M.A. Asselbergs),
Valeriusstraat 282,
AMSTERDAM.Z.
Weledelgeboren Heer,
Wij doen U ingesloten toekomen den tekst van een enquête, dien wij tevens aan
verschillende andere vooraanstaande figuren op letterkundig gebied hebben gezonden.
Gaarne vestigen wij door deze regelen nog even Uw bijzondere aandacht op onze
enquête; wij zullen Uw medewerking, waarvan het welslagen van deze poging mede
afhankelijk is, zeer op prijs stellen.
Hoogachtend,
N.V. ‘DE COURANT HET VADERLAND’
Menno ter Braak
[Bijlage: enquête formulier]
DEN HAAG, October 1934
L.S.
Er bestaat in Nederland een litteraire traditie, die ten nauwste samenhangt met de
in Nederlandsche litteratuurgeschiedenissen neergelegde opvattingen over schrijvers
en boeken, waarvan men kan zeggen, dat zij een rol van eenige beteekenis in ons
cultuurleven hebben gespeeld. Het ligt echter voor de hand, dat door het ontstaan
van tradities bepaalde individueele gezichtspunten sterk naar voren komen, andere
daarentegen op den achtergrond worden gedrongen; schrijvers worden door
omstandigheden vaak buiten hun ‘schuld’ beroemd, maar anderen worden nooit meer
genoemd; boeken komen door sociale, economische en andere omstandigheden in
het volle licht der schijnwerpers, maar andere raken in het gedrang en worden
vergeten. Terecht, ten onrechte? Op die vraag zal ieder naar eigen inzicht antwoord
geven; de verschillende antwoorden zullen echter ieder voor zich van groot belang
zijn bij een vergelijking met wat de litteraire traditie inhoudt.
De redactie Kunst en Letteren van ‘Het Vaderland’ heeft daarom het voornemen
opgevat vooraanstaande figuren in de Ned. en Vlaamsche letterkundige wereld van
uiteenloopende richtingen te verzoeken eenige vragen te beantwoorden, ten einde
het publiek eenig inzicht te geven in de individueele schommelingen van het
waarde-oordeel.
Deze vragen luiden als volgt:
1e. Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. litteratuur schrijvers of boeken, ten
aanzien waarvan gij meent te mogen constateeren, dat zij stelselmatig overschat
worden?
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2e. Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. litteratuur schrijvers of boeken ten aanzien
waarvan gij meent te mogen constateeren, dat zij stelselmatig onderschat worden?
Het ligt natuurlijk niet in onze bedoeling, dat bovenstaande vragen alleen met
namen en titels worden beantwoord; het zou de redactie aangenaam zijn een met
redenen omkleed oordeel te mogen ontvangen, waarbij zij aan een maximum van
450 à 500 woorden denkt.
De antwoorden op deze enquête zullen achtereenvolgens in het avondblad van
‘Het Vaderland’ worden gepubliceerd. Het spreekt vanzelf, dat het doel slechts bereikt
wordt, wanneer de deelneming der uitgenoodigden algemeen is. In een slotconclusie
hoopt de redactie dan een overzicht te geven van de voornaamste tendenties, die in
de schommelingen van het waarde-oordeel waarneembaar zijn.
Wij zullen de antwoorden bij voorkeur zoo spoedig mogelijk ontvangen (te
adresseeren: Kunstredactie ‘Het Vaderland’, Parkstraat 25 's-Gravenhage), en zien
uiterlijk 10 Nov. de laatste inzendingen tegemoet. Wij betuigen bij voorbaat onzen
hartelijken dank aan hen, die ons initiatief door een actieve medewerking zullen
ondersteunen.
Dagbl. ‘Het Vaderland’
Red. Kunst en Letteren
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam)
Eibergen, 27 december 1934
aant.
aant.

Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam C.)
Eibergen, [19 juli 1935]
aant.
aant.

Weleerw. Heer
In verband met Uw strijd tegen de onzedelijkheid en de verwording der tijdschriften
veroorloof ik mij UEd eenige afbeeldingen van ware moraal toe te zenden, waaruit
blijkt, dat op het platteland nog eerbaarheid heerscht.
met hoogachting
pastoor Braakmans
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parochie Olden-Eibergen
<No. 1 Toenadering en Schalks verweer>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam C.)
Eibergen, [19 juli 1935]
aant.
aant.

No. 2 aanzoek en kuische zedigheid
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam C.)
Eibergen, [19 juli 1935]
aant.
aant.

No. 3 Liefdesgeluk betoomd door den band der echt.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken
Den Haag, [eind 1936]
aant.

B.A.
Zooeven je brochure gelezen. Ik wil niet nalaten je even te zeggen, dat ik het
betoog voortreffelijk vind (afgezien van mijn bekende bezwaar tegen het kath.
standpunt überhaupt), maar tevens en vooral je mijn compliment te maken over de
moedige en loyale wijze, waarop je het naschrift hebt geredigeerd, dat is 100%.
h. gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken
Den Haag, [mei 1937]
aant.
aant.

Maandag
Beste Anton,
Tot mijn leedwezen is het verschijnen van mijn Christen-boek zoo vertraagd door
een papierquaestie, dat het pas over een week zal uitkomen. Nu was het plan van
Leopold om het nummer van Juni der Vr. Bladen te bestemmen voor de ‘dubbel
critiek’ van ons beiden. Vermoedelijk wordt het daarvoor nu te laat, maar in ieder
geval zenden Nijgh & van Ditmar jou Woensdag de afgedrukte vellen.
(Het boek zelf bereikt je later natuurlijk als recentie exemplaar).
Wil je mij nu nog even omgaand berichten, of je ev. toch nog lust hebt het artikel
in quaestie nog voor het Juni-no. te schrijven? Het moet dan ongeveer 1 Juni bij
Leopold zijn. Het wordt dan natuurlijk een vrij gehaaste zaak; voor mij is dat minder,
omdat ik je boek al gelezen heb. Dus: wat doe je? Gaat het niet, dan zal ik probeeren
jet Juli-no. te reserveeren.
Nog mijn hart. dank, ook namens mijn vrouw, voor je charmante ontvangst; wil
dien dank ook op je echtgenoote afwentelen.
hgr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken
Den Haag, 2 februari 1937
aant.
aant.

Amice van Duinkerken
Je hebt, zooals de heer Proost mij zeide, al principieel toegezegd een artikel te
zullen schrijven voor het blad van de R.V.U. ‘Leven en Werken’, de heer Proost
heeft mij nu (aangezien ik hem goed ken, heb ik het geaccepteerd) gevraagd, het
betreffende nummer, dat in Maart moet verschijnen, in elkaar te zetten, de copie
moet voor 15 Febr. binnen zijn.
Ik heb nu Vestdijk gevraagd een stuk te schrijven over de hedendaagsche poëzie,
zelf zal ik iets maken over het hedendaagsche proza. Wij houden ons in deze stukken
dus strikt aan het ‘heidendom’ of het ‘individualisme’! Zou jij nu voor je rekening
willen nemen een opstel over de confessioneele poëtische en prozaïsche ‘jongeren’?
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Het artikel zou ± 10 pag. groot moeten zijn. Een pagina heeft ± 400 woorden, en
wordt gehonoreerd met f 3,
Wil je mij even omgaand bericht zenden, en vervolgens (naar ik hoop) de copie?
Bij voorkeur aan mijn privé-adres: Kraaienlaan 36, Haag.
de h. gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Anton van Duinkerken
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 3 februari 1937
aant.

Amsterdam, 3 Febr. 1937
Amice Ter Braak
voor een artikel over Nieuwe Litteratuur en Religie zal ik zorgen. Ik hoop je deze
week nog de kopij te zenden. Daar ik echter aan een boek werk, en de capita niet
gaarne met ander werk onderbreek, kan het iets later worden, doch niet later dan 15
Febr.
Hartelijke groeten tt.
Anton van Duinkerken
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken
Den Haag, 29 april 1937
aant.
aant.

Den Haag, 29 April '37
B.A.
Wij hebben nu naast elkaar in het Vad. gestaan en zullen dus de consequenties
van deze confrontatie hebben te trekken. Kun je nu ± 4 uur Maandag a.s. ten mijnent
(Kraaienlaan 36) zijn? Ik reken er dan op, dat je blijft eten, en we kunnen dan
gemeenzaam naar de vergadering trekken. Je bereikt mijn huis met lijn 11 en 21, van
de H.S.M.
Antwoord in ieder geval even p.o.!
Ik heb voor Zondag je boek besproken, dat ik in veel opzichten met genoegen las.
Daarover nader.
h. gr. tt.
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Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Anton van Duinkerken (Amsterdam C.)
Den Haag, 2 oktober 1937
aant.

Den Haag, 2 Oct.
B.A.
Op verzoek van Bonniers Litterära Magasin te Stockholm heb ik een artikel
geschreven over de Ned. letteren in de laatste 10 jaar. Men vraagt daarbij cliché's
van de voornaamste personages. Zou ik voor dat doel omgaand een goed clicheerbaar
portret van je mogen ontvangen?
Bij voorbaat dank. Ik moet de foto's Woensdag afzenden, dus er is eenige haast
bij.
hgr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E
Briefwisseling Menno ter Braak - Jan H.
Eekhout
Jan H. Eekhout
aan
Menno ter Braak
Groningen, [?] september 1934
aant.

Groningen, Sept 34
Weledel Zeergeleerde Heer,
Ingesloten doe ik U toekomen voor FORUM een drietal kleine gedichten, in de
hoop dat U ze zult aanvaarden.
Met eerbiedigen groet,
hoogachtend,
Jan H Eekhout
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Jan H Eekhout
40a O Ebbingestr
Groningen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan H. Eekhout
aan
Menno ter Braak
Groningen, 8 september 1934
aant.

Groningen, 8 Sept. '34
Weledel Zeergeleerde Heer,
Zoudt U mogelyk bijgaande reeks sonnetten, of eenige ervan, geschikt kunnen
bevinden voor Uw ‘FORUM’? De gedichten maken deel uit van een eerlang te
verschynen verzameling sonnetten van Michel Angelo.
Met eerbiedigen groet,
Hoogachtend
Jan H Eekhout
Jan H. Eekhout
40a Oude Ebbingestraat
Groningen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan H. Eekhout
Den Haag, 19 oktober 1934
aant.

19 Oct. 1934
Aan den WelEd.Geb.Heer
Jan H. Eekhout
O.Ebbingestraat 40a
Groningen.
Zeer geachte Heer
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat, van de door U ingezonden copy,
zullen worden geplaatst de sonnetten 4,5 en 9.
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Vermoedelijk kan plaatsing niet eerder geschieden dan Januari of Februari van de
nieuwe jaargang, daar er vrij veel gedichten zijn binnengekomen en het
December-nummer als een speciaal novellen-nummer zal uitkomen.
De resteerende copy sluit ik hierbij in.
Namens de Redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan H. Eekhout
aan
Menno ter Braak
Groningen, 16 januari 1935
aant.

Groningen, 16 Januari '35
Weledel Zeergeleerde Heer,
Zou het moglyk kunnen zyn, dat ik omgaand van U ontvang het
correspondentie-adres van Uwen medewerker MAURICE ROELANTS? Ik zal U
zeer erkentelyk zijn voor Uw eventueele welwillendheid.
Nog myne beste wenschen 1935 voor U persoonlyk en Uw tijdschrift FORUM.
Met de meeste hoogachting,
Jan H Eekhout
Jan H Eekhout
40a Oude Ebbingestr.
Groningen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan H. Eekhout (Groningen)
[Den Haag, 30 oktober 1935]
aant.

De Heer Jan H. Eekhout
Ebbingestraat 40a
Groningen.
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot uw beschikking stellen.
Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie
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Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Clara Eggink
Clara Eggink
aan
Menno ter Braak
[1935]
aant.

Beste Menno,
een poosje geleden schreef ik je een briefje waarbij een paar verzen van iemand
ter beoordeeling. Ik stuurde dit naar het Vaderland, omdat ik niet wist of je nog in
Rotterdam woont.
Daar ik niets van je hoorde, schrijf ik je nog eens, met weer een dichtsel, eveneens
niet van mijn hand.
Geef me nu even behoorlijk antwoord, dat is toch niet zoo'n barbaarsch werk!
Dag, vele hartelijke groeten van je
Claartje
[handschrift van Ter Braak, Vestdijk en Van Vriesland:]
3 verzen Jonker
ter Braak: voor Afstand, rest blanco
Vestdijk: alle drie tegen
v. Vriesland: alle drie tegen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Clara Eggink
aan
Menno ter Braak
Kijkduin, 26 november 1935
aant.
aant.

Kijkduin, 26 Nov. 1935
Beste Menno,
hier zijn de andere drie, met spoed klaar gestoomd. Ik hoop dat ze ‘naar genoegen’
zijn. Misschien vind je [Aal] een beetje bar, maar het boek is nog barder.
Vanavond zag ik alweer een G.W. stuk in je Vaderland, ditmaal van Greshoff.
Hoewel jullie volkomen gelijk hebt met de handelingen des heeren Strengholt te
laken - zijn eigenlijk de meeste dagbladdirecteurs en andere uitgevers zoo heel veel
beter? - vind ik eerlijk gezegd, jullie edele verontwaardiging over het feit, dat de

Menno ter Braak, Verspreide brieven

proleet Strengholt de schreeuwende poen Kramers een pootje licht, wel wat
overdreven. Bovendien was de G.W. onder Kramers lang geen ‘vrij, door vrije
schrijvers geredigeerd orgaan’ maar een hevig links georiënteerd propagandablad
geworden. Misschien dat jij dat, met de conformistischen neigingen die je
tegenwoordig aan den dag legt, goedkeurde, ik voor mij vind, dat een letterkundig
tijdschrift, dat niet door een bepaalde partij de wereld wordt ingezonden, volkomen
vrij van alle politieke tendensen moet zijn.
Dat jij zoo optreedt, vind ik, hoewel eenzijdig, volkomen gepast en behoorlijk,
maar Greshoff, die zich niet ontziet voor één boek, twee elkaar volkomen
tegensprekende artikelen te schrijven een goed jaar geleden, vond ik een tikje
belachelijk.
Ik hoop, dat je mij deze uitbarsting niet kwalijk neemt - ik denk het niet, want het
lijkt mij niets voor jou.
Hartelijke groeten, ook voor Ant
je
Clara
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Clara Eggink
aan
Menno ter Braak
[na 26 november 1935]
aant.
aant.
aant.
aant.

Beste Menno,
als ik deze brief afheb, zal ik trachten eenige inhoud in [onleesbaar] te ontdekken,
maar dat is moeilijk; het boek heeft geen inhoud, behalve 100 x afwaschen, 1
kippenhok timmeren, wat fabrieksarbeid, ± 6 maaltijden, wat vrijpartijen, 1 zelfmoord.
Maar ik zal mijn best doen.
Wat de questie G.W. betreft: natuurlijk ben je het niet met mij eens, hoe zou dat
zoo plotseling kunnen? Dat sluit echter de mogelijkheid van een vergissing in den
persoon van W.A.K. niet uit. Jij mag hem dan tamelijk lang kennen, je kent hem
blijkbaar niet zoo lang als ik, want mijn bekendheid dateert uit den tijd dat het
Katwijksche strand te klein was, om de verontwaardigingen en afschuwen des heeren
K. voor een zekere M.t.B. te bevatten. Nu echter, nu jij ‘de’ man in Den Haag bent...
[Dit] kan je geen insinueeren meer van me noemen. Verder heb ik in dien tijd nog
een staaltje van 's mans ware mentaliteit meegemaakt, dat te lang is om hier te
beschrijven. K. schijnt zich daar ook heus wel van bewust te zijn, want hij is sindsdien
voorgoed uit mijn buurt gebleven. Verder moet je maar eens bij Verster - één van
de betrouwbaarste menschen die ik ken - informeeren naar K.'s handelingen ten
opzichte van den meubelmaker, die jullie Cubclub presideerde, verricht te zamen
met diens huisarts, terwijl genoemde meubelmaker ziek te bedde lag. Je ziet, mijn
bezwaren tegen K. dateeren van lang vóór de G.W. questie. Toch ben ik ervan
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overtuigd dat Strengholt zich onbehoorlijk tegen over hem gedragen heeft, maar ik
zou in een dergelijk geval toch altijd wel eens iets naders willen vernemen, dan de
éénzijdige inlichtingen van een m.i. niet betrouwbaar persoon.
Het spijt mij, dat je Jacques' conflict met K. er bij gehaald hebt. Ik had het er expres
buiten gehouden. Het feit, dat je denkt dat J. ooit neiging zou vertonen om zijn daden
ten opzichte van iemand als K. te ‘flatteeren’, pleit niet voor je menschenkennis.
Verder vind ik dat zijn niet betalen van contributie niets te maken heeft met het
feit, dat K. geld, dat hij volgens zijn eigen zeggen van S. ontvangen had, na
herhaaldelijk verzoek niet aan J. afdroeg en zelfs zoo ver ging, dat hij J.'s brief daar
omtrent onbeantwoord liet. Door de ruchtbaarheid, die J. aan het geval gegeven heeft,
heeft hij zijn doel bereikt; de duiten zijn gisteren gekomen. Ik ben er van overtuigd
dat K.J.'s contributie heusch niet uit zijn eigen zak zal bijpassen, hij heeft dus van
J's al of niet betalen niets geen last en er ook niets mee te maken.
Wat je over Greshoff schrijft werpt natuurlijk een ander licht op het geval. Toch
vind ik dat je vergelijking met hem en zijn secretaris en jou en mij niet op gaat. Jij
zult je er heusch wel voor wachten mijn copie ongezien onder jouw naam te plaatsen
of mijn meeningen voor de jouwe te laten doorgaan, wanneer je het volkomen oneens
met mij zou zijn. Ik kan toch niet aannemen, dat jij ergens heel diep nog een zwak
plekje voor tante Wilma en haar zusteren hebt?
Beste Menno, ik schei er uit, ik zou nog lange vertoogen kunnen houden over het
feit, dat je mij geen M.t.B. in mijn schoenen moet schuiven, ofschoon ik ook niet
mee wensch te loeien met een bende, die als hij er de kans toe krijgt precies alles
doet wat hij nu zoo erg vindt - zie de Sovjet, zie de geheele Vaderlandsche en
Algemeenen geschiedenis - en ook mij niet wil laten verslinden, door ongetwijfeld
groote fouten van een stelsel, dat vooral in dezen tijd, als reactie ook zijn nut heeft.
Om op een vrediger terrein aan te landen: Menno, als je soms eens aardige
kinderboeken te bespreken hebt voor mij, dan wil ik dat graag gratis doen, ten bate
van mijn leesgrage zoon.
Hartelijke gr. ook voor A. en van J.
je Clara
P.S. Kunnen jullie, nu de Forumtijd vrij komt, niet eens een deel daarvan gebruiken
voor een bezoek hier?
C.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Clara Eggink
aan
Menno ter Braak
Kijkduin, 8 december 1935
aant.

Kijkduin 8 Dec. 1935
Beste Menno,
heel erg bedankt voor de duiten, die wederom weer even zoovelen ‘[Kunstzij]’
draadjes waren, die mij uit het ‘moeras’ hielden. Hoewel ik er nog niet voor in het
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‘Ritz hotel’ kan gaan logeeren, waren zij toch de ‘Vader’ van een luchtig oogenblikje
‘tusschen twee nachtmerries’.
Natuurlijk wil ik met genoegen met je over Kramers converseeren, als wij dan na
vijf minuten over iets anders beginnen, want ik vind het nu al vrij zot van mijzelf,
dat ik zooveel papier aan dien mijnheer verdaan heb.
Je artikel over Van Vriesland-Buning vond ik zeer goed en juist. Curieus toch, dat
je beste Zondagochtend uitbarstingen meestal over de verworpen poëzie gaan.
Hartelijke groet, ook voor Ant en van J.
(niet voor Weetal Kwaakgraag)
je Clara
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - N. Eisenlöffel
Menno ter Braak
aan
N. Eisenlöffel
Den Haag, 28 november 1934
aant.

28 Nov. 1934
ter Braak Pomonaplein 22,
den Haag.
Aan den WelEd.Geb. Heer
Eisenloeffel,
Van Breestraat 49
Amsterdam.
Zeer geachte Heer,
Tot mijn spijt moet ik Uw bijdrage ‘Amato en Italiaansche kunst’ weer terugsturen.
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij deze copy niet actueel genoeg
meer acht om nog in Forum te plaatsen. Het is jammer, dat de ‘Groene’ er indertijd,
toen het actueel was, niet heeft toe kunnen besluiten, het op te nemen, maar nu heeft
zooiets toch weinig zin meer.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P. Endt (= Ed
Coenraads)
Pieter Endt
aan
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Menno ter Braak
Haarlem, 13 november 1934
aant.

Haarlem, 13 November 1934
Zeer Geachte Heer:
Hierby een klein wederwoord aan den hr. J. Gans, die een niet ‘ter recensie’
gezonden geschrift van de Wereldbibliotheek in de Nov.-aflevering van ‘Forum’
eenige eer heeft bewezen.
Gaarne bereid tot het corrigeeren der proef:
met de meeste achting,
Dr. P. Endt
Dir. Wereldbibliotheek
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jan Engelman
Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Rotterdam, 22 december 1931
aant.

Rotterdam, 22 Dec. 1931
Beste Engelman
Natuurlijk ben ik er evenzeer als du Perron voor, dat jij een stuk over Koch schrijft!
Die combinatie lijkt me zelfs zeer gelukkig. Ik informeerde alleen bij Hannema
(directeur van het Mus. Boymans), of hij eventueel een stuk over K. Kon schrijven,
waarop hij mij zei ‘er eens over te zullen denken’. Ik zou n.l. in ieder geval een stuk
over K. hebben, en ben zeer verheugd, dat jij het wilt doen. Voor de goede orde
schrijf ik den heer Hannema, dat wij een artikel ontvangen hebben, zoodat hij zich
geen moeite meer hoeft te geven, ‘er over na te denken’ en jou ‘monnikenwerk’
wordt bespaard. Welk laatste mij als anti-papist dient te verblijden...
Je critiek zie ik met belangstelling tegemoet. Je zou me een groot genoegen doen
door mij een exemplaar van de N.E. naar Eibergen op te zenden; ik kan het nummer
hier anders niet machtig worden. Wat de critiek op het boek zelf betreft: daarover
liever na verschijnen. Een verwerpend stuk is mij even lief als een aanvaardend, als
het maar geen o.h. troef is, zooals op den huidigen dag meer en meer gebruikelijk
schijnt te worden. Het lijkt me echter niet waarschijnlijk, dat jij ook al met het
charitaslampjes zult gaan loopen en ik denk, dat je bezwaren van ander gehalte zullen
zijn dan van St. Helmannus. Overigens: laten wij elkaar toch gerust vijandig
behandelen! Wij staan toch ook tegenover elkaar en hebben dus geen andere keuze.
Ik meen, dat we elkaars werk met respect en belangstelling kunnen volgen zonder
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het op één punt eens te zijn. In het ‘Démasqué’ heb ik ook een kapitteltje gewijd aan
je ‘Ambrosia’-gezang, waarover ik geen instemming van je verwacht; maar ik hoop
toch, dat je desalniettemin de intentie zult kunnen waardeeren. (vijandig).
Ik had gehoopt, je Zondag bij Bloem te ontmoeten en had ook pogingen in het
werk gesteld, zulk een rendez-vous te organiseeren; maar je scheen niet bereikbaar
te zijn, althans Bloem had geen antwoord van je gekregen.
Een volgende maal?
H.gr., tt.
Menno ter Braak
tot 1 Jan. adres: Eibergen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Eibergen, 25 december 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 25 Dec. 1931
Beste Engelman
Hartelijk dank voor de toezending van je critiek. Hoewel je voor mij tot een
betrekkelijk ‘ongunstig’ resultaat komt, denk ik er niet aan je stuk ook maar in eenig
opzicht gelijk te stellen met dat van b.v. Helman. Het is eenvoudig een primair
verschil van houding, dat ons scheidt, en wel ten eeuwigen dage zal blijven scheiden.
Je hebt dit verschil zeer duidelijk kenbaar gemaakt; en het is dus geen wonder, dat
je H.C. niet kunt accepteeren.
Eenige van mijn bezwaren. Je these, dat ik ‘schimmen’ beschrijf, en geen menschen,
is een consequentie van je standpunt. Voor iemand met jouw denkbeelden blijven
wezens, die ik aanduid en niet realistisch volledig catalogiseer, noodzakelijkerwijze
schimmen. Het belang van het Hampton Court-probleem leeft in die menschen
(positief of negatief) en voor jou is het tenslotte hersen‘schim’. Ik doe dan ook de
merkwaardige ervaring op, dat menschen, die het probleem beleefden, het boek goed
van toon en verbeelding vinden, ook b.v. de door jou versmade van Haaften, en dat
de anderen de cerebraliteit aanvallen. Dit is terug te brengen tot een tweede punt,
tevens mij hoofdbezwaar tegen je critiek. Je erkent n.l. niet het levensrecht van den
intellectualist, omdat die volgens jou aan verschraling van gevoel lijdt. Hieruit blijkt,
dat je het type intellectualist (waarvan Andreas overigens maar het embryo is) niet
uit ervaring kent. Deze menschen zijn helemaal niet gevoels-verschraald, ze zijn
alleen niet van plan hun gevoel aan slecht geordend intellect uit te leveren, zooals
de z.g. gevoelsmenschen. Zij hebben een ‘intellectueel geweten’, dat den meeste
menschen mankeert. Je neemt me niet kwalijk: ook jou. Het woord ‘coeur’ is al
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genoeg voor je, om je van de hinderlijke consequenties van een onverbiddelijk denken
te bevrijden. Je bedenkt daarbij blijkbaar niet, dat zelfs het overstelpendst gevoel
aan ons kenbaar wordt via verstandelijke banen, dat nog geen sterveling gevoel heeft
ervaren zonder verstand. Dat nu het gros der menschheid uit zeer utilitaristische
overwegingen er de voorkeur aan geeft, bepaalde gevoelens met grove, valsche
verstandskapsels te bedekken, bewijst niets tegen dit feit. Ik geloof trouwens, dat je
scholasten van deze omstandigheid ook wel op de hoogte waren. De ‘verschrikkelijke,
hypertrophische sensibiliteit van de hersenen’, waarvan men zich in gevoelskringen
erge voorstellingen schijnt te maken, is dan ook niet zoo erg; het is geen ‘levensonlust’
en geen diepe vergiftiging’, die mij tot voortdurend analyseeren drijven, integendeel,
het is een sterke levenslust, alleen niet zoo een van de A.J.C. of de Graal, een
levenslust, die niet bang is voor één of meer kleerscheuren. Het is maar zaak tot die
gezondheid te komen, waarin men niet meer bang is, gevoel en verstand als twee
zijden van één complex te beschouwen; dat is het probleem Hampton Court voor
mij en dat is de ‘barre pooverheid van de eindconclusie’. Je bestreed mij destijds met
een autoriteit, een zekere pater Beysens, geloof ik; dat maakte op mij destijds den
onbehaaglijken indruk, dat de eerste de beste van Haaften daarover nog een zeer
juiste ‘cynische’ opmerking zou kunnen plaatsen; zooiets doet men m.i. ‘na Hampton
Court’ niet meer.
Dit brengt mij op een volgend bezwaar: je onderschatting van v. Haaften. Deze
man is inderdaad een kwal, maar hij is voor het gevoelige meerendeel der menschen
altijd nog fatsoenlijk genoeg, vind ik. Ik heb hem, zooals men terecht heeft opgemerkt,
met eenige sympathie geteekend; niet om zijn houding, maar om zijn functie als
verlakker van alle dikke serieusheid. Als ‘douche voor alle soorten sentimentaliteit’
(behalve voor zijn eigen: de cynische allure) is deze heer voor mijn gevoel een
waardeerbare persoonlijkheid; dat is ook de reden, waarom Andreas hem niet zoo
gauw doorheeft, als jij zou wenschen. Laat ik mogen opmerken, dat Andreas jong
was en dus aan een ‘geloovige’verblinding t.o.v. het cynisme kon lijden! Wat v.H.
over de imbecielen zegt, is natuurlijk van een zeker standpunt bekeken, waar; Andreas,
die dat standpunt nog niet had ingenomen, verslijt het begrijpelijkerwijze voor ‘de’
waarheid, en hij verslijt zijn verlosser v.H. voor ‘den’ Verlosser. Komt meer voor,
geloof ik.
Ons heele verschil ligt eigenlijk al opgesloten in je zinnetje: ‘Als men altijd zoo'n
superieure homo sapiens wil wezen...’ Maar mijn hemel, men wil helemaal niets;
men wil alleen maar niet persé stom zijn en naderhand alles met het reine gevoel
excuseeren! Men heeft het intellectueele geweten, of men heeft het niet; heeft men
het, dan leeft men daarnaar, heeft men het niet, dan moet men natuurlijk den
intellectualist als een uitwas beschouwen. Het zonderlinge is alleen, dat de
niet-intellectualisten met de grootste lust op zijn tijd gebruik maken van allerlei
verstandelijke redeneeringen, die ergens in de lucht beginnen, met veel Schwung
worden opgeworpen, en tenslotte door ‘de Muzen’ moeten worden verantwoord!
Wat heeft de niet-intellectualist daarmee dan gezegd? Dat hij het eigenlijk wel
eenvoudig vindt om de Muzen voor een nuchter verstandsbegrip te substitueeren,
om aldus de banale consequenties van zijn eigen redeneering te ontgaan.
Je vergelijking met Gide is zeer juist. Ook Gide heeft het m.i. steeds te kwaad met
je Muzen; hij is eigenlijk in zijn beste werk ook broodmager; als hij ‘musischer’
wordt (zooals in ‘Les Nourritures Terrestres’) wordt hij voor mij ook minder
interessant. Toevallig is je opmerking over Lacfadio onjuist; want ik las de ‘Caves’
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nadat ik H.C. had geschreven; dit niet als protest, want invloed van Gide is zeer
aannemelijk verder.
Voor de rest zou ik nog detailaanmerkingen kunnen maken; maar ze vloeien allen
voort uit het hoofdbezwaar; dus we kunnen daarover misschien beter eens
converseeren. Het gaat over het gebrek aan ‘beeldend vermogen’; en dit gebrek is
m.i. geen absoluut gebrek, maar een gebrek voor degenen, die de sensaties van het
conflict niet kennen. Zoo heeft voor mij ‘De Stille Plantage’ gebrek aan beeldend
vermogen, ondanks de zeer poëtische beschrijvingen; ik heb n.l. met al die brave
dames en heeren van Helman niets uitstaande en ‘zie’ ze dus niet, ook al treden ze
hinderlijk uitvoerig op. Ik zeg dit niet, zoals je duidelijk zal zijn, om mijzelf persé
wèl beeldend vermogen toe te kennen; ik stel alleen het begrip afhankelijk van andere
factoren, dan die door jou worden aangevoerd.
Ik hoop, dat je uit deze uitvoerige repliek zal blijken, dat ik je critiek heb
gewaardeerd en niet naast mij neergelegd, zooals die van Helman. Uit zulke
‘ongunstige’ critieken leert men zichzelf, uit die van Helman leert men meer zijn
collega's kennen.
Wanneer komt je stuk over Pijke Koch?
Hart. gr., tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Rotterdam, 15 april 1932
aant.

Beukelsdijk 143b
15 April 1932
Beste Engelman
Het spijt me, dat ik je even met een vervelende kwestie over je ingezonden vers
‘Ambrosia’ moet lastig vallen; een kwestie, die door mijn particuliere schuld is
ontstaan. Ik heb n.l. de onvoorzichtigheid begaan, ongezien voor opname te stemmen,
omdat het vers in België vertoefde, omdat ik op gezag van du Perron aannam, dat
het poésie pure van hetzelfde gehalte als Vera Janacopoulos zou zijn. Eenige dagen
later pas kreeg het pas toegezonden; en bij lezing moest ik constateeren, dat ik tegen
was om dezelfde reden, die mij eerst opname deed bepleiten; ik vind het n.l. slechte
poésie pure en een zeer sterke vermindering in waarde vergeleken bij ‘Vera’. Ik hoop
dat je uit mijn ‘paraphrase’ gebleken is, dat ik dit gedicht, hoezeer ik het genre ook
moet verwerpen, op den ‘schedelveld’-regel na volmaakt vond; en aangezien ‘Forum’
als eenige maatstaf de vitaliteit en de zeggingskracht van de persoonlijkheid wil
aanleggen, zou ik b.v. onvoorwaardelijk voor opname van dat vers hebben gestemd.
Dit is mij werkelijk ernst, en als redacteur wensch ik oprecht mijn eigen hobby te
vergeten, zoodra het gaat om waarden, die ik weliswaar zelf verwerp, maar waarvan
ik het belang inzie. Juist, omdat ik voor opname van goede poésie pure ben, ben ik
ook tegen opname van slechte of zelfs middelmatige. En ik kan niet anders zeggen,
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dan dat deze ‘Ambrosia’ mij slap en pastiche-achtig voorkomt. Door opname zouden
wij te kennen geven, dat wij jou in de gelegenheid wilden stellen, je goede vers nog
eens speciaal in Forum door een minder te herhalen.
Je zult dit wel niet met me eens zijn, maar, naar ik hoop, mijn motieven aanvaarden.
Wat ik werkelijk erg vervelend vind, is, dat ik ditmaal (wat ik anders niet doe) ja
gezegd heb voor ik voor mij jawoord in kon staan; en ik moet daarvan de volledig
schuld op mij nemen. Aan gezien Roelants tegen was, is nu de stemverhouding juist
omgekeerd, en tegen. Ik zou graag spoedig metterdaad bewijzen, dat het voor mij
hier werkelijk een kwestie is van het vers, en niet van een prinzipienreiterei, door
andere verzen van je te ontvangen. En je zou mij een bijzonder genoegen doen, door
even te berichten, of je met mijn verontschuldiging in dezen accoord kunt gaan.
Anders zal ik natuurlijk den formeelen weg volgen en mijn onberaden voorstem
handhaven.
Met je artikel over Greshoff in de N.E. was ik het in veel opzichten eens. Ook je
standpunt tegenover de montage-specialisten deel ik geheel; ik begrijp alleen niet,
dat je het niet doortrekt naar de poëzie-specialisten!
m.vr.gr., tt.
Menno ter Braak
N.B. Graag even omgaand antwoord, met het oog op dringende tijd!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan Engelman
aan
Menno ter Braak
Maastricht, 16 april 1932
aant.
aant.
aant.
aant.

Maastricht, 16 April '32
Beste Ter Braak,
Je brief verwondert mij zeer.
Ik had het gedicht ‘Ambrosia’ opgestuurd, een weinig om in mijn eigen taal te
reageeren op de ironie van du Perron in aflevering 4, maar ook omdat ik van de
redactioneele beslissing op dit vers afhankelijk wilde maken of ik mij überhaupt met
jullie poëtisch moest ophouden of niet. Ik was dus verheugd, toen ik vernam dat
althans bij twee van de drie redacteuren de natuur boven de wel erg steile (en
onhoudbare) leer ging. Nu komt jou brief, waaruit blijkt, dat je je in een onbewaakt
oogenblik een ‘friction’ had [gekregen], die je niet had gekeurd vóór de kapper je
die gaf, zoodat je nu - naar je eigen criterium kwalijk riekend - door Rotterdam heen
moet loopen... Ik vind dat wel jammer, maar tenslotte het minst voor me zelf.
Ook Du Perron schrijft me een briefje, en daaruit blijkt zelfs, dat er een
‘mystificatie’ wordt gevreesd. De coïncidentie is allervermakelijkst. Heeft die vrees
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misschien invloed uitgeoefend op de zekerheid van het oordell der Forum-redactie?
Of vond jij de inzending een pastiche so wie so?
Wat er van zij, er staan voor mij een paar dingen vast.
Ambrosia' is géén mystificatie en ernstig bedoeld. Het is een van mijn beste
gedichten, dat jullie niet zou blameeren. Het is veel ‘puurder’ dan ‘Melodie der
[onleesbaar]’, dat in Helikon werd opgenomen. Ik zou je kunnen wijzen op het oordeel
van Marsman en eenige andere lieden wier goede smaak en wier inzicht in poëtische
aangelegenheden mij tot nu toe zeer betrouwbaar voorkwam, maar die helaas niet
tot de Forum-redactie behooren. Het staat volstrekt niet zoo ver achter bij ‘Vera
Janacopoulos’ als jullie meenen. Het gedicht ‘Vera Janacopoulos’ is in zijn
gecomprimeerde en afgesloten vorm natuurlijk onherhaalbaar. En het is, ook voor
den beoordeelaar, onzin er bij te blijven stilstaan. Het vers ‘Ambrosia’ heeft echter,
op zijne wijze, dezelfde atmosfeer (van muziek en van .... geest), de suggesties die
het geeft (en kunst bestaat nu eenmaal in haar [voorgronden] en [middelen] van
suggestie) zijn niet van mindere kwaliteit.
Over deze dingen te twisten heeft natuurlijk weinig zin. Als dit schrijven jou dus
niets zegt, moet je de copie maar laten terugzenden. (Ik waardeer de wijze, waarop
je de schuld van de vergissing op je neemt). Er bestaat dan echter een zoo groote
ongelijkheid tusschen onze poëtische waardeeringen, dat ik mij niet opnieuw (met
gedichten, al waren zij minde ‘pure’) aan het oordeel der Forum-redactie zal
onderwerpen.
Je argument inzake de film-puristen snijdt geen houdt. De Fotografie liegt, het
Woord niet. Daarom heb ik al die overdreven film-enthousiasten altijd bekeken met
een lodderoog. Alleen wanneer je mij duidelijk maakt, dat de problemen waarmee
ik mij inwendig bezig houd, en die voor den goeden verstaander ook in mijn ‘poesie
pure’ (ellendige uitdrukking) aanschijn ontvangen, onbelangrijk zijn, wanneer je dus
bewijst dat ik eigenlijk Shanghai-Expressjes in verzen zit te fabriceeren, zou je hierin
gelijk krijgen.
Ik waardeer je zeer, zooals je weet, maar er gaan eenige dingen aan jou voorbij
(en aan Huxley b.v., wiens snobistische en vlegelachtige citaat je boven je Démasqué
hebt geplaatst) die velen nog altijd dierbaar zijn. Op dezen weg voortgaande wordt
je, vrees ik, een handlanger van hen die rechtstreeks cultuur-afbraak bedoelen.
Beste groeten
van
Jan Engelman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Rotterdam, 19 april 1932
aant.

Beukelsdijk 143 b
19 April 1932
Beste Engelman,
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Dank voor je brief, en de loyale opvatting daarin ten beste gegeven. In laatste
instantie moet je natuurlijk zelf uitmaken, of je je met ons ‘poëtisch wilt ophouen’,
ja dan neen. Het zou me echter spijten, wanneer je mijn verzekering niet wilde
aanvaarden, dat mijn bezwaar hier niet je genre, maar het werk betreft. Misschien is
het één het gevolg van het andere, kan mijn afkeer van het genre zich niet anders
manifesteeren dan in afkeer van het afzonderlijke; maar ik heb voor mijzelf ‘Vera
Janacopoulos’ om van het tegendeel overtuigd te zijn. - Echter wil ik niet zonder
mondeling overleg van deze beslissing afstappen en heb dus aan Roelants en d.P
voorgesteld, je gedicht tot de eerstvolgende redactie-vergadering aan te houden. Het
betreft hier ook min of meer een zaak van algemeen redactioneel beleid, die de
bespreking waard is. Kun je je daar mee vereenigen? De actueele waarde als repliek
lijkt me toch een zeer bijzakelijke kant van je vers.
Het leek mij persoonlijk inderdaad niet onmogelijk, dat ‘Ambrosia’ op een
mystificatie zou berusten. In deze materie gaat dat begrip echter bijna niet op, evenmin
als bij een film van Man Ray; de aardigste mystificaties, kunnen de schoonste
associaties, ergo de hoogste puurheden opleveren. ‘Er gaan hem weer eenige dingen
voorbij’, zul je zeggen. Daarvan ben ik zelf al a priori overtuigd; en ik hoop, dat ook
jij overtuigd zult zijn dat je eenige dingen voorbijgaan. Wat mij in dezen voorbijgaat,
beschadigt mij leven niet, het is zelfs noodig voor mij leven. Ik geloof niet in puurheid,
wensch dus ook niet te beoordeelen, of ‘Ambrosia’ puurder is dan ‘Vera
Janacopoulos’. Ik kan alleen zeggen, dat ik de puurheid van ‘Ambrosia’ als een
repliek van ‘Vera J.’ onderga; en hoeveel pure epigonisten hebben wij in Holland
niet! Ik nu zou het jammer vinden, in Forum een epigonisme van jezelf te publiceeren;
maar nogmaals, ik wil de beslissing uitstellen en zie met spanning het debat tegemoet.
Het is n.l. de eerste maal, dat d.P. en ik van meening verschillen inzake Forum.
Het speet mij eenigszins, dat je Marsman als poëtische specialist tegen ons
aanvoerde, hij toch zal met name kunnen getuigen, dat wij zooveel mogelijk ruimheid
betrachten en door de opname van zijn verzen en ‘Aesthetiek der Reporters’, die b.v.
lijnrecht tegen mijn aesthetiek indruischt, probeeren de andere richting recht te laten
wedervaren. Het komt me, nogmaals, onjuist voor, dat je ‘Ambrosia’ als test wilt
gebruiken, waar je van onze belangstelling in je werk in het algemeen overtuigd kunt
zijn.
Over de film later eens. Deze moet weg. Antwoord nog even! h.gr., tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan Engelman
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 20 april 1932
aant.
aant.

Utrecht, 20 April '32
Beste Ter Braak
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Je voorstel komt me zeer aannemelijk voor. Het is wel erg veel drukte voor één
gedicht, maar misschien is het heele geval nuttig om de Forum-redactie zelf klaarheid
te geven over de vraag, hoe het verband moet wezen tusschen haar beginselverklaring
en haar beoordeeling der ingezonden bijdragen.
Wat Marsman betreft, die staat theoretisch en practisch wel sterk aan mijn kant in
de dingen waarom het hier gaat (evenals zooveel anderen, die jullie [gaven] toch
weten te waardeeren). Als jullie zijn werk niet opnamen zou dat inderdaad een ernstig
gebrek aan ‘ruimte’ bewijzen. Het toeval wilde dat hij jullie liberaliteit nog niet met
een zéér typisch geval practisch op de proef stelde. Ik deed dit wel, en misschien met
opzet. Daarom is de zaak zoo eigenaardig toegespitst.
Misschien was mijn vorig schrijven wat sterk aangezet. Ik weet dat niet precies,
ik schreef in een kroeg, haastig, en met de behoefte je duidelijk te laten merken
waarom het voor mij ging. Misschien verdedigde ik daardoor mijn genre met meer
overtuiging dan de bescheidenheid toeliet. Was het zoo? Enfin, ik wacht nu de uitslag
kalm af, overtuigd van jullie welwillendheid en subjectieve objectiviteit.
Met vr. groeten t.t.
Jan Engelman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman (Utrecht)
Rotterdam, 23 april 1932
aant.
aant.

R'dam, 23 April '32
B.E.
Je brief was in het minst niet onbescheiden, alleen volgens mijn meening niet
geheel met de (mijn) feiten in overeenstemming; daarom antwoordde ik ook maar
principieel, het ‘incident Ambrosia’ is dus tot nader orde en wederzijdsche bevrediging
geschorst? En krijgen we spoedig je stuk over Koch? Dat staat toch, als niet-poëzie,
buiten deze affaire?
Ik hoop, dat mijn laatste stuk ‘Démasqué’ en mijn ‘afscheid van filmland’ in
Filmliga je alvast nader materiaal zullen geven voor mijn vergelijking tusschen
filmspecialisten en poëzie-specialisten. Met dat materiaal gegeven zijnde, kunnen
we dan wellicht binnenkort weer eens discussieeren.
V.gr.tt
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman (Utrecht)
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Spa, 1 augustus 1932
aant.
aant.

Spa, 1 Aug. '32
De hartelijke groeten van ons drieën, hoewel alle drie nog ‘geleegd’ door de
aanschouwing van deze plek (zie achterzijde).
E. du P.
Menno t.B.
E. du P. de R.
Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Jan Engelman
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 10 november 1933
aant.
aant.

Utrecht, 10 Nov. '33
Beste Ter Braak.
Heden ben ik te Rotterdam geweest, waar ik zoowel Zijlstra als van Vriesland
sprak, te laat echter om een kleine ramp te verhinderen. Van Vriesland zal je verteld
hebben (of spoedig vertellen) wat er thans met de Vrije Bladen geschiedt. Zijlstra
wil met ‘De Spieghel’ niet samenwerken. Of daarop van invloed was het feit, dat
Roelants zoo ontactisch was een brief van mij aan Z. te laten lezen, vermag ik niet
te beoordeelen. Ik betreur een gang van zaken, laat in het midden waar nu eigenlijk
de schuld van de vergissing schuilt, maar moet jou toch in één ding in verzuim stellen.
Na de bijeenkomst in Utrecht zou ik binnen een paar dagen van jou bericht ontvangen,
of je met ‘Forum’ door ging of niet. Een dag of tien later pas ontving ik van Vic.
bericht (nadat er in Rotterdam besprekingen waren geweest waarvan ik niets wist)
dat de situatie geheel veranderd was. Intusschen had ik maar de taak, ‘De Spieghel’
en de Nijmegenaren zoet te houden. Het is tenslotte niet mijn schuld, dat die twee
uitgeverijen concurrenten zijn. Een groote uitgeverij achter een tijdschrift is heel
aangenaam, maar omdat Van Wessem en ik naar ‘De Spieghel’ waren geloopen en
daar het eerst om een project hadden gevraagd, was het niet fair te noemen als we
met pak en zak, en zonder dat de twee uitgeverijen het eens waren, naar Zijlstra
waren overgegaan. Mijn voorkeur was nergens. Van jou bergrijp ik, dat je allereerst
voor een prolongeeren van ‘Forum’ voelt. Maar je fout was, dat je mij niet direct na
de Utrechtse bijeenkomst hebt gewaarschuwd. Zijlstra verzekerde mij bovendien,
dat je ter bijeenkomst te Utrecht reeds wist van de plannen, om met de Vlamingen
een combinatie te vormen...
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‘De Vrije Bladen’ gaan nu zeer waarschijnlijk in zee onder mijn redactie, ‘in
geregelde samenwerking met een adviseerende groep van redacteuren (volgens Vics
formule), waartoe... ook Ter Braak zou kunnen behooren, als hij alsnog mocht
besluiten het avontuur met ‘Forum’ in de gegeven omstandigheden niet te wagen.
Maar meld dit dan spoedig, als je wilt.
Met beste groeten,
t.t.
Jan Engelman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
15 november 1933
aant.
aant.

15 Nov. '33
Beste Engelman,
Je brief bereikte mij helaas eerst vanmorgen, omdat Vic vergat hem mij te geven.
Omdat ik, zooals je wellicht weet, momenteel twee baantjes moet opknappen, heb
ik helaas weinig tijd voor correspondentie over, en moet me dus tot de hoofdzaken
bepalen. Je argumentatie begrijp ik wel, maar er zitten eenige kleine fouten in m.i.
Vooreerst kon ik je niet direct na de Utrechtse bijeenkomst waarschuwen, omdat v.
Vr., v. Wessem en ik vlak daarna juist een poging deden om de V. Bl. bij Zijlstra en
de juffers gecombineerd uit te geven. Dit plan mislukte tijdens mijn herfstvacantie
eind Oct. en begin Nov., terwijl ik dus in Eibergen zat en mij nergens mee kon
bemoeien; wie de schuld heeft, laat ik in het midden, ook mij lijkt de geste van
Roelants verre van handig. - Voorts is in je betoog onjuist, dat ik in Utrecht wist van
de ‘Vlaamsche plannen’. Ik wist alleen van een reeds verworpen plan van Roelants,
waarbij een totaal andere regeling met de Vlamingen zou worden getroffen, waar ik
tegen was en die mede daarom reeds positief van de baan was, toen ik jou sprak. Het
nieuwe ‘Vlaamsche’ plan heeft daarmee eigenlijk niets te maken.
Wat nu de zaak zelf betreft, je zult mij niet kwalijk nemen, hoop ik, dat ik, nu
Zijlstra ons de kans geeft, met ‘Forum’ doorga. De condities zijn beter dan bij de
Spieghel, het orgaan heeft een zekere waarde voor mij gekregen. Erg spijt het me,
dat we, als jij ook met je plan doorgaat, zullen moeten concurreeren. Maar nu het
eenmaal zoo is, neem ik me voor, dat op de loyaalste en aangenaamste manier te
doen. Ik heb natuurlijk ook nu geen enkel bezwaar, om aan de V. Bl. mee te werken,
maar in de practijk zal er wellicht weinig van komen.
m.vr.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Jan Engelman
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 10 februari 1934
aant.

Amsterdam, 10 Febr. '34
Beste Ter Braak
Op verzoek van Cola de Brodt, die pas is afgereisd naar Tirol, zend ik je de
bijgevoegde limerick, die hij met Koch samen maakte voor het Maartnummer van
Forum (Panopticum). Daar hij een paar weken wegblijft zou ik de proef - bij plaatsing
- maar zelf corrigeeren, als ik je was.
Het spijt mij, dat ik ‘Dr. Dumay’ niet gunstiger kon bespreken in de N.E. Maar ik
geloof nu eenmaal dat je (artistiek) de vijand van je zelf bent.
Beste groeten t.t.
Jan Engelman
Oude Gracht 341 - Utrecht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, 16 oktober 1934
aant.
aant.

DEN HAAG, 16 October 1934.
Den Weledelgeb. Heer
Jan Engelman
Oude Gracht 341,
Utrecht
Weledelgeboren Heer,
Wij doen U ingesloten toekomen den tekst van een enquête, dien wij tevens aan
verschillende andere vooraanstaande figuren op letterkundig gebied hebben gezonden.
Gaarne vestigen wij door deze regelen nog even Uw bijzondere aandacht op deze
enquête; wij zullen Uwe medewerking, waarvan het welslagen van deze poging mede
afhankelijk is, zeer op prijs stellen.
Hoogachtend,
Menno ter Braak
B.E.
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Wil mij hierbij assisteeren!
Bij voorbaat dank.
tt.
MtB.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, 14 juni 1935
aant.

14 Juni 1935
VERTROUWELIJK
SPOED!
Zeer geachte Collega,
Naar aanleiding van de niet toekennen van de v.d.Hoogt-prijs aan Mr. H. Marsman
en bij wijze van openbare correctie van de houding, door het Bestuur van de
Maatschappij der Ned. Letterkunde aangenomen, stelt ondergeteekende U voor zoo
spoedig mogelijk te komen tot het oprichten van een Comité, dat zich ten doel zal
stellen in de pers een oproep te publiceeren, teneinde het noodige geld bijeen te
brengen, dat den Heer Marsman kan worden aangeboden in plaats van de
v.d.Hoogt-prijs, die hem op zoo onwaardige wijze is ontgaan.
Behalve aan U, is dit schrijven verzonden aan de Heeren:
J.W.F. Werumeus Buning
dr. P.H. Ritter jr.
Maurits Uyldert
Victor E. van Vriesland
Johan Winkler

Ondergeteekende verzoekt U beleefd omgaand antwoord, waarna hij U zoo spoedig
mogelijk een concept van bedoelde oproep zal doen toekomen.
Met de meeste hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, 4 januari 1936
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aant.

4 Jan. '36
B.E.
Natuurlijk kun je van mijn naam gebruik maken voor het manifest voor de Nieuwe
Eeuw. Het zou mij werkelijk spijten, als het blad den strijd zou moeten opgeven.
h.gr.tt
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, 3 mei 1937
aant.
aant.

(3.5.37)
Beste Engelman
Dank voor je brief. Dat ik ‘van poëzie eigenlijk niet houd’ is een halve waarheid.
Ik houd er wel van, maar ik ben tegelijk wantrouwend tegen de begeleidende
acteursgebaren. Daarom prefereer ik een houding, die misschien soms te veel op
onverschilligheid lijkt. En dan... een poëzie criticus ben ik zeker niet, want ik ben
geen poëzie specialist, en zal het nooit worden. Voor de echte poëzie-menschen zal
ik dus ook geen bevredigende critieken kunnen schrijven, ik geef het volmondig toe.
Maar: ik heb in het geheel niet beweerd, dat jij ‘De Dijk’ op bestelling hebt
geschreven. Ik geloof graag, dat je door de inspiratie volkomen verantwoord bent.
Wat ik constateerde (en constateeren wou), was alleen, dat je ‘Dijk’ als
gelegenheidsgedicht verscheen. Je bevestigt dus eigenlijk wat ik poneer, n.l.: dat het
gelegenheidsgedicht tegenwoordig niet meer organisch ontstaat, zooals vroeger, toen
het wel op bestelling en puur voor de gelegenheid geschreven werd. Jij bent, evenmin
als ik of een ander, een gelegenheisdichter in den socialen zin (den
historich-materialistischen zin), en die tweeslachtigheid heeft zich m.i. ook in je
gedicht doen gelden.
Maar over de poëzie zullen wij wel onenig sterven.
v.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, [na 26 mei 1937]
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aant.

Dinsdag
B.E.
Dank voor je brief. Het doet me ontzettend veel pleizier, dat je over het gevaar
van het obscurantisme zoo denkt. Juist door de nederlaag van Mussert zie ik nu de
kern van het gevaar duidelijker: de bedreiging van de middelmaat, die in het fascisme
zichzelf gerechtvaardigd ziet, ook als zij zich in het geheel niet fascistisch noemt. Ik
zou je over brieven, die ik hier zoo nu en dan van Haagsche abonné's krijg, nog rare
dingen kunnen vertellen.
Het is te hopen, dat de Groene je gelegenheid geeft op dit aambeeld te blijven
hameren.
v.gr. tt.
MtB.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
20 augustus 1937
aant.

20.8 37
B.E.
Van vacantie teruggekeerd zoo juist je artikel over ‘Kasper’ genoten.
Voortreffelijk!! Meesterstukje van geladen polemiek!!! Voor dien kloot doodelijk!
Schrijf nu zoo voor mij ook eens een vers!
h.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
4 oktober 1937
aant.

4.10 37
B.E.
Sedert eenigen tijd krijg ik De Nieuwe Eeuw niet meer! En dat, terwijl ik zoo mijn
best gedaan heb voor de propaganda! Is het een vergissing, of bestaat het blad
(onverhoopt) niet meer?
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Schreef je al iets over mijn ‘Christenen’? Ik wil het graag lezen, dus zend het me
toe, als je wilt.
h.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jan Engelman
Den Haag, [na 4 oktober 1937]
aant.

B.E.
Kun je niet zorgen, dat Het Vad. De Nieuwe Eeuw krijgt? Ik zou het blad graag
geregeld lezen om er zoo nu en dan uit te kunnen citeeren.
m.v.gr.tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - D.Th. Enklaar
D.Th. Enklaar
aan
Menno ter Braak
Breda, 8 september 1928
aant.
aant.

Breda, 8 September 1928
Seeligsingel 1.
Zeer geachte Heer,
Nog steeds ben ik U een uitvoeriger dankbetuiging schuldig, dan het overdrukje,
waarmede ik terstond na de ontvangst van Uw boek gepoogd heb, U mijn
erkentelijkheid voor het vriendelijk geschenk te bewijzen. De oorzaak van mijn
schijnbare nalatigheid ligt echter niet in gebrek aan belangstelling; maar ik wilde
Uw boek zorgvuldig doorgelezen hebben, alvorens erover te schrijven. En een
verhuizing en langdurige omzwervingen in Frankrijk en België waren beletselen
voor een geregelde lectuur.
Thans moge ik U dan eindelijk gelukwenschen met de voltooiing van deze
voortreffelijke dissertatie en mijn blijdschap uitspreken over Uw vriendelijkheid mij
een exemplaar ervan af te staan. Ik ben zelf niet genoeg in het onderwerp ingewerkt,
om in bijzonderheden Uw werk te beoordelen, maar u kunt U verzekerd houden dat
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ik er veel uit geleerd heb en met groote bewondering ervoor vervuld ben. Zelfs het
bezwaar, dat U over enkele bijkomstigheden mogelijk wat te uitvoerig ben geweest
keert zich voor mij tot een deugd, omdat ik daardoor de kwestie geheel mocht leeren
vatten. Doch de omstandigheid, dat ik zoo van uw boek geprofiteerd heb, maakt
tevens dat ik me niet bij machte gevoel erover te schrijven. Ik heb dan ook gemeend
het verzoek om Uw boek te bespreken, dat de redactie van het Tijdschrift voor
Geschiedenis tot mij richtte, te moeten afwijzen. Er leek mij over Uw boek meer te
zeggen, dan de algemeenheden, waartoe ik me zou moeten beperken, en U hebt stellig
recht op een betere bespreking.
Ik moge dan ook thans volstaan met U nogmaals mijn hartelijken dank voor uw
boek te betuigen, waardoor ik mij zeer aan U verplicht gevoel, en blijf daarom steeds
gaarne met de meeste hoogachting Uw dienstwillige,
D.Th. Enklaar
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Frans Erens
Frans Erens
aan
Menno ter Braak
Houthem, 15 november 1934
aant.
aant.

Houthem, 15 Nov. 1934
Aan de redactie van het Vaderland.
M.H,
Wanneer mijne beantwoording van uwe enquête-vragen nog niet is gezet, dan
verzoek ik u beleefd:
1o de ingesloten regel aan het einde de plaatsen van den passus, die loopt over v.
Looy.
o de alinea, waarin over Querido als criticus wordt gesproken, niet te doen
2
uitvallen, maar mede te plaatsen.
Vreezende dat mijne beantwoording te omvangrijk zou worden, had ik n.l. laten
bijvoegen, dat indien u verkorting zoudt wenschen, deze passus kon wegvallen. Bij
nader inzien zou mij dat echter niet aangenaam zijn. U mijne verontschuldigingen
aanbiedend voor deze late correctie,
Hoogachtend
Mr Frans Erens
Volgens mij is hij als schrijver overschat en als schilder onderschat.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Briefwisseling Menno ter Braak - Sofie
Erens-Bouvy
Sofie Erens-Bouvy
aan
Menno ter Braak
Houthem, 30 oktober 1934
aant.
aant.
aant.

Houthem, 30 Oct. 1934
Aan de Redactie Kunst en Letteren van ‘Het Vaderland’.
M.H.
Hierbij zend ik u uit naam van Mr. Frans Erens eenige door hem geuite gedachten,
als antwoord op uw onlangs ontvangen vragen.
In de hoop hiermede aan uw wensch te hebben voldaan verblijf ik
Hoogachtend'
Sofie Erens-Bouvy
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Arnold Etman
(pseudoniem van Man Arnet)
Arnold Etman
aan
Menno ter Braak
[1935]
aant.

geachte dr. ter braak,
wanneer er geen andere reden is dan de debiliteit van mijn producten, die u beweegt
mijn bijdragen bij herhaling te retourneeren, dan wilde ik bij dezen nog gaarne een
poging wagen.
in het geval er zulke andere reden bestaan, wilt u me dan liever niet even
waarschuwen, om ons beiden kosten en moeiten te besparen?
voor onverhoopte retourzending gaat hierbij wederom enveloppe met zegel
uw
Arn. Etman
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(man arnet)
julianastr, 40
rijswijk z.h.
[toevoeging in handschrift Ter Braak:] Hierop geantwoord met briefkaart.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.B.M. van
Etten-Sjoukes
G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
stoomschip Tambora, 29 december 1927
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

a/b S.S. Tambora,
den 29sten December '27
Beste Menno,
Nu ik al weer een paar dagen op zee dobber, en het geheel wat gaat wennen, kom
ik ook tot mijn correspondentie.
Mijn kaart van vóor Marseille heb je zeker gekregen; ik geloof, dat het in Avignon
was, dat ik hem schreef, tóen zat ik nog in de sneeuw en kou en nu een goede week
later prijk ik in een zomerjurk in de Rookkamer, die ondanks de noodige open ramen
enz al vrij warm is.
Wij hebben gisteren het Suez kanaal verlaten en varen nu in de roode Zee; in de
verte kan je nog wat Sinaï's en dergelijke zien, maar dat wordt steeds minder en
weldra is er niets meer als lucht en water, wat tot Colombo, waar we de 8ste Januari
aankomen, zoo zal blijven; een eigenaardig idee.
't Is trouwens heelemaal iets mals zoo'n boot. In Marseille stap je op het trapje en
geef je je over voor drie weken aan de genade van kapitein en stuurman.
Menschen, die ik voor zes dagen geleden nog niet kende, behooren nu tot mijn
dagelijksch gezelschap, waar ik het dek mee op en neer draaf, sjoelbak mee speel
enz.
De malste menschen zijn er trouwens bij; zonde, dat ik jou en Dick niet eens even
kan spreken, dan zouden we even plezier kunnen hebben om al die verhalen;
schriftelijk gaan zulke historie's niet! want er behoort een zekere muziek bij om ze
allemaal na te doen, wat bij sommigen de moeite waard is.
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Vanmorgen aan het ontbijt heb ik genoten: dit was nl. de dag die de heeren gekozen
hadden, om gemetamorphoost (!) te voorschijn te komen d.w.z. de Europeesche
pakken waren verdwenen en de luchtiger kledij deed zijn entrée. Sommigen hadden
drastisch hun witte pakken maar meteen aangedaan wat me een idee gaf, alsof ik op
een koksbal was. Anderen voelden meer voor een overgangskostuum en verschenen
in beige linnen of witte broek met blauw jasje. Ik zegen de hemel, dat je als meisje
gewoone zomerjurken kan nemen en niet in iets buitennissigs behoeft gekoeld te
gaan. De dag verdeeling is ook heel anders.
Om te beginnen sta ik al om 7 uur op, dan is het zoo fijn koel; om half acht
verschijn ik aan dek: dan is er praktisch gesproken nog niemand; alleen een oude
matroos, die het dek dweilt en eenige heeren in meer of minder mooi pyama's, een
dik ventje verschijnt bij voorkeur in een hel-oranje badjas met felle beesten erop
geschilderd, geen gezicht.
Om half 9 daal ik af om te ontbijten. En om 9 uur zijn de meeste menschen aan
het dek. Dan ga je maar vertieren tot circa één uur; ik prefereer wandelen, want dat
zitten maakt zoo stijvig. Om één uur: lunch. Ik zit naast een duitsche mevrouw, jong
en heel aardig; aan de andere kant zit een eerste officier, een geschikte vent: alleen
doet hij bij tijd en wijlen wat smachtend met zijn oogen, in het besef van zijn
onweerstaanbaarheid (hij vertelde o.a. dat het zoo moeilijk was ongehouwd te blijven,
gezien het vele succes dat je als ‘ongehouwde officier ter zee van 31 jaar’ had.).
Maar hij is wel amusant door zijn vele verhalen, die mijns inziens wel met veel
fantasie vermengd zijn.
Verder zijn er natuurlijk de noodige Ma's met kinderen. De kinderen kibbelen met
elkaar en de Ma's zoodoende ook. Er zijn natuurlijk een aantal clubjes die zich
angstvallig van elkaar verwijderd houden; en al die dingen zijn vermakelijk als je er
een beetje op let: allerlei amusement dus wel, wat echter wel mag, want de eerste 10
dagen zijn water en lucht het eenige uitzicht.
In Port-Saïd zijn we aan land geweest, midden in de nacht, de heele stad was kalm
op, alle winkels en café's open, kooplui en bedelaars in soorten, enfin een uitgeheide
bende. Als vrouw alleen zou je je niet kunnen wagen in Port-Saïd, zelfs overdag niet,
maar de lui van onze tafel, een vrij behoorlijke combinatie, gingen allemaal samen,
en dus heb ik dat ook aanschouwd. 't Is wel de moeite waard: de egyptische politie
draafde rond in lange vuile nachtjaponnen met een soort Sinterklaas staf in hun hand,
om de bedelaars en kooplui in toom te houden. Daarbij maakten zoowel politie als
opgejaagden zich zoo druk, gilden en schreeuwden dat je verging van het lawaai,
een waar spectakel
Een van de heeren die hier al voor de 4de maal was, een expert in afdingen, dong
naar hartelust voor ons allemaal, zoodat we tenminste het gelukkig gevoel hadden
goedkooper uit te zijn, wat natuurlijk niet waar was.
Vanmiddag is er een sjoelbak wedstrijd voor de 5 dames van onze tafel: de prijzen
zijn van 6 heeren; wát het is, is een diep geheim: ik vermoed iets heel mals, maar
aangezien ik te weinig mikken kan om in aanmerking te komen, ben ik maar niet
nieuwsgierig.
En nu nadert het einde van deze brief.
Beste jongen, schrijf je vooral eens terug: ik zou het jammer vinden, als we elkaar
heelemaal uit het oog verloren. En ik weet zeker dat jij dat ook niet wil. Hetzelfde
geldt voor Dick. Je laat hem deze brief wel lezen, hè? Ik schrijf hem uit Java.
En nu tot de volgende brief!
Het allerbeste met je promotie, schrijf me daar vooral over.
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Heel veel hartelijke groeten ook aan Dick,
Je Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 13 februari 1928
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Balik Papan 13 Februari 1928
Beste Menno
Terwijl mijn ‘Man’ (iets wat ik nog steeds niet onverdeeld ernstig kan zeggen of
schrijven) met een plechtig gezicht zijn kasboek in orde maakt, heb ik net mooi de
tijd om aan jou te schrijven.
Allereerst mijn dank voor je brief van 18 December; die ik ontving in Soerabaja,
gezeten in een Cadillac, welke wagen een neef van Riek Lienden-de Jongh ons voor
een dag geleend had. Omdat je begint met een gissing naar de omstandigheden,
waarin ik je brief zou ontvangen, zal ik je dat maar eerst expliceeren: we waren de
27ste Jan in Soerabaja op onze doorreis naar hier. Toen Eddy aan het kantoor van
de B.P.M. (Bataafsche Petroleum Mij.) aldaar onze passagebewijzen ging halen werd
hem daar de post (doorgestuurd uit Balik Papan) overhandigd, daaronder was ook
jouw brief en zoodoende kreeg ik dezelve in de auto, een prachtige afleiding tijdens
het lange wachten op manlief, die zéer veel besognes had op het kantoor. En dus heb
ik je brief gelezen in de gloeiende hitte, waarvoor Soerabaja bekend staat, speciaal
in de latere morgenuren. Hopenlijk vat je uit de bovenstaande zinnen niet op, dat ik
je brief alleen als afleiding waardeerde. Dat weet je trouwens wel beter: ik vond het
heel prettig, die welkomstgroet in het verre. Om die van je te krijgen, en ik apprecieer
het werkelijk, dat je van plan bent om de vriendschapsband niet los te laten. Ik zal
dan ook zeker als je missives beantwoorden en hopenlijk kunnen we over 4 jaar als
we met verlof in Holland, wel een ontmoeting arrangeeren, waarbij je dan meteen
kennis kunt maken met mijn man, die zooals je wel begrijpt, een heel bizonder iemand
is, tenminste voor mij (deze laatste zin, die het karakter van een grapje draagt, is ook
als zoodanig bedoeld, hoewel ik in mijn hart overtuigd ben van de waarheid ervan).
Nu moet je begrijpen, dat ik in mijn verloving zelfs nooit gedacht had, dat het zoo'n
buitengewone schat was en zet nu niet je bekende cynische gezicht en prevel maar
niet wittebroodspraatjes, of zooiets, want dat is niet waar. Je kent mij toch wel zóo
goed, dat je weet dat het niet iets voor mij is, om mijn verstandelijk oordeel door
pure eerste-weken-van-het-houwelijck-roes te verliezen.
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Maar laat ik nu maar niet aan het loflied over Eddy beginnen, want daar heb jij
weinig aan en daarom is deze brief niet begonnen. Dus sla ik andere tonen aan (nu
weet ik ineens niet of tonen met éen of 2 o's moet!).
Wij zijn voor we naar hier gingen ± 14 dagen op Java geweest, voornamelijk in
Bandoeng, dat je je heel goed voor kan stellen als je denkt aan Hilversum of Bussum,
maar dan is het verschil, dat de helft van de bevolking en straatgangers inlandsch
d.w.z. bruin van huid met tulbanden of fez'jes op. In Bandoeng was het voornaamste
natuurlijk Fride, die ik mét of zónder echtgenoot bijna elke dag heb gezien. Verleden
week schreef ik een brief erover aan Dick. Hij zal je wel het noodige ervan verteld
hebben, maar laat ik het nog maar eens in het kort voor je herhalen: Ze houdt
ontzettend veel van haar man, voelt absoluut, dat ze nergens anders zijn wil dan bij
hem, is buitengewoon blij met haar dochter (die overigens 2 Februari een zusje erbij
heeft gekregen), maar denkt toch nog met een groot gevoel (die uitdrukking is van
Fride) aan Dick, zóo dat ze tegenover haar zelf en haar man liever niet aan hem
schrijft, iets, waar ik het volkomen mee eens ben. Zoodra je over dergelijke gevoelens
niet heen bent en niet absoluut vriendschappelijk voor een vorige ‘amour’ voelt, kan
je dergelijke dingen beter nalaten vooral als je zóoveel van je man houdt, als Fride
doet, iets, wat mijns inziens niet misplaatst is, want ik vind hem werkelijk
buitengewoon sympathiek (om dat veel- en nietszeggende woord nog maar eens te
gebruiken). Tot zoover over Fride.
Het kasboek van Eddy is in orde en nu wordt het moeilijk om nog veel meer te
schrijven. Want we zijn nog in het nog-geen-maand-getrouwd-stadium, dus bewaar
ik verdere mededeelingen maar voor een volgende brief.
Want ik kan je nog wel het noodige vertellen.
Allereerst over Balik Papan: we wonen erg leuk, drie stappen uit de keuken en je
valt (bij vloed) pardoes in zee. Ongeveer als volgt is de situatie:
[tekening]
Zooals je dus ziet: achter het huis de zee en voor ons de hoofdweg. Op die hoofdweg
rossen aan éen stuk door taxi's voorbij plus op gezette tijden een tram. Want dat is
m.i. ‘het’ gekke van Indië, de combinatie van hypermodern + voor-zondvloedsche
toestanden; zooals geen waterleiding (alle water: filtreeren - koken, weer filtreeren
- koken - dan op ijs), maar wel electrisch licht. Allerlei vieze beesten kruipen op de
muren rond, maar even verderop staan paraffine en asfalt fabrieken.
Maar het meest intressante voor mij zijn de bedienden, iets wat je nooit kan
indenken, als je hier niet geweest bent. Nu hebben wij het erg getroffen met onze 2
exemplaren: een vrouw (Kokki) die kookt + mijn wasch doet + de slaapkamer
schoonhoudt en een man, die bedient, Eddy's pakken wascht en de rest van het huis
onderhoudt. Dat rare huishoudelijke verhaal over de wasch is een demonstratie van
de eigenaardige opvattingen van die lui: hij is er feitelijk voor Mijnheer en zij voor
Mevrouw. Hun respectievelijke echtgenooten wonen mee hier in de bijgebouwen en
zijn hier gedurende de dag zoo'n beetje doende met hun persoonlijke affaires b.v.b.
de man van Kokkie vertrekt met zijn spullen (hij is barbier!) om de verschillende
klanten te bedienen of hij zit de halve dag lang met een papegaai te spelen (ze zijn
überhaupt vrij kinderachtig!).
Maar nu móét ik eindigen,
Tot een volgende keer maar weer!
Met vele hartelijke groeten.
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Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 15 maart 1928
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Balik Papan 15 Maart 1928
Beste Menno,
Verleden week dreef je brief van 7 Februari hier binnen, waarvoor mijn dank.
Tegelijkertijd kwam ook de brochure Anti Schund, die me gezien het nummer van
de ‘Vrije Bladen’, dat een week eerder kwam, niet zoo verbaasde, als het geval
geweest was, wanneer ik dat artikel van Dick niet gelezen had. Tevens stond in de
‘Groene’ er ook iets over, zoodat ik me de geste nu wel kan voorstellen. Er waren
in de brochure inderdaad wel eenige ontoelaatbare expressies maar het geheel is toch
geslaagd, ik ben benieuwd om eens te hooren, hoe erop gereageerd werd. De heer
[Walhelm], die hier inderdaad bij de afdeeling ‘Magazijn’ was (wat dat is, weet ik
ook niet) is sinds kort, volgens manlief, overgeplaatst naar Platjoe, op Sumatra. 't
Was waarschijnlijk, omdat zijn vrouw teveel met een ander ophad zóo zelfs, dat mijn
man dacht, dat het een echtpaar was en pas op de dag van vertrek merkte, dat die
dame Mevrouw [Walhelm] was in plaats van Mevrouw X of Y. Vertel dat maar niet
aan schoonpa!
Je vraagt om een beschrijving van de Indische dag. Voila!
Om ½ 7 verrijst Eddy, voorziet (nog in het eerste huwelijks vuur!) me van thee
en ontbijt op bed en draaft om 7 uur per tram weg. Dan sta ik direct op en dan komt
tot 12 uur het deel van de dag, waarop je eigenlijk wat uitvoert, hetzij lezen of
schrijven of huishouden enz. Om 10 over 12 komt Eddy thuis en gaan we vrij gauw
aan het diner, dat ook consumptioneel geheel Europeesch is alleen op het gebied van
vleezen is er niets als biefstuk en lapjes en lapjes en biefstuk.
Zondags eten de menschen dikwels rijsttafel: ik ben er nog niet genoeg aan gewend
om het erg lekker te vinden. Als Eddy om ½ 2 weer naar kantoor tijgt, ga ik slapen,
d.w.z. ik ga naar bed en lees dan, waarbij ik een enkele keer in slaap val. Opblijven
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doe ik niet, omdat de dokters dit absoluut afraden, en het is ook geen doen meestal
in die warmte van de middag.
Om 4 uur à ½ 5 weer op. Om ½ 6 komt manlief gelukkig weer thuis en dan
vertieren we ons tot een uur of 7 a 8. bvb twee maal per week gaan we zwemmen
(er is hier een mooie zoetwater inrichting daarvoor) en momenteel zitten we nog in
de vervelende tijd, dat we bij allerlei volk visite af moeten steken. Daarvoor is het
uur hier: 6 à 6½ uur. Om 7 a 8 uur is dan het souper en daarna kan je bij heel goede
kennissen nog wel eens aanloopen, maar verder blijf je thuis. Behalve Zaterdag en
Zondag. De eerste avond is er wel altijd bioscoop waarna dansen en Zondag avond
wordt er meestal ook altijd gedanst in de Soos, of liever op de open dansvloer buiten
de Soos.
Die filmen zijn meestal knudde in quadraat: bvb 3 weken achter elkaar een van
Gloria Swanson, o.a. Madame Sans Gène. De laatste keer was er eén die hoewel erg
slecht gespeeld wel aardig was opgenomen nl. ‘de kat en de kanarie’. Van Cavalcanti
en consorten hebben ze hier nooit gehoord, denk ik. Over twee maanden zullen er
ook af en toe Ufa films komen o.a. Faust. Tot nu toe was hier alleen Amerikaansch
product. Van de week hebben we twee extra gestes gehad. Allereerst een muziekavond
van de militaire kapél van de kruiser Berlin, die hier met 80 kadetten aan boord 10
dagen voor anker ligt (die kadetten zijn een ware afleiding voor de dames hier, die
niet zooals ik, pas gehouwd nog eén en al echtgenoot zijn. Op de verschillende
dansavonden, waar ze deze week bij waren, bogen ze bij 3 tegelijk voor je b.v.b.)
Verder trad hier een avond een jong duitsch student op, die met zijn broer op een
motor een reis om de wereld maakt. Op zijn boottocht Java-Japan was hij hier 2
dagen en heeft toen een lezing gehouden met lichtbeelden over die tocht, ik moet
zeggen, dat het heusch niet onaardig was.
Maar denk nu eens: daar waren voor deze povere proeve om iets meer te geven
dan gewone banale amusementen nog geen 30 menschen in de Zaal en bij Gloria
Swans. en consorten zit de groote feestzaal stampvol. Trouwens intellect zit hier niet
veel; wél van dat soort quasi, zooals laatst iemand, die het had over Lizzy Ansingh
als die bekende poesjesschilderes en iemand, die met kunst dweepte, maar Berlijn
lang niet zoo grof vond (als stad en wat amusementskunstkunst, revue enz betreft)
als Parijs.
Nu nog eens iets toevalligs. Eddy heeft hier een goede kennis die als quasi vrijgezel,
(getrouwd maar vrouw in Holland!) hier zit. Hij kwam laatst een avond hier soupeeren:
van der Kuip. Hij begon toevallig te vragen of ik Henny Scholten kende, en bleek
een soort boezemvriend van Jan Campert te zijn benevens jou en Dick goed te kennen
door 's avonds in Americain enz. Schrijf me eens, hoe jullie hem vonden.
Langzamerhand ben ik uitgepraat. Deze brief is erg lang geworden, maar ik had
nu net zoo'n mooie schrijfgelegenheid, daar Eddy Donderdag avond altijd schrijft
en ik toevallig mijn brieven naar huis en naar Nell, die iedere week natuurlijk af
moeten al klaar had. Zooals ik je al schreef heb ik inderdaad Fride herhaaldelijk
gesproken. Ik vind Victorine Marjolein wel leuke namen, tenminste Marjolein.
Victorine is me te overwinnerig. Mijn eerste spruit zal de wijdsche naam van Erik
dragen. Als ik kinderen krijg, hoop ik maar, dat de oudste een jongen is, en liefst
een, die sprekend op manlief lijkt.
En nu eindig ik onherroepelijk. Doe mijn hartelijke groeten aan Dick, en wees zelf
buitengewoon gegroet
van Ine
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De ‘voorzichtige’ groeten van Eddy; voorzichtig, omdat hij je alleen maar uit verhalen
kent.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 28 juni 1928
aant.
aant.
aant.

Balik Papan 28 Juni '28
Beste Menno,
Met de Mail van 2 weken geleden kreeg ik je brief van 14 Mei; en de ontvangst
deze week van je kaart uit Berlijn, noopt me je nu maar direct te antwoorden, anders
komt er de eerste paar weken niet van, omdat ik 't weer eens druk heb.
Je moet nl. weten, dat we begin Mei telegrafisch bericht kregen van de dood van
mijn schoonvader; een héel ding; hier in Indië nog meer dan in Holland. Hij was wel
zwak de laatste tijd, maar het overvalt je toch altijd.
De laatste weken nu krijgen we allerlei condoleancebrieven, die beantwoord moeten
worden, iets, wat ik allemaal moet doen, omdat Eddy 't in zijn werk erg druk heeft.
Verder gaan goede vrienden van ons binnenkort hier weg: die moeten geholpen
worden, afscheidsdiners hebben enz. Dus benut ik deze vrije ochtend maar om je te
antwoorden.
Van Dick heb ik nog steeds niets gehoord, wél jammer, maar in zijn examen- en
andere beslommeringen is het te begrijpen. Ik hoop binnen niet al te lange tijd dus
wat van hem te hooren.
Je vraagt om foto's. In een volgende brief stuur ik er beslist een paar. We hebben
heel aardige exemplaren, ook van ons interieur, benevens van 't strand, achter ons
huis, waar de oceaan, of liever de Straat van Makassar, onophoudelijk ruischt.
Momenteel heb ik geen afdrukken klaar, maar ze volgen beslist.
Je oordeel over de Heer v/d Kuip, wiens vrouw sinds twee dagen weer hier is, is
geheel overeenstemmend met mijn opinie. Zijn vrouw is ook mijn charme niet. Ze
doen nogal moeite om met ons om te gaan, maar ik ga slechts aarzelend op die avances
in. Hij vertelde, dat Jan Campert getrouwd is met een actrice. Is hij niet weer op de
aanteekendag weggedraafd naar een of andere lokkende verte, zooals indertijd naar
Parijs?
Over ons valt verder niet veel te zeggen. We zijn nog steeds verrukt over elkaar
en ik voorzie geen verandering in de toestand. Nu zou je ook een onmenschelijk
wezen moeten zijn, om met Eddy niet gelukkig te zijn. (Ik zie 't gezicht voor me,
waarmee je deze zin leest!) Alles marcheert dus prachtig in ons huwelijk. We zouden
wel graag een jong Ettentje erbij hebben, maar die laat op zich wachten. Overigens
heb ik wel genoeg aan ‘manlief’ en dus vind ik het niet zóó erg, of 't wat later gebeurt.
Wat zal ik je verder vertellen?
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De sociale genoegens hier zijn niet de moeite waard om beschreven te worden.
We hebben hier een ‘helderziende’ Mevrouw gehad, die ook spiritistische séances
hield, maar aangezien ik dergelijke dingen niet bemin, hebben we dat niet
meegemaakt.
Verder overmorgenavond: tooneel: ‘De Spaansche Heeg’. Mijn buurvrouw, die
zeer veel tooneel gespeeld heeft in Holland, heeft de regie. Na afloop dansen op de
open dansvloer van de ‘Soos’. Dit is een evenement.
Film: verleden week ‘Faust’, deze week ‘Zigeuner baron’. C'est tout. Gelukkig
heb ik bendes goede tijdschriften, gedeeltelijk abonnement, gedeeltelijk leestrommel.
Dat vergoedt veel maar niet alles. 't Meeste mis ik hier ‘goede schilderijen’. Als ik
een recensie lees van een belangrijke tentoonstelling op dat gebied, word ik beslist
weemoedig.
Eddy vond je ‘voorzichtige groet’ zeér belangrijk. Nu herinner ik me, dat hij er
zelf mee begonnen is, hè? Dat was hij, geloof ik, alweer vergeten. Nog iets: ik
adresseer dit nog niet naar Dr. ter Braak, aangezien je promotie misschien verzet is.
In ieder geval mijn felicitaties met je doctorschap. Wie zijn je paranymfen: Holleman
zeker een van de twee! En broertje Wim? Jo Otten promoveerde met 2 vrouwelijke:
zijn a.s. vrouw en Nell Aalberse. Dat zou ik niet ambieeren als man. En nu Schluss!
Ik ben benieuwd, waar je terecht komt als ‘leeraar’.
Heel veel groeten
Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 8 november 1928
aant.
aant.
aant.
aant.

Balik Papan 8 November '28
Beste Menno,
Je brief van 7 Augustus is al eenige maanden in mijn bezit en nu pas kom ik ertoe
om te antwoorden.
Allereerst mijn dank voor de toezending van ‘Otto III’; ik heb het met veel
belangstelling gelezen; (zooals je weet hóud ik van geschiedenis); ook de stellingen
heb ik bestudeerd, vooral toen je in je brief verhaalde van de verschillende aanvallen,
die erop gericht werden. Toen ik zoo alles van je promotie hoorde, speet het mij
opnieuw, dat ik er niet bij geweest was. Ik bied je bij deze mijn gelukwenschen ermee
aan. Speciaal natuurlijk met 't ‘cum’metje. Deze felicitatie, die je ruim een half jaar
te laat ontvangt, nu je 't geweldige evenement alweer vergeten gaat, komt wel als
uitgebreide mosterd na de maaltijd (‘Mozes na de maaltijd’ noemde een engelsche
vriendin van Moeder 't altijd), maar is toch goed bedoeld. Aanvaard het dus als
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zoodanig. Je brief met al 't nieuws over jezelf en Dick, was mij natuurlijk zeer welkom.
Ik kan maar niet wennen aan 't idee, dat Dick en jij nu zeer maatschappelijk leeraaren!
En Dick notabene getrouwd!! ‘Huisraad koopend’ is al heelemaal geen toestand voor
hem, maar getrouwd en eventueel vader vind ik heelemaal 'n grappige situatie, waarin
ik hem graag eens zou willen gadeslaan. Ik ken zijn vrouw niet, heb zelfs nooit van
haar gehoord. Is het een goede combinatie, volgens jou? Dat moet je mij toch eens
schrijven, alsook haar leeftijd, uiterlijk, karakter, beroep enz., allemaal dingen, die
ik met echt vrouwelijke nieuwsgierigheid, die trouwens voortkomt uit belangstelling
voor Dick; want zooals je weet, voel ik veel vriendschap voor hem. Hoe is nu zijn
verhouding tegenover Fride? Weet zij, dat hij getrouwd is?
De mogelijkheid, dat je aan 't slot van je brief oppert (nl. dat wij 5 jaar lang brieven
schrijven en bij ontmoeting volkomen vreemd tegenover elkaar staan), is echt zoo'n
idee om bij jou op te komen! Ik verdiep mij maar niet in dergelijke overdenkingen,
want als je zooiets ‘tot in de laatste consequenties overpeinst’ (om jouw woorden te
gebruiken), zou je er toe komen om met niemand meer te correspondeeren in Holland
en alleen bij tijd en wijle een telegram aan je familie te zenden, dat slechts behelzen
zou ‘Alles goed, hoop van jullie dito’ of zooiets. En dat is toch ook onzin.
Wij maken het verder uitstekend. Manlief troont nog steeds op zijn ideale hoogte.
Af en toe kibbel ik met hem, alleen om te zien, hoe hij erop reageert (ook zeker weer
echt iets voor mij, hè? Trouwens iets specifieks vrouwelijks!), maar dan weet hij zoo
precies hoe hij me aan moet pakken, dat ik eindig met hem zoo mogelijk nog liever
te vinden, dan tevoren.
Kinderen hebben wij nog niet! Ik zou 't erg leuk vinden, hoor, als wij er een in 't
vooruitzicht hadden (ik heb nl. speciaal vues op een op Eddy lijkende zoon!), maar
ik heb toch ook weer zoo heelemaal genoeg aan mijn man, dat ik er niet ongeduldig
onder word, zooals zoo dikwels het geval is bij jonggehouwde vrouwen, ik voel het
altijd als een soort onbevredigd zijn, als ze na een half jaar huwelijks zoo zuchten
om kinderen. Hoewel ik 't op den duur wel naar zou vinden: een kinderloos huwelijk
vind ik iets vreeselijks en ik hoop van harte, dat dit mij niet zal beschoren zijn.
V.d. Kuip (jou wel bekend), die in Juli zijn vrouw uit Holland heeft laten
overkomen, krijgt in Maart zijn baby. 't Is toch wel een aardig stel zoo! En hier, waar
het intellect niet bepaald op 'n hoog peil staat en de conversaties veel te wenschen
overlaten, waardeer ik hen dubbel, omdat ik met hen allerlei bepraten kan, waar de
meeste overige lui nog niet eens de naam van gehoord hebben. Je moet denken, dat
de eenige afwisseling hier de bioscoop is, die uitmunt in Amerikaansche films:
speciaal Laura la Plante, Dolores Costello enz. Laatst was er ‘Circus’ een welkome
afleiding (hoewel ik ‘Goldrush’ beter vond, heb ik er toch van genoten), ook was er
2 maanden geleden ‘Variété’ en nu komt binnenkort ‘Metropolis’, dat ik al eerder
gezien heb, nl. in Marseille, de dag voordat ik aan boord ging.
Gelukkig heb ik een bende boeken; krijg geregeld verlof om nieuwe te koopen en
heb eenige abonnementen op goede tijdschriften, daarbij een wekelijksche
leestrommel, waar ook een paar goede bij zijn. Ik heb pas ‘Eva’ van Carry van
Bruggen van Eddy gekregen. 't Heeft mij erg geboeid, hoewel ik mij nooit verwant
voel aan Carry of als je liever wilt: de personen die ze beschrijft.
En nu ben ik weer aan 't slot. Ik hoop weer eens wat van je te hooren. In de
volgende brief stuur ik beslist foto's. Ik heb alweer geen afdrukken! Groet Dick van
mij.
En ontvang vele groeten,
ook van Eddy
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Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 7 februari 1929
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Balikpapan 7 Februari '29
Beste Menno,
Nu was ik toch heusch van plan direkt te antwoorden op je brief van 14 December,
die half Januari hier arriveerde, maar terwille van de foto's moest ik 't twee weken
uitstellen. Ik dorst niet weer slechts een belofte te zenden en dus moest ik wachten
tot de Chinees, die hier fotograaf speelt en ook ontwikkelt en afdrukken maakt, zoo
goed gunstig was om zijn werk af te leveren. Nu zijn Chineezen spreekwoordelijk
langzaam, en eveneens vol beloften, die ze nooit nakomen, maar eindelijk heb ik de
kiekjes gekregen en ik sluit er hier een paar bij in.
No 1 stelt voor 't huis van v.d. Kuip 't welk geheel gelijk is aan 't onze (alleen heeft
onze tuin meer aanleg). Van links naar rechts: Mevrouw v.d. Kuip, Eddy en ik.
Manlief staat er wel juist zoo op, als hij is. No 2 is genomen achter ons huis aan 't
strand, waar de Indische Oceaan (die hier straat van Makasser heet) kalmpjes ruischt.
De achterste rij: van links n. rechts: een buurman van ons, Mevrouw v.d. Kuip, Ine,
mijn buurvrouw (een aardig vrouwtje, die hier langzamerhand een heele vriendin
van mij geworden is, ze speelt goed tooneel en regisseert hier allerlei stukken). De
voorste rij mijn echtgenoot en v.d. Kuip. Zoodra wij weer eens andere foto's hebben,
krijg je zeker weer een paar exemplaren. In ieder geval heb je nu Eddy en mij gezien,
en zelfs op No 1 eenige palmen, waar je zoo naar verlangde.
Je kaart uit Parijs heb ik ontvangen. Vind je 't ook zoo'n fijne stad? Ik ben er drie
maal geweest en iedere keer vond ik 't er nog prettiger dan de vorige maal. Daar zijn
van die aardige oude kerken, in kleine zijstraatjes. En dan vond ik 't zoo heerlijk om
de Rue Royale uit te loopen en op de ‘Place de la Concorde’ stil te staan. Bovendien
deed 't mijn historisch hart zoo goed om door al die bekende straten te spazieren. En
in 't Louvre en 't Musée de Cluny heb ik dágen doorgebracht.
Eddy is dól op Londen, waar hij 5 jaar gewoond heeft, zoodat we in ons verlof
wel van de eéne metropool naar de andere zullen draven.
Je mededeelingen over 't les geven hebben mij zéer geintresseerd. Typisch, dat je
het prettig vond en je zag er vroeger altijd tegenop. 'k Ben benieuwd hoe je nu verder
terecht komt, 't Kennemer Lyceum zeker in Haarlem, hè?
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Waarom mocht Dick niet in Holland trouwen? Wat voor beletselen waren
daartegen? Je hebt mijn nieuwsgierigheid naar Enny wel voldaan. Eddy herinnerde
zich plotsklaps dat hij in Londen wel eens gedanst had met een Mevrouw de Graaff,
in de hollandsche club. Hij heeft echter heelemaal geen idee meer van haar uiterlijk
of verdere omstandigheden. Mogelijk is 't dezelfde. Als journalist kan je best een
tijdje in Londen zitten.
Over ons valt weinig te vertellen, wij waren 15 Januari een jaar getrouwd en ik
kan slechts constateeren, dat ik steeds meer van mijn echtgenoot houd. En daarom
kan ik 't ook hier uithouden, want 't is beter hier met Eddy dan ergens anders zónder.
Maar overigens vind ik Borneo vervelend en onbeschaafd. Java b.v.b. is tenminste
interessant, je vindt er sporen van de oude kultuur, allerlei bepaalde mensenrassen
(Javanen, Soedaneezen enz.), de natuur is er ook prachtig; en last not least er zijn
menschen met intellectueele ontwikkeling, waaruit je je kennissen kunt kiezen. Maar
hier is niets van dat alles. Balik Papan is eigenlijk ‘aan de wildernis ontwoekerd’.
De inlanders zijn allemaal uitschot van andere eilanden. Alles is import. Er groeit
niets, geen geen rijst zooals op Java, slechts palmen en pisangboomen. Alleen die
levert de grond hier. En wat de Europeanen betreft, de meesten zitten al te lang in
Indië en 't kost je moeite menschen te vinden, die ontwikkeld, beschaafd en toch
geen ‘snob’ zijn. Geen geestelijke snobs, hemel neen, maar puur materialistisch. Je
wordt hier uitgemeten naar je salaris. En nu hebben wij 't heusch nog getroffen met
ons kringetje, maar daar zit je dan ook altijd in; geen weldadige invloeden van andere
kanten. 't Eenige wat je kunt doen is lezen. Als ik je zeg, dat van der Kuip de meest
geschikte man is, om eens mee te praten over een kultureel onderwerp, dan snap je
wel, hoe 't is.
Daarom verheug ik me zoo op a.s. Juni. Dan gaan wij op vacantie naar Java. Ik
ga vooruit en logeer dan 2 weken bij Fride. Heerlijk, gewoon. Want al is mijn
buurvrouw buitengewoon aardig, niet dom en heusch wel belezen, evenals de vrouw
van Theo van der Eyden, gesprekken zooals je met Fride en Nell of Dity kan houden,
zijn niet haar fort. Zoodat ik mij echt een paar plezierige weekjes voorstel. Daarna
ga ik Eddy van Soerabaja halen en dan trekken wij nog 2 weken hoog de bergen in,
een fijn vooruitzicht dus voor ons.
Fride wist inderdaad niets van Dicks plannen af. Ik had 't haar geschreven en denk,
dat we er in Juni nog wel eens over zullen converseeren.
We zijn weer druk doende met een tooneelstuk. 31 December hebben we de goê
gemeente op ‘Peggy, m'n kind!’ vergast. 't Succes daarvan deed ons hooger grijpen
en wij gaan nu aan ‘de Ernst van Ernst’ beginnen. Ik vind 't een zalig vertier. Eddy,
die 't wel kán doen, maar te lui is om rollen uit zijn hoofd te leeren, fungeert steeds
als butler of iets dergelijks. Mijn buurvrouw en ik vervullen de jeugdige hoofdrollen
en ik moet bekennen, dat wij wel de sterren van de troep zijn.
Vandaag heb ik kroonprins Leopold van België + gemalin aanschouwd, die hier
een dagje kwamen om alle werken te bezichtigen. Ik vond haar heel knap, hém een
vrij gewoon heerschap.
En nu is 't weer eens genoeg.
Ontvang groeten van Eddy. Hij is heusch een engel. Groet ook Dick met aanhang
(ik vind een vrouw met een 7 jarig zoontje echt ‘aanhang’) van mij. Hij hoeft me
niet meer te schrijven, een paedagoog, tevens plotseling vader heeft daar geen tijd
voor!
Ik wensch jou 't allerbeste, en hoop weer eens wat van je te hooren.
Vele hartelijke groeten
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Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
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Menno ter Braak
Balikpapan, 16 mei 1929
aant.
aant.
aant.
aant.
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Balikpapan 16 Mei 1929
Beste Menno,
't Is Donderdagavond: mailavond, dewelke mijn beminde echtgenoot en ik altijd
schrijvende, tegenover elkaar gezeten aan de groote eetkamertafel, doorbrengen.
Mijn vaste wekelijksche correspondentie: ouders en Nell (jou, hoop ik, nog
welbekend) is al gisteren afgemaakt en dus heb ik nu eens mooi de tijd om je brief
van 28 Maart, die alweer een paar weken hier is, te beantwoorden.
Ik ben benieuwd in welke functie je deze letteren ontvangt, als baanloos literator
of als gevestigd leeraar - ambtenaar. Mogelijk zit je zelfs wel in een achterhoek van
de provincie, dat schrikbeeld, waar je zoo'n afkeer van schijnt te hebben. En toch,
als je 't vergelijkt met onze situatie (oerwoud, fabrieken, boortorens, 3e rangs
inlanders) dan ben je in Roodeschool, Breskens etc. werkelijk nog goed af. Je stapt
op een stoomtram (in 't allerergste geval) en bent tenslotte binnen afzienbare tijd in
een beschaafde wereld. Bij Balik Papan vergeleken is 't ergste provinciestadje in
Holland een paradijs.
In dit verband moet ik je even vertellen, wat in de laatste 6 maanden ons eenig
kunstgenot geweest is... een liederenavond van de goedwillende, maar aftandsche
Mevrouw A. Wensma-Klaasen. Erg, hè? Maar binnen kort wachten ons wijdsche en
verrukkelijke genoegens: we gaan met Javaverlof d.w.z. reizen 3 dagen per boot naar
Soerabaja en vertieren ons dan 3 weken op Java, waarvan 2 weken logeeren bij
Friede. Vooral dat laatste is iets, waar ik me zoo hevig op verheug, dat ik erbij de
angst heb, dat er soms iets tusschen zou kunnen komen en we ervan verstoken blijven.
't Is werkelijk een zalig vooruitzicht: 'n oude vriendin, en dan nog Friede, waar ik
zoo ‘reuze prettig mee praten kan’ (een geste, die ik hier met niemand kan
organiseeren, behalve met Eddy en er zijn toch altijd dingen, waar een vrouw alleen
maar genoegelijk met een andere vrouw over kan praten). Enfin, 't is buitengewoon
plezierig.
Eddy vindt 't ook erg genoegelijk: hij kan 't met Vic (man van Friede) heel goed
vinden; ze gaan samen bergen beklimmen (wij meisjes blijven dan samen bij de 2
Katwijk spruiten) en gevieren gaan we natuurlijk ook van allerlei ondernemen.
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Je wordt toch zoo eigenaardig op een ondernemingsplaatsje als Balik Papan is,
b.v.b.: we verlangen alle twee als kinderen naar 't winkelen in Soerabaya en Bandoeng,
alsmede naar gewone café's en restaurants (hier is alleen de Soos en éen
maatschappijwinkel). Je kunt je dat natuurlijk niet indenken, 't is ook alleen maar te
snappen door lieden, die 't meegemaakt hebben. Nu ik 't voorgaande overlees, kom
ik tot de ontdekking, dat 't net lijkt, alsof ik hier niet tevreden ben. En dat is niet zoo
hoor. De huwelijke staat, die we nu reeds 1 _jaar beleven, bevalt me nog steeds bijster
goed en manlief vergoedt me alle gemis. Hij is werkelijk buitengewoon (voor mij
dan!).
Maar nu eerst eens iets over je brief: Jammer, dat je zoo weinig meer aan Dick
hebt; wanneer je hem eens bezoekt, doe dan ‘de hartelijke groeten van Ine’. Ik vond
hem altijd een groote sympathie en betreur 't, dat jij, door zijn vrouw, hem minder
ziet. Ik kan me precies voorstellen wat voor type ze is, naar aanleiding van je
beschrijving van haar in een vorige brief.
Je lezingen van en met Liga-films moest je hier eens houden. Je zou je groen en
geel ergeren. Er zouden misschien 10 menschen zijn, die 't zouden waardeeren. Onze
films hier bestaan uit Metro-Goldwyn-M., Paramount en Gamisch (de laatste
uitsluitend leverancier van Harry Liedke en Lya Mara). En er zijn toch films bij!
Nee, zóo stom in alle opzichten: fotografie én regie én spel, enfin 't summum van
niet-kunnen. Laatst een film met Conradt Veidt. Ik herinnerde me nog die film ‘De
man met de wassenbeelden’, waarin hij Iwan de verschrikkelijke zoo goed speelde
en in deze Amerikaansche film was hij minder dan niets, gewoon een houten pop.
We hebben ons lidmaatschap van de bioscoop dan ook maar opgezegd en zoeken
zaterdagavond ons eigen plezier.
Je raad om Amerikanen te lezen zal ik opvolgen voor zoover ik 't al niet gedaan
had, 't zijn nl. de eenige boeken, die hier goed en veel in de bibliotheek zijn (we
hebben immers veel Amerikaansche burgers hier als employee's). Van Lewis had ik
al veel in Holland gelezen, laatst las ik nog ‘Arrowsmith’. Ik vind 't niet zijn
gelukkigste creatie. Heb jij ‘The Tattooed Countess’ van Von Vechten wel eens
doorgehad? Wel aardig.
De prestaties van Mejuffrouw Fannie Hurst kan ik met de beste wil niet
apprecieeren. Alleen geeft 't je een idee, hoe heel anders alles in Amerika is ingericht
op alle mogelijk gebied. Weet je, wie geruime tijd in Amerika heeft gezeten en
waarschijnlijk nog zit: Claartje den Hartog! Die studeert daar aan een of ander college.
Daarvóór heeft ze eerst een tijd bij haar broer gelogeerd en ook allerlei betrekkingen
bekleed voor de pure aardigheid o.a. butler bij een millionairsfamilie. Ze heeft mij
heele geestige brieven over al die avonturen geschreven.
Manlief draaft op 't oogenblik onze logé na. Als verklarende omstandigheid diene,
dat die logé een hond is, een Pekineesje, de eenige rashond alhier, eigendom van een
chef van Eddy, die 3 weken weg is en zijn hondje bij ons besteed heeft. 't Is een heel
gedoe: iedere dag borstelen, om de dag baden, oogjes uitwasschen. Onwijs, mijns
inziens! Maar je kunt zooiets moeilijk weigeren, en ik kan niet anders zeggen dan
dat 't hond zelf werkelijk een aardig beest is. Maar aangezien noch Eddy, noch ik
veel voor hond-adoratie voelen, is 't aan ons niet besteed.
Nieuws heb ik niet te vertellen: na ons Javaverlof hoor je natuurlijk veel over
Friede en entourage. Ik zal haar zeker je groeten doen. Ze heeft nu 2 kinders à 2½
en 1½ jaar, die ze zéér adoreert. Verder kan ik nu niet over haar schrijven, ik heb
haar sinds Januari '28 niet meer gezien en weinig brieven ontvangen, maar áls ze
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schreef, was 't weer dezelfde Friede van vroeger. Maar in een volgend schrijven hoor
je daar méer van.
Nell is verloofd. Leuk! Ze schijnt een jongeman uitgekozen te hebben, die volgens
haarzelf en vele anderen op mijn lieve gemaal lijkt. Wel verwante zielen zijn we
toch, Nell en ik.
En nu maak ik hier een eind aan. Hierbij eenige foto's, die je een indruk geven
van ons huis, de kust achter onze wooning enz. Eddy prijkt op verschillende ervan
in allerlei standen. Hij is veél aardiger nog in werkelijkheid.
Ontvang vele groeten, ook van Eddy, maar speciaal van
je Ine
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak
Balikpapan, 24 september 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Balikpapan 24 September 1930
Beste Menno,
Het is, geloof ik, al meer dan een jaar geleden sinds ik je het laatst schreef, een
belangrijke spanne tijds om zoo plotseling per brief te overbruggen. Ik hoop echter,
dat het mij zal lukken. Jouw brief, welke precies op mijn verjaardag arriveerde, was
ook al in zoo'n aarzelende toon geschreven. Je was nogal bang, dat ik ontstellend
veranderd zou zijn en als een ± onbekend persoon van je brief kennisnemen. Stel je
gerust: ik ben, meen ik, nog vrijwel dezelfde, misschien wel iets veranderd (daarvoor
zit ik ten slotte al weer twee en aan half jaar in de Oost!), maar ik geloof, dat je bij
een plotselinge ontmoeting heusch niet ontsteld achteruit deinzen zou noch bij het
daaropvolgend gesprek droevig denken: ‘Wat is zij veranderd!’ Maar misschien kan
je het zelf het beste opmaken uit dit mijn schrijven.
Ik vond het erg prettig weer eens wat van je te hooren, had inderdaad alle
verwachtingen daaromtrent al opgegeven en schreef je zwijgen toe aan een algeheel
opgaan in je verlooving, die echter, volgens je brief, sinds April ‘Af’ was (overigens
heelemaal geen term voor een brief van jou). Ik kan natuurlijk heelemaal niet zeggen,
dat het mij voor je spijt, omdat ik er heelemaal niets van af weet. Toen je indertijd
over je trouwplannen schreef, vond ik het buitengewoon aardig, dat je er zoo
enthousiast over was en daarom is het voor mijn idee wel heel jammer voor je, dat
het niet doorgegaan is. Ik vond ook altijd, dat jij een heel jonge of een véél oudere
vrouw moest trouwen. Dat eerste was echter blijkbaar een verkeerde opvatting.
Misschien zou je mondeling beter mijn bedoeling begrijpen. Dity schreef laatst al
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dat je met je zuster op een flat ging wonen. ‘Toch niet je ware’ voegde zij er vol
medegevoel aan toe, waaruit ik opmaak, dat zij een aanhangster van de theorie van
het alleenzaligmakend huwelijk is, hetgeen volstrekt niet strookt met mijn meeningen
in deze. Laat ik echter hierbij verzekeren, dat ik persoonlijk vol lof over het huwelijk
ben. Ik ben nog steeds uiterst gelukkig met Eddy, hoewel wij uiterst tegenstrijdige
karakters hebben. Hij is werkelijk allerliefst en ik heb het nog geen oogenblik betreurd,
dat ik de houwelijcke staat heb gekozen. Toch vind ik ongetrouwd zijn heelemaal
niet zoo zielig, een fout, waarin de meeste ‘gelukkig getrouwden’ vervallen. Eddy
zou tenminste alle vrijgezellen tot huwelijken willen dwingen.
Van Dity heb je natuurlijk gehoord over mijn ‘journalistieke’ werkzaamheden.
Het is verbazend aardig werk: ik krijg de telegrammen van Aneta: in Hollandsch,
Fransch, Duitsch en Engelsch en werk dit om in Hollandsche krantenberichtjes. Het
wordt bovendien vrij aardig betaald en het werk is geheel zelfstandig. Niemand
bemoeit zich er verder mee. Het is een aardige tijdvulling ook. Je loopt hier veel kans
om door gebrek aan werkzaamheden zenuwziek te worden, zoodat mijn baantje
daartegen ook goed helpt. Overigens zou ik toch niet door ledigheid vergaan, daar
ben ik veel te actief voor. Tegenwoordig kom ik werkelijk tijd te kort, echter niet
door intellectueele genoegens, want die zijn hier niet. Af en toe lees ik eens een
behoorlijk boek, wat ik toevallig bij iemand zie of waarover ik een recensie heb
gelezen. Alleen op politiek gebied is mijn geest hier verrijkt (dank zij de courant).
Ik zou je b.v.b. een volledig overzicht van den toestand in China kunnen geven met
de namen der generaals en strategische punten (zonder fouten) erbij. Geen verheffende
kennis overigens.
Op tooneelgebied genieten wij van de prestaties der alhierwonende amateurs (ik
speel ook geregeld mee, meestal als jeune permière) en van enkele gezelschappen,
die hier komen (zevende rangs). Zoo hadden wij het ‘Haagsch Tooneel’ (o.a. Chris
de la Mar en Kitty Posthumus), Speenhoff (vreeselijk!) en Else Grassau met Margie
Morris en Adolphe Engers. De laatsten waren heusch minderwaardig.
Dan hebben wij een vrij verdienstelijk amateurs orkest, dat heel aardige avonden
geeft und weiter nichts.
Je ziet veel verheffende afleiding is er niet.
De zegsman van ‘dit overspeligste nest’ had niet geheel ongelijk. Maar het schijnt,
dat het op alle kleine plaatsen in Indië zoo is. Het lijkt ook altijd erger, omdat je
iedereen kent. Want, wie zegt je, dat alle stellen, die bij Trianon zitten 's middags,
elkaars echtgenooten of verloofden zijn? Maar dat weet je hier direkt. In December
gaan wij bij Friede logeeren, een heerlijk vooruitzicht, waar wij alle vier erg naar
verlangen. Zij verwacht momenteel haar derde baby. Wij zijn nog steeds met zijn
tweetjes, aan één kant jammer, hoewel wij het toch geen hopeloos gemis vinden.
Mij dunkt ik heb werkelijk mijn best gedaan met deze brief. Hoor ik nog eens wat?
Heel veel hartelijke groeten van
je Ine
Verleden week kwam je kaart uit Nürnberg, waarvoor mijn dank. Hoe is het toch
met broer Wim? Daar schrijf je niets over.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F
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Briefwisseling Menno ter Braak - Ds J.L. Faber
Menno ter Braak
aan
J.L. Faber (Zutphen)
Eibergen, 1 november 1931
aant.
aant.

Eibergen, 1 Nov.'31
Zeer geachte heer Faber
Zoojuist vond ik in E. de aankondiging van de lezing, die wij destijds in de schaduw
van de Avro afspraken. Heel graag wil ik gebruik maken van Uw vriendelijke
uitnoodiging, om bij U te logeeren en zelfs zou ik de onbescheidenheid nog iets
verder willen drijven, door te vragen, of ik misschien bij U mag (mee) eten op dien
dag. Ik kom n.l. 17.05 in Zutfen aan; zonder Uw tegenbericht ga ik dan maar naar
Uw woning.
M.vr.gr.
Uw dr. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
J.L. Faber (Zutphen)
Rotterdam, 2 januari 1933
aant.
aant.

Rotterdam, 2 Jan.'33
Het zou mij zelf belachelijk in de ooren klinken, dezen brief te beginnen met ‘Zeer
geachte heer Faber’; daarom begin ik ditmaal zonder aanspreektitel. Ik heb [?] het
vervelende gevoel, dat ik iets niet gezegd heb, dat ik mij vast voorgenomen had te
zeggen; maar aangezien ik geloof, dat u den zaak toch geheel begrijpt, kan ik op het
gegeven moment nooit tot het ‘doen van een stap’ komen, in casu een
gelegenheidsgezicht zetten en zeggen: ‘Zou ik u even alleen mogen spreken?’ - In
de eerste plaats moet ik u toch eens zonder omwegen kenbaar maken, hoe
buitengewoon ik uw houding tegenover mij in het afgeloopen jaar heb geapprecieerd.
Dat u mij in uw huis heeft ontvangen, zonder dat ik mij met een officieel woord
geïntroduceerd had, is op zichzelf al een wonder (gegeven de wereld, waarin wij nu
eenmaal leven); maar dat u mij bovendien met zoo duidelijke sympathie hebt
ontvangen (er u b.v. niet aan geërgerd hebt, dat ik zoo nu en dan iets tegen ‘de’
theologen beweer) en daarmee mijn sympathie getoond hebt te voelen, ondanks mijn
algemeene dominees‘haat’ - dat, om kort te gaan, heeft mij bepaald gesteund in mijn
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omgang met Ant. Misschien hebt u zichzelf niet eens gerealiseerd, welk een weldaad
u mij bewezen hebt door mij niet onmiddellijk (zooals de eerst de beste a.s.
schoonvader zou hebben gedaan) naar mijn ‘bedoelingen’ te vragen; door mij,
integendeel, maar gewoonweg rond te laten loopen. Ik heb daardoor in de goede
sfeer geleefd, die ik absoluut noodig had en daarvoor ben ik u oprecht dankbaar.
Ik behoef u dan ook zeker niet meer officieel uw dochter ten huwelijk te vragen;
ik denk, dat u bij de officieele uitdrukking alleen al lacht. Maar niettemin, ik zou
geen practische plannen willen maken, voor u in die plannen te hebben gekend en
de bevestiging te hebben ontvangen, dat u die goedkeurt. Ant heeft destijds met u
over onze verhouding gesproken en ik hoef daaraan dus niet veel toe te voegen; wij
zijn zoo vaag van zins, in den zomer te trouwen. Als u daartegen geen principieel
bezwaar hebt, hopen wij binnenkort die plannen nader uit te werken.
Nogmaals, dit is geen officieele brief, maar voor alles een document van een
dankbaar mensch. ‘Een schoonvader kan alles verpesten’; dat zult u mij zelf toegeven.
Hij kan ook alles in de goede richting sturen; geval ds. J.L. Faber. ik zou alleen bijna
met Ant trouwen om zoo'n schoonvader te krijgen; nu, en daarom alleen doe ik het
niet eens. Ik heb mij niet eerder geuit, omdat ik, voor zoover dat menschelijkerwijs
mogelijk is, verzekerd van mijzelf wilde zijn in alle opzichten (gegeven ook mijn
vorige vergissingen). Het komt er dus toch eigenlijk op neer, dat ik u Ant ten huwelijk
vraag; dat is geen phrase, omdat mij aan uw toestemming ook werkelijk iets gelegen
is.
hart. gr., ook voor de overige familie
Uw toeg.
Menno
Beukelsdijk 143b. R'dam
Origineel: particuliere collectie

J.L. Faber
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Zutphen, 7 januari 1933
aant.
aant.

Zutphen, 7 Jan. '33
Beste Menno,
De aanhef is voor mij misschien wat minder moeilijk dan voor jou. Hij vloeit mij
tenminste nog al gemakkelijk uit de pen.
Je brief heb ik gelezen en een paar dagen bij mij gehouden, alvorens er op te
antwoorden.
Maar ik wil er toch geen Zondag over heen laten gaan, al is wat ik te schrijven
heb alles behalve van gewonen aard.
Het betreft de toekomst van Ant, met wie ik een belangrijk stuk van ons beider
bestaan heb samengeleefd. En dan Mineke als ‘die Dritte im Bunde’. Samengeleefd
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in wederzijdsche genegenheid en onderling vertrouwen, gesterkt door groote
openhartigheid.
Zelf van jongs af aan gewend om eenigen eerbied te hebben voor anderer
overtuiging, heb ik mij daar ook aan gehouden waar ik langzamerhand jongeren om
mij heen kreeg.
Ik voor mij heb mijn Multatuliaansche tijd gehad en dien geheel kunnen uitvieren,
juist omdat men mij rustig mijn gang liet gaan.
Zoo heb ik ongedwongen het waardevolle kunnen vergaren en het waardelooze
over boord gooien.
Niemand heeft mij bij dat belangrijke schiftingswerk gehinderd. Ik heb daar later
een aanwijzing in gevonden hoe te handelen tegenover anderen die in mijn omgeving
opgroeien of zich bewegen.
Vandaar dat ik je zonder eenige voor- of tegeningenomenheid kon ontvangen en
met volle belangstelling je heb gevolgd.
Als er toch iets van vooringenomenheid geweest is, die me over eenigen mogelijken
schroom licht deed heenstappen, dan kwam dat door het nest waar je uitgebroed bent
en waarvan je de veeren wel kwijt bent geraakt, maar dan blijft er toch altijd iets wat
niet van buiten zit.
Je ouderlijk huis in Eibergen heeft mij tallooze keeren geherbergd en altijd was
het mij een vreugde met je Vader te praten over de belangen van Kerk en Staat en
wetenschappelijken arbeid, terwijl je Moeder, wel verre van zoo'n beetje aanvullend
te werk te gaan, onder de gastvrouwelijke zorgen door, haar eigen kijk gaf en
zoodoende mij telkens tot nieuwe verantwoordelijkheid prikkelde, ook in het kleine.
Van al deze goedheden heb ik steeds dankbaar genoten.
Zoo was je mij eigenlijk geen vreemde en is het daaraan dunkt mij mede toe te
schrijven dat je je thuis hebt gevoeld bij ons.
Dat daarbij een zeker percentage van mijn (schoon)vaderlijke eigenschappen aan
je critisch vernuft ontsnapte en je nog al over mij te spreken bent, is een binnenpretje
waard.
Waar ik Ant volkomen meende te kunnen toevertrouwen om zich door eigen
inzicht te laten leiden, ook bij het beantwoorden van de vraag, met wien zij het aan
zou durven om het leven verder op- en uit te bouwen, daar is er voor mij geen enkele
reden om niet te zijner tijd met verlangen jullie plannen te vernemen en in alle
bescheidenheid, gelijk een ouder past, mijn opmerkingen ten beste te geven.
M.a.w. wij zullen je graag in onzen familie-kring opnemen.
Als ik jullie zoo samen zie, dan lijkt het mij toe dat er wel eenige gelukkige
mogelijkheden zijn, waarvan ik hartelijk hoop dat zij even zoo vele werkelijkheden
mogen worden.
Met hartel. groet
J.L. Faber
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
J.L. Faber [Zutphen]
9 januari 1933
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aant.

Rotterdam, 9 Jan.'33
Beste a.s. schoonvader!
Ook deze aanhef is nog niet geheel vrij van storende klankelementen; maar ik wil
niet te voorbarig zijn! Ik dank u zeer hartelijk voor uw brief, waaruit ik heb
opgemaakt, dat wij het vrijwel eens zijn; iets, waaraan ik trouwens niet getwijfeld
had, maar waarvan de schriftelijke bevestiging mij toch bijzonder veel genoegen
doet. Een oogenblik was ik bang, dat ik in mijn brief te veel humor had verschoten
en te weinig gewezen op de ernstige kant van mijn plannen; maar ik dacht wel, dat
u die daar doorheen zou lezen. Nogmaals verzeker ik u, dat ik, zoover dat
menschelijkerwijs gesproken mogelijk is, geloof in mijn gevoelens voor Ant, juist
omdat zij geheel verschillen van mijn vroegere ervaringen op het gebied der (laat ik
maar met één woord zeggen wat twintig dingen omvat) liefde. Een bewijs is mij
daarbij (als ik het noodig had), dat mijn vrienden ook de hare zijn en dat zij haar
waardeeren om haar zelf; zooals ik in alles haar genegenheid voor u begrijp en deel.
Wij hebben gedacht aan den maand Juli voor ons huwelijk, maar voor vaste plannen
voor den zomer terwijl het nog winter is, zijn wij beiden te weinig eerzuchtig.
Misschien wilt u er uw gedachte ook al eens over laten gaan.
M. hart. gr., ook voor de familie
Uw toeg.
Menno t.B.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak en Ant ter Braak-Faber
aan
J.L. Faber [Rochefort]
[Sils Maria, 7 augustus 1933]
aant.
aant.

Lieve Pipa
Aan ommezijde staat een op rijm in de rotsen gebeitelde tekst van Nietzsche; het
doet mij denken aan een gezang, maar dat is zeker een associatie uit domineesland.
Het is hier prachtig. Wij hebben het best.
h.gr. Menno
Dag! Ant
Adres: Hotel Alpenrose Sils Maria (Engad.) tot ± Donderdag
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Johan
Fabricius
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Johan Fabricius
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 16 oktober [1930]
aant.
aant.

Den Haag, 16 october
Zeer geachte Heer,
ingesloten 'n foto, dien ik, indien mogelijk, na gebruik van U terug zou willen
ontvangen. Ik neem aan, dat de volgende biografische gegevens U voldoende zijn:
Geboren te Bandoeng (Java), 24 Augustus 1899, als zoon van den tooneelschrijver
Jan Fabricius. Op veertienjarigen leeftijd kwam ik met mijn ouders voorgoed naar
Europa. Mijn vader vestigde zich te Parijs, maar de oorlog maakte het wenschelijk
om naar het eigen vaderland te gaan. Intusschen had Parijs en de omgang met artisten
mij de eerste kunstontroering geschonken; na nog korten tijd de H.B.S. bezocht te
hebben, meldde ik mij voor de Haagsche Academie van Beeldende Kunsten aan.
Later slaagde ik voor de hoogste klasse der Amsterdamsche academie. In het laatste
oorlogsjaar ging ik als ‘Kriegsmaler’ der Oostenrijksche regeering naar het
Piave-front, leefde 'n half jaar in de loopgraven en publiceerde daarvan enkele
indrukken in De Gids en elders. Het was Johan de Meester, die mij daarbij
introduceerde. Ik schreef twee jongensboeken: Eiko van den Reigerhof en De
Scheepsjongens van Bontekoe en twee tooneelstukken: Dole Wapper en Hans de
Klokkenluider. Het eerste werd onder regie van den thans overleden dr. de Gruyter
opgevoerd in de Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen: het tweede ging in den Haag
bij Het Princessetooneel en Odeon; het werd ook in enkele Duitsche steden gespeeld.
In 1922 vertrok ik naar Zuid-Amerika, zwierf in het binnenland op het grensgebied
van Paraguay, Bolivia en Brazilië en verzamelde daar de stof voor mijn roman Mario
Ferraro's IJdele Liefde. In Europa teruggekeerd wijdde ik mij weer 'n paar jaar geheel
aan het schilderen, tot ik in 1925 de eerste van 'n reeks reizen naar de landen om de
Middellandsche zee begon en mij daarbij bepaalde tot het schrijven van reisschetsen
en zelf-geïllustreerde kindersprookjes. Ik moest, na lang uitstel, in Holland soldaat
worden en schreef naar aanleiding daarvan Het Meisje met de blauwe Hoed, -terwijl
de eerste van mijn Middellandsche Zee-reizen (waarbij ik van kleine Hollandsche
vrachtbooten gebruik maakte) aanleiding werd tot Charlotte's Groote Reis. Thans
werk ik aan 'n nieuwen roman: De Veelbeminde Pipistrello: dit werk is als trilogie
opgezet; ik hoop het eerste deel in het voorjaar 1931 te kunnen publiceeren.
Misschien is dit overzicht U toch nog iets te lang uitgevallen, schrapt U dan maar
wat U minder belangrijk voorkomt; ik geef U plein pouvoir en verblijf na vriendelijken
groet,
gaarne hoogachtend Uw dw.
Johan Fabricius
Origineel: Amsterdam, UB
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Briefwisseling Menno ter Braak Faculteitsvereeniging van Letteren en
Wijsbegeerte Stedelijke Universiteit te
Amsterdam
Faculteitsvereeniging van Letteren en Wijsbegeerte Stedelijke
Universiteit te Amsterdam
aan
Menno ter Braak
IJmuiden, 17 december 1935
aant.
aant.

IJmuiden-Oost. 17-XII-1935
Weledel zeergeleerde heer!
Hierbij heeft ondergetekende: praeses van de Faculteitsvereeniging voor letteren
en wijsbegeerte aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam den eer U uit te nodigen
een lezing voor bovengenoemde vereeniging te houden over de Nederlandse
letterkunde sedert de Wereldoorlog.
Ons bestuur stelt zich voor vier lezingen te doen houden over de moderne
letterkunde n.l. over de Nederlandse, de Duitse (door Dr. [onleesbaar], lector aan de
Sted. Un.), de Franse (door Prof. [onleesbaar]) en de Engelse (misschien dor Prof
van Kranendonck). Deze zouden dan telkens met één week tussenruimte op
Woensdagavond gehouden worden in het gebouw der S.U. te beginnen ongeveer
midden Februari de lezing over Nederlandse letterkunde.
Het zou ons bestuur een grote eer zijn indien gij aan ons verzoek gehoor zoudt
willen geven. In dat geval zou ik gaarne van U vernemen, of tijd en onderwerp U
schikken en welke kosten dit voor ons bestuur meebrengt.
Gaarne U toestemmende antwoord tegemoet ziende, heb ik de eer te zijn van U,
weledelzeergeleerde heer, de dienstvaardige dienaar
[onleesbaar]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Herman de la
Fontaine Verwey
Herman de la Fontaine Verwey
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, [1926]
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aant.

Maandagochtend
Beste Menno,
Dezer dagen werd mij bijgaande uitnodiging ter hand gesteld met het verzoek zoo
mogelijk een kritiek in P.C. te plaatsen. Gezien mijn verregaande incompetentie op
dit gebied ben ik zoo vrij genoemd document aan jou te endosseeren. De reden dat
op kritiek prijs gesteld wordt, ligt in het feit, dat Maria Viola geïnspireerd door haat
tegen de firma Mak, in het Handelsblad een zeer zonderling artikel lanceerde, ondanks
het gunstig oordeel der heeren Havelaar, Veth.Mogelijk vindt je in een [bezoek] aanleiding je - naar ik tot mijn genoegen zag te
Parijs opnieuw gesneden - pen in beweging te stellen.
Overigens als steeds
[t.t.]
Herman de la Fontaine Verwey
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Herman de la Fontaine Verwey
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Hilversum, 4 april 1925
aant.
aant.

Hilversum 4 April '25
Waarde Collega,
Even vóór mijn vertrek had ik vanmorgen het genoegen een telefoonische
vertolking van je briefkaart door den heer Clausen te hooren. Ik kreeg daarvan den
indruk, dat je eenige moeilijkheden gehad hebt met je journalistiek geweten - ten
onrechte geloof ik want het is een onmenschelijke taak te beslissen, welk van twee
verschillende meeningen van verstandige menschen juist is. Wil je echter geacht
worden een eigen meening te bezitten, kies er dan één op goed geluk uit en houdt
daar aan vast - vooral als je merkt dat je mis bent - en iedereen zal je vastheid van
oordeel prijzen. Ter zake echter: dank zij de [onleesbaar] van Jan Bletz is het
geïncrimineerde stuk weggelaten en vervangen door een sussend distichon van
Hendrik, dat als grafsteen op de tragische figuur van Polly kan dienen.
Verder vroeg je het oordeel der redactie over P.W.'s laatste maaksel (als ik het wel
begrepen heb)? Ik heb me er niet mee bemoeid, omdat je persoonlijk voor een
antwoord wilde zorgen. Het is m.i. een uiting van de meest mogelijk
laag-bij-de-grondsche bekrompenheid.
Overigens had je kunnen verwachten, dat deze held je zou kwetsen op de eenige
plaats waar hij je treffen kan. Koester overigens geen al te groote wrok tegen het
genus lieden, waartoe de heer Westerdijk behoort. Zij behooren tot de nuttige
menschensoort op deze wereld en moesten eigenlijk op staatskosten gevoed worden.
Want zij jagen de baantjes op dit ondermaansche en als zij er niet zijn, moeten wij,
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voor de jacht totaal ongeschikten, het doen. Eén detrimente van onze medemenschen
en ons zelf.
Wijders mijn dank voor je [moeite's] de inlichtingen. Glimlach maar valsch en
wellustig in het net van de [Slingerbeek].
Ik volg je spoedig naar Arcadiè
[Vale!]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Herman de la Fontaine Verwey
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Hilversum, 2 augustus 1925
aant.
aant.

Hilversum 2 Aug. 1925
Waarde Collega,
Zoo juist ontvang ik bericht uit Uriage-les-bains dat Harry Hülsmann daar
voorloopig nog zal blijven. We kunnen dus zonder bezwaar de 8ste als uitverkoren
datum behouden. Behoudens tegenbericht verwacht ik je dus Zaterdag a.s. op de
Cruyshoeve, Harderwijkerweg, Laag Soeren. In verband met de afstanden die
sommige leden van het illuster gezelschap hebben af te leggen, leek het me het best
de vergadering tegen 2 uur rond een landelijke lunch te vereenigen. In verband met
je verdere expedities maak ik je er op attent dat logeerruimte aanwezig is.
Vale!
H. de la Fontaine Verwey
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Herman de la Fontaine Verwey
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Laag Soeren, 7 april 1926
aant.
aant.

de Cruyshoeve 7 IV 26
Amice,
Dezer dagen kwam me in de landelijke eenzaamheid je bespreking van Teirlinck's
‘Wonderlijke Mei’ in de laatste ‘Vrije Bladen’ in handen. Evenals de critici in de
andere bladen (o.a. de Gids) is het je blijkbaar ontgaan dat de ‘Wonderlijke Mei’
niet het nieuwste werk van T. is, maar een herdruk van de beste novelle uit zijn eerste,
zeer opmerkelijke bundel ‘De Doolage’ (Krimpen a/d Lek, 1903)-
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Een en ander doet natuurlijk aan de waarde van je bespreking, die ik zeer
waardeerde, niets af; ik wilde alleen pro memorie de opmerking maken.
Met hartelijke groeten -mede namens mijn familie
[t.t.]
Herman de la Fontaine Verwey
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - M. Frenkel
M.B. Frenkel
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
24 december 1933
aant.

24/12-'33
Hooggeachte Heer,
Hierbij zend ik U nog enkele verzen, waarvan wellicht iets kan worden geplaatst
in ‘Forum’.
Hoogachtend,
MB Frenkel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
M.B. Frenkel (Rotterdam)
10 januari 1934
aant.

10 Januari 1934
Zeer geachte Heer Frenkel,
Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat uit Uw collectie verzen het gedicht
Veel kleine waarden ter plaatsing is opgenomen.
De overblijvende gaan hierbij dus terug. Wij hopen op uw blijvende belangstelling
te mogen rekenen.
Met de meeste hoogachting,
namens de redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
M.B. Frenkel (Rotterdam)
11 april 1934
aant.

11 April 1934
Zeer geachte heer,
Hierbij deel ik U mede, dat, van de door U ingezonden copie, het gedicht Belijdenis
wordt overgenomen.
De andere verzen stuur ik U hierbij tevens terug.
Namens de redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Sigmund
Freud
Sigmund Freud
aan
Menno ter Braak
[na 6 mei 1936]
aant.

MAI 1936
ICH DANKE HERZLICH FüR IHRE
TEILNAME AN DER FEIER MEINES
ACHTZIGSTEN GEBURTSTAGES
Freud
Origineel: Literatuurmuseum

Briefwisseling Menno ter Braak - Het
Fundament
Het Fundament
aan
Menno ter Braak [Den Haag]
Amsterdam, 12 februari 1935
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aant.
aant.

12-2-'35
Geachte Heer:
Het Fundament, waarvan wij U tegelijkertijd een exemplaar toesturen, heeft het
plan opgevat in samenwerking met Mr. L. Vooys een nr. uit te brengen gewijd aan
de problemen van het strafrecht. De bedoeling is objektief en zakelijk de wording
en ontwikkeling van de opvattingen over misdaad en straf in Nederland na te gaan.
Daarbij komen dan problemen aan de orde als: generale preventie, misdaad en
reklassering, politieke misdaad, enz.
Speciale klem dachten wij aan dit nr. bij te zetten door er in op te nemen een aantal
getuigenissen van vooraanstaande Nederlandse literatoren, handelende over de vraag:
Hoe staat het met het vrije woord in het klassieke land der vrijheid? Het is de
bedoeling deze centrale vraag aan de orde te stellen zonder vooropstelling van een
partij politiek inzicht.
We stelden ons voor ons te beperken tot een viertal getuigenissen, en wel de heer
Menno ter Braak over: Vrijheid, de heer Maurits Dekker over: Vrijheid en
werkloosheid, de heer Greshoff over: Vrijheid en opstandigheid, de heer Nico van
Suchtelen over: Vrijheid en vrede.
We hopen dat ge bereid zult zijn de hierin aangegeven taak op U te nemen.
Hieronder zijn nog enkele punten aangegeven zoals we ons zouden kunnen voorstellen
dat het onderwerp behandeld werd, zonder U ook maar enigszins te willen verplichten.
Zo ergens, dan is hier volledige vrijheid binnen het raam van het geheel aangewezen.
We verzoeken U zeer dringend dit voorstel in overweging te willen nemen in het
belang der zaak waar het hier om gaat.
In afwachting van Uw antwoord tekenen wij,
Hoogachtend,
Het Fundament
[S. van Praag]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
Schema: De klassieke bodem der Vrijheid.
I. Vrijheid: Algemene kulturele betekenis, kultuur en diktatuur, vrijheid en
leiderschap, enz.
II. Vrijheid en Vrede: Manifest der professoren en de Eerste Kamer, toepassing
dienstweigeringswet, tijdelijke inbeslagname van anti-militaristisch
propagandamateriaal, ter wille van de openbare orde, wet op de
luchtbescherming, vrijheid van getuigen.
III. Vrijheid en opstandigheid: Wijziging kieswet, ambtenaren reglement, de zaak
Liepmann, Laren, verdedigingsrechten der politieke verdachten.
IV. Vrijheid en werkloosheid: Bankgeheim, werkverschaffingsrecht, recht van
politieke werkzaamheid.

Het Fundament
aan
Menno ter Braak [Den Haag]
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Amsterdam, 21 februari 1935
aant.

21-2-35
Geachte Heer,
In aansluiting op ons schrijven van 12-2-35 het volgende:
Het is ons gebleken dat er enig misverstand ontstaan is omtrent de omvang en de
preciese bedoeling van het artikel waarvoor wij U uitnodigden. Ter verduidelijking
delen wij U tans nog mee dat ons voor ogen stond een bijdrage van 1-2 pag., die niet
de bedoeling zouden hebben van een wetenschappelijke analyse, doch veel meer die
van een getuigenis.
Van daar ook dat wij ons tot U wendden als schrijver, als vertegenwoordiger van
het Nederlandse kulturele leven.
Als het mogelijk was zouden wij gaarne Uw bijdrage begin Maart ontvangen.
Wij meenden deze opheldering nog even te moeten geven en tekenen in afwachting
van Uw antwoord,
Hoogachtend,
Het Fundament
[S. van Praag]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G
Briefwisseling Menno ter Braak - Jacques Gans
Menno ter Braak
aan
Jacques Gans
Den Haag, 5 september 1934
Zeer geachte heer Gans
Met dank voor uw brief, en ook voor de zending Marx, die ik in de vacantie ijverig
geëxploiteerd heb. Om eerst daar even over te beginnen: Marx is precies wat ik dacht.
M.i. een scherpzinnige pamflettist, zonder eigenlijk gevoel voor de nuance
(Nietzsche!), handig, au fond een dogmaticus, maar met de flair om dat te verbergen.
Het Communistisch Manifest, dat ik nooit eerder in zijn geheel had gelezen, is in
zijn soort een meesterstukje. In de ‘Deutsche Ideologie’ staan ook veel goede dingen,
maar deze omkeering van Hegel is mij toch telkens te simplistisch. Ik betwijfel verder,
of Marx wel precies begrepen heeft, wat ‘Sankt Max’ met ‘geest’ bedoelt. Natuurlijk
is Stirner het type van den kleinburger, maar was hij ook nog niet iets meer? Het
historisch-materialistische trekt mij als werkwijze aan, maar stoot mij als leer af.
Bovendien: ik geloof niet aan die ‘wetten’ en dat schijnbaar zoo ijskoude dialectisch
verloop van de geschiedenis. Het is evengoed te bewijzen, dat het proletariaat als
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[??] nooit zou hebben bestaan, als Marx het woord ‘[??]’ niet had gecreëerd en
daarmee de parool doorgegeven, dat voor eenige decennia voldoende bezwerende
kracht kom hebben voor het menschdom. In het negatieve geef ik Marx meestal
(natuurlijk?) groot gelijk b.v. waar hij tegen Proudhon of Feuerbach polemiseert.
Uw brief over de emigranten was uitstekend! Geestig en licht verteerbaar en toch
‘betere’ journalistiek. Er staat verder gezet een brief over de Hallen[?], maar hebt u
nog meer gezonden? Ik kreeg verder nog niets.
Uw uitgangspunt voor het Forum-artikel lijkt mij zeer goed. (Titel ook). Hoe
internationaler het verband, hoe beter natuurlijk. De verwaarloozing van het individu
in de collectiv litteratuur, lijkt mij een symptoom van de algemeene verwaarloozing
bij de collectieven van het individueele tout court. De abstractie is hier present, en
de persoonlijke relatie tot de wereld er geweest is.
Wat het voorschot betreft: van Nijgh & v. Ditmar kan ik dat niet vragen, omdat
het stuk nog niet gezet is en formeel nog niet aangenomen. Maar ik kan u zelf 250
francs leenen op 25 Sept.; dan komt mijn salaris los. Mocht u het geld absoluut noodig
hebben voor die datum, dan zal ik probeeren het elders zoolang zelf te leenen. Het
hoeft u geenszins te bezwaren, schrijft u het ronduit. Deze zaken behoren bij bepaalde
aangename relaties geen probleem te zijn, als het geld ergens is.
U kunt brieven voor de krant ook aan mijn adres Pomonaplein 22 zenden!
m.v.gr. ook van mijn vrouw
Uw
Origineel: ?

Jacques Gans
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 20 november 1934
aant.

Den Haag 20 Nov. '34
Laan van N.O.I 147a
Zeer geachte heer Ter Braak,
Hierbij het antwoord op het libel van Dr. Endt. Ik heb er weinig aan toe te voegen,
alleen bewaar me voor dit soort volwassenheid!
Intusschen met vriendelijke groeten, ook aan Uw vrouw
Gans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jacques Gans
aan
Menno ter Braak
Parijs, 21 december 1937
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aant.
aant.

Parijs 21 December '37
18 Rue Monsieur le Prince
Beste Ter Braak,
Rudi van Lier laat mij geregeld je critieken in het Vaderland lezen. Je bespreking
van Van Schendels Grauwe vogels en van Texeira de Pascoaes' Paulus hebben mij
zeer getroffen; vooral de laatste dat bijna een zelfstandig essay over
mystiek-antimystiek geworden is en dat ik ook zonder het boek zelf gelezen te hebben
waardeeren kon. Maar het boek interesseert mij nu ook en als je soms een exemplaar
van die vertaling zou kunnen bemachtigen voor mij, houd ik mij aanbevolen.
Over het onderwerp religie en communisme heb ik voortdurend gesprekken met
Rudi van Lier, min of meer gebaseerd op je Nieuwe Christenen. Ik wil daar niet op
vooruit loopen, omdat ik daar bij het hoofdstuk ‘[Veraart] en het kropgezwel’ op
terug kom.
l'Espoir van Malraux verscheen intusschen, en verleent alle stof om jouw theorie
te bevestigen. De stof, die mijn tegenovergesteld standpunt vertegenwoordigt, wordt
langzamerhand in de landen van Europa uitgemoord en op de binnenplaatsen van de
gevangenissen in Barcelona en Madrid gefusilleerd. In het heele boek van Malraux
wordt angstvallig over deze dingen gezwegen. Geen woord geen zinspeling op de
vermoording van Durutti, Andrés Nin, Marc Rhein enz. Malraux is op zijn beurt
slachtoffer geworden van de partijreligie, ook al tracht hij deze ‘strijd’ te
interpreteeren. Hij bevestigt helaas de indruk, die ik in een gesprek met hem kreeg,
dat hij zijn critisch inzicht volmaakt aan zijn drang tot actie heeft opgeofferd. Passages
uit ‘La Cond H.’ zooals het gesprek met [onleesbaar] te [Hankou], de beste uit het
geheele werk, ontbreken in dit boek volkomen. Het is triest in Malraux een zoo [tam]
offer van het partij jezuïtisme terug te vinden. Spanje bewijst dat het eene jezuïtisme,
het andere nooit overwinnen kan. Daar is juist iets essentieel anders voor noodig.
Het is de vloek van het z.g. anti-fascisme, dat het zich zoo naïef en zonder controle
der werkelijkheid in de armen van het eene jezuïtisme wierp. Op al deze dingen zal
ik uitvoerig in een boekbespreking terugkomen. Het is voor mij duidelijker dan ooit
dat wat de kracht van het communisme uitmaakt, zijn antireligieus element uitmaakt.
Dat in zijn degeneratie vorm van het Stalinisme b.v. alles naar religie stinkt, lijkt mij
dit uitgangspunt te bevestigen. Het is absurd deze twee [onleesbaar] verschillende
dingen met elkaar te verwarren. Het z.g. anti-fascisme is als angstuiting een mystieke
beweging en het is logisch dat het zich vastklampt aan het russische jezuïtisme en
de volksfront-mystiek, die beiden evenwel een abstractie vormen der redelijke
werkelijkheid en als abstractie ook zullen ondergaan. Wanneer je het marxisme, dat
zich er mee bezighoudt de reële factoren in de geschiedenis te scheiden van de
abstracties, ook een religie noemt, dan wordt redeneeren natuurlijk moeilijker.
Ik zal je binnenkort een brochure van Paul Lafargue toesturen om je een
‘heidensche’ kant van het Marxisme onder oogen te geven. Je zou je dat essay een
oogenblik in 't russisch vertaald in millioenen exemplaren verspreid in Rusland
moeten voorstellen.
Ik werk hard aan ‘Tegen den Stroom’ en hoop half Februari klaar te zijn.
Fred Batten schreef mij dat du Perron een aandeel van mij wil hebben. Ik heb het
hem gestuurd, doch voor het geld hier kan zijn duurt een eeuwigheid.
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Indien jij mij dit tientje zou kunnen voorschieten, bewijs je mij een zeer grooten
dienst. Dan zal ik du Perron per luchtpost schrijven, dat hij het bedrag aan jou
toestuurt. Schrijf je mij even of je dit zou kunnen doen?
Je critiek op mijn stuk in Gr. Ned is natuurlijk volkomen juist. Indien ik het bedrag
daarvoor niet meer dan een jaar geleden ontvangen had, zou ik het ook stellig
teruggetrokken hebben. Per drukwerk stuur ik je een fraai stuk ‘Polizeikultur’.
Met hart. groeten ook aan Ant
je
Gans
Origineel: particuliere collectie

Jacques Gans
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 2 november 1939
aant.
aant.

Amsterdam, 2 November 1939
Courbetstraat 17
p/a den heer [Th.] Lehmann
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je brief, waarop ik door de verhuizing - die in de gegeven
omstandigheden lastiger problemen opleverde dan ooit - eerst nu tot antwoorden
kom. Het heeft mij goed gedaan, dat je uit mijn schrijven hebt opgemaakt, hoe weinig
behaaglijk ik mij gevoelde, in den rol, die de laatste jaren mijn deel is geworden. Ik
geloof in geen enkel superieur mensch, doch wanneer ik daar in zou kunnen gelooven,
weet ik zeker, dat de uitvreter het niet is.
Want zelfs als zijn drijfveer nog de minst verwerpelijke is, n.l. de angst voor het
maatschappelijke en hij dus een soort van vluchteling is, dan blijft dit soort vlucht
toch altijd vol inconsekwenties, omdat hij op bepaalde oogenblikken toch weer de
noodige moed dient te verzamelen, om deze vlucht te kunnen blijven voortzetten.
Wanneer hij niet tot het inferieure menschensoort wil gaan behooren, die uit den
nood een deugd heeft gemaakt en daar een soort ‘sport’ in ziet - een andere vorm
van ‘maatschappij’ dus eigenlijk - dan blijven er voor hem, wil hij niet met zichzelf
in den knoei geraken op den duur slechts twee mogelijkheden over: zelfmoord of
terugkeer naar de doodgewone maatschappij. Kort gezegd dus dit; aan den angst
toegeven of hem voor goed overwinnen.
Tijdens ons gesprek heb je mij gezegd: ‘Toen je 21 was, heb je toch een goede
baan gehad, waarom heb je die dan opgegeven?’ Ik heb daarop geantwoord: ‘Daar
heb ik nu spijt van.’ Nog nooit heb ik dat iemand bekend, mijzelf niet eens, maar op
't oogenblik dat het mij over de lippen kwam, voelde ik dat het een zelfoverwinning
was en dus de remedie behelsde. Ik geloof nu nog niet, dat iemand die op een bepaald
oogenblik van zijn leven afkeer of angst voor de maatschappij krijgt een inferieur
wezen behoeft te zijn, wanneer hij daaraan toegeeft. Het lijkt mij, dat hij dit pas
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wordt, wanneer hij uit zijn angst een maatschappij maakt en zich dat bewust wordt,
zonder bij deze nieuwe bewustwording deze ‘andere maatschappij’ te willen
ontvluchten.
Ik heb deze ervaring nu eenmaal en zonder eenige trots gedaan en het resultaat is
dat ik liever naar de gewone maatschappij terugkeer. Dat is alles. En liefst zoo vlug
mogelijk.
Deze uiteenzetting gaf ik alleen nog even als antwoord op je nabetrachting van je
laatste brief. Méral ken ik niet, maar ik vrees dat ik hem niet zoo vermakelijk zal
vinden.
Nu wat het lijstje betreft! Eerlijk gezegd, zou ik werkelijk niet weten, wie ik daarop
zou kunnen zetten. Het aantal menschen in Holland, dat mij zoo nu en dan geholpen
heeft is zéér klein, althans voor zoover het een bedrag in de buurt van een tien gulden
betreft. Het waren Du Perron, Greshoff, Binnendijk, Braat en jij. Ik ken natuurlijk
nog wel andere menschen, maar voor hen is fl 1,- of fl 2,50 al zéér veel geld. Nu je
mij deze vraag stelde, valt het mij op hoe weinig menschen ik de laatste tijd gezien
en gesproken heb. Sinds de débacle met ‘Le Vice’ is dat er niet op vooruitgegaan.
Het bijéénbrengen van een bedrag van fl 150,- zie ik daarom dan ook somber in.
Het is met al dit soort dingen soms toch of iets uit Het Proces van Kafka zich voltrekt.
Nooit weet men zich scherper van den uitweg gescheiden, dan op 't oogenblik dat
hij zich duidelijk voor ons afteekent.
En toch weet ik dat met een minimum van menschelijk geluk over twee weken of
een maand alles op orde kan zijn.
Sprak jij nog met Leopold? Dick Binnendijk zou vandaag met Meulenhof gesproken
hebben en morgen kan ik daar iets van weten.
Met hartelijke groeten en wees er van overtuigd, dat het mij bittere ernst is
je
Gans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gerda Geissel
en grootouders
Gerda Geissel
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Berlijn, 7 maart 1926
aant.
aant.

7.3.1926
Lieber Menno
Für Deine Karte danke ich Dir vielmals. Wir haben den Geburtstag sehr schön
verlebt. Zuerst schreibe mir doch bitte umgehend, wann Tante Treu und Onkel Doktor
silberne Hochzeit haben. Ich hatte es ganz vergessen. Mutti würde Dir auch schreiben,
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aber sie hat in den letzten Wochen sehr viel mit der Hausarbeit zu tun, und hat kaum
eine freie Minute Zeit, sie will Dir aber in den nächsten Tagen schreiben. Wie lange
bist du noch in Amsterdam? Schreibe mir doch gleich über alles Bescheid. Heute
habe ich wieder dolle Kopfschmerzen aber sonst geht es mir gut. Wann kommst Du
denn endlich nach Berlin?
Viele Grüsse und Küsse von
Deiner Gerdel
Viele herzliche [Küsse] D. Else Geissel.
Origineel: particuliere collectie

Gerda Geissel
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 27 september 1928
aant.
aant.

Berlin, den 27.9.29
Lieber Menno!
Was must Du von mir denken, dass ich jetzt erst schreibe? Es war aber nicht böse
Absicht von mir. Die ersten Tage nach meiner Einsegnung war ich krank, und dann
musste ich ungefähr jeden zweiten Tag zum Zahnarzt gehen, ich komme gerade
davon. Du weisst es ja, wie es im Laden ist, mann will immer schreiben und dann
bleibt es immer beim Wollen. Nun danke ich Dir recht herzlich für den schönen
Ring, ich werde ihn immer in Deinem Gedenken tragen. Als ich ihn auspackte, blieb
mir der Atem stehen, denn so einen hätte ich mir im Traum nicht vorgestellt. Du hast
wohl das grosse Los gewonnen, dass Du so spendabel bist? Aber ich kann Dir nur
sagen, dass meine Freude grenzenlos war. Für Deinen lieben Brief danke ich Dir
auch vielmals. Es kam mir ordentlich komisch vor, Du als Pastor, aber trotzdem habe
ich nicht gelacht, sondern im Gegenteil. Die Worte Deiner treuen Freundschaft haben
mir sehr wohl getan, und es ist auch mein innigster Wunsch dass unsere Freundschaft
ewig die alte bleiben möchte. Am liebsten hätte ich das alles gerne vond Dir selbst
gehört, aber das ging ja leider nicht, da Du in der Schule ‘Unsinn’ predigen musstest.
Der ernste Tag ist sehr lustig verlaufen. Opa konnte Gott sei Dank raufkommen
aber trotzdem geht es ihm leider sehr schlecht! In den nächsten Tagen bekommst Du
von uns ein Bild, Onkel Bruno hat welche im Grunewald aufgenommen, da müssen
aber erst Abzüge gemacht werden.
Nun danke ich Dir nochmals vielmals und sei herzlichst gegrüsst von
Deiner Gerdel
Viele Grüsse an Alle.
Origineel: particuliere collectie

Gerda Geissel
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aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Berlijn, 24 april 1937
aant.
aant.

Freundliche Grüsse von hier
Gerda
desgl. Harald Hochhaus
[onleesbaar]
Origineel: particuliere collectie

Gerda's grootouders Geissel
aan
Menno ter Braak
4 januari 1931
aant.
aant.

Pirna/Elbe 4. Januar 1931
Lauterbachstr. 8
Lieber Dr. ter Brak!
Wie ein Meteor sind Sie am Berliner Himmel aufgestiegen und haben uns dabei
unser jüngstes, aber umso lieberes Enkelkind geraubt. Nehmen Sie unseren
groβelterlichen Segen zu diesem Schritte in Empfang. Wir können uns keinen besseren
und lieberen Enkel denken. Vor der endgültigen Entführung sehen wir uns hoffentlich
noch.
Dann, lieber Menno, Sie gestatten uns wohl diese Anrede, haben wir noch eine
Bitte an Sie. Am 28. Januar d[ieses] J[ahres] hoffen wir unsere Goldene Hochzeit
feiern zu können. Der Rest unserer Familie, soweit er nicht in Amerika ist, wird uns
feiern helfen. Da dürfen auch Sie nicht fehlen; es sind die Groβeltern Ihrer Braut,
die Sie herzlichst bitten, nicht nur uns, sondern auch Ihre Braut und deren nächsten
Angehörigen die Feier durch Ihre Anwesenheit zu verschönen. Sie müβten den 27.
Januar abends hier in Pirna eintreffen und allerdings einige Tage hier bleiben. Geben
Sie uns bitte so bald wie möglich Nachricht, ob und wann Sie hier eintreffen und
seien Sie herzlichst gegrüβt
von
Ihren Geissel u[nd] Frau
alias Groβeltern
Origineel: particuliere collectie

Gerda's grootouders Schulz
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aan
Menno ter Braak
24 januari 1931
aant.
aant.

Berlin, d.24.1.31.
Lieber Menno!
Herzlichste Glückwünsche zu Deinem Geburtstage, aber nicht nur dazu, sondern
auch für Dein weiteres Blühen und Gedeihen!
Dein neues Lebensjahr wird sich anders gestalten wie bisher, doch hoffen wir und
haben die feste Zuversicht, daβ Ihr beide, Du lieber Menno, und Gerda, das Leben
schon meistern und in gegenseitiger Liebe und Fürsorge auch glücklich sein werdet,
und so sehen wir Eurer Vereinigung, wenn dieselbe uns auch etwas schnell kommt,
mit Ruhe entgegen und erbitten vom Schicksal das Beste für Euch.
Verlebe das letzte ‘einsame’ Wiegenfest recht angenehm, wir werden an Dich
denken.
Mit vielen Grüβen
Dein zukünftiger Opa und Tante Malchen, die eigentlich doch Oma ist.
Beste Grüβe Deiner Familie.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Else
Geissel-Schulz
Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 13 november 1930
aant.
aant.

Berlin, den 13.XI.30.
Lieber Menno,
Nun wird es aber wirklich die höchste Zeit, daβ ich Dir antworte. Zunächst danke
ich Dir herzlich für Deine Glückwünsche zu meinem Geburtstage. Ich habe [m]ich
wirklich sehr zu Deinem Brief und Gedenken für diesen Tag gefreut. Hoffentlich
gehen Deine guten Wünsche in Erfüllung und das neue Jahr bringt bessere Zeiten.
Wie unsere Wirtschaftslage in Deutschland ist, ersiehst Du wohl aus den Zeitungen.
Wenn man nur wüβte, wann endlich diese Not ein Ende hat. So schlimme Zeiten
hatten wir doch noch nie. Und wenn es auch Millionen von Menschen slecht geht
so ist es doch kein Trost. Mein Geschäft möchte ich am liebsten verkaufen, ich fürchte
nämlich, es wird noch slechter, und dann sitze ich ganz fest. Aber erstens verkauft
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es sich jetzt sehr schwer, da niemand Geld und Mut hat und zweitens weiβ ich auch
nicht, was dann anfangen. Und irgend etwas muβ ich mich zuverdienen. Das erfordern
unsere Finanzen. Da ist nun guter Rat teuer. Aber es heiβt eben abwarten und
aushalten.
Nun wollen wir uns erst mal über Deinen Besuch unterhalten. Wir hoffen alle
ganz bestimmt auf Dein Kommen und selbstverständlich kannst und muβt Du bei
uns wohnen. Vorausgesetzt, daβ Du mit unserem Bohèmdasein zufrieden bist. Du
weiβt ja, wie sich unser Leben abspielt und wir mehr im Laden als zu Hause sind.
Gerdel kommt um 5 und Hilde um ½ 6 nach Hause. Aber durch die Feiertage haben
wir ja mehr freie Tage. Du bist mir also herzlich wilkommen, schreibe doch bitte
mal, wann Du zu kommen denkst und bis wann ungefähr. Ende Januar haben nämlich
meine Schwiegereltern goldene Hochzeit und von da sollen wir alle nach Pirna
kommen. Das wird natürlich nicht gehen, aber zwei von uns werden wohl doch
fahren. Ich möchte nur ein Bissel Bescheid wissen und danach disponieren.
Deine Antwort betreffs Gerdel habe ich mit groβem Interesse gelesen. Ich bin sehr
Deiner Meinung und werde auch über diesen Punkt noch mündlich mit Dir plaudern.
Gerdel war ja noch sehr jung als sie sich für den Mann entschied, bestimmt hat sie
ihn sehr gern, aber ich zweifle doch sehr ob sie heut noch genau so denkt. Junger
Wein will gären und so ist es auch bei Gerda. Mit der Zeit sieht sie doch wohl vieles
in anderem Lichte, aber ich stehe auf dem Standpunkte, daβ jede Beeinflussung
schädlich ist, sie muβ selbst durch Erfahrung wissend und reif werden. Doch das
Thema ist so vielseitig, daβ ich lieber mündlich davon reden möchte. Erwähne auch
Du bitte nichts in Deinem nächsten Brief davon.
Nun muβ ich schlieβen. Habe allerlei zu tun. Gib bald Bescheid und sei herzlich
gegrüβt
von Deiner alten
Else
Viele Grüsse auch an Truida von uns dreien
Origineel: particuliere collectie

Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak
26 november 1930
aant.
aant.

d.26.XI.30.
Lieber Menno,
Damit Du wenigstens Bescheid weisst will ich Dir schnell schreiben. Ich hatte in
diesen Tagen wenig Zeit denn jetzt kommen die Weihnachtsbestellungen u.s.w. Mit
Deinem Kommen am Sonnabend den 21. sind wir natürlich einverstanden nicht aber
mit Deiner Abreise am 27. Das gibt es ja garnicht, denn dann kommen ja gerade die
Tage, an denen wir frei haben und ungestört zusammen sein können. Bis zum heiligen
Abend ist doch sicher viel zu tun, am Sonntag den 21. sind die Geschäfte auch von
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2-4 auf, da müssen wir aber auch hin. Aber wir haben dann den ganzen Vormittag
und Abend für uns und wenn Du Sonnabend vorher ankommst, bist du am anderen
Tag nicht gleich allein. Darum passt uns die Sonabend für Dein Kommen besonders
gut. Du kannst Dir ja dann in diesen Tagen den Weihnachtsrummel in Berlin ansehen
und ein wenig Berlin unsicher machen oder Du leistest mir im Laden Gesellschaft
ganz wie Du willst denn vor dem Fest ist unsere Zeit sehr knapp. Aber dann kommen
die beiden Feiertage, die Sonntag und Neujahr, da sind wir ganz zu Hause. Und
darum musst Du unbedingt bis nach Neujahr bleiben und auch Sylvester miterleben.
Zu einem deutschem Weihnachtsfest gehört auch Sylvester. Und Menno, eher lassen
wir Dich nicht fort; danach musst Du Deine Zeit inrichten. Wenn Du Deine Zeit
nicht länger nehmen kannst, dann komme lieber zwei Tage später und bleibe länger,
aber auch keinen Fall vor Neujahr abreisen. Am besten ist es Du kommst am [20]
und bleibst über Neujahr. Gib mir bitte recht bald Antwort. Bin sehr in Eile darum
für heute Schluss. Herzliche Grüsse auch an Truida
Deine Else
Origineel: particuliere collectie

Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Berlijn, 17 december 1930
aant.
aant.

d.17.XII.30
Lieber Menno,
Wir erwarten Dich also am Sonntag früh, Gerdel wird Dich morgen 7.23 am
Bahnhof Friedrichstr. am Zug erwarten.
Nun glüchliche Reise und auf frohes Wiedersehen. Dir und Truida viele Grüsse.
Deine Else Geissel
Origineel: particuliere collectie

Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Berlijn, 20 januari 1931
aant.
aant.

Lieber Menno,
Mit gleicher Post schicke ich eine kleine Warenprobe an Dich. Sie enthält eine
Waffel und zu dieser Waffel bitte ich Dich mir ein sogenanntes Waffeleisen zu
besorgen. Man soll es in Holland in fast jedem Eisen- oder Haushaltladen bekommen.
Ich bin darum sehr gebeten worden es an Dich zu schicken und Du tätest mir damit
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einen Gefallen. Also bewaffne Dich mal mit dieser köstlichen Waffel und [versuche]
Dein Heil. Du wird es sicher richtig machen und dann schicke das Eisen auch als
Wareprobe sofort an meine Adresse. Schreibe auch, was es kostet, denn der gute
Mann muss es natürlich auch bezahlen. Bei dem Päckchen darf aber nichts
Geschriebenes beiliegen.
Wie steht es denn mit Deinen Papieren? Die brauche [ich] sehr denn Gerdas Pass
muss ihrer Staatsangehörigheit wegen auch nach Holland geschickt werden, aber
erst müssen alle Papiere hier sein. Und wenn es nicht zeitig [xxxx] dann kann sie
am 28 Februar nicht über die Grenze. Du musst auch eine einwilligung Deiner Eltern
haben. Und Eile Antwort.
Ja Menno, verloben ist schneller als heiraten. Dir und Truida viele Grüsse von
deiner ‘Schwiegermutti’ Else.
Origineel: particuliere collectie

Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak
25 januari 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

d.25.I.31
Lieber Menno
dieses Mal nun kommen meine Glückwünsche an Deinem Geburtstag ganz
besonders herzlich. Mögen sich alle Deine Wünsche erfüllen und Dir Dein neues
Lebensjahr und die Zukunft nur Glück und Sonne bringen und Du und Gerdel ein
restlos glückliches Ehepaar werden. Alle meine guten Wünsche sind mit Euch. Nur
noch ein viertel Jahr, dann habt Ihr alle Trennung hinter Euch und Gerdel ist Deine
leine Frau und eine richtige Holländerin. Gewiss wird sie auch Heimweh nach hier
haben, aber ich denke bestimmt, dass Eure beiderseitige Liebe so gross ist, dass sie
das auch überwindet und dann hat sie ja die frohe Aussicht auf die Reise nach hier
in den Sommerferien. Das ist sehr lieb von Dir, Menno, dass Du im Sommer mit
Gerdel auch nach hier komen willst, da wird uns der Abschied nicht so schwer. Ich
wollte Dir am morgen eine ‘Salami’ schicken, bekam aber gestern abend überall nur
ganz lange Würste, und die kann ich nicht als Päckchen schicken. Leider konnte ich
nicht in die Stadt gehen und wo anders nach fragen, meine Zeit war nur kurz, wir
fahren doch am Dienstag nach Pirna und da gibt es noch viel zu erledigen. Stelle Dir
vor, Frl. [Hincke] will verkaufen, wird das nicht [xxx] werden? Na, es wird schon
mei werden, [nun] vorher keine Aufregung.
Und nur lass Dir noch einmal alles, alles Gute wünschen, ich werde morgen an
Dich denken und Deine gedanken werden wohl auch bei uns sein. Verlebe Deinen
letzten[?] Jungegesellen Geburtstag voller Hoffnungen und Freude auf eine frohe,
glückliche Zukunft und freue Dich Deines Glückes.
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Mit vielen herzlichen Grüssen
Deine Schwiegermama Else
Wie steht es mit dem [xxxxx]? [xxxxx] Truida. Die Salami folgt noch.
Origineel: particuliere collectie

Else Geissel-Schulz
aan
Menno ter Braak
10 maart 1931
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

den.10.3.31
Lieber Menno,
von Tag zu Tag verschob ich das schreiben an Dich, gestern wollte ich es ganz
bestimmt tun, aber da ich noch gar keine Nachricht von Gerdel und van Dir hatte,
war ich nur unruhig. Heute endlich kamen nun Gerdels Karten an und ich sehe daraus,
dass es Dir wieder besser geht und Gerdel gut angekommen ist. Sie hat ja wirklich
einen wundervollen Emppfang gehabt, so dass ihr die Traurigkeit wegen Deines
[Fxxxx] sicher etwas genommen war. Na, Du kannst Dir wohl denken wie untröstlich
sie war als sie von Deiner Krankheit las und Dein Telegram kam. Doch nur ist alles
gut, Ihr beide hat Euch und die Stunde [xxxx] ist sicher schon doppelt und dreifach
nachgehollt!!
Heute vormittag war ich auf den Standesamt, Eure Trauung ist nun am Donnerstag
den 9.4 um 1 Uhr vormittag. Die Vormittagstunden waren schon alle besetzt und ich
denke auch, die Zeit passt so am besten. Es tut mir selbst sehr leid, dass Ihr [xxxx]
noch[?] einen ganzen Tag langer warten müsst, aber durch die Freitage ist es wirklich
nicht anders möglich am 3. Freitag muss ich im Geschaft sein und dann kann man
ja auch infolge der Freitage[?] nichts vorher besorgen und [xxxx].
Doch nun kommt die Feier selbst und das ist das schwierigste Teil: Menno, ich
war einfach sprachlos über Deinen Brief, und Deine so [treue] Fürsorge. Du bist
wirklich eine gute Seele und ich glaube wirklich, ich kann mit meinem Schiegersohn
zufrieden sein. So sehr ich mich über Deine Hilfe frohe und danke, so sehr bedrückt
mich auch die Gedanke, - jetzt ist der Brief 1 ½ tage liegen geblieben, immer kam
[xxx] dazwischen.- Gedanke dass Ihr die ihr als [xxx] [xxx] geben sollst. Heute abend
muss ich noch mal mit [xxx] sprechen, in den letzten Tagen war es nicht möglich,
da abends wenn wir hinkamen, [xxx] oder andere Störungen waren. Ich wünschte
ich konnte Euch den Hochzeitstag von mir allein aus feiern, ohne meinen Vater
fragen zur mussen. Ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben dass er die Hochzeit
[xxx]ausrichtet denn wenn er [xx] gerade jetzt mehrere Tausend Mark für das Haus
ausgeben muss, so wird er vielleicht auch noch etwas mehr [xxx]. Wenn ich heute
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bestimmten Bescheid haben solle, so schreibe ich gleich, damit Ihr sofort [xx] alles
steht, wenn Ihr nach Tiel geht. Sollte ich keine Antwort bis dahin geben so kannst
Du vielleicht auf alle Fälle mit Deinem Onkel sprechen, definitiven Bescheid kannst
Du ihm dann ja jederzeit geben. [xx] es ist doch grässlich, dass so viel vom Geld
abhängt, wie viel [xxx] konte dann oft ale sein.
Besprich doch mal alles mit Gerdel [xxxx], ich freue mich nämlich sehr dass Deine
Mutter nach Berlin kommt und möchte sie auf keinen Fall missen. Wann werden
den alle kommen und wer? Wir müssten das ja auch wissen, damit wir uns mit
unserem eventuellen Verwandten, die können danach [xxx], da nur 18 Personen bei
[xxx], im Esszimmer sitzen können. Du und Wim, Ihr könnt unter schlafen und 2
Personen können bei mir wohnen, wenn Gerdel nachher weg ist mit jemand. Wir
sind ja leider mit dem [xxx] [xxx] und hoffentlich ist es deine Mutter nicht zu
ungemütlich. Aber ich werde scjon mein möglichstes tun um es ihr und deinen
Schwestern recht gemütlich zu machen. [xxx] Ihnen nur immer unser Bohemeleben
sonst bekommen sie einen Schreck wenn sie hier sind. Aber nach[xx] habe ich auch
mehr [xx] und dann kann ich mich [xxx] ofter im Laden vertreten damit ich zu hause
bleiben kann. Sie macht ihre [xxx] recht[?] gut. Nun schreibe mir nur auch recht bald
wie die Reise und Wohnpläne [gexxx] sind und wer aller kommt und wann. Ich gebe
du auch so schneel wie möglich Bescheid.
So, nur ist auch dieses schwierige Thema behandelt, dieser Brief fiel mir sehr
schwer und es bedrückt mich auch noch dass nicht alles geklärt ist und Ihr vieleicht
wie[?] [xxx] sein müsst. Dass Du es gern [xxx], davon bin ich überzeugt, aber das
es mir peinlich ist, müsst Du auch verstehen. Doch Gerda möchte auch Hochzeitstag
nicht ganz ohne Feier verleben. Wir wollen nur den Daumen kneifen dass alles recht,
recht gut wird. Heute in 4 Wochen ist die feierliche Handlung schon vorbei und Ihr
seid Mann und Frau.
Bist Du sehr froh dass Gerda bei Dir ist? Sie schreibt ja sehr selig und ich wünsche
Euch vor ganzem Herzen alles Glück, dass eine Mutter nur wünschen kann. Wenn
doch Rotterdam nicht so weit wäre das macht mir oft sehr treurig, glaube mir, es fällt
mir sehr schwer, gerda so weit und so schnell [xxxx], aber Ihr Glück [xxx][xxx][xxx].
Nun will ich noch einige Zeilen an Gerda selbst schreiben, sonst ist sie raurig.
Wurde nicht wieder krank. Du hast uns einen schönen Schreck angejagt.
Zum Schluss viele Grüsse von Deiner Schwiegermama, gename[?] Else.
Der Standesamtbogen soll vom [xxx] gestempeld werden sein und dann schickt ihn
mir ein, der Standesbeambte will ihn bald haben.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - J. van
Gelderen
Menno ter Braak
aan
J. van Gelderen (Hilversum)
Den Haag, 13 Februari 1934
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aant.

Pomonaplein 22 den Haag. 13 Febr.1934.
Hooggeachte Mr. van Gelderen,
Hierbij stuur ik U een van de drie ingezonden gedichten weer terug.
‘Brood en Spel’ en ‘De deftige disselaars’ worden geplaats[t] en wel vermoedelijk
in het Maartnummer.
De redactie hoopt zeer op Uw verdere belangstelling te mogen rekenen.
Namens de redactie
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gerhard
Gerdes
Gerhard Gerdes
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 19 april 1935
aant.

19 April 1935
Zeer geachte heer ter Braak,
Ik heb de eer U hierbij aan te bieden een door mij geschreven satyre op filmgebied
met beleefd verzoek mij te willen berichten of deze in aanmerking kan komen voor
opname in het onder Uwe redactie staande maandblad ‘Forum’.
U zult U terecht afvragen, waarom het maandblad de ‘Filmliga’ het artikel niet
plaatst, daar dit toch meer op haar terrein ligt. Ik heb het echter niet eens ter plaatsing
aan de ‘Filmliga’ aangeboden, omdat het mij wil voorkomen, dat dit blad zich
gedurende het laatste jaar, blijkens haar inhoud, in geenendeele meer bekommert om
dingen, die met de film te maken hebben, maar alles in het werk stelt om het woord
‘onafhankelijk’, dat op haar titelblad voorkomt tot een aanfluiting te maken door
stupide artikelen over hersenschimmen als b.v. de ‘regeneratie’ van de Amerikaansche
film en het ‘met belangstelling’ volgen van de ‘ontwikkeling’ (sic) van de
Nederlandsche filmindustrie. Men zou er om lachen als het niet zoo treurig was.
Een gunstig antwoord Uwerzijds tegemoet ziende aangaande ingesloten artikel,
teeken ik
Hoogachtend,
Gerhard Gerdes
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J. Giroldi

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Menno ter Braak
aan
J. Giroldi (Amsterdam)
Den Haag, 11 april 1934
aant.

Secr. ter Braak Pomonaplein 22 den Haag
11 April 1934
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie deel ik U mede, dat van de door U ingezonden verzen, het
gedicht ‘Meretricula’ geplaatst wordt.
De andere copie stuur ik U dus hierbij terug.
De redactie hoopt zeer op Uw verdere belangstelling voor het tijdschrift.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Anthony
Gishford
Anthony Gishford
aan
Menno ter Braak
Den Haag [1932]
aant.
aant.

[20] [onleesbaar] [32]
Dear Mr. ter Braak,
I wonder if you ever received a letter I wrote you about three weeks ago? Anyway
- I am writing again now because it seems to me more than likely that I sent it to a
wrong address.
Although it can no longer be arranged through the medium of Miss. de Roos, I
hope it may yet be possible for us to meet again and renew our very brief
acquaintanceship of last March. If you are likely to be in the Hague at all soon and
could spare time to see me, will you let me know? Or if not, may I perhaps come
and see you in Rotterdam?
I don't know how much longer I shall be staying in Holland, but I should hate
leaving it without having seen ‘the Dutch Huxley’ face to face more than once!
Yours Sincerely
Anthony Gishford
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - E.P.
Goldschmidt
E.P. Goldschmidt
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, [januari 1925]
aant.
aant.

Waarde Ter Braak
Hierbij bericht ik je allereerst dat onze pogingen om te komen tot een
Studentenvereeniging voor den Volkenbond tot nu toe groot succes hebben, o.a. is
de rector van het ASC. Maasland tot de commissie toegetreden. Donderdag 22 Januari
hebben we de laatste commissievergadering (hierna, begin Februari, zal te Utrecht
tot de definitieve stichting worden overgegaan).
In de P.C. van 24 Januari moet een flink bericht komen te staan, onder de rubriek
‘Studentenvereenigingen’. Zou jij ervoor kunnen zorgen, dat dat stuk nog wordt
opgenomen, als ik het Donderdagmiddag om 6 uur bij Clausen breng? (Vroeger
bezorgen kan ik niet, want we moeten eerst de laatste commissievergadering
afwachten en de commissie kan ook niet eerder bijeenkomen.) Zou je je verder enorm
verdienstelijk willen maken door in het ‘Hoofdartikel’ van dezelfde P.C. naar 't stuk
te verwijzen?
E.P. Goldschmidt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Chr. de Graaff
Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 13 april 1927
aant.
aant.
aant.

13 April 1927
B.M.
Voel je er misschien iets voor in het Handelsblad een artikel te schrijven over de
film conferentie? Onze Arnhemsche correspondent zou dan voor beknopte verslagen
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van de lezingen kunnen zorgen en jij - à raison de... - voor een samenvattende
beschouwing. Maar het is journalistiek. Daarom moet ik je vragen het niet àl te
moeilijk te maken en er vooral voor te zorgen dat wij je bijdrage zoo spoedig mogelijk
(liefst niet later dan één dag na de conferentie) kunnen plaatsen.
Lengte en wijze van onderteekening of anonimiteit laat ik aan je over. Zou je mij
even p.o. willen antwoorden?
Met hartelijke groeten
tt.
Chr. de Graaff
P.S. Graag zou ik ook van jou een bespreking hebben van de film demonstratie op
Vrijdag middag.
Misschien zou je je daarover met onzen correspondent Vergouwe willen verstaan.
Hij kan dan ook zorgen voor snelle verzending van je kopy.
Tenslotte nog dit:
Als 't mogelijk is zou ik graag van te voren een uitreksel uit je lezing over de
grondslagen der filmaesthetiek ontvangen. (Kan ook worden gehonoreerd.) Dat is
toch het voornaamste onderwerp, dunkt me, en ik zou dat graag duidelijk in de krant
hebben.
Het wordt natuurlijk niet voor Zaterdag morgen geplaatst.
Bij voorbaat mijn dank
dG
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 19 april 1927
aant.
aant.
aant.

19 April 1927
B.M.
Dank voor je toezegging! De correspondent, Vergouwe, zal met een enkel woord
melding maken van de film demonstratie, maar heeft daar natuurlijk (?) geen kijk
op. Dus als 't wat is, dan zou ik graag willen dat je er nog op terug kwam. En
misschien zou jij ook de ‘algemeene nabespreking’ samenvattend willen behandelen.
Anders wordt dat allicht een onoordeelkundig relaas van een uiteraard verwoed debat.
Ik zal den correspondent schrijven dat hij daarover nog met jou overleg pleegt.
Ik wilde die conferentie n.l. graag zoo goed mogelijk in de krant hebben. Zooals
je weet hebben wij alleen P.K. voor de film, dien men (onder ons gezegd terecht)
verwijt, dat hij geen oog heeft voor de ‘kunst in de film’.
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De moeilijkheid is, er iets op te vinden. Het is lastig (en onbillijk) twee menschen
resp. luchtig en ernstig over bioscoop te laten schrijven. Maar het ‘Hbl.’ voelt wel,
dat er iets voor de ‘artistieke’ film moet worden gedaan.
Vandaar mijn verzoek, Het resumé van je lezing krijg ik dus nog? - Het loon zal
zijn weg naar Eybergen wel vinden.
Hartelijke groeten
tt
Chr. de Graaff
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 2 september 1929
aant.

2 Sept. 1929
Beste Menno.
Dank voor je hartelijken brief. Om je de waarheid te zeggen geneerde ik mij nogal
voor mijn bespreeking ‘in Volkstoon’. Het deed mij des te meer genoegen, dat je er
tevreden mee bent.
Ik kan, helaas, niet zeggen dat mijn vacantie mij veel goed heeft gedaan. Allerlei
oude misère is er in dien rusttijd los gekomen. Misschien zal mettertijd blijken, dat
dit uit-zieken noodig en nuttig is geweest.
De schrijverij is er intusschen jammerlijk bij ingeschoten. Maar ik geef den moed
nog niet op. Ik vind 't misdadig neerslachtig te zijn en 't wordt hoog tijd dat ‘een
ander mensch’ word.
Hartelijke groeten en veel succes
tt [Beer]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 17 oktober 1929
aant.
aant.
aant.

17 Oct. 1929
Beste Menno,
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Dick schreef mij, dat hij je eenige van mijn duitsche kronieken had gestuurd voor
een keuze voor ‘Erts’ met een aanbeveling voor het stuk over ‘Im Westen Nichts
Neues’. Nu heb ik al een heelen tijd geleden de Erts-proef van mijn versjes [gekregen],
maar nog geen proef van een essay.
Hoe zit dat? Heb je 't niet genomen? Maar ik onderstel, dat je mij in dat geval wel
om een àndere bijdrage zou hebben gevraagd. Graag zou ik dat even hooren.
En dan nog iets. Joris Ivens zei mij, dat je slecht te spreken was over 't gelijktijdig
verschijnen van onze interviews.
De zaak is, dat ik al meer dan een maand lang op Joris ‘loerde’ die telkens uitstelde.
Toen 't eindelijk zou doorgaan vertelde hij mij dat hij met Franken juist door jou was
geinterviewd. Ik zei toen: dan doe ik 't niet òf tegelijk met de N.R.C. Ik had ook een
paar dagen eerder mijn interview kunnen plaatsen maar wilde dat niet tegenover jou.
Ik sta op 't standpunt, dat de plaats voor de filmkunst onder de dagbladzon,
waarvoor ik zelf een paar jaar heb gewerkt en tegen zure gezichten van X.Y.Z.,
[onleesbaar] (en zeker voor jou, niet broodgedwongen journalist) van meer belang
moet zijn dan primeur-jacht en ik ben altijd bereid overleg te plegen, waar dat ideeële
belang kan worden gediend.
Enfin, je zult zelf gauw genoeg de verhouding tusschen ideaal en journalistiek
ontdekken. 't Is een repeteerende breuk!
Ik hoop van je te hooren dat wij het eens zijn.
Hartelijke groeten
tt Beer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - D.A. de Graaf
Menno ter Braak
aan
D.A. de Graaf (Zeist)
Den Haag, 10 April 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag 10 April 1935
Zeer geachte Heer,
Onze belangstelling is universeel en dus stellen wij ook belang in alle onderwerpen
door U opgesomd. Het hangt er maar vanaf, hoe ze behandeld zijn. De ingezonden
gedichten kunnen wij tot onzen spijt niet geschikt achten.
Met de meeste Hoogachting,
voor de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A. Greebe jr.
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Menno ter Braak
aan
A. Greebe jr.
Den Haag, 19 februari 1939
aant.
aant.

19.II.'39
Zeer geachte Heer Greebe
Vriendelijk dank voor Uw brief en ingesloten copij brief Jacques Perk. Hij lijkt
mij niet zonder belang; een klein fragment ervan werd gepubliceerd in Den Gulden
Winckel, maar niet het belangrijkste deel.
Het leek mij het beste, de copij op te zenden naar den heer Stuiveling, die op dit
gebied expert is. U zult van hem dus wel nader horen.
m.v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.B. Greeve
J.B. Greeve
aan
Menno ter Braak
[na 7] oktober 1938
aant.

Zeer geachte Heer ter Braak,
Hartelijk dank voor uw vriendelijk schrijven d.d. 7/dezer met daarin [vervatte]
bestelling, welke inmiddels is uitgevoerd. Wat uw opmerking aangaat over een
mededeeling te doen in Het Vaderland, deze is natuurlijk volmaakt juist. Omgekeerd
had ik van mijn kant niet veel zin in het formeel plaatsen van een advertentie, omdat
me dat in elk geval geld zou kosten hetgeen ook alweer niet de bedoeling is. Maar
de laatste flacons van Jarry's pittig wijntje kunnen rustig blijven liggen, het blijkt er
een te zijn dat met de tijd niet zoo gauw verschraalt.
Wat uw betaling aangaat, ik heb, particulier althans, geen giro. Om u nu geen
overlast te bezorgen, lijkt 't me 't best - beter dan een postwissel - dat u me 't bedrag
in postzegels insluit. Van mijn kant hierbij [vergoeding] voor andermaal veroorzaakte
portokosten, niet noodig is 't u er voor te laten opdraaien dat ik geen rekeninghouder
ben.
Nog iets tot slot wat u als een der weinige ‘amis du père Ubu’ mogelijk belang
inboezemt (voorzoover 't niet al bekend is): het heeft geen haar gescheeld of het (toch
al ongewone) getal van drie bewerkers was tot een kwartet uitgedijd. De Fransche
uitgave (Fasquelle 1922) bevat namelijk nog een Onthersen lied (La chanson du
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décervelage) waarvan wij de verdietsching aan Slauerhoff opdroegen. Ongetwijfeld
moet dit hem wel hebben gelegen, maar door zijn langdurige afwezigheid ter zee als
anderszins is hij met het ding nooit voor den dag gekomen. (Als anderszins: eens,
meen ik, is hij met een in alle haast in elkaar gesloddervost product komen aanzetten,
dat niemands goedkeuring weg kon dragen, ook de zijne niet.) Tenslotte werd de fa.
Emmeringe oproerig en Ubu verscheen zonder het Onthersen lied. Mochten de met
Slau's nalatenschap belastte personen onverhoopt een welgeslaagd concept ervan
alsnog zullen aantreffen. Dat zij het dan in zijn afzonderlijke onbegrijpelijkheid niet
mogen verwaarloozen, is mijn wensch, het behoort bij Ubu.
h.g.
J.B. Greeve
Origineel: De Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ernst
Groenevelt
Menno ter Braak
aan
Ernst Groenevelt
Den Haag, 16 oktober 1934
aant.

Den Haag, 16 October 1934.
Den Weledelgeb. Heer
Ernst Groenevelt,
p/a Red. De Avondpost,
Spui,
's-GRAVENHAGE.
Weledelgeboren Heer,
Wij doen U ingesloten toekomen den tekst van een enquête, dien wij tevens aan
verschillende andere vooraanstaande figuren op letterkundig gebied hebben gezonden.
Gaarne vestigen wij door deze regelen nog even Uw bijzondere aandacht op deze
enquête; wij zullen Uwe medewerking, waarvan het welslagen van deze poging mede
afhankelijk is, zeer op prijs stellen.
Hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Ernst Groenevelt
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Den Haag, 19 oktober 1934
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag
Van Stolkweg 16
19 Oct. 34
Weledzeergel. Heer
Dr Menno ter Braak
Kunstredactie van Het Vaderland
Den Haag
Waarde collega
Hoe interessant ik ook de voorgenomen enquete vind, en hoe mij ook de
beantwoording der gestelde vragen ook tegenlacht, toch meen ik meer in den geest
van de Directie van het dagblad waaraan ik verbonden ben, te handelen, door afzijdig
te blijven.
Beschouw het uitblijven van mijn antwoord dan ook alleen uit, [onleesbaar] te
begrijpen, zakelijke overwegingen.
Met belangstelling zal ik het verdere resultaat van de enquete volgen.
[onleesbaar]
Ernst Groenevelt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij De
Gemeenschap
Uitgeverij De Gemeenschap
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Utrecht, 11 april 1932
Hoogeachte Heer Ter Braak,
hierbij hebben wij de eer U te doen toekomen de honorarium-afrekening over het
jaar 1931 van Uw boek Cinema Militans.
Na accoord bevonden retour-ontvangst van het origineel van bijgaande
honorarium-bon, no 219, stelt zich Uw rekening in onze boeken als volgt op.
debet
1931

credit
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Febr.24. factuur
2761 fl 2.03 /

honor. bon 219

Febr.25. factuur fl 4.36
2781

fl 22.62
_____

fl 6.39

fl 22.62

Hieruit blijkt dat U dus een credit-saldo bij ons hebt open staan ten bedrage van
fl 16.23, hetwelk wij U na ontvangst van het geteekende origineel van de
honorarium-bon, zullen overmaken.
Inmiddels, hooggeachte heer, geven wij U de verzekering van onze bijzondere
hoogachting,
De Gemeenschap-uitgevers Utrecht
L.M.A. Kuitenbrouwer Dir.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2). Machineschrift. Briefpapier
De Gemeenschap.

Menno ter Braak
aan
Uitgeverij De Gemeenschap (Utrecht)
Rotterdam, 18 februari 1933
aant.

18 Febr. '33
M.H.
Ingesloten doe ik U de door mij geteekende honorariumbon toekomen, voor welks
toezending ik U mijn dank betuig. Gaarne ontvang ik het bedrag overgeschreven op
mijn gironummer 131747.
Inmiddels, met de meeste hoogachting
[Uw dv.] Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Uitgeverij De Gemeenschap
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Utrecht, februari 1935
Weled. Zeer Gel. Heer,
Hierbij ingesloten 2 honorariumbons in duplo, betreffende CINEMA MILITANS.
U gelieve van elk 1 exemplaar aan ons geteekend terug te zenden.
In afwachting met de meeste hoogachting
De Gemeenshap Uitgevers Utrecht
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G.J. Vos
Honorarium bon 366 ( 1 jan. 1933 - 1 Jan. Gld 8.70
1934)
Honorarium bon 416 ( 1 Jan. 1934 - 1
Jan. 1935)

Gld 3.05
_____
Gld 11.75

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2). Machineschrift.
Briefpapier De Gemeenschap.

Briefwisseling Menno ter Braak - J.H.F.
Grönloh (pseudoniem: Nescio)
Menno ter Braak
aan
J.H.F. Grönloh (Amsterdam O.)
Rotterdam, 21 juli 1933
aant.
aant.
aant.

21 Juli '33
Zeer geachte Heer
Toevallig hoorde ik vanmiddag van den heer Zijlstra, dat hij een tweede druk van
Uw drie novellen uitgeeft; hij was ook zoo vriendelijk, mij Uw naam en adres mee
te deelen. Ik zou U zelf graag even laten weten, dat ik met die herdruk in mijn schik
ben, alsof het een persoonlijke aangelegenheid betrof; want ik heb Uw boek, sedert
mijn vriend du Perron het mij gaf, altijd beschouwd als een aangename oase in de
zee van het ‘schoone proza’ van '80 en omstreken. Een creatie als de uitvreter is voor
mij iets totaal anders dan een letterkundig phaenomeen, evenals Bavinck uit
‘Titaantjes’. Vooral het maling hebben aan alle letterkundige ernst en
vakzwaarwichtigheid leest men zoo duidelijk door Uw werk heen, dat het absoluut
niet dateert, ondanks de ‘hatti’'s en ‘datti’'s, waarmee mijn generatie niet meer is
opgegroeid.
Ik weet niet, of U verder nog geschreven hebt en of ik U dus eventueel zou mogen
vragen om medewerking aan ‘Forum’. Deze brief is trouwens geheel zonder zakelijke
bijbedoelingen geschreven. Misschien kan ik U eens ontmoeten, als ik in Amsterdam
kom?
hoogachtend Uw
Menno ter Braak
adres tot 1 Sept.: Eibergen (Gld.)
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daarna: Beukelsdijk 143b, Rotterdam
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.H.F. Grönloh
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam O., 27 juli 1933
aant.

Antwoord 27 juli:
Het was mij aangenaam Uw briefje te ontvangen. Ik vind het altijd prettig weer
eens een vriend van mijn werk te ontdekken.
Als medewerker aan een tijdschrift kom ik niet in aanmerking.
Gaarne zal ik U bij gelegenheid ontvangen. Ik vrees echter dat ik U moet schrijven,
wat Heine schreef over Napoleon toen hij van St. Helena naar Parijs werd
overgebracht: [‘Sie werden einen sehr stillen Mann an ihn (mir) haben!]
Wij zeggen hier nog altijd ‘hatti’ en ‘datti’ als in 1900 en daarvoor
Met vr. groeten hoogachtend
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Taeke de
Groot
Menno ter Braak
aan
Taeke de Groot
Den Haag, 25 januari 1934
aant.

Pomonaplein 22 den Haag. 25 Januari 1934
Zeer geachte Heer de Groot,
Hierbij deel ik U mede, dat van de door U ingezonden gedichten, het gedicht
‘Interieur’ is geplaatst, vermoedelijk in het Februari-nummer. Het andere stuur ik U
dus terug.
Wij hopen op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen,
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
Taeke de Groot (Amsterdam)
Den Haag, 10 april 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag. 10 April 1935
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie deel ik U mede, dat van de door U ingezonden gedichten,
het vers ‘Stilleven in Café’ gaarne zal worden geplaatst.
De andere copy zend ik U hierbij terug.
Namens de Redactie
Met de meeste Hoogachting,
P.S. Indien U ev. terugzending der copy wenscht, wordt U verzocht daarvoor porto
in te sluiten.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Taeke de Groot
Den Haag, 24 december 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag 24 Dec 1935
Zeer geachte Heer de Groot,
Hierbij zend ik U al de gedichten terug, die nog van U in het archief van Forum
berustten. Door de opheffing van het tijdschrift was er geen gelegenheid nog enkele
daarvan te plaatsen.
Tevens dank ik U namens de redactie voor Uw vriendelijke briefkaart. Ook wij
betreuren natuurlijk, dat het tijdschrift zal verdwijnen.
Namens de Redactie
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Barend de
Goede
Menno ter Braak
aan
Barend de Goede (Arnhem)
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Den Haag, 6 maart 1934
aant.

t.B. Pomonaplein 22, den Haag. 6 Maart 1934
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U twee van de drie ingestuurde gedichten terug.
Het gedicht ‘Ouden van Dagen’ werd unaniem door de redactie voor plaatsing
aangenomen. De beide andere vond men tenslotte toch niet belangrijk genoeg om
tot publicatie over te gaan.
De redactie hoopt echter op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen.
Het gedicht ‘Ouden van Dagen’ wordt vermoedelijk in het April-nummer
opgenomen.
Namens de redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Barend de Goede
Den Haag, 19 oktober 1934
aant.

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag 19 Oct. 1934
Zeer geachte Heer de Goede,
Bij dezen kan ik U mededeelen, dat de Redactie gaarne Uw gedicht ‘Najaar’ wil
plaatsen.
Het zal evenwel in elk geval moeten blijven liggen tot de nieuwe jaargang, daar
het December-nummer een speciaal novellen-nummer zal zijn.
Namens de Redactie
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - T.J.C.
Gerritsen
T.J.C. Gerritsen
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 27 april 1935
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Zeer geachte Heer ter Braak,
Even wilde ik U nog melden, dat ik ter mogelijke bespoediging een -iets
‘verbeterd’- afschrift van mijn repliekje op de schijf van gisteravond zend aan den
heer Schilt.
Ik zou toch gaarne snel antwoorden op Uw aardige stukje (permettez!) aardig op
zichzelf, maar waarvan het onderwerp (Heymans!) Niettemin nauwelijks matière à
blague vormt, zeker niet op de wijze zooals U dit deed; hetgeen beteekent, dat een
persoonlijkheid als de arme m.i. beneden haar stand -d.i. ook (zelfs) beneden haar
krantenkaliber!- werkt, als zij zoo schertst (permettez!)
Met vriendelijken groet,
[handtekening]
Een kleine ‘verbetering’, i.e. verduidelijking -voor het publiek, niet voor U (U bent
immers, zelf legendarisch inteligent!)- is b.v. een slotzinnetje: ‘Sortez-en, monsieur
le Sagittaire!’
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

T.J.C. Gerritsen
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 2 mei 1935
Zeer geachte Heer ter Braak,
Heden ontving ik Uw -wat late- reactie, en antwoord U het volgende:
Er heerst bij U een misverstand. Niet ik ben een vijand van open behandeling van
zaken. Daarom zond ik U mijn (geteekend) antwoord op Uw -voor het publiek
anonieme- Vrijdagavondschijf. Dit onder opgave van mijn adres en telefoonnummer.
Toen U zich niet verwaardigde, dien Zaterdag bij mij te reageeren (van Uw persoon
verwachtte ik dat ook niet), heb ik Zaterdagavond laat een briefje aan den Heer Schilt
geschreven. Ik heb het echter pas Maandagmorgen 10 uur particulier op ‘Het
Vaderland’ doen bezorgen, omdat ik U zoo lang mogelijk tijd wilde laten, U met mij
in verbinding te stellen. Ter eventueel beproeving en in verband met enkele
aanvullingen in mijn repliek gaf ik den Heer Schilt ook mijn antwoord. Ik wist immers
Maandagmorgen half zès nog niet, hoe en wanneer U zou handelen. A qui la faute?!
(Ik schrijf dit tevens aan U, ook zonder antwoord te krijgen).
U hebt, inderdaad, zelf een regeling ‘in der minne’ belet. Wat ik den heer Schilt
schreef over Uw persoon, is allerminst een geheim (De Heer Schilt, die het U blijkbaar
liet lezen, heeft dit ongetwijfeld ook gevoeld). Dat hij het U meedeelde, beschouw
ik als een zaak, die hem aangaat. Ik wil 't ook wel zelf doen en zou 't wellicht
natuurlijkerwijze gedaan hebben, als U dadelijk met mij in correspondentie was
getreden. A qui le faut?!
Verschillende menschen kennen inderdaad mijn meening/werk, die ik niet -evenmin
als ik Uw opinies- onder stoelen of banken steek. Maar ik heb nooit verzuimd en zal,
‘Deo volente’, nooit verzuimen, er bij te zeggen, wat ik ook den Heer Schilt schreef,
dat ik U niet beschouw als bewust oneerlijk (partijdig), - alleen als gevaarlijk
‘versubjectiveerend’. Ik hoop, dat ik 't mis heb. (Hier bedenk ik, dat ik, door een
vergissing [ik vroeg om mijn repliek], mijn Maandagmorgen-briefje aan den Heer
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Schilt terug kreeg; als U het nog niet geheel kent... voilà!; voor het ‘archief’ krijg ik
het gaarne weer. Trouwens, wat mij betreft, mag U kennis nemen van mijn heele
correspondentie met den Heer Schilt, ook dus van het, door de m.i. onbillijke
plaatsingsweigering, inderdaad geprikkelde taal. Ik kan U geen afschriften aanbieden;
ik heb ze niet).
Ik geloof dus niet, dat Uw handelen (schrijven) een verkeerde beïnvloeding
ondergaat vanwege Uw karakter**, maar wel door Uw intellect, temperament (zie
b.v. Heymans: Einführung in die Ethik, o.a. 't hoofdstuk, ‘Die Beurteilung anderen).
Ten slotte: De weigering van mijn wederwoord vind ik dus principieel onjuist,
even principieel onjuist als Uw stukje, dat - op onjuiste gegevens - Heymans
belachelijk maakt. Ik kan best tegen een grapje, maar een dergelijke behandeling van
Heyman's arbeid verdient m.i. een scherpe afwijzing. U moet toch langzamerhand
inzien, dat ook U niet alles ‘ongestraft’ kunt doen. Dat voorts Uw - laat ik zeggen:
jeugdige Sagittariaantje ‘pogingen doet’ om vrij te ‘beoordeelen of te hinderen in de
uitoefening van mijn functie’ als ‘beroeps-philosoof’ (zie Uw schijf) schijnt subjectievelijk - niet in U op te komen.
Toch ben ik niet wezenlijk kwaad. Wel denk ik even aan het: ‘On reproche
souventant autres le mal qu'on leur a fait’. Ik vergeef het U gaarne, ook zonder dat
U excuses maakt.
Steeds bereid, open kaart te spelen,
met vriendelijke groet (permettez?!)
hoog-achtend,
[handtekening]
Van ‘andere zijde’ is mij niets bericht inzake de bespreking van mijn tooneelstuk
door ‘een ander’. Ik begrijp en billijk dit niet-antwoorden volkomen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

T.J.C. Gerritsen
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 6 mei 1935
Zeer geachte Heer ter Braak,
Uw schrijven van 1 Mei ontving ik 2 Mei 's ochtends. Ik antwoordde U 2 Mei 's
avonds: U kreeg mijn brief vermoedelijk 3 Mei 's ochtends. Mag ik thans herhalen
het daarin gedane verzoek, mij het er bij ingesloten briefje (van mij aan den Heer
Schilt) terug te zenden?
De Heer Schilt zal er geen prijs op stellen, neem ik aan, - hij zond het mij terug
inplaats van mijn repliek, die ik later kreeg -, maar ik doe toch wellicht beter, het
hem weer te doen toekomen. 'n Formaliteit!
Ik vraag U dus dringend, het aan mij terug te zenden, zij het dan niet voor mijn
‘archief’.
**

De verklaring van het feit, dat Sagittarius nogal goed trekt, [???] Pascaliaansche: Diseur de
bon mots......, zult U zich wel niet ethisch hebben aangetrokken.
[boven aan brief opmerking; ‘In haast!’]
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Voorts: om mijnerzijds te pogen, elk misverstand op te heffen, wil ik hieraan
toevoegen, dat het mijn bedoeling niet is, noch is geweest, U in Uw betrekking te
benadeelen. Ik had ook liever gezien, dat ik - door mij Zaterdag 27 of Zondag 28
April dadelijk te antwoorden - mij, c.q., de gelegenheid had gegeven, een en ander
persoonlijk te melden, in plaats van aan den Heer Schilt. En - ook thans - is het onjuist
van mij.
Ook den Heer S. zal ik dit melden.
Hoogachtend,
[handtekening]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

T.J.C. Gerritsen
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 7 Mei 1935
Zeer geachte Heer ter Braak,
Na Uw schrijven van gisteren - er moet inderdaad een kruising hebben plaats gehad
- merk ik later, moet ik U toch nog even wijzen op de, in Uw brief herhaalde, aperte
en pricipieele onjuistheid, die U wezenlijk Heymans (en schijnbaar: mij) in de
schoenen schuift, de onjuistheid n.l., dat Heymans (en ik) zouden beweerd hebben,
dat ‘de Ik's en de Gij's’ aan elkaar gelijk behandeld moeten worden zonder dat het
altruïsme al te erg ‘wordt’: Iets zoo mals heeft Heymans niet gezegd, noch ik. De
Ik-en Gij-kwestie laat ik rusten, het onderwerp is te lang, maar de dwaasheid over
het altruïsme kan ik snel rectificeeren.
Heymans passage, die ik uiteenzette, de auteur op het cardinale moment citeerend,
luidt: ‘Der Egoismus ist unbedingt - und in letzter Instanz ist nichts anderes als den
Egoismus [sichlich??] zu verwerfen; die [????iche] Grundneigung, welche diesem
Egoistmus gegenübersteht ist aber nur angenau als Altruismus, sie ist erschöpfend
nur als Universalismus zu bezeichnen, Der Altruismus [??] nicht nur, wie haüfig
bemerkt worden ist, praktische Schwierigkeiten, [???fern] eine Welt, in welchen
jeden nur geben und keiner [emp???] wollte, Schwerlich bestehen könnte; aber er
ist, als letztes [???] gefaszt, auch irrationell, und überhaupt nur als krankhafte
übertreibung des [????selismus] denkbar’.
Verwerping van het altruïsme is inderdaad iets principieels anders dan het ‘niet
te erg doen worden’. De - vermoedelijk Christologisch georiënteerde - verslaggever
heeft iets zoo ergs als ‘verwerpelijk ziekelijk altruïsme’ zeker niet ‘aangedurfd’ en
er iets onnoozels van gemaakt. Dat U zooiets klakkeloos exploiteert vind ik
onbehoorlijk, te meer, omdat het anoniem en, blijkbaar, in absolute pers-immuniteit
geschiedt (of vindt U dit openlijk, in een schijf?) En - ook nadat ik Uw licht van
gisteren heb laten schijnen blijf ik daarbij -: het is een onbehoorlijkheid tegenover
Heymans (De reactie-feiten van het auditorium bewijzen dit trouwens).
De verslaggever had U in 't zonnetje (([???]) moeten zetten.
Ik kan niet aannemen, dat U Uw handelswijze correct vindt; daarvoor acht ik U
te fundamenteel eerlijk. Ik onderschrijf trouwens überhaupt niet Uw apodichische:
‘het is Uw meening, dat ik een verderfelijk individu ben; maar zou liever bescheiden
willen opmerken, dat, naar mijn meening, mijn meening over U beter aldus kort te
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resumeeren zou zijn: U weet het allemaal al te gòed en àl te goed (± de opinie
gecommentarieerd door W. van Konijnenburg in De Delver van Oct. '34, die echter
overdrijft; U kent het stukje?!)
Wellicht weet U het in 't algemeen beter dan ik, eenvoudig leeraar, nog steeds
([??], eerzucht) niet ‘hooger’ dan ‘op’ het Stedelijk Lyceum in Den Haag, en slechts
dilettant-philosoof, - maar dit geldt toch niet altijd! ‘Verderfelijk’ is dus veel te mooi
en ook te simplistisch*: in sommige opzichten en op verschillende momenten vind
ik U een bepaald zeer verdienstelijk criticus, alleen niet geschikt voor de krant.
Over objevtiviteiten-theoriën en het objectiviteits-ideaal (in de praktijk heb ik het
inderdaad nog niet ver gebracht; ik ben vast ongeschikt als criticus) had U mij pas
mogen aanvallen - met een onduidelijker onderteekening dan [??af??]en
antwoord-plaats - na kennisneming van mijn geredeneer in een tijdschrift (binnenkort).
- Ik hoop, dat ik, na de voorloopige beoordeeling in Uw brief van 12 Febr. '34, ‘Judith’
dan spoedig bespreekt in de krant: misschien interesseert hetgeen talrijke gehoor van
mijn lezing zich er nu extra voor. (In afwachting van de realiseering van Defresne's
speel-voorneemen is ‘Judith’ langzamerhand een bedaarde dame geworden; enfin!)
Tot slot en nogmaals, ik vind het jammer, en stom van mezelf (ik ben ook een
beetje over 't paard getild: stuurt U dus de tillers maar niet hier!), dat ik, geen
antwoorde krijgende van U, me maar in overdreven haast tot den Heer S. heb gewend:
Que voulez vous?!........en wat te snel beschikt, is dus emotiviteit, ook al handel je
niet in de eerste plaats pro [doms??].
Hoogachtend,
[handtekening]
P.S. Dit briefje was af, maar nog niet dicht, toen ik Uw memorandum vond met mijn
schrijven aan den Heer S. met dank voor de terugzending, [paraaf]
U beoordeelt, uit onkunde wellicht, Heymans objectiviteitsprincipe ook te
simplistisch, te veel als ‘esprit synthétiqué’ ([??] synthese).
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G. van Gelder
Menno ter Braak
aan
G. van Gelder
Den Haag, 28 april 1935
Zeer geachte heer van Gelder
Uw gedicht is zeker geenszins slecht en den klap behoef ik dan ook niet te geven,
ik zelf heb voor plaatsing gestemd, maar mijn collega's vinden het werk toch meer
belofte dan realiteit.
Uiteraard kan ik uit dit eene vers nog moeilijk conclusies trekken voor Uw
toekomst, U wilt mij dus wel ten goede houden, dat ik op een uitgebreider zending
wacht?
Hoogachtend
gaarne
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Uw Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie. Briefpapier Forum.

Menno ter Braak
aan
G. van Gelder (IJmuiden)
Den Haag, 6 juni 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag 6 Juni 1935
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat uw gedicht ‘Zondeval’ kan worden
geplaatst. Het gedicht ‘Nachtcactus’ kan ook worden opgenomen, maar alleen onder
de voorwaarde, dat de laatste drie en de negende regel worden gewijzigd. Dit gedicht
zend ik U dus ook terug. Mocht U hiermee accoord kunnen gaan en de wijziging
bevredigend blijken, dan kan het vers tezamen met het andere geplaatst worden.
Ik ontvang het dan te zijner tijd gaarne van U terug.
Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gezantschap
van Spanje
Gezantschap van Spanje
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 8 augustus 1937
aant.
aant.
aant.

La Haye le 8 Août 1937
Légation d’Espagne
La Haye
Cher Monsieur ter Braak
Ainsi que je vous l'ai promis je vous envoie quelques livres de Monsieur Landsberg.
Je joins aussi une brève note biographique.
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Monsieur Landsberg sera ici vers le 16 de ce mois. Je vous aviserai dès qu’il sera
là.
Cordialement
Hannie Sautau
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Jos de Gruyter
Jos de Gruyter
aan
Menno ter Braak
Soesterberg, 7 oktober 1935
aant.
aant.

7 Okt. '35
Zeer geachte Heer ter Braak,
Ik las met eenige verwondering Uw stuk over Rembrandt in het Zondagsblad. Als
ik U goed begrijp, hebt U -with all due respect- een fundamenteel onjuiste opvatting
van schilderkunst. Het kan zijn, dat ik U niet begrijp, dat het 'n kwestie is van
terminologie, maar dit lijkt mij toch niet erg waarschijnlijk; in elk geval zullen Uw
woorden dan mede op vele anderen een verkeerden indruk maken.
Met opzet schrijf ik over Uw opvatting van schilderkunst, niet van Rembrandt; R.
is een uiterst moeilijk geval, daarom kan men beter andere voorbeelden kiezen om
te ‘debatteeren’. En terloops opgemerkt, ik ben het geheel eens met de opmerkingen
betreffende de tegenstelling burgerlijk-niet burgerlijk. Maar waar ik tegen protesteeren
moet, zijn uitlatingen zooals:
‘ook wanneer de schilder “diep” is, blijft hij toch voor alles een verheerlijker van
de oppervlakte, bezeten door den wil tot den schoonen schijn’ enz.,
‘Niet voor niets spreekt men van het “genieten” van schilderkunst!’ enz.,
‘Heeft hij niet veeleer gezien, onder welke nuances van de opperhuid het lijden
vorm krijgt op een menschengezicht?’
-Het komt mij voor, dat U bij dit alles U veel te veel stelt op het (overwonnen)
standpunt van het optisch naturalistisch zien van den schilder, laten wij zeggen het
standpunt, waar de Europeesche schilderkunst op aanstuurde sedert het begin der
Renaissance en dat volledige uitdrukking vindt bij het meerendeel der impressionisten.
Op schilders als Frans Hals of Breitner zijn Uw woorden volkomen toepasselijk,
maar het is een grove en bedroevende vergissing geweest van de Europeesche
kunstgeleerden, telkens weer juist dèze schilders als schilders par excellance voor
te stellen! Past men Uw woorden toe op de Chineesche schilderkunst of op de
Perzische miniaturen, op de Byzantijnen, Van Gogh of Picasso, en zij zijn (m.i.) er
absoluuut naast. En wel omdat zulke kunst allereerst een kunst is van ‘gelooven’ en
niet van ‘zien’, van ‘uitdrukking’ en niet van ‘indrukken’. Voor zoover zij afhangt
van het zien van verschijningsvormen, geeft zij deze allerminst weer op een optisch
illusorische wijze: zij bedient zich van het zien, om de verschijningsvormen te leeren
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kennen, maar enkel, om deze weer te kunnen ontkennen; zij ‘stelt’ den vorm om
deze weer te ‘ontstellen’. (Zie de ‘onbewuste’ deformaties in negerkunst, de
‘half-bewuste’ deformaties bij Greco, Breughel, Grünewald, Goya en de volkomen
‘bewuste’ deformaties van Kirchner, Matisse, Derain, [onleesbaar], enz.: een
welbewuste verstoring van allen schoonen schijn en van elk oppervlakte-leven!
Behalve deze wijze of methode tot de ontkenning van het zintuigelijk
werkelijkheidsbeeld, zijn er echter andere, bijv. die der oud-Chineezen, te geraffineerd
en filosofisch toegespitst om hier met enkele woorden duidelijk te maken. Ook
Rembrandt komt, op het eind van zijn leven, tot een ontkenning van de ‘schoone
verschijningsvormen’, door de vormen namelijk tot een soort van atmosferische stof
te ontbinden. Het is de vraag, in hoeverre hij dit bewust deed (wat ik inmiddels
volkomen bijkomstig acht), maar zèker stelt U de quaestie m.i. onjuist, door enkel
en alleen te wijzen op het ‘anderssoortige’van zijn fantasie. Daarmee verklaart men
den Rembrandt v.d. Verloren Zoon en de Familie en de (absoluut niet fantasierijke)
laatste zelfportretten niet! De Saul en David is geen goed voorbeeld van den laatsten
Rembrandt; persoonlijk heb ik trouwens meermalen de (onzekere) dateering van het
stuk betwijfeld.
U wilt mij dit protest wel ten goede houden; ik lees Uw beschouwingen vaak met
groote instemming, maar het komt mij toch voor, dat U ditmaal de plank misslaat,
tenminste wat de bedoelde zinnen betreft.
Inmiddels met vr.gr. en alle hoogachting,
Jos. deG.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jos de Gruyter
aan
Menno ter Braak
Soesterberg, 12 oktober 1935
aant.
aant.

12 Okt. '35
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Veel dank voor Uw brief; ik meen nu wel geheel Uw standpunt te begrijpen, al
kan ik mij er nog maar zeer ten deele mee vereenigen. Het lijkt een kwestie van
woorden eigenlijk, maar achter dit verschilend gebruik van woorden, deze
verschillende gevoelsinterpretatie ervan, steekt natuurlijk een andere
levensbeschouwing. Ik ben het geheel met U eens, dat de opvatting van Aristoteles
over de tragedie onhoudbaar is; maar wanneer Nietzsche de tragedie enkel, of
allereerst, als een ‘tonicum’ beschouwt, dan lijkt het mij toe dat hij zeker niet méér
dan de halve waarheid te pakken heeft. Alle kunst is een tonicum, alle kunst verhoogt
het machtsbesef van wie haar ondergaat, alle kunst wordt genoten en geeft een
schoonen schijn - goed, maar gebruikt men dan de woorden niet in een zóó ruimen
zin, dat zij alle beteekenis verliezen? Kan men dan niet nog een stap verder gaan en
zeggen, dat ook elk leven ‘genoten’ wordt, ook het smartelijkste? En dat het
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Abesijnsch slagveld een Tonicum voor de menschheid is en ongetwijfeld een boeiend
en schoon schouwspel biedt? Heel wat boeiender en schooner dan bijv. Goethes
‘Werther’?
Dat Rembrandt niet minder dan Hals van zijn schilderen genoot, Van Gogh niet
minder dan Renoir, ben ik roerend en dadelijk met U eens. Maar daarom kan nog
wel het geheele complex van biologische en psychologische motieven, verlangens,
driften, enz., dat tot dat schilderen aanleiding gaf, zéér verschillend geaccentueerd
zijn geweest en bijgevolg ook kan de uitwerking op den beschouwer van het werk
een totaal andere zijn. U hebt er bezwaar tegen, dat Rembrandt een dieper
levensinzicht zou hebben gehad dan Hals, en U laat hier op volgen, dat U gelooft
dat ‘een werkelijk met ideeën beladen schilder per se een slecht schilder zal zijn’.
Het laatste ben ik weer volkomen met U eens, maar ‘diepte’ is toch een kwestie van
de totale persoonlijkheid en niet van ideeën! Voor mij zijn de instincten vaak tienmaal
dieper dan de diepzinnigheden van het bewust denkleven, al kan men m.i. het
kunstwerk uitsluitend beoordeelen naar de totaliteit der persoonlijkheid, die er in
uitgedrukt is. En mij aldus instellend aarzel ik niet te schrijven, dat Rembrandt een
veel diepere persoonlijkheid was dan Hals en reeds daarom, vermoedelijk -men kan
zulke dingen moeilijk gaan bewijzen- ook veel meer geleden zal hebben. Om de
smart te illumineeren, moet men haar toch eerst gevoeld hebben, en wel met die
intensiteit althans hebben gevoeld, dat de drang opkomt haar op een andere wijze af
te reageeren of te sublimeeren enz.. Dat zij in dit proces afmetingen kan aannemen,
die zij niet aanvankelijk in de werkelijkheid bezat, doet aan haar reëel uitgangspunt
m.i. niets af. Wij moeten toch òòk onder de oogen zien, dat in het geval van bepaalde
‘tragische’ kunstenaars het reëele levensleed ter dege ondragelijk was (Van Gogh
bijv.) -zoudt U zulke figuren mede uitsluiten als illuminatoren van hun smarten en
niet werkelijk als de ‘menschen van hun smarten’ willen beschouwen?
Wat tenslotte de ‘chaos der moderne schilderkunst’ betreft, die chaos lijkt mij
allereerst te wijten aan den eeuwenlangen nadruk in Europa juist op den ‘schoonen
schijn’ gelegd. Indien wij wat meer naar binnen en minder naar buiten hadden geleefd,
was die chaos overbodig geweest. Thans acht ik hem noodzakelijk en vruchtbaar: ik
neem graag de steriliteit van Van der Lecks laatste werk (gevolg van Bremmers
verkeerde wegwijzing, maar mede een bewijs van een tekort aan vitaliteit natuurlijk),
op den koop toe, wanneer daar elders zooveel tegenover staat: Van Gogh, Gauguin,
Picasso, Klee, Kruyder, enz. -‘goede schilders’ allen, zeker, maar men kan ze daarom
toch moeilijk allereerst verheerlijkers van den schoonen schijn heeten; indien ze het
zijn, dan zijn ze het pas in de laatste plaats. Ik althans kan het begrip ‘schoone schijn’
niet anders begrijpen-.
Dit is, zeer in het kort, mijn antwoord op Uw argumenten. Mijn eigen standpunt
heb ik meer in mijn vorige brief (en uitvoerig in mijn boek over de Europeesche
schilderkunst na 1850) getracht duidelijk te maken.
Inmiddels met vriendelijke gr.
Uw Jos de Gruyter
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jos de Gruyter

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Den Haag, 3 september 1937
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 3 Sept. '37
Zeer geachte heer de Gruyter
De heer Pannekoek (= 's Gravesande) is plotseling met verlof gegaan, hoewel hij
dat niet van plan was. Ik geloof, dat zijn vrouw ziek is geworden. Wilt U in ieder
geval tot nader bericht Uw copie maar op mijn naam aan de krant adresseeren? Ik
verzorg zoolang de rubriek.
Dit meer als inleiding bij een enkele opmerking (geheel persoonlijk) over Uw
eerste stuk over de ‘gezonde’ kunst. Ik veroorloof mij die opmerking, juist omdat ik
zelf aan Uw oordeel veel waarde hecht, maar ook, omdat ik weet, dat dit oordeel een
geheel andere autoriteit zal hebben, in den lande, dan dat van den schildersezel
Niehaus. Er viel mij n.l. in Uw stuk, dat overigens uitstekend is, een zekere
besluiteloosheid op wat betreft de conclusie. Of anders gezegd: een neiging tot het
compliceeren van dingen, die m.i. weinig gecompliceerd zijn. Misschien vergis ik
mij daarin, en vult Uw artikel over de ‘ontaarding’ de lacune aan? Wanneer n.l. de
twee afbeeldingen werkelijk het meesterlijkste weergeven van wat er in die sfeer van
‘gezondheid’ te zien is, lijkt het mij toch evident genoeg, dat wij hier te maken hebben
met een terugkeer tot de romantiek van het gezonde, niet tot een werkelijke
gezondheid. En de oorzaak van die terugkeer lijkt mij dan ook niet zoo moeilijk te
vinden. Romantiek van deze tamme, onschadelijke, lieve soort wordt het geliefkoosde
thema van menschen (schilders of schrijvers), die de werkelijke problemen van het
maatschappelijk leven niet meer mogen behandelen. De staat, in dezen gesymboliseerd
door den mislukten schilder Hitler, bevordert die zoete romantiek, omdat hij bij
voorbaat weet, dat daaruit geen enkel gevaar kan voortvloeien. Uw opmerking, dat
men zich richt tegen den totalen achtergrond, alsof daarmee het gemeen-persoonlijke
van wraakneming op Barlach en Marc ware buitengesloten!, klinkt mij daarom in
de ooren als een gedeeltelijke capitulatie van den ‘clerc’ voor de macht, die de
onschadelijke geestelijke liefhebberijen onder haar bescherming neemt. Het doet er
nu voor mij niets toe, bij de probleemstelling, of er onder de ‘gezonde’ kunst een
aantal hupsche en kundige werklieden zijn, en evenmin doet het er voor mij iets toe,
dat er onder de ‘ontaarde’ schilderijen een massa ‘rotzooi’ is; ik heb dat alles al a
priori aangenomen. Maar het feit, dat een Marc en een Barlach zonder oordeel des
onderscheids worden meegenomen met de ‘rotzooi’, bewijst al, dat het hier heelemaal
niet om een strijd tusschen schilderkunstige achtergronden gaat, maar om de
triomfantelijke wraakneming van een politieke macht, die der kleinburgerlijke
zelfgenoegzaamheid en kleinburgerlijke rancune, o.a. ook door middel van de
schilderskunst. Het ontnemen van den doctorstitel aan Thomas Mann is een
gelijksoortig symptoom van die wraakneming; ook bij de generatie van Mann was,
in literaricis, veel ‘rotzooi’. De totale achtergrond van het probleem ligt dus achter
de schilderskunst, en wie het tracht op te lossen, zal onvermijdelijk partij moeten
kiezen tusschen de ideologieën: de kleinburgerlijke van het ‘fatsoen’ en de
‘gezondheid’, en de kosmopolitische van het ‘experiment’ en de ‘ontaarding’.
Uw herleiding van den nieuwen stijl der dikke boerinnen tot de Duitsche
schilderkunstige tradities lijkt mij daarom weinig geslaagd, het gansche verschil is,
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dat in die traditie de rancune jegens de ‘ontaarding’ niet is verondersteld, terwijl zij
bij de moderne navolgers de doorslag geeft voor het succes! Het zal geringe moeite
kosten om ook de Nederlandsche museumdirecteuren te overtuigen van de
noodzakelijkheid eener ‘zuivering’, want zij hebben in hun hart van ijverig
kunstgeleerde rancune genoeg. De heer Knuttel sprak mij al knipoogend over zooiets.
Het komt niet in mij op, om de ‘rotzooi’ te gaan verdedigen. Ik zou niets liever
zien dan een felle en onmeedoogende veroordeeling van wat volgens Uw meening
waardelooze kitsch is in de ‘ontaarde’ kunst, maar het woord ‘ontaard’ zegt al genoeg
over de afkomst van de verontwaardiging over kitsch èn Barlach te zamen! ‘Ontaard’
is alles, wat de burgerman niet kan ‘begrijpen’, en of het kitsch dan wel de hoogste
waarden zijn, interesseert hem voor geen cent (Pfennig). Dat is de grondslag van de
‘zuiveringswoede’, volgens mij. Wie om der wille van secundaire schilderkunstige
qualiteiten daar langs heen redeneert, raakt gemakkelijk zelf in de verwarring der
begrippen. De vraag is, of men de samenleving van Herr Piefke en Herr Schultze,
met hun aanhang van brave romantici, wil of niet. To be or not to be.
Ik hoop dat U zich in het tweede artikel tot iets meer positieve waardebepaling in
dien zin opzweept. Zoo neen (het is in het geheel geen verzoek, maar alleen een
reactie op Uw eerste stuk), dan vrees ik, dat het misverstand over Uw bedoelingen,
waaraan ik niet twijfel, niet uit zal blijven.
m.v.gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, collectie
W. Jos de Gruyter
Xeroxkopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Annie
Grimmer
Annie Grimmer
aan
Menno ter Braak
14 januari 1927
aant.
aant.

Vrijdag
Beste Menno,
Misschien bereikt je deze nog in Eibergen. De operatie is voorbij en gelukkig
meegevallen - de eerste nacht bijna geen slaap en vrij veel pijn, die nu weg is. Nu
nog slap en lusteloos, maar na een goede nacht zal hij morgen wel veel opgeknapt
zijn.
Hartelijke groeten en goede reis,
ook van Arthur
Annie
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[bijschrift van G.A. ter Braak-Huizinga:]
B.M.
Behalve deze kaart, kwam er nog een bewijsnummer van de VB (Kerstmisnummer)
dat mogen wij zeker wel houden, omdat jij er één hebt.
Wim en Jan waren om 11 uur terug, dat was dus alles goed verloopen. Zij zitten
nu in de kano, helaas begon het te regenen, want 't was een mooi gezicht met Laps
op de voorsteven.
Ik hoop dat je reis voorspoedig is en je niets hebt vergeten.
Met ons aller groeten,
ook aan de familie G.
Moeder
Eibergen 15 Jan. 1927
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Annie Grimmer
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
19 januari 1927
aant.
aant.

19-1-27
Beste Menno,
Dank voor kaart. Arthur is veel beter en mag morgen of overmorgen naar Zeist
om wat stevigers te eten dan pap.
Gaarne wat over ‘Metropolis’, uiterste termijn inzending 5 Februari. Wij zijn ook zeer ongeduldig op I 10, dat er vandaag zijn moet.
Groet Frits hartelijk van ons.
Hartelijke groeten van ons beiden,
Annie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Annie Grimmer
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 13 april 1927
Beste Menno,
Dank voor briefkaart. Ik doe al mijn best hier Vrijdag weg te kunnen: stuur dus
de lezing naar A.M.L. ferma in posta (poste restante) Ascona (Tessino) Zwitserland.
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Dan kan Arthur 't zelf beoordeelen en naar den drukker sturen. Denk je om een niet
te lang (50-60 woorden) resumé? Je boeken wil ik graag binden: ik hoop je na mijn terugkomst vlugger te kunnen
bedienen dan Dick. Wat de prijzen betreft, die zijn zeer uiteenloopend, en die hangt
af van kalico - leer - zwijnsleer - perkament. Maar daarover worden we 't wel eens.
Van Arthur goede berichten: na 2 dagen regen weer zon en warmte. Ik kondig
hem de komst van 't artikel aan. 't Lijkt me goed het ev. aangeteekend te sturen.
Met hart. groeten
Annie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum. Briefkaart

Briefwisseling Menno ter Braak - Groningsche
Literarische Faculteitsvereeniging
Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging
aan
Menno ter Braak
Groningen, 1 november 1935
aant.

1-11-'35
De Weledel Zeergeleerden Heer
den Heer Dr. M. ter Braak
Weledel Zeergeleerde Heer,
Namens het Bestuur van de Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging richt
ik mij tot U met het verzoek op een nader te bepalen datum in November of begin
December een lezing voor ons te houden over een door U op te geven onderwerp.
Indien U hiertoe genegen zoudt zijn, zouden wij gaarne Uw condities vernemen,
evenals het tijdstip, dat U het meest gelegen voorkomt.
In de hoop een gunstige beslissing Uwerzijds te mogen tegemoetzien, verblijf ik
met de meeste hoogachting, van U, Weledel Zeergeleerde Heer, de dienstvaardige
P.C. Soeters
h.t. ab-actis.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging
aan
Menno ter Braak
Groningen, 11 november 1935
aant.
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11-11-'35
Den Weledel Zeergeleerden Heer
den Heer Dr. M. ter Braak.
Weledel Zeergeleerde Heer,
Hierbij bevestig ik de ontvangst van Uw schrijven van 7 dezer, waarvoor onze
hartelijke dank.
Wij stellen het ten zeerste op prijs, dat U bereid bent om voor onze vereeniging
te spreken. Ook het onderwerp heeft ten volle onze instemming.
Wat betreft de datum hebben wij rekening te houden met de Kerstvacantie, die
waarschijnlijk tusschen 10 en 15 Dec. aanvangt. Wij geven de voorkeur aan 29
November, doch indien U dan verhinderd bent, zijn 2, 3 of 4 Dec. ook data, die ons
passen. Indien het beslist onmogelijk voor U is, op eén van deze dagen voor ons te
spreken, kan het natuurlijk altijd nog tusschen 7 en 15 Dec., hoewel het ons dan
minder geschikt voorkomt, aangezien tamelijk veel studenten reeds voor de aanvang
der vacanties naar huis gaan.
Met Uw condities gaan wij accoord.
In de hoop, dat eén van de door ons genoemde data voor U aanvaardbaar is, teeken
ik met de meeste hoogachting.
Namens het bestuur
P.C. Soeters
h.t. ab-actis
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - O.V.L.
Guermonprez
O.V.L. Guermonprez
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 24 januari 1932
aant.

24 Januari 1932
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Pas bij mijn terugkomst in Amsterdam na de Kerstvakantie ontving ik Uw schrijven
naar aanleiding van mijn polemiek in PC met de heer Scholte. Het verheugt mij
uiteraard ten zeerste van U, die de ontwikkeling van Filmliga van zo nabij heeft
meegemaakt, een bevestiging te ontvangen van mijn mening hieromtrent!
En dit te meer, waar Forum - met hoeveel wantrouwen in den beginne ook
ontvangen - mij tenslotte tot de overtuiging heeft gebracht, dat tussen Uw
krities-intellektualistiese houding en die van de socialistiese strijd geen ruimte voor
een waardige houding overblijft - hetgeen zowel aan de ethici, wien het aan de dàad,
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als aan de fascisten, wien het aan verstànd ontbreekt, valt aan te tonen. Persoonlik
koos ik voor het socialisme, menende dat onze wereld voldoende waardevol is, om
er de schouders onder te zetten, maar het verheugt mij, telkens weer te kunnen
konstateren, dat bij menig ‘tussengebied’, zoals hier weer ten aanzien van Filmliga,
beide houdingen tot een zelfde resultaat blijken te leiden. Met des te meer spanning
blijf ik inmiddels een uiteindelike uiteenzetting tussen Uw intellektualisme en het
socialisme tegemoet te zien. Het ware ongetwijfeld een boeiend tweegevecht!
Nu Uw spontane sympathiebetuiging er aanleiding toe was, zult U mij deze
opmerking naar ik hoop wel willen toestaan.
Met de meeste hoogachting,
O.V.L. Guermonprez
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Briefwisseling Menno ter Braak - Den Gulden
Winckel
Den Gulden Winckel
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 6 december 1930
aant.

Den Haag 6 December 1930
Amice ter Braak
Reeds lang had ik het voornemen je eens te vragen, of je niet wat actief zou willen
medewerken aan Den Gulden Winckel, doch nu ik via Brussel daartoe aangespoord
word, wil ik dat verzoek niet langer uitstellen. Ik vernam n.l., dat je een artikel gereed
hebt over de Nieuwe Poëzie naar aanleiding van Binnendijks bloemlezing.
Heb je al een bestemming voor dat artikel? Zoo niet, zou je het dan willen afstaan
voor D.G.W., waarin ik het in het Januari-nummer zou kunnen plaatsen?
Mocht het reeds elders zijn opgenomen, dan verzoek ik je te overwegen of je niet
wat anders voor D.G.W. hebt. Je zoud niet alleen mij, maar vooral vele anderen daar
een groot pleizier mee doen.
Na groeten
tt
W.A. Kramers
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H
Briefwisseling Menno ter Braak - T. ter
Haar-Koch
Menno ter Braak, Verspreide brieven

T. ter Haar-Koch
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Zwitserland, 29 januari 1929
aant.
aant.

Beste Menno,
We genieten ongelooflijk van dit sprookjes mooie land. Alleen sneeuwde 't nog
te veel, 4 dagen aaneen. Vandaag goddank zon, dan is 't zeldzaam mooi!
Ook is 't dit jaar extra koud (zegt iedereen!) + deze dagen speciaal 20° vorst, m'n
neusje vriest af. Toch dapper op ski's aan 't oefenen, elken dag les, 't valt heusch niet
mee. We beginnen nu met kleine tochtjes, Jan heeft enorme aanleg.
't Hotel is heel goed en gezellig.
De hartelijke groeten van
Tops
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

T. ter Haar-Koch
aan
Menno ter Braak
[april 1931]
aant.
aant.

Lieve Menno,
Je weet niet hoe beroerd ik ervan ben, dat 't mis is, heelemaal uit, hoe kan dat nou,
't leek alles zoo natuurlijk en goed.
Lieve jongen ik heb zóó met je te doen, God, Menno, waardoor is 't zoo. Ik pijnig
me af over 't wat en hoe en ben er aan een stuk mee vervuld. Ja, nu zijn alle illusies
kapot, dat is juist zoo vreeselijk.
Ik vind het heerlijk dat je komen kunt en wilt a.s. Zondagavond (natuurlijk ook
logeeren). We hebben niets en als we 't hadden, zei ik het natuurlijk af.
Hoe kan dit alles, het is lang nog tot Zondagavond te wachten om te hooren en te
praten, ja Jo is er ook ellendig aan toe, eindelijk is ze weggegaan, hij wil in niets
toegeven, is redeloos, egoïst, onbewust en hard als graniet. Als ik hem zag zou ik
hem wat kunnen doen.
Ik denk nog steeds aan jullie beiden, wat heeft 't leven toch vreeselijke kanten.
Dag Menno tot Zondag
je Tops
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Hester
Moulijn-Haitema Mulier
Hester Moulijn-Haitema Mulier
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 22 mei 1935
aant.
aant.

den Haag van Weede van Dijkveldstr 101
22 Mei '35
Geachte Heer,
Mag ik U mijn groote instemming betuigen met uw artikel ‘Dogma en Muziek’
in ‘Het Vaderland’ van Zondag 19 Mei? In het bijzonder heeft mij getroffen, dat U
daarin de bij Gorter als dichter zoo bij uitstek aanwezige eigenschap opnoemt: het
denken, tot overtuiging geworden en daardoor geheel naar binnen doorgedragen,
komt in de ziel als klank en kleur weer te voorschijn. Ik heb ook altijd geloofd, dat
Gorter degene was, die de grootste poetische mogelijkheden in zich droeg, niet alleen
door zijn groot intuitief vermogen en zijn fijn zintuiglijk waarnemingsvermogen,
maar tegelijk door zijn helder verstand en zijn heroïsche offerzin. Is de oorzaak aan
zijn tragisch falen niet hierin gelegen, dat hij in zijn geloovige overgave aan ‘het
denken’ zichzelf daaraan verloor en in plaats van in de sfeer van de bewuste spiegeling
tusschen het individueele en het algemeene, terechtkwam in de sfeer van het
algemeene zelf? Al dwalend heeft hij zijn eigen brandpunt nooit gevonden. Zoo is
het mij tenminste voorgekomen en ik gevoelde behoefte, u dat naar aanleiding van
uw artikel even mee te deelen.
Met beleefde groeten
Hoogachtend
H Moulijn Haitsma Mulier
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.M.
Hammacher
A.M. Hammacher
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 17 januari 1934
aant.
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17 Januari 1934
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Ik schreef aan Elsevier om cliché's en aan Dr. Harrenstein om foto's. Nu hoorde
ik nog niets over cliché's, maar wel stuurde Dr. H. mij eenige foto's, waar ik U een
keuze uit zend. Maar wel moet ik U dringend vragen deze foto's na gebruik te willen
terugzenden aan Dr. Harrenstein - Weteringschans 141 Amsterdam. Hij schreef erbij,
dat ze niet zijn eigendom zijn. De foto's zijn zwak, zoodat de maker van de cliché's
wel zijn uiterste best mag doen wil hij er iets van maken.
Met hoogachting
A.M. Hammacher
Pieter Twentlaan 1
Wassenaar
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - D. Hans
[hoofdredacteur van De Avondpost]
Menno ter Braak
aan
D. Hans
8 mei 1939
aant.

Den Heer D.HANS
Hoofdred.De Avondpost
ALHIER
Zeer geachte Heer
Ingesloten doe ik U toekomen een artikel over De Cultuur en het Gemiddelde, dat
ik voor Het Vaderland schreef als antwoord op Uw artikel in De Avondpost van 2
Mei. Door allerlei omstandigheden, die thans niet ter zake doen, is het door een veto
getroffen en anleiding geworden tot mijn ontslagaanvrage. Ik verzoek U het thans
als ingezonden stuk in Uw blad te willen plaatsen. Mijn eenige voorwaarde is, dat
U er geen letter aan verandert.
Het doet mij leed, dat onze discussie, die tot dusverre volkomen zakelijk gebleven
is, op deze ietwat ongewone wijze moet eindigen, maar de schuld daarvan ligt niet
bij U; de toon van Uw artikel van 2 Mei liet m.i. niets te wenschen over aan
correctheid.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
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D. Hans
10 mei 1939
aant.

Den Heer D. HANS
Hoofdred.De Avondpost
ALHIER
Zeer geachte Heer
Wil bij dezen mijn welgemeenden dank in ontvangst nemen voor de loyale wijze,
waarop U mijn ingezonden stuk in Uw blad hebt ondergebracht en van commentaar
voorzien. Het spijt mij na deze geste Uwerzijds bijna, dat wij principieel tegenover
elkaar moeten (blijven) staan; maar wil U er van overtuigd houden, dat ik Uw houding
in dit conflict heb weten te waarderen, als een bewijs voor mijn stelling, dat men
scherp kan discussieeren en toch volkomen fair blijven.
Dat de door U gevolgde gedragslijn het gebrek aan werkelijk liberaal besef bij
zekere andere partijen in dit conflict des te pijnlijker uit doet komen, stemt mij juist
in dit geval tot voldoening.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

D. Hans
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 11 mei 1939
aant.
aant.

Zeer geachte heer Ter Braak,
Oprecht dank voor uw schrijven. Toen ik enkele dagen geleden het bericht van
uw ontslagaanvraag vernam, schrok ik zeer! Want in mijn geest kwam de mogelijkheid
op, dat de door ons gevoerde polemiek dit conflict kon hebben uitgelokt. En dat zou
mij ontzaglijk hebben gespeten: met een dergelijke mogelijkheid voor oogen zou ik
zeer stelling dit gevecht in de krant niet zijn begonnen Met dit ‘begonnen’ bedoel ik
mijn vroegere studies.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - John Hartman
John Hartman
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
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Den Haag, 27 maart 1933
aant.

27 Maart 1933.
Mijnheer,
Het ligt in mijn voornemen, Uw prozastukje ‘De Handelsreiziger’ in studie te
nemen. Beleefd verzoek ik U mij toestemming tot voordracht te verleenen, zonder
hieraan financieele eischen te verbinden. Het zou mij trouwens onmogelijk zijn,
eenige financieele vergoeding te betalen.
Het behoeft geen betoog, dat stukken als bovengenoemd, slechts in enkele kringen
waardeering kunnen vinden. Het is dan ook alleen omdat ik er persoonlijk waarde
aan hecht met werkelijk goed werk te komen, wanneer daar een enkele maal
gelegenheid toe is, dat ik bovengenoemd prozastukje in mijn programma zou
wenschen.
Mocht U iets gepubliceerd hebben, wat U voor voordracht bijzonder geschikt
voorkomt, zal ik het op prijs stellen, indien U mij dit wilde mededeelen.
Te mijner introductie zend ik U met gelijke post mijn prospectus voor het loopende
seizoen, waarin U o.m. een reeks beoordeelingen over mijn arbeid als
voordrachtskunstenaar gelieve aan te treffen.
Hopend, dat een en ander aanleiding moge zijn, mij de gevraagde toestemming te
verleenen,
Hoogachtend,
Jan Hartman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jac. van
Hattum
Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)
Den Haag, 19 oktober 1934
aant.

Secretariaat
Pomonaplein 22 den Haag.
19 Oct. 1934
Zeer geachte Heer,
Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat van de door U ingezonden copy,
de kwatrijnen 5,7,8 en 10 worden geplaatst, vermoedelijk in het Januari-nummer van
de nieuwe jaargang.
De andere verzen en de boekbespreking stuur ik U dus bij dezen terug.
Met de meeste hoogachting
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Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)
Den Haag, 28 november 1934
aant.

ter Braak Pomonaplein 22 den Haag
28 Nov. 1934
Zeer geachte Heer v. Hattum,
Op uw brief van 28/10 reageerde ik niet nader, omdat de Redactie met uw voorstel
accoord ging, en de twee overgebleven kwatrijnen samen geplaatst zouden worden.
Deze week, toen de copij naar de zetterij zou worden gestuurd, maakten deze
regelen op ons toch wel een ietwat magere indruk. Ook voor Uzelf, omdat U nog
niet eerder in Forum publiceerde, leek het ons dus toch beter, dat U nog wat ander
werk ter beoordeeling instuurde; hetzij nog enkele kwatrijnen, die samen met deze
twee geplaatst kunnen worden, of andere gedichten, die naast deze een plaats kunnen
vinden en de magerheid wat kunnen aanvullen.
Indien U hiermee accoord gaat, zien wij dus gaarne nieuwe copy tegemoet.
Wat betreft de brief, die U het vorige jaar ontving, kan ik U alleen mededeelen,
dat deze geschreven werd door den Heer E. Bouws, toenmalige secretaris van de
Redactie; misschien was zijn wijze van uitdrukking in dit geval niet geheel conform
de bedoelingen van de vorige Redactie. Er nader op ingaan kan ik dus niet meer.
Met de meeste Hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum
Den Haag, 10 januari 1935
aant.

Secr. Pomonaplein 22 den Haag
10 Jan. 1935
Zeer geachte Heer van Hattum,
Uw nieuwe zending verzen heeft bij de verschillende redactieleden gecirculeerd.
Het resultaat is als volgt: Van het ‘gebed voor den vrek’ wil de Redactie gaarne
plaatsen het eerste en het laatste gedicht; de twee middelste gedichten wil zij laten
vervallen, omdat zij naar haar oordeel veel zwakker zijn. Dit natuurlijk, indien U
daarzelf mee accoord gaat.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Vind U, dat het gedicht één geheel moet blijven, dan ziet zij van plaatsing af.
Verder heeft zij uitgezocht het gedicht ‘Orthodoxie’, mits de laatste strofe vervalt.
De andere gedichten stuur ik U hierbij terug. De beide bovengenoemde verzen
houd ik hier, maar wacht op Uw bericht met plaatsing. Mocht U dus bezwaren hebben
tegen plaatsing op deze wijze, dan hoor ik het wel.
Eén van de persoonlijke reacties van een der redactieleden op Uw werk luidt als
volgt: van Hattum heeft veel talent, maar evenveel holle rancune; veel literair bedachte
verzen. Misschien heeft het voor U waarde dit oordeel te vernemen.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum
Den Haag, 10 april 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
10 April 1935
Zeer geachte Heer van Hattum,
Het lijkt ons niet wenschelijk de praktijken van de nieuwe Gemeenschap met
zooveel aandacht te honoreeren als door Uw artikel zou geschieden. Als men dit
geval opblaast blaast men de heele Nieuwe Gemeenschap op tot factor van groot
belang, terwijl o.i. eerbiedig stilzwijgen hier de beste houding is. Wij zenden U dus
hierbij de betreffende stukken terug met dank voor de inzage.
Het panopticum over Mussert lijkt ons weinig geslaagd, hoewel wij natuurlijk
tegenover de strekking sympathiek staan.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)
Den Haag, 6 juni 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
6 Juni 1935
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat de volgende gedichten worden
geplaatst:
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‘140 Pond’, ‘Adreswijziging’ en ‘Ik dacht mij in...’
Vermoedelijk zullen deze in het juli-nummer worden opgenomen.
De overige verzen ontvangt U dus hierbij terug. U ziet, dat de Redactie niet door
de kleur van Uw papier is afgeschrikt al was ze wel bevreesd, dat U naar Nationaal
herstel was overgeloopen.
Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum
Den Haag, 23 december 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
23 December 1935
Zeer geachte Heer van Hattum,
Tot mijn spijt moet ik U hierbij alles retourneeren, wat ik nog in mijn bezit had.
Het laatste nummer van Forum was al zoo overvol met copy, die reeds gezet was,
dat er niets nieuws meer geplaatst kon worden.
Misschien kunt U de laatste verzen doorzenden aan Groot-Nederland, daar de
Heer Vestdijk daar in de Redactie is gekomen.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Hans
Hauswald
Hans Hauswald
aan
Menno ter Braak
10 augustus 1939
Lieber Menno,
Ich hätte Dir gern vor meiner Abreise noch ein paar Zeilen geschrieben, die Du
vielleicht als unnötig empfindest, aber die ich doch wohl als notwendig empfinde
um nicht eine Unterlassungssühnde zu begehen. Denn es ist doch wohl unfreundlich
immer nur zu nehmen und - da die Fähigkeit des Gebens in meinem Falle weniger
gut entwickelt ist als bei Dir - nicht einmal auszusprechen welchen Eindruck des
Geben auf den Empfänger dieser Freundlichkeiten macht. Nun weiss ich schon, dass
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die 5 Tage die wir bei Dir und Deiner Frau waren für Dich keine grosse materielle
Belastung gewesen sind, aber deshalb will ich Dir ja auch garnicht danken.
Aber was wohl der Erwähnung wert ist, sind die vielen neuen Eindrücke und
Gedanken, die sowohl meine Frau als auch ich in Deinem Hause empfangen haben
und die ich im Einzelnen auch nicht aufzählen will, obwohl Benjamin Franklin sich
jeden Abend eine kleine Tabelle machte was er am abgelaufenen Tage Gutes und
Schlechtes gesehen gehört und gelernt hatte. Aber solch eine tägliche Bilanz mache
ich trotz meiner kaufmännischen Bildung nicht, und auch nicht trotz meiner Sympathie
für Benjamin. Es geht ja auch nicht um die einzelnen Vorfälle, die nicht so viel anders
zu sein brauchen als in Deutschland. Aber wohl ist die Stimmung, die Atmosphäre
und das Muster, nach dem sich alles gliedert so grundverschieden, dass wir Dir beide
für die Möglichkeit sehr dankbar sind eine Ferienwelt kennengelernt zu haben, die
wir stets gern in Erinnerung behalten werden.
Mit freundlichem Gruss
Hans Hauswald
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum? Briefpapier Hans Hauswald.
Machineschrift.

Hans Hauswald
aan
Menno ter Braak
Leipzig, 19 februari 1940
aant.
aant.

Den 19 II. 1940
Lieber Menno,
Als Du mir vor einiger Monaten Dein kleines Heft ‘De nieuwe Elite’ gegeben
hast, wolltest Du gern wissen, was ich darüber denke. Ich habe etwas lange mit der
Antwort auf mir warten lassen, obwohl ich das Büchlein schon auf der Fahrt
durchgelesen hatte. Zu Hause habe ich mich aber mehr um meine damalige Arbeit
kümmern müssen, sodass ich mich nicht eingehend genug mit Deinem Heft
beschäftigen konnte.
Inzwischen habe ich mehr Zeit gefunden und die Schrift liegt nun schon ein paar
Wochen auf dem Tisch. Ich habe sie seitdem noch ein paar Mal gelesen.
Zu einem Resultat bin ich aber immer noch nicht gekommen. Vielleicht ist dies
auch eine Art Anerkennung, die ich Deinem Werk zolle. Ueber die Richtigkeit des
historischen Teils, wie er zu Erklärung der gegenwärtigen Anarchie dient, kann kein
Zweifel bestehen. Auch über die Notwendigkeit einer mit gutem Gewissen befolgten
opportunistischen Handelsweise bin ich mir im Klaren. Neulich las ich im ‘Willen
zur Macht’ etwas ganz Aehnliches:
‘In der Hauptsache ist das kluge Ausnützen der gegeben Lage wohl unsere beste,
ratsamste Tätigkeit.’
Gleichzeitig bin ich mit dem ‘schipperen’ bloss um dessentwillen doch nicht
einverstanden - weil es mir allzu individualistisch ist. Darum habe ich auf die Frage:
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‘Wat houdt een tactiek in zonder absoluut gesteld doel?’ auch eine andere Antwort.
Eine Antwort, die ich mir von Nietzsche geborgt habe und die mir auch heute noch
richtig scheint: Diese Taktik des Opportunismus wird mir vom Willen zur Macht
eingegeben, wobei ich die einmal erlangte Macht in einem ganz bestimmten Sinne
auszunützen gedenke. Darum bin ich auch nicht einverstanden damit, dass ‘de nieuw
elite zal uiteenvallen in een denkende en een handelende elite.’ Gerade weil man
zwischen der Scylla des ferrums und der Charybdis des verbums zwischendurch
lavieren muss, wird man selber diese Zweiteilung bei sich nicht mehr dulden.
Darum glaube ich auch mehr als an das Paradox an die Einheit, wenn ich mich
auch schwer hüten werde, das Wesen dieser Einheit in Worten zu umschreiben,
geschweige den definieren zu wollen. Worte sind gut um Anhänger zu bekommen,
aber sie werden nicht dafür zu gebrauchen sein, dass man das Ziel, das man als
‘sentiment’ (aanvoelen) in sich trägt, damit definiert. Das Paradox steht mir noch zu
dicht beim Nihilimus, als dass mein innerstes sentiment dadurch befriedigt würde.
Oder habe ich Dich falsch verstanden und Du meinst garnicht, dass das höchste Ziel
der neuen Elite ist: Paradoxe über alles und jedes zu schmieden.
Denn schliesslich sagst Du auch wieder dasselbe, was ich ausdrücken möchte:
eenheid door democratie, maar die tevens esoterisch het geheim waart.
Der grösste Fehler den man machen könnte, wäre wohl ein ‘Programm’
aufzustellen, denn dieses würde ja doch bald zur Tyrannei werden. Trotzdem wird
man kaum ohne Wortschwall auskommen können, wenn man um praktisch wirkzam
zu werden die dazu nötige Macht erlangen will. Deshalb bin ich doch wieder für die
Formulierung von vorläufigen, konkreten Zielen, wie sie ungefähr in der kleinen
‘Abhandlung über Treitschke’ ausgedrückt sind.
Das ‘Geheimnis’ der neuen Elite lässt sich nicht durch Standards ausdrücken,
sondern muss bei jedem Menschen einzeln mit einer Art ‘Eliteinstinkt’ erfasst werden,
wobei dieser Instinkt beileibe nichts ‘Elementares’ ist sondern ein
Unterscheidungsvermögen, das nur auf hoher Kulturstufe zu erlangen ist.
Met het oogenblik van het uitspreken van het nieuwe doel valt hetzelfde binnen
de perken van de ‘Parteiarena’ en staat bloot tegenover alle aanvallen van hoog en
laag. Ein neues Verhältnis zum Elementaren - wat een onzin! ‘Ein neues elementares
Verhältnis’ zou beter den toestand uitdrukken. Een ‘Verhältnis’, dat in zijn vrijwel
totale onverschilligheid tegenover woorden een verhouding nadert, die men tot nu
toe met het woord ‘liefde’ omschreef. Zonder liefde geen contact en dus geen
mogelijkheid tot denkend handelen - geen mogelijkheid de synthese van Erasmus
en Macchiavelli te voltrekken. Geen moralische verplichting maar een
zelfverzekerdheid, die van binnen naar buiten gaat, de oogen helder en de stap ferm
maakt en daarmee soms de uiterlijke kenmerken van den bruut geeft.
‘Toekomstvisie’ - zooals Marsman die vereischt, habe ich schon genug, aber darum
finde ich doch nicht, dass man muss ‘uitgaan van een essentieel beeld van den
mensch’. Das ‘schipperen’ betrifft auch nicht die ‘toekomstvisie’ sondern nur den
Weg, der zu ihr führt.
Manchmal finde ich, dass das Büchlein nicht hätte geschrieben werden sollen,
denn es versucht etwas auszudrücken, was nicht mit Worten gesagt werden kann.
Man muss schon die Gestalt des Verfassers vor Augen haben um die Worte nach
ihrem richtigen Wert einschätzen zu können. Wenn zwei dasselbe sagen ist es noch
nicht dasselbe. Um das Buch vollständiger zu machen gehört eigentlich noch eine
Abbildung von Dir mit hinein - z.B. die Fotografie des Betongemäldes und möglichst
auch eine Wachsplatte, damit man sich eine Vorstellung von Deiner Stimme machen
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kann. Sonst könnte mancher N.S.B.er auf den Gedanken kommen, dass in diesem
Heft einer dekadenter Zivilisationsliterat spricht. Und das ist ja nun ganz sicher nicht
der Fall.
Bitte entschuldige, dass ich jetzt nicht mehr zu dem Heft sagen will. Voor myn
oogen danst een andere zeepbel, zoodat ik my over de nieuwe elite niet zeer verontrust.
Ich bin dabei die Abhandlung über Treitschke noch etwas auszubauen. Vielleicht
kan sie einmal brauchbar werden. Vielen Dank für Deine Bestätigung, dass Du sie
erhalten hast. Die Karte brauchte 6 Tage um hier anzukommen und war von der
Zensur genau untersucht worden.
Freundliche Grüsse, auch an Ant und von Lenchen an euch beide, sendet
Arno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Carel
Hedeman
Carel Hedeman
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 23 juli 1935
aant.

855 Hoefkade, den Haag 23-7-35
Weledele Heer,
Ingesloten enkele gedichten.
Zou U deze eerstelingen des geestes eens door willen lezen om te zien of er iets
bij is dat geschikt is voor Forum?
Hoogachtend
Uw
Carel Hedeman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carel Hedeman
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 9 oktober 1935
aant.

855 Hoefkade den Haag 9 Oct '35
Weledele Heer
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In juli van dit jaar zond ik u enige gedichten waarop ik tot nu toe nog geen antwoord
ontving. Ik zou graag van U horen of U ze denkt op te nemen in Forum.
Het was mijn bedoeling voor hetzelfde tijdschrift ter beoordeling te sturen enkele
essays & satires.
In verband met het bericht over de opheffing van F. zou ik U willen vragen of U
nu deze stukken wel kunt ontvangen.
Gaarne uw spoedig antwoord vernemend
hoogachtend
C. Hedeman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carel Hedeman
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 25 oktober 1935
aant.

den Haag, 25.10.35
855 Hoefkade
Weledele Heer,
In juli van dit jaar zond ik u enkele vellen met gedichten waarop ik nog steeds
geen antwoord ontving.
Evenmin hoorde ik iets op mijn schrijven van 8 dezer. U kunt begrijpen dat ik wel
meer of min nieuwsgierig naar uw oordeel ben.
Wilt u mij daarom, indien u ze in forum of ergens anders denkt op te nemen,
hierover spoedig berichten.
In afwachting van uw antwoord
hoogachtend
Carel Hedeman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Carel Hedeman (Den Haag)
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
30 October 1935
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
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Tevens moet ik U melden, naar aanleiding van Uw schrijven van 9 Oct. 1935, dat
geen enkele nieuwe bijdrage meer kan worden aangenomen, daar de twee resteerende
nummers reeds overbelast zijn.
Op de door U in Juli ingezonden gedichten kreeg U inderdaad geen antwoord,
daar U verzuimd had porto daarvoor in te sluiten; aan de binnenzijde van Forum
staat dit uitdrukkelijk vermeld.
Ingesloten zend ik U dus de verzen retour.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Carel Hedeman (Den Haag)
Den Haag, 12 oktober 1936
aant.

Geachte Heer Hedeman
Ik moet zeggen, dat ik mij met uw critische coupletten zeer heb vermaakt. Het is
een aardig soort satyre, die ik, als ik redacteur was, stellig in Groot Nederland zou
plaatsen. U kunt er alleen nog heel wat aan verbeteren, lijkt mij; hier en daar teekende
ik iets aan, maar U zult dat zelf het best voelen.
Zend U dit door, vooral naar Gr. Nederland, U moogt er dit briefje, als U wilt, ter
recommandatie bij doen.
hoogachtend
Uw Menno ter Braak
Uw stuk over Laurence is niet slecht, maar veel onpersoonlijker en schools.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.W. van
Heerikhuizen
Menno ter Braak
aan
F.W. van Heerikhuizen (Bussum)
Den Haag, 21 december 1934
aant.

21 Dec. 1934
Zeer geachte Heer,
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Namens de Redactie van Forum moet ik U het volgende mededeelen. Uit de door
U ingezonden gedichten zou zij graag het gedicht ‘Treurwilg in de Lente’ willen
plaatsen, maar met de volgende restrictie: het veranderen van de vierde regel. Zij
vindt nl. in deze regel een overbodige beeldspraak in verband met de eerste regel en
acht dat voor het gedicht in questie zeer storend. Indien U dit dus zoudt willen
veranderen, zal zij het gedicht gaarne in Forum een plaats inruimen.
Ik stuur U hierbij de andere gedichten terug, en ontvang, voor het geval U met de
bovengenoemde wijziging accoord gaat, het bedoelde gedicht graag retour.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie
Ant ter Braak Faber
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Dhr. Heerink
Menno ter Braak
aan
Heerink
Den Haag, 24 januari 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
24 Jan. 1935
Zeer geachte heer Heerink,
Tot mijn spijt, moet ik U namens de redactie uw inzending retourneeren; men is
van oordeel, dat het gedicht ‘Soissons l'Antique’ wel eenige belofte inhoudt. Het
gedicht ‘Voornacht’ is daarentegen veel minder, maar beide zijn toch nog niet goed
genoeg om in Forum te worden opgenomen.
De Redactie hoopt echter, dat U te zijner tijd nog eens ander werk kunt insturen.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jan van Heiloo
Menno ter Braak
aan
Jan van Heiloo (Den Haag)
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
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30 October 1935
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn
leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten zend ik U dus Uw gedichten terug.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - T. van
Hengel-van Enst
T. van Hengel-van Enst
aan
Menno ter Braak
Velp, 17 oktober 1935
aant.
aant.
aant.

Velp 17 Oct. '35
Zeer geachte Heer ter Braak
Inliggend programma van lezingen stuurde mij Mej. v. Enst uit den Haag. Zij was
n.l. opgebeld door 'n [Mevr. van] Bronting die haar vertelde, dat de Heer v.d. Meer
een lezing zou houden over dèr Mouw's verzen en haar nota bene de volgende vragen
stelde: Kunt u mij zeggen wie dèr Mouw's eerste vrouw was? 2. Wat hij doceerde,
wiskunde of talen. 3. Waar hij z'n jeugd doorbracht. 4. Waarom hij uit Doetinchem
wegging + 'n opgave van leerlingen en oud-leerlingen. - Ik weet niets van den Heer
v.d. Meer, alleen de onnoozele vragen die hij nu doet, over dingen die toch niets aan
de waarde van de verzen afdoen, omdat hij den onbescheidenheid heeft om over dèr
Mouw's persoonlijkheid te willen spreken, daar hij kennelijk niets van hem afweet.
Ik vind 't vervelend u lastig te vallen, daar u 't waarschijnlijk heel druk heeft. Ik had
aan Victor v. Vriesland kunnen schrijven, maar waar ik me herinner dat Vic. altijd
zoo moeilijk te bereiken is, en al a.s. Maandag die lezing gehouden zal worden,
wendde ik me tot u hopend dat er nog iets aan te doen zou zijn, mocht u tenminste
evenals ik, 't optreden van den Heer v.d. Meer incorrect vinden.
Immers wanneer hij wat over dèr Mouw had willen weten, was toch de weg geweest
zich tot Vic. te wenden en niet 'n willekeurige juffrouw 'n ander willekeurig iemand
te laten opbellen om onbenullige vragen te doen. M'n zuster heeft indertijd zoo lang
geaarzeld voor zij [onleesbaar] vroeg een lezing te houden over dèr Mouw, omdat
zij toen al bang was dat dat misschien niet heelemaal in dèr Mouw's geest zou zijn.
Hierbij stuur ik u 'n brief van dèr Mouw indertijd aan mij, die ik na lezing natuurlijk
graag terug wil hebben. Ik ben er heel erg zuinig op. Ik heb indertijd met hem zoo
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veel gecorrespondeerd en gesproken over z'n verzen, dat ik hierin 'n excuus vind,
om u hierover lastig te vallen.
Misschien kent u den Heer v.d. Meer en ben ik warm geloopen over niets. Dan
was alleen de opzet ongelukkig.
Bij voorbaat dank ik u voor uw moeite. Met beleefde groeten en de meeste
hoogachting
T. van Hengel. v. Enst.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
T. van Hengel-van Enst
Den Haag, 18 oktober 1935
aant.
aant.

den Haag Pomonaplein 22
18 Oct. '35
Zeer geachte mevrouw v. Hengel
Hartelijk dank voor Uw brief. Ik weet niets van dezen heer van der Meer, dan dat
hij deze serie lezingen houdt. Eenige dagen geleden werd ook ik opgebeld door
dezelfde mevrouw, die er zeer verwarde ideeën op na bleek te houden zoowel over
Dèr Mouw als over mij; zij inviteerde mij voor de bewuste lezing, maar haar toon
was niet zoo, dat ik er voor voelde te accepteeren. Gelukkig vond ik een zeer geldige
reden om mij te excuseeren. Den naam van Vriesland had zij nog nooit gehoord,
want toen ik die noemde, had ik groote moeite haar die voor te spellen. Alles zeer
veege teekenen, lijkt mij, voor den heer v.d. Meer, als wiens mandataris zij optreedt.
Ik ben het volkomen met U eens, dat deze belangstelling voor het werk van Dèr
Mouw in strijd is met zijn bedoelingen. Uit den brief, die U mij ter lezing zond, blijkt
dat ten overvloede nog eens duidelijk; ik vind dien brief zeer belangrijk om op een
gegeven moment eens voor den dag te worden gehaald als een bewijs hoe Dèr Mouw
zelf over zijn poëzie dacht, maar ik vrees, dat U aan deze posthume Haagsche
vereering niet veel zult kunnen doen! Er is niemand meer om zich actief tegen dit
misbruik van bedoelingen te verzetten. Ik zou het graag doen, maar ik heb er het
recht niet toe; het eenige wat ik wel kan doen, is bij gelegenheid eens op het dwaze
van deze ‘adoratie’ te wijzen. Of denkt U, dat de familie gerechtigd is zich met
dergelijke quaesties te bemoeien? Ik vrees, dat het heel moeilijk zou zijn een
onbekenden heer v.d. Meer van zijn ongelijk te overtuigen. Vooral waar uit zijn
vragen een onafwijsbare stupiditeit blijkt, als ik mij niet zeer vergis.
Het is overigens gemakkelijk te zien, waarom den Haag (want het is niet alleen
v.d. Meer; ik ken nog een dame, die hier binnenkort een Dèr Mouw-avond geeft met
declamatie) zich op Dèr Mouw werpt. Zijn Brahman is nu eenmaal ook uit te leggen
als iets theosophisch, half zachts, door slechte commentatoren wel te verstaan; maar
den Haag is vol van dezulken. Zij denken niet aan ‘Brahman, maar we zitten zonder
meid’, waaruit de bedoeling duidelijk genoeg spreekt, maar het woord wekt bij hen
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associaties in den geest van ‘karma’ of reïncarnatie. En misschien is er ook hier en
daar in Dèr Mouw een element, dat hun tot rechtvaardiging kan dienen. Hoe het ook
zij, de beteekenis van zijn poëzie heeft met deze mondaine Lensvelt Nicola
metaphysica niets te maken en het is ergerlijk, dat men Dèr Mouw niet tegen de
halfzachtheid kan beveiligen.
Mocht U van meening zijn, dat ik iets in Uw geest kan doen tegen die heer v.d.M.,
dan kunt U mij b.v. morgen ± 6 uur telefonisch bereiken (393759). Maar zooals ik
al schreef, dat lijkt mij hoogst dubieus.
Ook mijn hartelijken dank voor de toezending van den brief, die zoo volkomen
den werkelijken mensch Dèr Mouw, zooals ik mij dien voorstel, weerspiegelt.
m.v.gr. en hoogachting,
Uw dw. Menno ter Braak
N.B. kunt U mij misschien het adres van Hetty bezorgen? Zij zou mij dat sturen,
maar ik heb nooit meer iets gehoord na hun vertrek uit Holland. Bij voorbaat mijn
dank!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

T. van Hengel-van Enst
aan
Menno ter Braak
Velp, 21 oktober 1935
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Velp 21 Oct. '35
Zeer geachte Heer ter Braak,
Zat. en Zondag was ik niet thuis en kon u dus niet opbellen. En ik ben 't ook met
u eens achteraf dat er wel niets meer aan te doen zou zijn geweest, dat deze Heer
v.d. Meer z'n lezing over dèr Mouw's verzen zou houden. 't Is zoo ergerlijk te
bedenken, dat Jan en alleman zich kan aanmatigen 'n avond over dèr Mouw te praten,
of misschien te kolderen.
U zegt: er is niemand meer om zich actief tegen dit misbruik van bedoelingen te
verzetten, maar zou vroeger m'n zuster òf nu Hetty, was zij hier geweest, dat dan wèl
hebben kunnen doen met eenig rècht? Dàn had misschien Vic. v. Vriesland tòch iets
kunnen doen? Mijn zuster gaf, weet ik zeker, alles in zijn handen. Misschien zou u
dan eens met hem kunnen overleggen, of er in 't vervolg iets te doen zou zijn aan
zulk grasduinen van menschen uit 'n modegril. Ik ben het heelemaal met u eens dat
er 'n element in Brahman is, dat ‘half zachte’ menschen als theosophisch uit kunnen
leggen. Ik ben zoo bang, dat de Heer v.d. Meer dàt juist aanleiding gegeven heeft
z'n lezing te houden.
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Misschien is 't 't beste, als u dat eens zou willen doen, dat u naar aanleiding van
'n te houden lezing of b.v. van deze al gehouden lezing eens wijst op 't dwaze van
zoo een plotselinge adoratie en 't onbescheidene van zich op deze manier meester te
maken, ten behoeve van de psychosynthese van 'n dichter die van hùn metaphysica
mijlenver afstond. Ik weet heel zeker dat ook Hetty u heel dankbaar zou zijn, wanneer
u iets in den geest van dèr Mouw tegen dit gedoe zou willen schrijven. - Mocht u
een of andere dag van den brief van mijn zwager gebruik willen maken, dan wil ik
hem u natuurlijk gaarne toezenden.Hetty adres is: [onleesbaar]
M'n beste dank voor uw schrijven. Met vriendelijke groeten en de meeste
hoogachting
T. van Hengel v. Enst.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Raymond
Herreman
R. Herreman
aan
Menno ter Braak
Brussel, 13 oktober 1935
aant.
aant.

Brussel, 13 October 1935.
Beste ter Braak,
Ik heb mij niet, zooals Maurice, voorgenomen mij onbetuigd te laten in het conflict
om ‘Forum’. Maar in de practijk schijn ik het toch weer met hem eens te zijn, in
zooverre Maurice zijn besluit te zwijgen niet halsstarrig wenscht te handhaven indien
een redelijke ‘verklaring’ voor het volgende Forum-nummer kan worden opgesteld,
terwijl ik van mijn kant noch lust noch tijd heb alle details van een reeds omvangrijke
briefwisseling en een heele serie echo's en artikelen in de pers te gaan toelichten of
terechtwijzen; dat wil zeggen dat wij liefst de zaken niet tot een vinnig steekspel
opdrijven. Maar nu gij het er met Maurice ook al over eens zijt geworden, dat wij
ons maar best de aangenamer kanten van onze samenwerking zullen herinneren,
veroorloof ik mij, zonder eenig verwijt tegenover wie ook, een betrekkelijk
onbeduidend maar voor mij toch belangrijk misverstand uit den weg te ruimen. Mijn
positie in dit conflict schijnt mij inderdaad zoowel door u als door Zijlstra verkeerd
te zijn uitgelegd. Mijn houding was immers uitsluitend ingegeven door de hoop dat
Forum gered kon worden - en de zekerheid dat het alleen kon gered worden - door
het weglaten van Virginia. Die zekerheid is dan ook bevestigd door de feiten... en
de hoop is niet in vervulling gegaan. Ik meende dat gij en Zijlstra u evenmin als mijn
Vl. collega's kondt vergissen over de voorkeur die ik er aan zou gegeven hebben
Virginia niet om een kwestie van zedelijkheid te zien afwijzen door de katholieke
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redactieleden. Als ik daar speciaal op wijs, dan is het opdat, mocht de Forum-kwestie
door een van ons in het openbaar worden besproken, mijn motieven niet verkeerd
zouden voorgesteld worden, zooals gij doet wanneer gij schrijft, dat ook ik elke
redelijke regeling van het geschil heb afgewezen; en zooals Zijlstra doet, wanneer
hij zegt dat de Vlaamsche redactie besloten had haar medewerking te staken indien
Virginia verscheen.
Gij hebt niet gemeend te kunnen toegeven, wat ik eerst en daarna van Vriesland,
na onze gemeenschappelijke vergadering te Rotterdam, wel wilden offeren; dat is
het eenige wat ons in deze zaak van elkander scheidt, en ik geloof niet dat het noodig
is ons daarom wederkeerig voor fanatieker of zwakkeling te schelden, ook al mocht
ik meer toegevendheid voor mijn katholieke vrienden van u, en gij meer
beginselvastheid van mij verwacht hebben. Dit verschil van optreden acht ik althans
niet een reden te zijn om tegen u te velde te trekken; zooals ik ook de motieven van
Gijsen en Maurice voldoende begrijp om hun geen kwaad hart toe te dragen: ik wist
toch waartoe ik mij verbond als ik in de Vl. redactie trad.
Schlusz damit.
De vraag is nu of en hoe wij de kwestie in Forum zelf zullen uitleggen. Ik beloofde
Maurice u een tegenvoorstel te doen. Gij acht, meen ik, een verklaring van de Ned.
redactie en een andere van de Vl. redactie wenschelijk. Daar tegen bestaat het bezwaar,
dat de Vlaamsche redactie niet eensgezind kan optreden, en dat de drie katholieke
redacteuren, naar ik meen te weten, niet een verklaring wenschen af te leggen die ik
niet mede onderteeken. Misschien is het echter mogelijk een gemeenschappelijke
verklaring van de beide redacties te publiceeren. De feiten zouden dan zonder eenig
commentaar kunnen uiteengezet worden onder een vorm die niemand kwetsen moet.
Grosso modo zou deze verklaring misschien kunnen luiden:
‘Forum zal met Januari ophouden te verschijnen, wegens het oprijzen van een
meeningsverschil dat weliswaar de persoonlijke vriendschap en wederzijdsche
waardeering van de redactieleden niet aantast, doch een verdere samenwerking
ongewenscht doet voorkomen. Tegen het publiceeren van een door de Nederl. redactie
aanvaarde bijdrage hebben katholieke leden bezwaren van zedelijken 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.’
Ik heb over deze formule noch Maurice noch de andere Vl. collega's geraadpleegd.
Ik meen nochtans dat zij voldoende zakelijk, waarheidsgetrouw en correct is om ons
allen te bevredigen. Dat het publiek er meer zal willen over vernemen staat vast;
maar als wij aan dit verlangen willen voldoen moeten wij commentaren zonder einde
geven.
Mag ik uw opmerkingen en eventueele correcties verwachten? Ik onderwerp dan
uw project aan R., G. en W.
Wat ook het verder verloop zij, (en al kwam het tot een m.i.. minder gewenschte
uiteenzetting van geheel het conflict) blijf ik,
opgewekt en genegen,
Uw dw.,
Herreman.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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R. Herreman
aan
Menno ter Braak
Brussel, 20 oktober 1935
Beste ter Braak,
Misschien is het u ontgaan, dat ik u mijn vorige brief met geen andere bedoeling
schreef dan om u een project van verklaring voor te leggen; want anders zoudt gij
zeker niet nagelaten hebben uw bezwaren tegen zijn korte formule aan te duiden; of
ze was zóo bondig, dat gij er niets meer in terugvondt van wat op uw standpunt
geleek. Uit uw project blijkt inderdaad, dat gij zoo volledig mogelijk wilt zijn. Ik
moet u echter doen opmerken dat er dan nog een twaalftal bladzijden aan ontbreken
om eenieder recht te laten wedervaren. Maurice en Gijsen oordeelen dat zij het stuk
niet kunnen onderteekenen en zij zouden u best zelf kunnen zeggen wat zij er
wenschen aan toe te voegen. Ikzelf wil u vluchtig eenige van mijn bezwaren
meedeelen: de eerste paragraaf acht ik overbodig en, indien wij toch een uiteenzetting
aan onze lezers verschuldigd zijn, kunnen wij het maar onmiddellijk doen zonder
ons te bekommeren om de voorbarige berichten en commentaren. De passus
‘Aangezien de Vl. redactie van oordeel was, dat onderling overleg in dezen tot
niet-plaatsing moest leiden.......’ schijnt mij wel voldoende duister om niet door
iedereen begrepen te worden, maar niet voldoende opdat ik er niet een oolijken zet
tegen de Vlaamsche redactie, ook tegen mij, die u nochtans duidelijk mijn standpunt
uiteenzette, zou in zien, -misschien ten onrechte. Waar gij daarna van ‘formeele
concessies’ gewaagt, zouden deze concessies, in geval uw stuk verscheen, zeer
duidelijk opgesomd worden al was het maar om aan te toonen dat ook voor u de
principenkwestie niet alle toegeeflijkheid uitsluit. Maar het ergste, wat mij persoonlijk
betreft, en dat ik in ieder geval zou moeten tegenspreken indien ik het in Forum of
elders van uw hand las, is uw bewering dat de Ned. redactie ‘zich op het standpunt
stelde, dat zij op de door haar genomen beslissing niet kon terugkomen’; wij weten
toch dat van Vriesland wel op deze beslissing meende te kunnen terugkomen, juist
zooals ikzelf oordeelde voor Virginia niet mijn principes te moeten handhaven indien
Forum hierdoor dreigde te verdwijnen. Verder begrijp ik niet wat gij bedoelt met de
niet wenschelijkheid van een voortzetting van het tijschrift onder leiding van de Ned.
redactie alleen........ in verband met de tijdsomstandigheden; dit schijnt mij in ieder
geval een zaak van den uitgever en niet van de redactie te zijn. Dan ben ik het er ook
niet met u over eens dat het geschil alleen maar van principieelen aard zou zijn,
vermits mijn principes, en ook deze van van Vriesland meen ik, in deze kwestie niet
ver van de uwe verschillen, en wij het nochtans toch niet eens konden worden. In
hetzelfde verband hoor ik u niet gaarne spreken van beide partijen, waar men ofwel
nader zou moeten bepalen welke die beide partijen zijn -volgens mij die welke
weglating van Virginia vroeg of duldde om Forum in stand te houden, en die welke
daar niet kon meeinstemmen-, ofwel liever spreken moest van drie of vier partijen
of van zoovele standpunten ongeveer als er redacteuren zijn. Eindelijk lijkt mij het
slot -de dankbetuiging aan den lezer- minder geschikt in den vorm dien gij er aan
geeft.
Deze lange terechtwijzing toont aan welke moeilijkheden moeten oprijzen indien
gij aan een volledige uiteenzetting blijft vasthouden. Een paar van de punten waarop
ik wees schijnen mij zoo pertinent, dat ik niet zou begrijpen dat gij er geen rekening
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mee hieldt indien gij bij slot van rekening mocht besluiten dan maar een afzonderlijke
verklaring te publiceeren; en nog minder zou ik begrijpen dat van Vriesland b.v. den
passus waarop ik in verband met zijn houding op wees, onderschreef. In elk van deze
beide gevallen zou ik mij tot mijn spijt het recht moeten voorbehouden ook mijn
versie in Forum te geven.
Maar het wordt dan een hopeloos geval. Indien inderdaad nog
Gijsen-Roelants-Welschap of misschien ieder van de drie voor zichzelf een eigen
lezing wenschte te formuleeren, zoudt gij zeker van uw kant dan uw lezing moeten
wijzigen en aanvullen, en misschien wel zou ook van vriesland dan liefst voor zichzelf
spreken. Wij vervallen dan in het euvel dat ik voorzag toen ik u een korte formule
voorstelde. Bij nadere beschouwing ga ik zelfs mijn formule nog veel te uitvoerig
achten, en zou ik er u deze lapidaire voorstellen: ‘Met Januari houdt Forum op te
verschijnen.’
Misschien is dat wel eenigszins onbeleefd tegenover den nieuwsgierige lezer, maar
ik vraag mij af, of het zoo niet beter is, dan dat wij het zoo komische als spijtige
spektakel gaan vertoonen van een twist waarvan de practische uitslag duidelijk genoeg
is, maat theoretisch geen definitieve beslissing van kan verwacht worden. Ik haast
mij daar aan toe te voegen, dat het niet uit angst is mijn verantwoordelijkheid op te
nemen, dat ik een korte formule verkies, doch alleen uit een gevoel van vriendschap
en saamhorigheid, en waardeering voor ieder van de zes collega's met wie zekere
dingen mij veel meer verbinden dan het betreuringswaardig meeningsverschil mij
van hen scheidt. Mocht gij trots al deze bedenkingen toch nog op een volledige
uiteenzetting in het openbaar staan, dan zal ik, ook wanneer ik het noodig mocht
achten mijn houding met de uwe te confronteeren, zeker het essentieele niet om het
bijkomstige vergeten.
Vriendelijke groeten,
Doorslag: ? Briefhoofd FORUM.

Menno ter Braak
aan
R. Herreman
Rotterdam, [voor 20 oktober 1935]
Forum zal aan het eind van den loopenden jaargang ophouden te bestaan.
Aangezien tal van voorbarige berichten in de dagbladpers hebben gecirculeerd en
zelfs tot even voorbarige commentaren hebben geleid, meenen wij er goed aan te
doen de uiteenzetting over de gebeurtenissen, die tot de opheffing van het tijdschrift
hebben geleid en die wij aan onze lezers verschuldigd zijn, reeds in deze voorlaatste
aflevering te laten verschijnen.
De samenwerking tusschen de Nederlandsche en Vlaamsche redacties, die
gedurende twee jaar de basis van Forum's bestaan heeft gevormd, was aangegaan op
den grondslag van wederzijdsche onafhankelijkheid bij de beoordeeling der bijdragen;
een dergelijke onafhankelijkheid scheen beide gewenscht, omdat zij, hoewel op
meerdere punten verwantschap gevoelend, de bestaande verschillen tusschen Noord
en Zuid niet willen veronachtzamen.
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Tusschen beide redacties is geruimen tijd geleden een meeningsverschil ontstaan
over een bijdrage, die door de Nederlandsche redactie met algemeene stemmen was
aanvaard; de katholieke leden van de Vlaamsche redactie meenden op grond van de
strekking dezer bijdrage, die volgens hen in strijd kwam met de katholieke zedeleer,
bezwaar te moeten maken tegen publicatie. Aangezien de Vlaamsche redactie van
oordeel was, dat onderling overleg in dezen tot niet -plaatsing door de Nederlandsche
redactie moest leiden en de Nederlandsche redactie, hoewel tot eenige formeele
concessies bereid, zich op het standpunt stelde, dat zij op de door haar genomen
beslissing niet kon 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 moet besloten
worden de uitgave van Forum te staken; een voortzetting van het tijdschrift onder
leiding van de Nederlandsche redactie alleen kon in verband met de
tijdsomstandigheden niet wenschelijk worden geacht.
Beide redacties stellen er prijs op door deze verklaring de loopende geruchten tot
hun juiste proporties terug te brengen. Zij ontkennen niet, dat het tusschen hen gerezen
geschil van principieelen aard is, maar willen tevens vaststellen, dat tot het opheffen
van een tijdschrift, waarin beide partijen overigens steeds in goede harmonie en met
toewijding konden samenwerken, niet dan na langdurige discussie en met groot
leedwezen is besloten. Zij wenschen voorts hun wederzijdsche vrijheid niet te
hernemen, zonder een woord van zeer hartelijken dank aan de;ezers van Forum, die
door hun steun de uitgave mogelijk hebben gemaakt.
**B.N. Dank voor je brief, hierbij een concept verklaring, die, hoop ik, door beide
redacties kan worden onderteekend. Wil het concept mij spoedig terugzenden met
ev. amandementen.
Ik zond Maurice gelijkluidende copij. Willen jullie beiden voor behandeling met
Walschap en Gijsen zorgen?
Bij voorbaat dank voor snelle afhandeling! Er is haast bij.
v.gr. MtB
Origineel: Antwerpen, AMVC. Briefhoofd FORUM. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
R. Herreman
Den Haag, 25 oktober 1935
aant.

den Haag, 25 Oct. 35
Pomonaplein 22
Amice Herreman
Je brief van 20 dezer heeft mij en mijn collega's overtuigd van de volstrekte
onmogelijkheid om een gezamenlijke verklaring op te stellen. Aangezien ik van
Roelants noch Gijsen iets hoorde, neem ik aan, dat zij met je brief, wat de betreft de
weigering te onderteekenen, accoord gaan.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ik zend je nu hierbij een doorslag van de verklaring, die de Nederlandsche redactie
in het November-nummer zal publiceeren. Zooals je daaruit zult kunnen opmaken,
blijven wij erbij, dat een noodzakelijk minimum, ook wat de feiten betreft, volstaan
kan, al zijn wij het er niet met je over eens wat de hoeveelheid van dat minimum
betreft. Ik zend je dezen tekst vooraf, in de verwachting en het vertrouwen, dat een
verklaring van Vlaamsche zijde in denzelfden geest zal zijn gesteld. Om de soberheid
nog te vergrooten, hebben wij op verzoek van Van Vriesland de passage over de
katholieke zedeleer nog laten vervallen; het is ons trouwens nooit duidelijk geworden,
waar die ‘zede’ precies in botsing komt met het stuk van Varangot.
Op de details van je brief ingaan, heeft nu niet veel zin meer; ik begrijp, dat je
andere accenten zoudt willen leggen dan wij, maar het is juist daarom, dat wij nu
maar liever een verklaring voor ons alleen afleggen (aannemend, dat de
accentwijzigingen der katholieken nog heel wat meer plaats zouden beslaan!). Alleen
dit: je opvatting van van Vrieslands rol in dezen is onjuist. Van Vr. heeft op de eerste
vergadering over de quaestie in Rotterdam, waar jij, als ik het wel heb, ontbrak,
uitdrukkelijk verklaard, dat hij zich in ieder geval met mij solidair zou verklaren,
wanneer ik na overleg met mijzelf tot het inzicht zou komen, dat wij aan de plaatsing
van Virginia moesten vasthouden. Dat hij later een ander standpunt innam, is geen
gevolg van andere opvattingen over deze solidariteit tegenover het Vlaamsche
katholieke standpunt, maar van een volgens hem ongemotiveerde inmenging van Du
Perron in deze aangelegenheid; een zuiver-interne zaak dus van de Ned. redactie.
Daarom kan v.Vr. deze verklaring geheel onderschrijven en ook metterdaad
onderteekenen.
Wil de copie van onze verklaring aan je collega's doorzenden. Ik zou het uiteraard
op prijs stellen, ook vooraf inzage te ontvangen van ev. verklaringen van Vlaamsche
zijde.
m.v.gr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ph. M. van
der Heyden
Menno ter Braak
aan
Ph. M. van der Heyden (Amsterdam)
Den Haag, 27 juli 1934
aant.

Secretariaat: Pomonaplein 22 den Haag
27 Juli 1934.
Zeer geachte Heer,
Tot mijn spijt moet ik de door U aan Forum ingezonden verzen weer terugsturen,
daar de Redactie ze niet voor opneming geschikt acht.
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Inderdaad voert Forum een strijd tegen het schoone uiterlijk alleen, maar uiterlijk
en innerlijk moet toch tezamen iets opleveren, dat belangrijker is dan hetgeen U deze
keer hebt ingezonden.
De redactie hoopt echter op Uw verdere belangstelling voor het tijdschrift te mogen
rekenen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Han G.
Hoekstra
Han G. Hoekstra
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 november 1934
aant.

Amsterdam, 15 November '34
Geachte heer Ter Braak,
Kunt U dit gedicht een plaats in Forum geven? Wilt U bij een negatief antwoord,
zoo goed zijn het te vernietigen?
Hoogachtend:
Han G Hoekstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Han G. Hoekstra
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 11 januari 1935
aant.

Amsterdam, 11 Jan. '35.
Geachte heer Ter Braak,
Hierbij treft U een vers aan, Echtpaar in den trein, dat U wellicht in Forum een
plaats kunt geven?
Met de meeste hoogachting:
Han G Hoekstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Han G. Hoekstra
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 9 mei [1935]
aant.

A'dam 9 Mei.
Geachte heer Ter Braak
U zult hier nog een tweetal verzen vinden, welke mogelijk een plaats in ‘Forum’
kunnen verwerven.
Aan een verzoek om een eenigen tijd terug gezonden vers te ‘verbeteren’ wat een
der strophen betreft voor tot plaatsing werd overgegaan, heb ik niet kunnen voldoen.
Het lijkt mij onder alle omstandigheden een hachelijk bedrijf een vers te wijzigen
èn dat zoo te doen, dat enkelen op wier verzoek dit geschieden zou, van verbeteren
wenschen te spreken.
Met hoogachting,
Han G Hoekstra
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Han G. Hoekstra
15 oktober 1937
Zeer geachte Heer Hoekstra
Aan de ‘Groene’, die ook uit G.b.Vondelen gaat, heb ik al een artikeltje gevonden
als door U bedoeld, 2x gaat niet! Dus: wil mij excuseren!
vrgr. hoogachtend
Menno ter Braak
Origineel: Particulier collectie. Memorandum Het Vaderland. Handschrift.

Briefwisseling Menno ter Braak - Frank van der
Hoeven
Frank van der Hoeven
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Chicago, 16 september 1937
aant.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.
aant.

Gentlemen: - By a rare chance, issues of your papers of Mei-31 and Aug-1937 landed
in my hands. What interested me the most, was the controversy in regard to
Multatuli-Van der Hoeven letters.
After reading the debate bewteen Mr. Tromp Meesters and Dr. Ter Braak I wish
to clear up certain points and also would like to get some further information.
In the first place Mr. Meesters can not understand why the Hero of the late Jan
Van der Hoeven, did not press the claim against [Edw.?] This is very simple. At the
time my father died in [1850?], I was only 10 years old while my brothers Maarten
and Jan were still younger. Within a few years both Maarten and myself left Holland
for America while Jan went to the East-Indies.
At that time we were not aware, that such letters were in existence. As a matter
of fact, I knew that [Edw?] owed my father 500 gulden or even a little letter.
But as I stated, that I did not have proof, and as [Edw?] has not yet returned to
Holland, before we left [we were?] not in a position to press our claims.
Widow Van der Hoeven-Meyer did not do so. I [did?] not state also a clerk in my
father's store who lived behind the ‘groote Kerk’ was aware of this debt.
Now in regard to Mr. Meesters [?] een zekere heer van der Hoeven bungs out that
he either deleberate did so or he was not fully acquainted with the facts as he did not
know my father's name.
I prefer to accept the latter explanation, as I am sure Mr. Meesters did not intend
to [s..?] the name of one departed who was merely an innocent bystander in this
family drama.
What however interets myself and brother Maarten who this Mr. J.H. Van der
Hoeven is and how he came into possesion of letters belonging to the Estate of father.
According to the family-tree, there is no J.H. Van der Hoeven in the family, unless
it possibly is a son of our stepbrother van der Hoeven-Meyer.
As such he would not to be entitled to the possesion of this correspondence, as
long as the children of Jan Van der Hoeven still were alive.
I'll enclose herewith family-tree, so this matter can be cleared up without difficulty.
Would appreciate if you would send me all the issues of your paper governing this
controversy.
Can I look forward to a reply from your
Respy. Yours
Frank J. van der Hoeven
3538 W 61 th street
Chicago Ill.
Oldest son of the
[?] van der Hoeven
[?] Hoogstraat or Witte de Witstraat
[?] Holland

Family-tree
My grandfather

Jan van der Hoeven

Francis J. van der Hoeven
Maarten van der Hoeven
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Jan C. van der Hoeven
Fred van der
Hoeven-Meyers
Frans van der Hoeven

Piet van der Hoeven
Maarten van der Hoeven
En dochters

Leen van der Hoeven

Wim van der Hoeven
Wilhelmina van der
Hoeven

Pamelus van der Hoeven

no issue

Pietje van der Hoeven getrouwd met [Kimmel?]
Korendijk
Johanna van der Hoeven- died without issue
So you can readily see there is no J.H. van der Hoeven in the family.
It is too bad that Dr. Leen van der Hoeven [kade?] 16 The Hague overleden is. He
could have told you all you may wish to know, about this controversy, as he was
thoroughly familiar with it. The other broters of my father are also dead. However
Mevr. De Wed. Dr Leen van der Hoeven woont ergend in Den Haag en hij mag er
ook veel van weten.
I have written most in English, as after 50 years so in U.S.A. the Dutch language
comes somewhat difficult for me.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak map, Multatuli, v.Lier).
Brief.

Briefwisseling Menno ter Braak - J.H. van der
Hoeven
J.H. van der Hoeven
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 13 januari 1938
aant.

Zeer geachte Heer ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

In de ‘Telegraaf’ van gisteren (5: blad) las ik een korte bespreking van uw brochure.
Aangezien ik bij 't ‘belangloos’ afstaan van de daarin [geplu??] brieven aan den heer
Bruijn, de conditie verbonden had, zoodra deze ‘handelswaarde’ kregen, in casu uitg.
V. Holkema & Warendorf, ik er in gekend wilde zijn, zoo verzoek ik u mij voor
bemiddeling van deze uitgevers of door U zelf mij op mijn postrek. 215377 een
bedrag van fl.25- over te maken.
Ik meen, dat u de billikheid hiervan zult inzien.
Met de meeste hoogachting.
[handtekening]
N.B.
Door opname moeilikheden is de Film van Walewska voorloopig gestaakt, anders
had ik met publicatie van mijn artikel tegen bovenst. bedrag genoegen genomen en
was deze brief in de pen gebleven.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum?

Menno ter Braak
aan
J.H. van der Hoeven
18 januari 1938
aant.

Zeer geachte Heer Van der Hoeven
Uw brief van 13 dezer heeft mij een weinig verbaasd. Ik meen, dat het U bekend
is, dat voor mij uit de publicatie der brieven van Multatuli geen enkele winst is
voortgevloeid, integendeel; ik heb honorarium ontvangen voor het schrijven van de
inleidingen, en op verzoek van de redactie van Gr. Ned. dadelijk afgezien van verdere
honoreering, omdat anders de publicatie het tijdschrift te veel geld zou kosten. Het
spreekt vanzelf, dat, wanner het tijdschrift financieel bij machte ware geweest, de
briefpagina's wèl te betalen, ik dat geld niet zou hebben opgestreken zonder U erin
te kennen, maar daarvan is zelfs geen oogenblik sprake geweest. Voorts is het
overdrukken van inleiding en brieven in den vorm van een brochure alleen geschied
op voorwaarde van de fa. Holkema & Warendorf, dat ik van de vergoeding afstand
deed; hetgeen ik, in het belang van de verspreiding der correspondentie, zonder verder
commentaar gedaan heb. Van deze overdruk heb ik dus geen cent ontvangen, en ik
zal er in de toekomst evenmin iets van ontvangen.
Toen ik U de laatste maal sprak, heb ik U op de hoogte gebracht van het brocheeren
van het tijdschriftartikel als afzonderlijke overdruk. Van eenige aanspraak op
honorarium Uwerzijds is mij toen niets gebleken, en ik heb er ook niet aan gedacht
U dienomtrent iets voor te stellen, aangezien ik er financieel geheel buiten die zaak
sta. Bovendien is de brocheering niet geschied om winst te maken, maar om, zoo
mogelijk, eenigzins te voorzien in de extra-uitgaven van de fa. Holkema & Warendorf,
die een aanzienlijk dikker nummer van Gr. Ned. heeft uitgegeven, om de uitgave in
één aflevering mogelijk te maken. Mocht er desondanks winst zijn ontstaan, dan acht
ik het inderdaad billijk, dat U daarvan iets toekomt, maar dat is niet mijn zaak, maar
die van fa. Holkema & Warendorf, Keizersgracht 333, Amsterdam C. Ik verzoek U
dus U tot haar te wenden; Uw brief en doorslag zend ik haar toe.
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Het ontgaat mij, wat Uw artikel over ‘Walewska’ met deze quaestie uitstaande
heeft. Ik heb dat artikel aangenomen ter plaatsing in Het Vad., zoodra de film hier
te lande geïntroduceerd wordt, en het honorarium daarvoor zult U dus te zijner tijd
ontvangen. Het lijkt mij zeer gewenscht, die twee dingen niet door elkaar te halen.
met de meeste hoogachting,
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum. Machineschrift. Briefpapier Het
Vaderland.

Briefwisseling Menno ter Braak - Van Holkema
& Warendorf N.V.
Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 16 juni 1937
aant.

Weledelzeergeleerde Heer,
Wij haasten ons U mede te deelen dat de correspondentie betreffende Multatuli
in goede orde aangekomen is. Wij zenden U t.z.t. drukproef.
Inmiddels teekenen wij,
Hoogachtend,
VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.
adm. GROOT NEDERLAND
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum? Machineschrift.

Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 25 juni 1937
aant.

Zeer geachte Heer,
Naar aanleiding van een betreffende mededeeling van den heer Greshoff berichten
wij U dat wij gaarne bereid zijn de brieven van Multatuli met Uw inleiding in
brochure-vorm uit te geven, waarbij dan de geheele opbrengst ten bate van het
tijdschrift Groot Nederland zou komen.
Misschien wilt U dan t.z.t. zoo vriendelijk zijn om ons de drukproef van Groot
Nederland zóó toe te zenden als U de brochure graag gedrukt zag.
Hoogachtend,
VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.
Directeur
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum? Machineschrift.

Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 19 Januari 1938
aant.
aant.

Zeer geachte Heer ter Braak,
Ingesloten zenden wij U den brief van den heer van der Hoeven en Uw copie terug.
Wij hebben den heer van der Hoeven geantwoord en van dit antwoord zenden wij
U hierbij ook een copie.**
Wij vertrouwen dat hiermede de zaak in orde zal zijn en teekenen,
Hoogachtend,
VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.
Directeur
vH/R
19 Januari 1938
Den Weledelen Heer J.H. van der Hoeven,
van Ostadelaan 32,
Hilversum
Weledele Heer,
De heer ter Braak zendt ons Uw schrijven van 13 Januari en zijn antwoord van 18
Januari. Zooals U uit het schrijven van den heer ter Braak zult gelezen hebben, hebben
wij op dringend verzoek van de redactie het artikel ‘Multatuli’ in Groot Nederland
opgenomen, wat groote kosten voor ons meebracht. Op verzoek hebben wij er eenige
overdrukken van laten maken, die voor 75 cent in den handel zijn gebracht.
Mocht de verkoop van deze overdrukken inderdaad de gemaakte kosten dekken
en mocht er een batig saldo uit overblijven, dan zijn wij gaarne bereid U daaruit f.25.over te maken. zooals de zaak thans staat is daar echter geen kwestie van.
Hoogachtend,
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum?, machineschrift

Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Het
Hollandsch Tooneel
N.V. Het Hollandsch Tooneel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Amsterdam, 7 september 1935
aant.

7 September 1935
Zeer Geachte Dr. ter Braak,
Op ons schrijven van 22 Aug. j.l. mochten wij tot op heden nog geen antwoord
van U ontvangen. Daar wij veronderstelden, dat U op reis was, hebben wij eenigen
tijd gewacht, doch U zoudt ons ten zeerste verplichten ons even Uw antwoord te
willen doen toekomen.
Inmiddels teekenen wij,
Hoogachtend,
N.V. Het Holl. Tooneel
[onleesbaar]
Adm.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P.H. van der
Hoog
Menno ter Braak
aan
P.H. van der Hoog (Leiden)
Den Haag, 10 januari 1934
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
10 januari 1934.
Zeer geachte Dr. van der Hoog,
Hierbij zend ik U de gestuurde copie terug.
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij met zeer veel genoegen Uw
bijdrage gelezen heeft, maar dat zij deze, om de materie zoowel als om de
behandeling, ongeschikt acht voor opneming in Forum.
Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen.
Met de meeste hoogachting,
namens de redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ed Hoornik
Ed Hoornik
aan
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Menno ter Braak
Amsterdam, 28 maart 1935
aant.

Amsterdam 28-III-'35
Hooggeachte Heer
Ingesloten doe ik U toekomen twee verzen, die ik gaarne gepubliceerd zag in
‘Forum’.
Met ernstige hoogachting
Ed. Hoornik
Stadionstraat 25 II
Amsterdam (Z.)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Ed. Hoornik (Amsterdam)
Den Haag, 23 mei 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
23 Mei 1935
Aan den Heer
Ed. Hoornik,
Stadionstraat 25 II
Amsterdam
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij Uw gedicht ‘Sterilisatie’ gaarne
in Forum wil [plaatsen], maar alleen onder voorwaarde, dat de volslagen mislukte
laatste vier regels vervallen.
Ik weet natuurlijk niet of U hiermede accoord kunt gaan. Ik zend U hierbij dus
beide gedichten terug. Mocht U met de gestelde voorwaarde accoord kunnen gaan,
dan ontvang ik het gaarne van U retour; het kan dan hoogstwaarschijnlijk in het
Juli-nummer geplaatst worden.
Namens de Redactie,
Met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Ed Hoornik
aan
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Menno ter Braak
Amsterdam, 31 juli 1935
aant.

31-VII-'35
Geachte Heer ter Braak
U dankend voor de plaatsing van ‘Sterilisatie’ heb ik het genoegen U wederom
een tweetal gedichten te doen toekomen. Het vers ‘Redacteuren’ kon ik niet met mijn
eigen naam onderteekenen, daar ik zelf nauw bij de pers betrokken ben.
Met vriendelijke dank en
ernstige hoogachting
Ed Hoornik
Stadionstraat 25 II
A'dam
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Ed Hoornik
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 augustus 1935
aant.

A'dam 27-VIII-'35
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Ingesloten doe ik U een drietal gedichten toekomen, welke ik gaarne in ‘Forum’
zag opgenomen.
Met [vriendelijke] dank en
ernstige hoogachting
Ed. Hoornik
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Ed Hoornik
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 8 november 1935
aant.

Amsterdam, 8-XI 1935
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Zeer geachte Heer ter Braak,
Eenige maanden geleden zond ik U ter publicatie in ‘Forum’ een paar gedichten,
waaromtrent ik -behalve de gebruikelijke briefkaart- nog niets vernam. Bestaat de
mogelijkheid, dat deze in het Decembernummer -helaas de laatste aflevering- worden
geplaatst? Ik zou mij daarover zeer verheugen.
Inmiddels
Met ernstige hoogachting
Ed Hoornik
Stadionstraat 25II
Amsterdam (Z.)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Ed Hoornik
8 juli 1939
Zeer geachte heer Hoornik
Dank voor Uw brief. Ik heb de plaatsing van het gedicht in quaestie allerminst
kunnen bewonderen, zooals ik in het Vad. te kennen heb gegeven; of Bloem wel of
niet gesteund heeft, lijkt mij aan de zaak zelve niets te veranderen. Maar waarom er
over nakaarten, van mijn kant, als U zelf inziet, dat dit een faux pas geweest is?
Zooiets is tenslotte menselijk.
Mijn advies zou zijn: in het volgend nummer van ‘Werk’ de plaatsing van het
gedicht betreuren. Eén regel, meer niet. De uitzinnige woede van Engelman in de
‘Nieuwe Eeuw’, behoeft niet beantwoord te worden, want zooveel lawaai om een
bescheiden fout is te veel van het goede, naar mijn smaak.
m.v.gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: Brief geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and
Manuscripts No.29, 1724, p. 197, 2 en 3 december 1998. Briefhoofd ‘Memorandum
Het Vaderland’.

Briefwisseling Menno ter Braak - Henk van
Houten
Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 6 januari 1931
aant.
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aant.

Waarde Menno,
Zoo zie je maar, dat wie uitstelt, ongelijk heeft: had ik kunnen vermoeden, dat je
door ons gemiste telefonade van Zondagmiddag zulk belangrijk nieuws in hield, dan
had ik op den onaangenaamen dag, die de jachterige Maandag gisteren was, zeker
even opgebeld. Ik kom dus nu, een etmaal te laat, je hartelijk gelukwenschen met je
verloving, waarvan Truida mij van middag de mededeeling deed. Het zal mijn vrouw,
die ik straks het nieuws zal vertellen, evenzeer verheugen als het mij doet, dat je een
vrouw gekozen hebt en er bibbert een heel Carnaval van ongehuwde en getrouwde
menschen aan de punt van deze pen, dat ik echter niet opschrijf. Laat ik je liever verwijzen naar het gedicht van Donker in de Balans: het is op zijn
minst moedgevend en per slot waar ook. Maar ik behoef je niet te herinneren aan het
bijbelsch woord: Indien ik alle schatten der aarde had, maar de liefde niet. Ik wil
herhalen, dat je verloving mij heel veel genoegen doet.
Kunnen we jelui binnenkort eens zien - als Hampton C. het tenminste toelaat?
Hartelijk gegroet:
Henk van Houten
Origineel: ? Briefhoofd Redactie de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 16 februari 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

In haast
Waarde Menno,
Toen ik zooeven een kopje boven 'n Belgisch telegram, over het verloopende
Carnaval, ontleende aan den titel van je boek, dat mij zoo sympathiek is en waarover
ik je nooit veel heb gezegd omdat mij dit moeilijk zou vallen, zag ik twee uiterst
koele oogen van een bord erwten-soep af, door een bos voorjaars-katjes neer, de
mijne vinden en hoorde ik een niet weinig geringschattende stem zeggen: die stukjes
kan ik toch ook wel schrijven. Ik bedoel ons gesprek over Hopman's opvolging een
week geleden. Die ‘stukjes’ kun je ongetwijfeld schrijven en goed. Ze zullen zelfs
je eigen kritiek kunnen doorstaan, wat heel wat zegt! En je zoudt ook ontdekken, dat
er in Hopman's baantje dingen zijn te doen, die niet beneden je eigen peil liggen. En
ik weet, wat het kùnnen betreft, dat je die ook volkomen zult áan kunnen en nog veel
meer. Voor die streep onder veel is echter een mits noodig. Over dit Mits nu niet,
want dan zou er in dit kattebelletje iets van 'n preekje komen, wat niet de bedoeling
is.
Dat ik het door het telegram-hoofdje ontstoken contact graag even aangrijp, is om
dit te zeggen, (met alle besef van de weinig elegante houding, welke over een
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nalatenschap spreekt, terwijl de erflater nog tot deze wereld hoort): Hopman, hoewel
op 't bureau, maakt 'n zeer zieken indruk. Hij houdt zich op, zegt, dat het goed gaat
en wordt bestraald. Van zijn ziekte weet ik niets; ik zou alleen denken, met zulk een
uiterlijk kàn het haast niet lang duren. Ik deel dit mede, opdat je, indien je woorden
van Maandag gemeend waren, tijd tot nadenken zult nemen. Man, denk alstublieft
na, voor je een poging zoudt ondernemen om op Hopman's plaats te komen. Het
spreekt vanzelf - dit om voorgoed even alle onduidelijkheid weg te nemen dat, mocht
je volharden, ik natuurlijk alle lansen bij v.d.H. voor je wil breken. Je zult van mij
niet verwachten, dat ik met dédain over je journalistiek spreek en evenmin bedoel
ik weer koelheid in je oogen en geringschatting in je stem uit te lokken als ik je afraad
aan een courant te gaan werken. Omdat -dit wordt het lastigste van dit epistel - omdat
bij al mijn natuurlijke genegenheid voor de vluchtige dingen des levens, ik besef,
dat het wezenlijkste van wat jij te geven hebt, (hier moet het Mits weer tusschen),
boven de journalistiek vèrre uitgaat en ik bang ben, dat op den duur de journalistieke
wijze van werken je eigen talent tòch zal aantasten. Ik kan dit in een brief niet allemaal
schrijven: hij zou 'n boekdeel worden. Je begrijpt me, hoop ik, wel en wilt, wat er
bemoeizieks in dit briefje is, slikken als ik je zeg, dat het waarlijk is ingegeven door
(niet vluchtige) belangstelling voor je begaafdheid, die ik zeer bijzonder acht. Oef.
Henk v.H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum. Briefhoofd Redactie de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.

Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 2 mei 1931
aant.
aant.

Waarde Menno,
Gelukkig is Zus zoover hersteld, dat zij morgen, zij 't zeer zorgvuldig verpakt, kan
meegaan op vacantie. Wij vertrekken morgenochtend, spookachtig vroeg en zullen
's avonds uitstappen, ergens in een Duitsch dal, waar het luw zal zijn en de kersen
en de vroege peren zullen bloeien. (Ja, nu zie ik je sneerend wijzen op de armzaligheid
van het romantische hemd, waarin ik voor je sta. [onleesbaar] Kleedingstuk is me
dierbaar - hoezeer ook uit de mode en thuisgekomen lees ik weer 't Carnaval). Dit
kattebelletje bedoelt alleen je eraan te herinneren, aan, ook na onzen terugkeer, op
no 140b Schiedamscher Singel de zelfde menschen zullen wonen, die hopen, dat je
den weg erheen niet bent vergeten.
Wees met Truida gegroet door
Henk v.H.
't Mei-vervolg van Hampton C. zie ik dus pas in Juni, wanneer de roman althans
heelemaal in De S. gaat verschijnen. Ik vind het meestal nogal jammer voor een
boek, die broksgewijze publicatie, dwing mezelf over het April-stuk nog geen oordeel
te hebben. -
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Origineel: ? Briefhoofd Redactie de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Menno ter Braak
aan
Henk van Houten en echtgenote
Nijvel, 15 juli 1931
Deze gouden Johannes (de Dooper?) maakt zich de tolk van onze hartelijke groeten!
Hij klepelt ieder half uur, zonder de ziel van Beethoven echter!
Menno
Hart. gr.
Truida
Mijnheer, dit land is klein, de kerken zijn er groot,
Men slaapt in de cafés als in Abraham's schoot,
Aanvaard uit deze stad, onder een winterzon,
De groeten van den scribens Edgar du Perron

Origineel:? Afgedrukt in: E. du Perron, Brieven III, 140. Prentbriefkaart met foto
van het beeldje van Jan van Nijvel in de klokketoren te Nijvel.

Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 26 augustus 1931
aant.
aant.

Waarde Menno,
Een oogenblik kom ik je vacantie-rust storen met de, overigens trieste, mededeeling,
dat het met den toestand van Hopman, blijkens een dezer dagen hier ontvangen brief,
achteruit gaat. Hoewel lichte gevallen als het zijne een langzaam verloop schijnen
te hebben, moet men toch bedenken, dat hij al zoolang ziek is. Hoe de leiding van de N.R.C. de toekomstige vacature denkt te bezetten - daarvan
weet ik niets. Verwonderen zou het mij, zoo zij daarbij veel haast zou maken, nu
bezuiniging en uitsparen het motief zijn, waarop wij verder peddelen in deze duren
tijd.
Ik schrijf je dit - zonder te weten of je nog over 'n sollicitatie denkt - opdat een
bericht over H.'s heengaan van de N.R.C., of zijn sterven je niet zal overvallen. Want
de rijpste overweging is geboden.
Verder. Wees gerust. Zal ik mij niet schuldig maken aan het uitdeelen van
ongevraagde raad; wil ik alleen maar hopen, dat, mocht je het leiderschap van de
rubriek L. + K. der N.R.C. wèl begeeren, je dan ook weet, wat er aan die baan vast
is. Voilà.-
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De zomer begint moe te worden. Mogen de buien je plannen niet te veel hebben
gedwarsboomd. En nu gegroet; wil ook mijn beleefde groeten aan je Moeder
overbrengen. [onleesbaar]
Henk v. H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum. Briefhoofd Redactie de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.

Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 10 februari 1932
aant.
aant.
aant.

Al veel eerder had ik je moeten bedanken voor de toezending van den Gids-overdruk.
Ik doe het hierbij van harte; een kostelijk stuk. Geestig en briljant gexchreven en het
is verheugend, dat de Gids het ‘blad voor den mond’ van zijn medewerkers zoo
weinig eischt. Je bent, als gewoonlijk, ook ditmaal heel gelukkig geweest in de keuze
van den titel. Dionysos en Pentheus -het verhaal is waarlijk alleraardigst te pas
gebracht en de vergelijking met Nietzsche-Braun heerlijk. De strekking van je betoog
deel ik, al is het zoo, dat er in het putje van den kunstenaar heel veel te scheppen
valt.
2) Het zou de moeite waard zijn het oordeel van Victor E. te vernemen. Herinner
ik mij goed, dan heeft hij een paar jaar terug - langer? korter? - in een kroniek over
poëzie in de N.R.C. betoogd, dat we weldra- bij het beoordeelen van (ik geloof, dat
hij alleen bedoelde) dichtwerk niet buiten psycho-analytisch inzicht zouden kunnen.
Hij formuleerde het sterker, meen ik. Waarom heb je het woord [‘schandaal’]
gebruikt? Ik zou dat schandaal er juist uit willen hebben (‘Ieder levenswerk, ook het
werk van N. dus, ontspringt aan [schandaal]’, enz.).
Wat ik van Nietzsche weet, is niet veel; genoeg om te meenen, dat ik begrijp
waarom hij jou ‘machtig’ moet pakken. Zooveel zal je wel van mij hebben begrepen,
dat je begrijpt, dat mij uit den mond van den man, die Wille zur Macht schreef, vooral
de zachtere woorden ontroeren: ‘mijn gezondheid is heusch normaal -maar mijn ziel
is zoo sensitief en zoo vol verlangen naar goede vrienden van mijn eigen slag. Geef
me een kleinen kring menschen, die naar mij willen luisteren en mij begrijpen en ik
zal genezen zijn’.
Menno, als Brann dit las, zou hij er een nieuwe vondst uit te voorschijn ‘knagen’
omdat deze woorden tot N.'s [????] zijn gericht en als hij mijn briefje onder de
psycho-analytische loupe nam -hou je neus dicht! Tot spoedig ziens, hoop ik en groet
Truida.
Je Henk v.H.
Origineel: ? Briefhoofd Redactie de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Henk van Houten
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aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 5 juni 1935
aant.
aant.

Waarde Menno,
Nog juist kan ik -voor de nieuwe aflevering van Forum komt- de vraag doen, die
ik reeds ter stond had willen doen na lezing van je m.i. voortreffelijke stuk: Het
instinct der intellecueelen, dat zich bij het beste van Het Carnaval aansluit. De vraag
is deze: waar kan ik het essay van Ortega y G. over Goethe vinden, waaruit je in het
laatste gedeelte van je beschouwing iets aankaart? Zou je mij den titel van het werk,
waarin het waarschijnlijk is opgenomen willen opgeven? Bij voorbaat zeer bedankt.
De opstand der horden heb ik zeer genoten, al zou mij ‘massa’ liever zijn geweest.
De Nederl. vertaling, die ik las was niet fraai. Forum is mij iedere maand een blijde
verschijning. De evocatie, die de door mij zoo bewonderde Vestdijk in het
Parc-aux-cerfs geeft, vind ik prachtig. Laat hij er een prachtig boek van laten maken
met, houtsneden door iemand die dit werk aan kan. Wij hopen, dat Ant en jij het
goed maken. Komen jelui niet eens naar R.? Het zou prettig zijn. Weest met je beiden
hartelijk van ons gegroet.
Henk v.H.
Origineel: ?

Henk van Houten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 10 april 1936
aant.
aant.

Rotterdam, 10 April, 1936
Beste Menno,
Het verheugt mij je te schrijven, dat de Heer de Lang zeer tegemoetkomend is
geweest in zake mijn verzoek om een abonnement op het Zondagochtendblad van
je Courant. Het zal mij worden toegezonden tegen niet meer dan de vergoeding van
porto- en expeditie-kosten. Vertrouw er dus op, dat ik je zal spellen. Het blad van 26 April hoop ik te Dürnstein a/d Donau onder oogen te krijgen. En nu, hartelijk gegroet. Wil je ook onze beste groeten aan Ant geven. Wij hebben
het prettig gevonden je beiden nog bij ons te zien.
Komen jullie dezen zomer in Oostenrijk, laat het ons dan weten. De Courant, maar
ook Het Vaderland, kent altijd mijn adres.
Adieu, beste.
Henk v.H.
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Origineel: particuliere collectie.

Briefwisseling Menno ter Braak - Roel Houwink
Roel Houwink
aan
Menno ter Braak
Zeist, 2 november 1924
aant.

Zeist 2 November 1924.
Geachte ‘Scissor’.
Wij weten niet of zich achter uw pseudoniem reeds een medewerker aan ‘De Vrije
Bladen’ verbergt. Mocht dit niet het geval zijn dan noodigt de Redactie van ‘De Vrije
Bladen’ u hierbij uit met haar omtrent eventueele medewerking in relatie te treden.
Gaarne ontvangt zij, indien u voor haar streven in het algemeen voelt, opgave op
welke wijze u het liefst uw medewerking zoudt willen verleenen.
Met de meeste Hoogachting,
Namens de Redactie:
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink (Zeist)
Amsterdam, 6 november 1924
aant.
aant.

Amsterdam 6. XI. 24.
Geachte heer Houwink
Uw brief van 2. XI. 24 bereikte mij gisteren ter redactie van ‘Propria Cures’.
Wanneer U aan het pseudoniem ‘Scissor’ den naam van ondergetekende verbindt,
behoef ik U verder niet meer te betoogen, welk standpunt ik tegenover ‘De Vrije
Bladen’ inneem. Als Scissor schrijf ik geregeld Litt. Kronieken voor ‘Propria Cures’,
welks Scaenicarubriek ik verder verzorg. Maar waarschijnlijk zult U door Marsman
via Binnendijk een objectiever beeld van mijn pennevruchten kunnen opstellen, dan
dat ik dit zelf zou vermogen. In beginsel ben ik natuurlijk zeer gaarne bereid mede
te werken aan ‘De Vrije Bladen’ en voorloopig acht ik de essay daartoe de geschikste
vorm. Misschien is, gebaseerd op deze algemeene beperking, nader overleg mogelijk,
hetwelk ik zeer op prijs zal stellen.
Met de meeste hoogachting,
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Uw dw.
M. ter Braak
den Texstr. 31b
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Zeist, 9 november 1924
aant.
aant.

Zeist 9 Nov. 1924.
Geachte Heer ter Braak.
Hebt u misschien iets gereed? Zendt u het ons dan eens ter inzage. Zoo niet: wat
denkt u van een essay over Elisabeth Zernike, Herman de Man (bien étonnés!) of
over de Vlaamsche poëzie? of Adwaita! - onderwerpen te kust en te keur! - U bent
natuurlijk geheel vrij.
Mocht u eens kennis willen maken, u kunt ons hoogstwaarschijnlijk Donderdag
20 Nov. ± 7 uur 's av. in Américain treffen. Maar vast kan ik het niet met u afspreken.
Schrijft u soms voordien nog even?
Met vr. groeten,
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Zeist, 19 november 1924
aant.
aant.

Zeist 19-XI-24.
Geachte heer Ter Braak.
Per gelijke post zend ik aan de redactie van P.C. het gevraagde recensie-exemplaar.
Natuurlijk stel ik het zeer op prijs een exemplaar ter bespreking te ontvangen. Het
speet mij zeer, dat het mij niet mogelijk was u Dinsdag te treffen, maar ook mij riepen
en roepen de plichten der Alma mater, ver van de muze en haar vrienden. Hopen wij
op een volgend maal. Marsman zal u wel eenigszins hebben uiteengezet, hoe wij in verband met de plaatsruimte - de bespreking over de Man het liefst zagen opgevat.
Mocht u eens deze buurt uitkomen dan reken ik op uw bezoek, maar schrijft u even
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vooruit, het zou mij spijten als u voor niets kwaamt en dat zou anders nog wel eens
kunnen gebeuren.
Met vr. groeten,
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink (Zeist)
Eibergen, 12 december 1924
aant.
aant.

12, XII. 24.
Geachte heer Houwink
Tot mijn spijt is door verschillende omstandigheden mijn plan aangaande een
bezoek in Zeist steeds weer in de war gebracht. Ik heb mij nu voor een maand in
Saksen begraven, vanwaar ik wegens kapitaalgebrek voorloopig niet kan vertrekken.
Graag hoor ik dus even schriftelijk van U, wanneer U mijn bijdrage over Herman de
Man verwacht. (Over de vorm sprak ik reeds met Marsman). Ik hoop dan in de
gelegenheid te zijn, aan dien termijn te voldoen. Had ik een vrije wil, dan was het
stuk al geschreven; maar ik heb het juist in deze maanden afgrijselijk druk.
Voor de toezending van P.C. van deze week, waarin de bespreking van ‘Novellen’
voorkomt, zorgde ik vóór mijn reis naar de binnenlanden. Het stuk zelf kon ik nog
niet lezen; ik ben zeer benieuwd, welke conclusie's coll. Bletz uit Uw werk heeft
getrokken.
m. vr. gr.
Uw dw.
M. ter Braak
Adres ± 15 Jan. a.s.
Ter Braak Eibergen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Zeist, 14 december 1924
aant.
aant.

Zeist 14 Dec. 1924
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Geachte Heer ter Braak.
Indien u ons uw artikel over De Man vóór 15 Januari zoudt kunnen toezenden,
zoudt u ons daarmee een groot genoegen doen.
Gisteravond ontving ik het artikel in Pr.C. Het lijkt mij zeer interessant, alleen
vrees ik dat de schrijver zich wat al te veel van ‘het nieuwe’ heeft voorgesteld en
daardoor hier en daar het spoor wel eens bijster raakt.
Met de meeste hoogachting:
en vriendelijke groeten:
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink (Noordwijk aan Zee)
Eibergen, 12 januari 1925
aant.
aant.
aant.

Eibergen. 12. I. 25
Geachte heer Houwink
Hierbij doe ik U de beschouwing over Herman de Man toekomen. U zult het
primitieve machineschrift wel willen verontschuldigen; ik ben niet zeer vaardig in
dat bedrijf. Maar dit procédé is altijd nog duidelijker dan mijn eigen schrift.
Het speet mij zeer, dat de briefkaart van Dick Binnendijk de indruk wekte, dat wij
ons met eenige interne redactieaangelegenheid wilden bemoeien. U zou dat terecht
‘eigendunk’ kunnen noemen; maar niets was minder de bedoeling. Het is mogelijk,
dat de toon verkeerd getroffen was (de Achterhoeksche omgeving leidt tot
solipsisme!), de opzet was alleen een zakelijke informatie; want het kostte eenige
moeite het lijvige opus van de Man in het oosten te bemachtigen. Ik hoop, dat mijn
opstel verder wat inhoud en lengte betreft, voor de V.B. bruikbaar is.
m.vr.gr.
Uw dw.
M. ter Braak
Eibergen.
Na 19 Jan. den Texstr. 31b Amsterdam
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak
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Zeist, 14 januari 1925
aant.

Zeist 14 Jan. 1925.
Geachte Heer ter Braak.
Hartelijk dank voor uw artikel, waarmee u ons veel genoegen hebt gedaan. Wij
houden ons aanbevolen! Ik ben blij, dat het misverstand uit den weg geruimd is. Wij
begrepen ook al niet waarom u er zoo per sé op stond, dat het artikel in een bepaald
nr. verscheen, omdat het niet actueel in den strengen zin van het woord is en het dus
op één maand niet aankomt. Wilt u ook Binnendijk mijn groeten doen?
Met vriendelijke groeten,
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink
Eibergen, 9 april 1925
aant.

Eibergen 9. IV. '25
Waarde Houwink
Hierbij de verlangde boekbespreking, die, naar ik hoop, den redactioneelen zegen
zal ontvangen. Een drukproef vooraf stel ik zeer op prijs. Helaas kon ik ditmaal geen
typmachine bemachtigen, zoodat mijn handschrift zijn (on)leesbaarheid nog maar
eens moet bewijzen.
Mijn groeten
ook aan Marsman
M. ter Braak
voorloopig adres: Eibergen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink
Amsterdam, 26 mei 1925
Amice
Hierbij een artikeltje over de film, dat ik de redactie ter beoordeeling toezend.
(Altijd in de veronderstelling, dat de ‘Vrije Bladen’ nog verschijnen, want het vijfde
nummer werd nog altijd niet mijn deel!) Mocht het voor de V.B. bruikbaar zijn, dan
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zou ik hieraan graag het onbescheiden verzoek toevoegen om plaatsing in het
Juninummer. (Ik begrijp, dat ik na de termijn kom en vraag dus aarzelend.) De kwestie
is, dat ik deze gedachten formuleerde naar aanleiding van de ‘Stem’enquête, zooals
je zult zien. Het stuk polemiseert eenigszins tegen Verkade en komt dus, vooral bij
een eventueel v.d. Bergh-Julinummer, later wel wat als mosterd na het costerlijke
maal. Ik beveel mijn verzoek dus in redactioneele aandacht aan.
De studie over Adwaita, die wel wat langer zal worden, hoop ik je binnen
afzienbaren tijd te kunnen toesturen.
m.h.gr. ook aan Marsman
Menno ter Braak
Origineel: Jerusalem. Particuliere collectie.

Menno ter Braak
aan
Roel Houwink (Zeist)
Eibergen, 27 juli 1925
aant.
aant.

Eibergen 27. VII. 25
Amice,
Je briefkaart en zending kwam heden aan; zeer geapprecieerd! Heb echter een
betrekkelijk geduld met me. Ik zit voor mijn tentamen philosophie en werk
tegelijkertijd aan Adwaita, dewelke ook geen gemakkelijk heer is; in September hoop
ik je echter de studie over hem te kunnen zenden. (Las met verwondering in ‘Den
Gulden Winckel’, dat v. Klinkenberg hem een ‘Boeddhistisch dichter’ gelieft te
noemen, wat m.i. in zijn overigens aardige opmerkingen een aperte fout is).
Over v. Loon zal ik, indien eenigszins mogelijk, voor 15 Aug. schrijven, zoodat
je dit, indien noodig, voor het Sept. nummer gebruiken kunt. Met Jaarsma maak ik
dan geen haast, ik zal hem ongeveer als Herman de Man ‘nemen’. Is dit zoo goed?
Wees hart. gegr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Zeist, 28 juli 1925
aant.
aant.

Zeist 28 Juli 1925.
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Amice.
De regeling is uitstekend. Ja, je opmerking over v.Kl. uitlating in zake Adwaîta,
deel ik geheel. Wil je je zending naar Marsman sturen? Ik zal mij, helaas, en zeer tot
mijn spijt, uit de redactie v.d. VBl. moeten terugtrekken. De samenwerking tusschen
M. en mij vlot niet zoo als we het zouden wenschen en dan wordt het werk te zwaar,
vooral nu ik vóór Kerstmis m'n 2e deel doctoraal moet overdoen. Zoodra jullie weer
in A'dam zijn zullen we echter alles gezamelijk overleggen.
Hart gr.
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Zeist, 16 september 1925
aant.
aant.

Zeist 16 Sept. 1925.
Amice.
Natuurlijk zal ik gaarne je voortreffelijk stuk onder mijn hoede nemen. Als alle
medewerkers hun taak op even ernstige wijze opvatten! Het zou te mooi zijn. Je hebt er een prachtig werk mee gedaan, waarvoor we je niet genoeg dankbaar
kunnen zijn.
Beste groeten:
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Zeist, 5 april 1926
aant.

Zeist 5 April 1926.
Amice.
Destijds zond ik je een aantal boeken van Jaarsma ter bespreking. Hoe staat het
er mee? Het zal wel een heele kluif zijn! Mocht je er niet doorheen kunnen komen
- wat ik niet hoop, ook uit zeer egoïstische motieven - zend ze dan s.v.p. terug. Ik
vind het tegenover den uitgever zoo onplezierig, wanneer ze onbesproken zouden
blijven. Maar je zou me een groot genoegen doen, wanneer jij je er over ontfermde.
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Met vriendelijke groeten:
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Zeist, 13 juni 1926
aant.
aant.

Zeist 13 Juni 1926.
Amice.
Zoojuist ontving ik van de firma Van Kampen [onleesbaar] deel V. Kan ik je dat
sturen of heb je van de bespreking afgezien? Ik vraag je dat niet om je te haasten of
lastig te vallen, maar ik vind het tegenover den uitgever zeer onaangenaam wanneer
de boeken onbesproken zouden blijven. Wil je me dus in elk geval even berichten
wat je plannen met de boeken zijn. Ik meen je er al eens eerder over te hebben
geschreven, niet?
Vr gr.
Roel Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Soesterberg, 11 juli 1928
aant.
aant.

Soesterberg 11 Juli 1928.
Amice.
Hartelijk dank voor de toezending van je proefschrift. Je ‘algemeene’ historische
opvattingen deel ik - natuurlijk! - ten volle. Het is altijd beter, bewust een zekere
mate van subjectiviteit toe te laten dan te pronken met een in hart en nieren verdachte
objectiviteit en onbewust bijna ganschelijk subjectivist: ‘egoïst’ te zijn daarenboven.
Je 14de stelling geeft mij aanleiding tot een vraag: Is na de beide door v. Vrlnd.
bezorgde bundels poëzie, niets meer van dèr Mouw gebundeld? Zou dat niet alsnog
moeten en kunnen gebeuren?
Met vr. gr.
R. Houwink
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak
Zeist, 19 oktober 1934
aant.

Zeist, 19 October, 1934
Zeer geachte Heer Ter Braak.
Hierbij heb ik het genoegen u mijn antwoord te doen toekomen op de door u
ingestelde enquête. Ik vrees, dat ik de grenzen van de mij toegemeten gastvrijheid
eeniger mate overschreden heb, doch ik hoop, dat u mij dit niet ten kwade duiden
zult. Gaarne ontving ik t.z.t. een bewijsnummer van het blad, waarin dit stukje
opgenomen wordt.
Hoogachtend,
Uw dw.
R. Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak
Zeist, 9 maart 1940
aant.
aant.

Zeist, 9 Maart 1940.
Amice.
Hetgeen je uit ‘onze kringen’ overkomen is, vereischt een grondig onderzoek met
consequenties. Ik nam eerst heden van een en ander kennis en heb terstond op het
nemen van de noodige maatregelen aangedrongen. Het spijt mij alleen, dat je
gegeneraliseerd hebt in je oordeel, en dat je deze gebeurtenis koppelt aan een
beoordeeling van Vestdijk's werk door sommigen onzer. Dat lijkt mij onjuist en
onzakelijk. Ik behoud mij de volle vrijheid voor, Vestdijk in een groot deel van zijn
oeuvre ‘pathologisch’ te vinden en daarnaast elke verantwoordelijkheid af te wijzen
voor een plagiaat-affaire als de onderhavige. M.i. lijkt het ‘demagogie’ een verband
tusschen beide te leggen en ik ben er van overtuigd, dat je dit verre ligt. Daarom zou
ik je willen verzoeken hier gescheiden te houden, wat gescheiden blijven moet. Het
feit op zichzelf is waarlijk ernstig genoeg en behoeft geen complicaties. Zou je zoo
goed willen zijn mij even te doen weten, of je van Burger en/of van de redactie van
‘De Standaard’ iets vernomen hebt te dezer zake? De eer van ons allen is met deze

Menno ter Braak, Verspreide brieven

kwestie gemoeid en daarom acht ik het persoonlijk van groot belang te vernemen,
hoe men reageert.
Met vr. gr.
R. Houwink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H.F.M.
Huijbers
H.F.M. Huijbers
aan
Menno ter Braak
Nijmegen, 3 juli 1928
aant.
aant.
aant.

Nijmegen, 3 Juli 1928
Amice,
Nog alle dagen ligt op mijn werktafel de papiersnijder, die St. Nicolaas mij heeft
gebracht uit de tweede klasse van het Tielse gymnasium, het portret van alle leerlingen
siert nog steeds als herinnering mijn studeerkamer. Het waren in Tiel gelukkige en
gezellige jaren.
De beste uit die tweede klasse verovert vandaag de hoogste academiese
onderscheiding en wel in de geschiedenis. Mij heeft het veel genoegen gedaan, dat
je daarop je keuze hebt laten vallen, vooral in een tijd, nu bij het onderwijs, de
Geschiedenis in bedenkelike mate is achteruit gezet.
Een hartelike handdruk op deze feestelike dag! 't Is een dag van voldoening over
het bereikte en van beloften voor de toekomst. Ik wens je toe, dat je in de strijd tussen
maatschappij en wetenschap, de gelegenheid zult blijven vinden om wetenschappelik
werkzaam te blijven, een [waagstuk], dat er niet gemakkeliker op geworden is.
Ik heb ook reeds een recensie-exemplaar ontvangen van het Historisch Tijdschrift.
Professor W. [onleesbaar], mijn collega voor de Geschiedenis der Middeleeuwen te
Nijmegen zal zich daarmee bezig houden en voor de bespreking zorg dragen.
En nu het einde van de studentenjaren is aangebroken, wens ik je toe, dat er nog
een schone reeks van studiejaren moge volgen, dat je promotie moge vormen het
begin van nog vele, welgeslaagde publicaties.
De hartelike groeten van je oud-leeraar,
H.F.M. Huijbers,
St. Anna straat 79
Nijmegen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.
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Briefwisseling Menno ter Braak - Jakob
Huizinga
Jakob Huizinga
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 24 maart 1935
aant.
aant.

den Haag. 24 III.'35
Beste Menno, Even zeggen dat ik met genoegen je inleiding las tot de beschouwing
over ‘De lage landen bij de zee’, evenals een tijdje geleden je stukje over de groote
Oswald: ik heb hem er uit geproefd, want niet anders stelde ik mij hem voor. Maar
mijn arme broeder schijnt langzamerhand tot een soort obsessie voor je te worden.
- Het zou prettig zijn om bij boek beoordeelingen (niet alleen die van jou, maar in
het bizonder ook die over de Duitsche, enz. litteratuur) geregeld de prijs van het boek
vermeld te zien, want er zijn altijd nog menschen voor wie dat ook een factor is, en
als dat er in de krant direct bij staat, hoef je je boekhandelaar niet eerst op te bellen.
Zou dat mogelijk zijn? - Als regel lees ik niet de short stories, maar ik hoop toch niet
dat je ook maar eenigzins voor deze laatste van P. Pernel mee verantwoordelijk bent:
sunt certi denique fines. - Zien we jullie eens weer?
Groeten
[t.t.]
J.H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jakob Huizinga
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 30 mei 1935
aant.
aant.

den Haag 30 V. '35.
Weissenburchstr. 50
Beste Menno, 'k heb hier nog een briefje van je naast mij liggen van 25 Maart, waarop
ik tot dusverre nog niet reageerde: er was allerlei dat mij daarvan afhield. De laatste
tijd was ik overspannen en zeer moe, en heb mezelf nu een vacantie van twee maanden
voorgeschreven: waarschijnlijk zal ik met een vrachtboot een rondreis van zeven
weken gaan maken in den Middellandsche Zee.-
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Maar nu komt het: Ik zou geen Huizinga moeten zijn als ik niet mijn geheele leven
den drang tot vormgeving, in dit geval door het geschreven woord, had gevoeld:
jouw essays hebben mij niet geholpen de eigenlijke oorzaak van die drang te vinden.
Gepubliceerd heb ik nog nooit iets, behalve dan vroeger in studentenalmanakken.
Nu echter ontwaakt opeens de lust daartoe (eigenlijk niet waar, want die lust bestond
al heel lang, maar verging in luiheid en gemakzucht), en is mijn vraag of ik je van
deze reis (ik bedoel juist niet over de reis -misschien ook wèl-) af en toe eens ‘iets’
sturen mag, en of jij het dan beoordeelen wilt en eventueel helpen om 't in de krant
of waar ook op te nemen. En wees heus niet bang om te zeggen 't is allemaal kitsch,
als 't zoo mocht blijken.'k Hoop niet dat ik het je hiermee te lastig maak. Als ik weer terug ben zullen we
jullie erg graag eens weer bij ons zien.
Hartelijke groeten van huis tot huis.
Als steeds
[t.t.]
J. Huizinga
z.o.z.
Mijn adres is van 1-7 juni: Dr. R. Rijkens, Valeriusterras 5.
Amsterdam Z.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jakob Huizinga
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 1 augustus 1935
aant.

den Haag 1 Aug. '35
Beste Menno,
Ik heb even gewacht met je te bedanken voor de toezending van De Pantserkrant
tot ik het gelezen zou hebben... Het heeft mij bij lezing zeer geboeid, en ik geloof
dat het een zeer goed speelstuk is en groote indruk kan maken wanneer het goed
gespeeld wordt. Naast de hoofdgedachte en de vlotte gang zijn er een aantal aardige
bijkomstigheden: één, bijv. het oordeel van de georganiseerde communist Jenssen
over den ‘wilde actor’, maar om ze alle te noemen zou deze te lang maken. Bij
gelegenheid wil ik er graag nog eens over praten, maar wij wonen zoo onmogelijk
ver van elkaar, dat dat eerst nog wel weer even duren zal.
Dank ook voor de drukproef over de analogie Gide-Huizinga: moet je die nog
terug hebben? Het wil mij toch hoe langer hoe meer voorkomen dat een bijna physieke
aversie tusschen mijn broer en jou de aanleiding geeft tot die geprikkeldheid, en dat
het misschien goed zou zijn van weerszijden om elkaar maar met rust te laten.
Maandag bracht ik je mijn stukje met gewijzigd begin aan de krant terug, in de
hoop je nog even te zullen treffen, maar je waart er niet en ik liet het daarom achter.
Je zult het, hoop ik, ontvangen hebben, en wilt mij misschien wel eens laten weten
of je het zóó, als ook het derde stukje voor opname geschikt vindt.
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Hartelijke groeten van huis tot huis
t.t.
J.H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Menno
Huizinga jr.
Menno Huizinga Jr.
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 24 oktober 1927
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag 24 October 1927
Beste Menno!
Het valt mij op, nu ik dit blad gereed leg naast dat van jouw brief van 3 September
- N.B.! dat 't alweer zóó lang geleden was verbaast mij toch inderdaad - dat jij daarop
je adres hebt laten drukken, hoewel een ‘losloopende jongen’ en ook maatschappelijk
nog licht verplaatsbaar, terwijl ik met voorbedachten rade zelfs vermelding van
woonplaats weglaat; wie weet, waar ik de verdere voorraad van dit papier zal hebben
te beschrijven?! Maar als ik 't mij goed herinner, neem jij ook niet zoo groote
voorraden tegelijk. Dit brengt mij te binnen, dat wij toen je hier was daarover
gesproken hebben; maar de prijs die je toen genoemd hebt herinner ik mij niet.
Misschien kan je voordeel doen met de wetenschap dat ik dit papier liet maken bij
Heijning te Eibergen en betaalde voor 250 van dit model + 500 octavo, de somma
van f6,25.
Na deze ietwat buitenissige aanloop wil ik plaats geven aan de erkenning, dat je
hartelijke en zoo welkom-persoonlijke brief wel een spoediger antwoord had verdiend,
en ook een uitvoeriger antwoord dan dit onderhavige zal worden. Maar je weet, welke
omstandigheden zich sedert de ontvangst van dien brief voordeden en zult dat dus
willen verontschuldigen; zelfs ook dat je vrij zeker nu nòg niets van mij zoudt gehoord
hebben als daar geen bijzondere aanleiding toe bestond. Want ik heb allang de wensch
bij mij levende, om je eens rustig te schrijven over de punten, die wij hier pratende
ook al aanroerden en waarop jij zelf nu ook terugkomt. Maar ik stelde dat uit, om
vooraf ‘Het Schoone Masker’ te lezen, waarmee ik wel begon, maar niet klaar kwam.
Gemakkelijk viel 't mij niet, en in mijn vacantietijd heb ik mij er niet aan gewaagd.
Nu wij weer hier zijn, en ik van mijn bijwerk heel wat kwijt ben, hoop ik in dezen
winter mij eens te wijden aan zulke meer waardevolle lectuur en dan kom ik er zeker
op terug. Meer dan door iets anders wordt toch altijd weer mijn belangstelling levendig
gemaakt door zulke ‘abstracte’ kwesties en dat hier in dubbele mate waar de persoon,
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die er achter zit en die zich toch, blijkens je brief, ook graag in z'n ware wezen wil
laten kennen, mij niet onverschillig is. Neen Menno! je behoeft heusch niet bang te
zijn, dat ik je voor een intellectualist houd, in je diepste wezen. En de noodzakelijkheid
van ‘intellectueel’ gedachtenwisselen wordt door mij volkomen erkend. Maar wel
zie ik het gevaar dat de geheel gerechtvaardigde neiging, om met gevoelsuitingen
niet te koop te loopen, ook vaak als een middel tot zelfbehoud, niet waar? - dat die
neiging zal ontaarden in geringschatting voor de waarde, niet slechts van die uitingen,
maar ook van de gevoelens zelve. En dat is de kiem van wat ik altijd beschouw als
‘de zonde tegen den heiligen geest’, die onvergeefelijk is; van de scepsis n.l., die het
ondefinieerbare en ongrijpbare en toch alleen-waarachtige leven van onze diepste
persoonlijkheid niet meer vermag te zien als de eenige directe ‘Gods’-openbaring
waarvan wij zeker zijn. Zij kan niet ‘vergeven’ worden omdat zij de vatbaarheid
wegneemt om door vergeving gezegend te worden. Daarom ben ik voor éénzijdige,
ook al voor tevergedreven intellectueele kritiek altijd bang. Maar ik zal de laatste
zijn om de volstrekte onmisbaarheid van deze laatste voorbij te zien. En van den
anderen kant: in wat ik van jou gelezen heb, heb ik genoeg gevonden van wat dan
uit je diepere gevoelsstroomingen opkwam, om de hoop levendig te houden dat wij
elkander in dezen zeer wel zullen kunnen verstaan, waarom het mij dan ook iets
waard is, onze gedachtenwisseling van tijd tot tijd voort te zetten. Misschien zou
zelfs een klein debatje over het vrijzinnig Protestantisme ons in dat opzicht al weer
nader tot elkander brengen. Zou niet de positieve onzakelijkheid eener waarachtig
beleefde, dienende en zichzelfvergetende liefde ons moeten afhelpen van de
liefde-preekerij, die vanuit haar optimistische anthropologie misschien nooit, zeker
niet licht zal komen tot de juiste kennis van de eenige bron waaruit die liefde kan
worden gevoed? Maar hoeveel zit, in al wat wij over deze dingen denken, van onze
eigen psychische aanleg, waardoor tenslotte iedere mensch dat alles noodzakelijk
alleen op z'n eigen manier kan bevatten?
Hoe aangenaam wij het ook zullen vinden je hier eens weer, met of zonder Wim,
te zien komen aanwaaien - ook om nog eens weer over pyknische cyclothymen en
leptosome schizoïden te boomen, waarin ik mij te Eibergen ijverig heb verdiept, toch zal dat vooreerst wat uitgesteld dienen te worden. Wij zijn, dank zij de goede
zorgen die door onze wederzijdsche zusters aan Tante gespendeerd werden, met
succes uit geweest, maar toch is héél kalm aan beginnen en nog langen tijd voorzichtig
zijn voor Tante Nollie beslist noodzakelijk. En wij willen ons goed houden, ons
zonder bezwaren op ons zilveren huwelijksfeest de familie om ons te kunnen
verzamelen. Dit is de bijzondere aanleiding tot dezen brief. Want zooals je kunt
denken lokt zulk een volksverzameling je Vader niet aan. En waar wij hem niet willen
pressen, maar ook de alleenige tegenwoordigheid van je Moeder als
vertegenwoordiging van het Eibergsche gezin niet toereikend vinden, zou het ons
bijzonder aangenaam zijn als jij dien dag (Vrijdag 18 November) die functie mede
op je zou willen nemen. Wij stellen ons voor, het feest op bescheiden voet te vieren,
door de familie van weerszijden tusschen 11 en 12 hier aan huis te ontvangen en dan
na den middag tesamen een lunch te gaan gebruiken ergens in de stad. Wijn wordt
niet gedronken, aangezien wij ons daardoor toch niet geëerd noch heel toepasselijk
bejubeld zouden voelen. Ik hoop dat dit voor niemand aan de waarde van het
samenzijn afbreuk zal doen. Galakleeding is niet noodig, vermoedelijk zullen de
heeren in jacquet verschijnen, wat ik als bruidegom tenminste een zeer voldoende
mate van feestelijke deftigheid vind. Wij zullen graag even vernemen of je er zin in
hebt, om bij de uitwerking der plannen daarmee rekening te kunnen houden. Het
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jongeluiscontingent is niet groot, maar je zult toch niet als eenling onder allemaal
oude paaren zitten hoor!
Tenslotte een verzoek dat je wel aan Wim wilt overbrengen. Ik zou heel graag van
hem leenen de beide afleveringen van het Tijdschrift vd Ver voor Geneeskunde
waarin die beide artikelen van Keyserling, vertaald door Cox zijn opgenomen. Ik
begon daar te Eibergen aan, maar kreeg ze niet uit en je Vader kon juist die
afleveringen op 't oogenblik niet missen. Het zijn de no's 12 en 14, van 17 Sept. en
1 October. Hij zal mij er een genoegen en een dienst mee doen en krijgt ze beslist
terug.
Vannacht heb ik van Lailaps gedroomd, die aan de tusschen ons te Eibergen
gepleegde vriendschap uiting gaf op zeer perverse wijze, door mij nl. stevig eerst in
mijn arm en later nog eens in mijn nek te bijten! Ik genoot te Eibergen van zijn
uitbundige levenslust, maar beleefde in dezen droom waarschijnlijk iets van zijn
jachtavonturen.
Tot ziens dan hopen wij.
Hartelijke groeten, ook aan de broers en zusters,
van je toegenegen
Oom Menno en Tante Nollie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno Huizinga
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 31 augustus 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag 31 Augustus 1930
Beste Menno!
Den schijn op mij ladende, dat ik de toezending van je schriftuur over onzen
waarden neef resp. achterneef niet naar behooren waardeerde, heb ik dit schrijven
telkens weer uitgesteld, omdat ik, tegelijk met een betuiging van het tegendeel ten
opzichte dáárvan, je zoo graag ook wat uitvoeriger wou schrijven over het ‘Carnaval’.
Want ik heb dat boek met groote belangstelling en veelvuldige instemming gelezen
en herlezen en het heeft mij dermate verontrust, om 't zoo maar uit te drukken, dat
ik telkens behoefte voelde om mij goed rekenschap te geven van de beteekenis dier
instemming en vooral en nog meer, van het gevoel, dat ik er toch iets tegen moest
kunnen inbrengen; maar een goed houvast, een goed aanvalspunt kon ik daarvoor
niet vinden. En nu zet ik mij ten slotte maar tot schrijven, terwijl ik in dat opzicht
nòg niet zooveel verder gekomen ben; alleen, ik wil je niet langer zonder bericht
laten.
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Ik heb mij herhaaldelijk afgevraagd wat oom Jaap, in zijn bespreking ervan in De
Nieuwe Courant, toch bedoeld heeft met te zeggen dat hij een ‘tegenstander’ is van
je zienswijze en zich ‘niet verwant voelt’ aan je levensbeschouwing. Want al zou ik
mij niet in de allernaasten zin een geestverwant van oom Jaap noemen, die voor mijn
besef veel te veel ‘burgerlijks’ - om in de beeldspraak te blijven - heeft opgenomen
in zijn levensbeschouwing, op allerlei terrein, toch kan ik in ander opzicht het gevoel
niet geheel op zij zetten, dat - àls er werkelijk zoo'n principieel verschil in
levensbeschouwing is tusschen hem en jou - ik aan zijn kant zou behooren te gaan
staan. En ik kan daar toch geen goede gronden voor vinden! Je zult allicht vragen:
wat is dat dan toch voor een ongegrond, onredelijk gevoel om dat toch te willen? En
juist dat ik daar geen, mijzelf bevredigend, antwoord op weet te geven heeft mij
telkens weer van 't schrijven afgehouden. Ik ben sterk geneigd om dat gevoel als een
dwaling terzijde te zetten. Ik begrijp niet goed, hoe iemand, die toch inderdaad niet
‘verburgerlijkt’ is, kan zeggen dat 't nièt zoo is als jij 't zegt en ziet. Men mag hier
of daar 't accent wat anders wenschen, de éénzijdigheid op sommige punten wat
minder geprononceerd willen zien; maar zich een tegenstander te verklaren van je
zienswijze, alsof die de dingen niet in het ware, of laat mij liever zeggen: een wáár
licht heeft gesteld, neen dat gaat mij te ver, gezien het tragi-komisch, het
smartelijk-dwaas aspect van het leven, voor wie den dichter in zich niet tot zwijgen
heeft kunnen brengen, maar daarmee ook het steeds weerkeerend conflict heeft
moeten aanvaarden tusschen liefhebben en verachten, roeping en taak; de onoplosbare
disharmonie tusschen ‘de Stem, die fluistert in onze ooren’ en de ‘wijze lessen’
waarnaar wij ons levensgedrag hebben te regelen.
Er is, ik meen dit te mogen zeggen zonder je al te zeer onrecht te doen, in je boek
een tekort aan ‘barmhartigheid’ tegenover een sterk zich daarin voelbaar makend,
meer nog dan tot uitdrukking komend zich verheven weten boven de dwaasheid, die
je scherp typeert, maar niet uit ‘liefde’. Laat mij eerlijk bekennen, dat ik dat heelemaal
niet erg vind; maar dan moet ik er bij zeggen: voor 't oogenblik. Dacht ik, of had ik
het gevoel, dat ‘haat’ je pen zoo vlijmscherp maakte hier en daar; had ik niet,
integendeel, zoo'n sterk gevoel, dat - zij 't in elementaire vorm - die ‘barmhartigheid’
meespreekt in je bespiegelingen; ik zou daar misschien anders over denken. Maar
ik kan, van den éénen kant, die zienswijze van jou zóó heelemaal meevoelen; mij
treft van den anderen kant, in wat jij schrijft, telkens weer zóó sterk de onmiskenbare
verwantschap van je geesteshouding met die van het geslacht, waartoe ik zelf mij
innerlijk voel te behooren; dat ik mij werkelijk onbeschroomd kan verheugen over
een boek als dit, het vertrouwen koesterende, dat het leven je nog genoeg knoeien
geven zal, en de hoop voedende, dat het daarnaast je ook nog zóó groote, heilige en
waarachtige vreugden zal brengen, dat je het [innerlijke] weten van ‘het goede deel’,
dat niet kan worden weggenomen van wie het éénmaal als zoodanig heeft willen
zien, niet zult verliezen, misschien wel verrijken zelfs en tot schoone uiting brengen,
in welken vorm dan ook.
Het was misschien beter, als ik mij wat minder homogeen voelde met je zienswijze,
gegeven mijn niet onbelangrijke meerderheid in jaren boven jou, en gegeven vooral
al datgene, wat het leven mij door schade en schande, maar zeker niet minder door
wonderen van ‘genade’ heeft geleerd. En daarin, in dit besef, ligt de kern van
waarheid, die het gevoel rechtvaardigt, dat ik straks als een dwaling wel terzijde heb
willen zetten. Immers (afgezien nu van de persoon, die ik evenmin wil verguizen als
verheerlijken) voor mij vertegenwoordigt - àls er een principieel of wezenlijk
onderscheid zou zijn - de zienswijze en levensbeschouwing die oom Jaap dan de
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zijne zal noemen (daargelaten al hare onvolkomenheden wat vorm of uitdrukking
betreft) toch juist die barmhartigheid, teederheid, mildheid - noem 't zooals je wilt,
maar een houding tegenover ‘ons’, carnavalsgangers, die door diepere roerselen
beheerscht wordt dan wijsgeerig inzicht alleen en geen plaats laat voor eenige
zelfverheffing. Hiermede, zooals je ziet, oordeel ik niet jou maar mijzelf. En ik ben
je dank schuldig dat ook de lezing van je boek mij aanleiding gaf mij van deze dingen
weer rekenschap te geven. Ik ben wel zeker dat ik 't nog menig maal zal in handen
nemen, en er zullen nog wel meer instemmings-, althans aandachtsstreepjes bij komen
dan er al in margine staan nu. Over een enkel vraag- of ‘bedenkelijkheids’teeken dat
er tusschen doorloopt, praten wij allicht nog wel eens. Zou dan aan den dag komen,
dat er tòch een wezenlijk verschil tusschen ons is? Lees ik b.v. te veel tusschen de
regels, of te gemakkelijk heen over een [pericoop] als de middenste van bldz 137?
Is niet de dood ook een ‘naam’, die door den Naamlooze krachteloos wordt gemaakt?
Maar ik ga niet verder. Wij zullen ons geen zorgen maken over al of niet verschil,
al of niet ‘wezenlijk’ of ‘principieel’, althans voor wat mij aangaat niet, en [aan] als
je eens komt graag ook nog eens wat hooren van de ontvangst die het boek gevonden
heeft bij anderen, voorzoover die er tenminste wat belangrijkers over te zeggen
hadden dan M.K. in de Groene!
Iets van wat ik hierboven over 't Carnaval zei geldt ook wel min of meer van je
poging om Huizinga van den afgrond te redden. Of hij je die in dank zal afnemen
betwijfel ik eenigszins. Maar dat zoo'n kleine waarschuwing noodig werd, geloof ik
graag. Ik kan het niet in bijzonderheden beoordeelen, voorzoover ik niet genoeg
belezen ben en natuurlijk niet ‘deskundig’. Maar de tendens, die hem ‘ten verderve’
dreigt te voeren of reeds voerde, meende ik ook wel te bespeuren in sommige uitingen
van hem en daarnaast toch altijd weer datzelfde genus-kenmerk, dat hem toch
vermoedelijk evenmin zal veroorloven geheel te ‘verburgerlijken’ als het jou met
rust zal laten, wanneer je aan skepsis of te éénzijdig logicisme je duurzaam te buiten
zoudt gaan. Wij behooren gezamenlijk tot een geslacht, Menno, dat door het weten
van de eeuwige dingen als de hoogst of eenig werkelijke niet losgelaten wordt, hoever
onze ziens- en zegswijzen ook uiteen mogen loopen! Bij het lezen van je boek heb
ik meermalen gedacht aan een uitlating van je in een gesprek dat wij hier eens hadden,
toen je je geringschattend uitliet over ‘de theologie van het “en toch!”’. En het
vermaakte mij op te merken, hoe je boek een doorloopende reeks variaties te hooren
gaf juist op dat thema!
Hartelijke groeten van ons drieën,
in 't bijzonder van
Oom Menno
P.S. Natuurlijk hoorden wij ook met belangstelling van Moeder over jullie plannen.
Jullie hebt een warme dag getroffen met het inkoopen doen! Succes gehad? Wij
hopen dat 't jullie beiden goed bevallen zal.
Nu wil ik aan dezen brief nog weer even verder breien, vooral ‘pour acquit de
conscience’ tegenover Tante Nollie, die je boek met veel belangstelling maar met
minder instemming las dan ik; wat nog eens ter sprake kwam toen zij mijn brief
gelezen had. Zij is van meening dat men niet goed doet, de jammerlijke zijde van
ons burgerlijk-dichterlijk bestaan zóó op den voorgrond te stellen, en zóó, haast met
pleizier, te belichten en te ontleden. Men behoeft die zeker niet te ontkennen of tot
struisvogelpolitiek z'n toevlucht te nemen om toch de voorkeur te kunnen geven aan
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meer waardeering voor wat onder al die jammerlijkheid, en niettegenstaande de
zware moeiten van haren levensweg, in de menschheid blijft leven en ook gestadig
is gegroeid aan ‘dichterlijke’ vermogens en strevingen. Daarop meer het licht te doen
vallen zal haar meer tot voordeel strekken dan het zich verliezen, zoo niet zelfs min
of meer [vermeien] in een gevoel van onontkomelijke ondergang, telkens weer, ook
van den schoonste en beste aspiraties, in de ‘burgerlijkheid’. Je begrijpt, dat ik dit
niet zal ontkennen of tegenspreken, en weet wel dat Tante Nollie daarmee allerminst
bedoelt een ‘so herrlich weit gebracht’. Mijn meerdere waardeering voor de wijze,
waarop jij hier de dingen gesteld hebt, vloeit voort uit het gevoel dat de waarheid
ermee gediend wordt, die door te haastige en te oppervlakkige bemoediging zoo licht
op den achtergrond geraakt. De menigte gelooft graag, dat het ‘nog al gaat’, dat er
‘toch veel goeds’ ook is, om nog te zwijgen van sterker gekleurde ‘geloofs’-uitingen.
Maar bij die meerdere waardeering wil ik toch zeker alle nadruk erop gelegd zien,
dat niet dit, niet deze beschouwingswijze van jou, het laatste woord zal zijn. Hoe
onvoorstelbaar ook, zeker als men de menigte (wij-burgers) aanziet in hare concrete
gedragingen, hoe moeilijk ook te gelooven, als men zich rekenschap geeft van den
zwakheid van ‘wij-dichters’ ook in de best-willenden van de menschen, toch is er
voortgang, dat ìs vooruitgang, dat ìs stijging: En wáár is, dat de menschheid allermeest
behoefte heeft aan wat het geloof daarin versterken zal, zoodat beschouwingen als
het ‘Carnaval’ alleen in dank te aanvaarden zijn door wie ze niet buiten dat verdere
verband kunnen zien. En dan ontken ik geenszins dat er een gevaar in ligt, ze zoo
éénzijdig te belichten, en zoo los van die verder strekkende en omhoog wijzende
verkondiging, dat alleen een reeds meer [gescherpt] oog, alleen de goed-willende
misschien zelfs, die deipere en verder strekkende tendens er in kan ontdekken. Ik
vond die - evenals in vroegere schrifturen van je - er zoo sterk in, dat ik er voor 't
oogenblik (zooals ik ook gisteren, hierboven al schreef) ‘tevreden mee kan zijn’ als ik 't zoo mag uitdrukken -, meevoelende hoe sterk men onder den indruk kan
komen van je jammerlijke ‘burgerlijkheid’, maar niet willende aannemen, dat men
zich gedwongen zou voelen daarover zóó te schrijven, en niet ten slotte nòg sterker
gedrongen worden tot het ‘en toch’...! Zonder dat zou zulk een ‘levensbeschouwing’
verarming beteekenen; met dàt als laatste tendens kàn een waarheidsgehalte ons,
schrijver en lezer, verrijken, naar ik meen en blijf gelooven.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W. Huizinga
en W.J. Huizinga-Meiners
Menno ter Braak
aan
W. Huizinga en W.J. Huizinga-Meiners (Amsterdam)
Tiel, 20 januari 1920
Beste oom Wim en tante Willy
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Met buitengewone sympathie begroeten wij den nieuwen neef in de familie, die
reeds zooveel voortreffelijke personen heeft voortgebracht. Wij wenschen hem een
gezegende levensloop en het voorrecht den naam Huizinga hoog te houden.
Met vele gelukwenschen
uw neven
Menno
Jan
Origineel: particuliere collectie. Briefkaart.

Briefwisseling Menno ter Braak - J.H.H.
Hülsmann
J.H.H. Hülsmann
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Hilversum, 28 juni 1935
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Hilversum 28 Juni 1935
Amice,
Tengevolge van onbekendheid met je adres - een euvel dat evenwel ons beider
vriend Clausen heeft weten te verhelpen - heb ik pas dezer dagen kunnen overgaan
tot iets wat ik reeds eerder had willen doen, nl. je door mijn paranymfen een
uitnodiging doen toekomen tot het bijwonen van den maaltijd ter gelegenheid mijner
promotie op 9 Juli a.s. Vermoedelijk heb je ze intussen al ontvangen. Ik zou het
bijzonder op prijs stellen, wanneer ik dien avond o.m. ook mijn ‘oude P.C.-redactie’
aan mijn dis verenigd kon zien, en ik heb ook wel een goede verwachting, dat dat
goeddeels gelukken zal. Ik hoop, dat ook jij het jouwe zult willen doen om dezen
opzet te doen slagen.
Met mijn vriendschappelijke groeten inmiddels
Harry Hülsmann
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

I
Briefwisseling Menno ter Braak - Johanna
Maria IJssel de Schepper
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Johanna Maria IJssel de Schepper-Becker
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 19 oktober 1934
aant.
aant.
aant.

Rotterdam 19 Oct. 1934.
Geachte Heer ter Braak,
Wanneer U mijn antwoord op Uw enquête - een antwoord, dat niet aan Uw
bedoelingen voldoet, daarvan ben ik mij bewust - voor publicatie geschikt vindt, dan
kunt U bijgaande ‘open’ brief in de krant zetten.
U moet een eerlijk en argeloos mensch zijn, mijnheer ter Braak. Voor eerlijk heb
ik U altijd gehouden, maar voor argeloos zou ik U nooit hebben versleten. Of zet U
hier met den glimlach eens wreedaards een val open, hopende dat de ratten er in
zullen loopen? Nu, wie weet. Er kan een aardige heksenketel aan het koken gaan in
dat geval.
Ik ben gevleid, dat U mij tot de ‘vooraanstaande letterkundigen’ rekent. Anderen
zullen zich dat zonder meer laten aanleunen, maar zoo ben ik niet. Iedereen is, o
looze vos, door die paar woordjes gestreeld, maar wie zal er rond voor uitkomen?
Ik!
En dat is ook weer ijdelheid.
Ik bied U, vrij van lasten als daar zijn: jaloezie, rancune, wraakzuchtigheid en
hypocrisie, mijn collegiale groeten aan en teeken met de meeste hoogachting
Uw dw
J.M. IJssel de Schepper-Becker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Internationale
Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid,
Nederlandsche Afdeeling
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche
Afdeeling
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 oktober 1935
aant.

22 October 1935
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Zeer geachte Heer Menno ter Braak,
Het Vredestoneel, onder leiding van Mejuffrouw Emmy van Lonkhuyzen,
Kerkstraat 342, Amsterdam, dat ons bekend is als een hardwerkend gezelschap van
hoofdzakelijk beroeps-acteurs en -actrices, aangevuld met enkele dilettanten, en dat
reeds met succes heeft opgevoerd ‘Ik heb een mensch gedood’, verzocht ons bij U
een goed woord te doen ten einde Uw toestemming te verkrijgen tot het opvoeren
van Uw nieuw tooneelstuk ‘De Pantserkrant’ zonder betaling van auteursrechten.
Zoudt U ter wille van de vredeszaak, die U naar ons idee zeer gediend hebt met
het schrijven van bovengenoemd stuk, verder willen dienen door aan het verzoek
van het Vredestooneel te voldoen? In ieder geval zoudt U ons zeer verplichten
wanneer U zich met mejuffrouw van Lonkhuyzen aan opgemeld adres in verbinding
zoudt willen stellen.
U bij voorbaat dank zeggend,
Hoogachtend,
Selma Meyer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Ionker
Menno ter Braak
aan
G. Ionker
Den Haag, 24 januari 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
24 Jan 1935
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij niet tot plaatsing van Uw stuk
kan overgaan.
De Heer Marsman zond reeds een uitgebreid artikel in, dat in het Februari-nummer
geplaatst wordt, voorzien van een repliek van den bedrijver dezer snoode poeziecritiek.
Het heeft dus geen zin nog een artikel over dit zelfde onderwerp te plaatsen, temeer
daar de leden der Redactie niet erg verrukt over Uw schrijven waren.
Ik sluit het genoemde schrijven hierbij in.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Hans Ivens
Hans Ivens
aan
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Menno ter Braak
Nijmegen, 27 September 1927
aant.
aant.

Nijmegen 27 Sept 27
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je brief in Augustus. 't Spijt me eigenlijk dat ik zoo laat
antwoord. Na die langdurige pleuris functioneert mijn tijdsbegrip niet zoo geregeld
meer.
Waarschijnlijk ben je nu na de Koninklijke Bibliotheek weer in Amsterdam en
krijgt je interview met Otto III zijn uiteindelijke vorm? Zal het nog dit jaar zijn?
Over het prae-natale bestaan van de Explicateur vernam ik enkel uit de krant. Ben
zeer benieuwd. Joris schreef me vorige week dat Cavalcanti ‘waarschijnlijk’ 1 Oct.
zelf zou komen. Hopelijk is de meer positieve vorm van het item in P.C. gegrond.
Helaas zal ik het niet meemaken. Mij reconvalescentie zal nog een paar weken duren.
Voor de volgende matinée kan ik je dus met de convocatie-adressen helpen. Verder
moet ik een rustig leven gaan leiden. Dus adieu Rembrandt, Schiller, Thorbecke! Er
is in zoo'n ziekte een zekere evolutie. Na de koortsdroomen, een wekenlange dialoog
met jezelf. Tenslotte krijg je je nieuwe rol te leeren om weer mee te gaan spelen. Ik
doe nog maar half mee; serieus werken is nog verboden. Zoodoende kan ik allerlei
lezen waar ik tevoren geen tijd voor had. Op het oogenblik laat ik me meesleepen
door Christian Wahnschaffe. Daarin loopen allerlei gevierendeelde personen rond
die je in bundeltjes samen kunt nemen om heele menschen te krijgen. Maar die
geanalyseerde krachten zijn dan ook heftig. Toch is [Landin/Landru?] me liever.
Hart. groeten
t.à.t.
Hans
P.S. Zoonet bracht de post de kaart van de Filmliga. Prachtig! Maar de Stoa sta me
bij om Zaterdag rustig in Nijmegen te wandelen! Indien mogelijk, zou je me dan een
exemplaar v/h ‘uit te geven orgaan’ willen sturen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J
Briefwisseling Menno ter Braak - D.Th. Jaarsma
D.Th. Jaarsma
aan
Menno ter Braak
Driebergen, 31 oktober 1934
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aant.

Driebergen, 31 October 1934
Melvill van Carnbeelaan 23
Aan de Kunstredactie
van Het Vaderland
Den Haag
Zeer geachte Heer,
Voldoende aan Uw verzoek tot spoedige beantwoording, doe ik U hierbij eene
beschouwing toekomen naar aanleiding van Uwe vragen betreffende
litteratuurwaardeering.
Worden de nrs van het ‘Vaderland’, waarin de antwoorden worden afgedrukt, alle
aan de medewerkers toegezonden?
Hoogachtend
D.Th. Jaarsma
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

D.Th. Jaarsma
aan
Menno ter Braak
Driebergen, 19 november 1935
aant.

DRIEBERGEN, 19 November 1935.
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Het schynt my nu wel zeker, dat mevr. Boudier ook op myn stukje in de N.R.C.
niet verder antwoordt, en dat is nu niet precies zooals men zou meenen, dat het hoort.
Het wordt zoo wel heel moeilyk in een dagblad nog op de zaak terug te komen; wat
intusschen zeer te betreuren valt, want dit is toch een ernstige aangelegenheid.
Wellicht zou de quaestie zich ook beter voor een brochure eigenen. My persoonlyk,
al heb ik allerminst behoefte bloed te zien, staat deze afloop dáárom slecht aan, omdat
ik vind dat het onder ons toch geen gewoonte kan worden, dat een auteur ‘ontleent’
zonder zoowel het feit der ontleening als de bron te vermelden. Als
algemeen-menschelijk, in zoo'n geval, zweeft mij b.v. voor, iets als de verklaring
van den auteur P.Verhoog, in zijn ‘voorwoord’ in Schippers Willaert.
Dat U op de stukjes in het U.D. maar niet nader inging, kan ik my wel begrypen.
Ik vond ze met betrekking tot de zaak waarover het ging, zoo helder als koffiedik,
en, ofschoon allicht niet zoo bedoeld, eer Ritterlich dan ritterlich.
Het toezenden van de annonce uit het Nieuwsblad voor den Boekhandel beoogde
wel, vurige kolen op myn hoofd te stapelen? Ons oordeel liep nog al uiteen; maar
meent U niet ook, dat critiek ten slotte altyd meer over den criticus openbaart dan
over den gecritiseerde en zyn werk?
Met de meeste hoogachting, en met beleefden groet,
Uw d.w.
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D.Th. Jaarsma
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C.S. Jolmers
C.S. Jolmers
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 9 mei 1939
aant.

Den Haag, 9 Mei 1939
Beste ter Braak,
Vanmorgen vernam ik door de telefoon je Wedervaren van Van Crevel. Mocht ik
je nu of later op de een of andere wijze behulpzaam of van dienst kunnen zijn, dan
ben ik zonder voorbehoud tot je beschikking.
Met hart.gr.
C.S. Jolmers
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Marcus de
Jong
Menno ter Braak
aan
Marcus de Jong
Den Haag, [voor 25 januari 1937]
aant.
aant.

Zeer geachte heer de Jong,
Hartelijk dank voor de spoedige toezending van de drukproef betreffende Ribeiro,
ik heb met groote belangstelling kennis genomen van Uw artikel, dat voor den vertaler
als lusitanist wel moordend is, maar wie in het Portugeesch aan den weg timmert,
moet den lusitanistischen bal verwachten; Uw aanval is trouwens zoo waardig en
gentlemanlike mogelijk.
Ik had mijn artikel over het boek (dat ik U zal doen toekomen) al geschreven en
heb er, na eenig nadenken, niets meer in veranderd na lectuur van Uw stuk, zinspelen
op dit vonnis leek mij voor den vertaler een vervelende historie, aangezien hij dan
nog tot maart op de realiseering van het vonnis moet wachten. Ik heb mij dus
gehouden bij mijn taak van recensent der Nederl. uitgave - die mij (dat pleit zeer
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voor Ribeiro) ondanks de schandelijke vertaling zeer geboeid heeft, ik vind het
Nederlandsch van Brouwer ook maar matig; hij vertaalt stijfjes en zonder de eigenlijke
finesse, die een geboren vertaler bezit.
Ik heb Brouwer, die ik persoonlijk wel ken, gevraagd mij privé eens mee te deelen,
volgens welk ‘gedaan voorstel’ hij wijzigingen had aangebracht, en waarom. Ik ben
benieuwd, of en zoo ja, wat hij daarop antwoorden zal, het is mij, den man kennende,
n.l. compleet onbegrijpelijk, waarom hij die paapsche en moralistische
vervalschingstechniek heeft toegepast. Zijn houding in de Spaansche quaestie b.v.
getuigt van werkelijke zelfstandigheid tegenover de kerkelijke autoriteiten in
Nederland.
Kan ik de proef van Uw artikel houden? Ik wil er n.l. bij verschijnen graag uit
knippen voor de krant.
m. b. gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Marcus de Jong
Den Haag, [27 Januari 1937]
aant.

27 Jan.
Zeer geachte heer de Jong
Dr. Brouwer antwoord mij op mijn vraag naar het ‘gedane voorstel’ dit: ‘het
weggelatene is onbelangrijk, zelfs storend. 't Zal wel in den 4e druk geschrapt worden.
Verder enkele voorstellen van mij, die ik U wel eens zeg.’
De zaak wordt hierdoor slechts mysterieuzer. U deel ik dit in vertrouwen mee,
aangezien U bij het boek de bij uitstek geïnteresseerde zijt. Het zal mij nu extra
benieuwen, hoe Brouwer zich in het publiek zal verantwoorden.
Ontving U mijn critiek?
Hoogachtend,
Uw dw
Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Marcus de Jong
Den Haag, [na 14 maart 1937]
aant.

Zeer geachte heer De Jong,
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Hierbij een knipsel uit De Telegraaf, dat U wellicht anders ontgaat.
Ik kan u meedelen, dat ik, naar aanleiding van uw artikel, een zeer merkwaardige
correspondentie met dr. Brouwer heb gehad, die mij wel op een verbreking van
relaties heeft geleid (althans van de hartelijke, persoonlijke).
Aangezien deze correspondentie persoonlijk is, kan (en wil) ik er geen gebruik
van maken, mocht U haar willen inzien, dan staat zij tot Uw dispositie. Zij versterkt
mij in mijn meening, dat dr. Brouwer zich niet kan verdedigen.
Hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Marcus de Jong
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 24 augustus 1939
aant.
aant.

Den Haag, 24 Augustus 1939
Waarde Ter Braak,
Volgens afspraak zend ik je de letterlijke vertaling van het antwoord van Aquilino
Ribeiro, dat dus niet voor publicatie in ons land meer in aanmerking kan komen,
zoals wij gisteren zijn overeengekomen. Staat jouw hoofd overigens op het moment
nog naar literaire polemieken? Mag ik je nog even vragen te informeren, of Het Vad.
een recensie-ex. heeft ontvangen van ‘Dom Francisco Manuel de Melo, De strijd in
het Engelsche Kanaal.....’, uitgegeven als extra-nr. van het Marineblad, Juli 1939?
De Tel. van 13 Aug. heeft er al een uitvoerig artikel aan gewijd.
Met vr. gr.
gaarne,
M. de Jong

Diário de Lisboa van Donderdag 27 Juli 1939
(Antwoord van Aquilino Ribeiro )
‘Ik ben inderdaad door Dr. J. Brouwer aangezocht om de vertaalrechten van O Homem
que matou o Diabo aan een zekere Hollandse uitgever af te staan. Toen de zaak
beklonken was, heeft mij genoemde Heer in het Spaans geschreven, welke taal hij
zich verontschuldigde te gebruiken: “Claro está que trataré de dar una traducción
fiel y artística; si surgen dificuldades le escriberé para que me las aclare” (het spreekt
vanzelf dat ik zal trachten een trouwe, artistieke vertaling te geven; als er zich
moeilijkheden mochten voordoen, zal ik U schrijven, opdat U ze mij verklaart. )
Door deze woorden in het bijzonder en door al het overige is het nooit in mij
opgekomen, dat het werk de vervalsing zou ondergaan, welke Dr. M. de Jong
openbaart. Ik heb altijd gedacht, dat, wanneer een boek iemand aanstaat, dat dat was
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om hetgeen er in zijn bladzijden stond en niet om hetgeen de lezer, in dit geval de
vertaler, wel zou willen, dat er stond. Als de geest van het werk de denkwijze van
Dr. Brouwer, of, laten we aannemen, de meerderheid van het Hollandse publiek niet
aanstond, waarom heeft hij dan het noodlottig idee om het te vertalen geen weerstand
kunnen bieden? De voorkeur voor een boek spruit voort uit een gevoel van
overeenkomst (sympathie) die het opwerkt, of uit de smaak die men vindt in zijn
opzet, zijn bizondere facetten, zijn tendens. Daarom kan ik niet nalaten onder hevig
protest mijnerzijds de verminkingsarbeid te veroordelen, die Dr. J. Brouwer op mijn
werk heeft toegepast, aangezien het getuigenis van zijn landgenoot formeel is. Ik
ken geen Nederlands, en evenmin wil ik voor het ogenblik de mogelijkheden nagaan,
die mij ten dienste staan, om herstel te eisen van de schade, die mij is toegebracht.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om Dr. M. de Jong hartelijk dank te zeggen
voor zijn zo edelmoedige daad van literaire hygiëne en ik hoop hem te tonen, dat die
aanslag niet zonder gevolgen (er staat: sem lendemain) zal blijven.’
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Max de Jong
Menno ter Braak
aan
Max de Jong (Utrecht)
Den Haag, 19 april 1939
aant.
aant.

Den Haag, 19 April '39
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer,
Uw manuscript is niet in mijn handen gekomen na de overname van de redactie
der Vrije Bladen; misschien heeft de heer Van Vriesland het onder zich gehouden?
-In principe hebben wij er geen bezwaren tegen, als een klein onderdeel van den
bundel al eens eerder gepubliceerd is.
Informeert U voor de zekerheid ook nog even bij den uitgever, H.P. Leopold Uitg.
Mij., Noordeinde 23, Den Haag.
met hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jongeren
Vredes Actie
Menno ter Braak
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aan
Jongeren Vredes Actie
Den Haag, 3 januari 1935
L.S.
Getuigen tegen oorlog en militairisme zonder meer lijkt mij vrijwel zinloos. Als
ik tegen deze twee verschijnselen getuig, zal ik dat waarschijnlijk doen op geheel
andere gronden dan de J.V.A. Daarom heb ik weinig sympathie voor dit in het wilde
weg uiten van mooie woorden, die toch op den wind verwaaien. Iedere serieuze actie
tegen kanonnenfabrikanten of dictatoren heeft zin, niet dit algemeen ethisch getuigen
voor een publiek dat niet bestaat. Zou het niet mogelijk zijn, dat de vrede door het
ethische prediken meer geschaad wordt dan gebaat? Ik houd ieder mensch, die niet
radicaal tegen den oorlog is, voor een rhetor, maar daarom is vredesactie met
humanitaire argumenten nog niet minder rhetorisch. Men moet den oorlog in den
vrede bestrijden, dat is mijn opinie.
Tot mijn spijt kan ik u dus in het onderhavige geval niet van dienst zijn, daar ik
in dezen zin niets te getuigen heb [....].
Origineel: geveild bij Bubb Kuyper, Haarlem, 2 en 3 december 1998; verkocht aan
Antiquariaat André Swertz, Utrecht. Tekst gedeeltelijk afgedrukt in veilingcatalogus
29 van Bubb Kuyper, p.196 (nr.1719).

Briefwisseling Menno ter Braak - Joodsche
Perscommissie voor Bijzondere Berichtgeving
Joodsche Perscommissie voor Bijzondere Berichtgeving
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 16 maart 1937
aant.

Amsterdam, 16 Maart 1937
Jan van Eyckstr. 14 I.
L.S.
Hieronder gelieve U aan te treffen afschrift van een stukje in de Hakenkreuzbanner
van 14 Maart 1937, dat zich in het byzonder bezighoudt met het Comité van
Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectueelen, en de door dit Comité
gepubliceerde brochures.
Wij bevelen dit stukje in Uw aandacht aan, en teekenen,
Hoogachtend,
JOODSCHE PERSCOMMISSIE VOOR BYZONDERE BERICHTGEVING
J.A. Coltof
Secr. Drs. J.A. Coltof
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Uit de ‘HAKENKREUZBANNER’ van 14 Maart 1937.
In den Niederlanden hört die Stänkerei gegen den Nationalsozialismus nicht auf. Ein
‘Commité' van Werkzaamheid van Anti-Nationalisozialistische Intellektuellen’ hat
eine neue Schriftenreihe herausgegeben, in der Deutschland bespuckt wird. Die
Spitze hat natürlich Herr Professor Dr. Kohnstamm, der sich über ‘Die
Weltanschauung des Nationalsozialismus’ in ferkelhafter Weise ausläszt. Das haben
wir von den Juden nicht anders erwartet. Jude ist eben Jude! Dann aber kommen die
holländischen Professoren Dr. Buytendijk, Dr. Bonger, Dr. Loonen und der Pastor
Dr. Buskes, die sich alle als Verbreiter von Hetzschriften bereits produziert haben.
Wäre es nicht wirklich an der Zeit, dasz gegenüber diesem ‘Commité’ die
niederländische Regierung auch etwas ‘werkzaamheid’ entfaltete und dem langsam
widerwärtig gewordenen Zustande ein Ende setzt, dasz niederländische
Staatsangehörige in der Oeffentlichkeit ein Nachbarland beschimpfen dürfen? Was
würde die niederländische Regierung sagen, wenn sich in einem anderen Lande
Gruppen von Professoren zusammentäten, um gegen gutes Geld Holland zu
beschimpfen? Die niederländische Regierung würde mit Recht verlangen, dasz einem
solchen schmutzigen Unfug ein Ende gesetzt wird. Nicht anderes fordern wir auch.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - L.J. Jordaan
Menno ter Braak
aan
L.J. Jordaan
Eibergen, 12 december 1924
aant.
aant.

Eibergen, 12. XII 1924.
Zeer geachte heer Jordaan,
Met veel genoegen ontdekte ik in het laatste nummer van de ‘Groene’, dat U mijn
adhaesiebetuiging door Uw citaat op prijs stelde. Dat ik mij (en naar ik weet, met
vele anderen uit studentenkringen) zonder reserve aan Uw kant schaar, behoef ik dus
verder niet meer te betoogen. Helaas kan ik, door de beperkte ruimte van een
studentenweekblad, maar zeer weinig assistentie verleenen, aangezien ik ook de
Tooneel kroniek voor mijn rekening heb. Ik moet mij bepalen tot de goede (dus zeer
enkele) en den abnormaal-walgelijke films. Mijn bespreking van het tweede deel
van de Nibelungen zond ik U toe; misschien kunt U hieruit eenige conclusie's trekken
aangaande mijn positieve waardeering voor de film als zelfstandig kunstgenre.
Tenslotte is ridiculiseering van een monstrum als ‘De Tien Geboden’ gemakkelijk
genoeg!
Gaarne zou ik, naar aanleiding van deze schriftuurlijke aanknoopingspunten, eens
persoonlijk kennis met U maken. Misschien is het mogelijk een fluitbrigade bij
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Paramount premières te fourneeren (ik kan voor een aantal vurige strijders zorgen).
Of is het doeltreffender een Anti-Amerikanisme-organisatie op te richten? De
Monroeleer kan als zinspreuk dienst doen, zij het met eenigszins gewijzigde
beteekenis.
Mocht U iets voor nadere kennismaking voelen, dan ben ik in mijn dagelijksch
leven steeds in ‘Américain’ te bereiken. Helaas heeft de vacantie mij naar het
platteland gedreven, dat ik pas half Januari weer met de stad verwissel.
Ik hoop, dat U mijn bescheiden medewerking bij Uw veredelings-streven in ieder
geval aanvaardt.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw. Menno ter Braak,
litt. cand.,
den Texstr. 31b Amsterdam
Adres tot ± 15 Jan. a.s.: Eibergen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 21 maart 1928
aant.

Amsterdam, 21 Maart '28
W.M.
Ingesloten doe ik je een schrijven toekomen van onze hardnekkige vrienden in
Amerika, die mij voor den secretaris der Liga blijven houden. Wil je dat even afdoen?
Ik heb er de gegevens niet voor. Tevens ontving ik een brief van een Leidsch lid, die
mij een volledige lijst vroeg, van belangrijke buitenlandsche litteratuur over onze
hobby. Ik heb geantwoord dat wij van een dusdanig overzicht een punt van bespreking
zouden maken op de eerstvolgende redactievergadering. Het lijkt mij wel iets om in
het blad te publiceeren. Overigens verwees ik naar de a.s. verschijning van Cinema
Militans. Van de i10-artikelen, die langzamerhand legendair beginnen te worden,
kon ik uit den aard der zaak niets meedeelen.
Tot spoedig ziens
tt
Jordaan
PS Noteer je even m'n nieuwe adres?
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
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Amsterdam, 13 juni 1928
aant.

13 Juni '28
Beste Menno,
Toen ik op het punt stond in de avion naar Parijs te stappen, bracht mijn vrouw,
die me wou zien vertrekken, een brief van je mee, die ik in Parijs zou beantwoorden.
Hetgeen ook mijn H. Voornemen was. Een oneenigheid met mijn hotelier, maakte
dat ik den eersten dag weer verkaste - de drukte van mijn bezigheden maakte, dat ik
de zaak uitstelde, tot ik merkte, dat ik èn je brief èn je adres kwijt was.
Teruggekomen heb ik bij Scholte geinformeerd, waar je momenteel zat en zoo
ontvang je deze min of meer posthume, maar berouwvolle letteren. Wat ik me van
je schrijven herinner is een aanvraag om de cliché's van Metropolis voor je boekje.
Jong - daar heb ik niet over te beschikken - daar beslist de Groene over. Ik twijfel
er overigens niet aan, of ze zullen ze je graag afstaan. Het meest rationeele lijkt me,
dat je even een briefje schrijft aan van Dam, met bijvoeging, dat ik er geen bezwaar
tegen heb en je verzoek van harte steun.
Mocht ik een belangrijk punt vergeten hebben te beantwoorden, schrijf me dan
nog eens uit Berlijn. In Parijs was letterlijk niets te doen. Alleen Le roi des rois werd
gedraaid en ik had nog niet de fut den schok eener ontmoeting te weerstaan.
Over de Liga-zaken: ziekte van Boeken - uitstel der jaarvergadering etc. zal je
ongetwijfeld zijn ingelicht. Ik ben nieuwsgierig of je terug zult zijn tegen dien tijd.
Noodig is het wel! Kom je nog kijken naar het spel van Franken? Laat - als het vossen
't gedoogt - 'res wat hooren. Een paar vurige kooltjes op mijn kop in dezen winterschen
zomer, kan geen kwaad.
Veel groeten en veel succes, ook namens mijn vrouw
t.t.
Jordaan
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 30 maart 1930
aant.

30 Maart 1930
B.M.,
Ik had graag voor het komend nummer van Kringschouw weer eens een stuk van
je en wel graag over de beteekenis van film-‘studie’. Je snapt de portée: ik wou de
tienduizend brave lezers van dit orgaan doordringen van het feit, dat het toch heusch
de moeite waard is het filmverschijnsel te bestudeeren - dat iemand met normale
hersens en normale belangstelling deze studie rendabel kan maken - dat het volstrekt

Menno ter Braak, Verspreide brieven

geen snobistisch stokpaardje van enkele geexalteerden is... een en ander aan je fantasie
en behandeling overgelaten. Het spreekt overigens vanzelf dat in deze geniepige
propaganda voor de Liga, de naam van dit genootschap niet genoemd mag worden.
Kan ik het uiterlijk 24 dezer in mijn bezit hebben? Zonder omgaand tegenbericht
reken ik hierop!
vr.gr.
t.t.
Jordaan
Honorarium bekend.
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 30 mei 1930
aant.

Vrydag 30 Mei '30
B.M.,
Zooeven belt de heer Kann mij op, met de mededeeling, dat morgenochtend een
onderhoud tusschen hem en jou zal plaats hebben, over medewerking aan ‘De Groene’.
Ik beschouw dit als een persoonlijk succes, waarop ik reeds langen tijd heb
aangestuurd en ben er dies zeer mee in mijn sas.
Ik hoop van harte, dat het onderhoud tot bevredigende resultaten zal leiden en we
je als medewerker van de verjongde ‘Groene’ mogen begroeten.
Vr.gr.
t.t. L.J. Jordaan
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
L.J. Jordaan
Eibergen, 6 november 1931
aant.
aant.

Eibergen, 6 Nov. 1931
B.J.
Je brief bereikte mij zooeven in mijn vacantie oord. Je geste, die intusschen door
de feiten werd achterhaald, stel ik zeer op prijs, als een bewijs, dat het jou zoo gaat
als mij: het blad ‘Filmliga’ is niet alleen een ‘zaakje’, maar wel degelijk een ideëele
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band, die een zekere kameraadschap gekweekt heeft tusschen de redacteuren. Speciaal
de wijze, waarop je ditmaal de quaestie bekijkt, heeft me zeer getroffen en wees er
zeker van, dat ik dat weet te waardeeren!
Zooals je natuurlijk gehoord hebt, heb ik me bij Scholte's eerste poging, om zijn
houding te verklaren, mijn besluit ingetrokken. Ik neem aan, dat er misverstanden
zijn, die mondeling uit den weg kunnen worden geruimd. Bovendien heb [ik] te veel
waardeering voor Scholte's persoon, om ‘bokkig’ te zijn. Je moet echter begrijpen,
dat het precies dezelfde reden was, die mij mijn brief liet schrijven; mijn waardeering
was werkelijk zeer teleurgesteld door zijn manier van doen, en ik voel er alleen voor,
in een redactie te zitten met menschen, waarop ik kameraadschappelijk kan rekenen.
(Dat is iets anders dan admiration mutuelle). Ik heb Scholte ook geschreven, dat ik
met zijn argumentatie niet mee kan gaan, al wil ik op zijn woord natuurlijk gelooven,
dat hij geen unfairheid heeft bedoeld. Maar mijn inlichtingen waren van dien aard,
dat ik moeilijk kon twijfelen, vooral waar het absoluut geen usance is, dat
boekbesprekingen ongeteekend verschijnen. Scholte heeft dan toch niet de minste
moeite gedaan, tegenover mij den schijn van een unfairheid te vermijden; hij heeft
zijn stuk niet geteekend, hij heeft mij niet laten weten, dat hij een anoniem artikel
tegen mij zou schrijven. Ik kan het niet helpen, ik blijf dat zeer onvriendschappelijk
vinden. Niemand zou hem aan de N.R.Ct. belet hebben, zijn eerlijken naam onder
zijn pleidooi te zetten; en die wetenschap heeft mij zijn anonymiteit in dit bijzondere
geval aanzienlijk verzuurd.
Over het gehalte van de critiek heb ik Scholte niet geschreven, omdat ik die quaestie
er zuiverheidshalve buiten wil houden: wij hebben afgesproken, die kant mondeling
te behandelen. Ritter heeft in het U.D. van j.l. Zaterdag duidelijk (m.i.!) aangetoond,
dat Helman en Scholte hun particuliere opinie over een bepaald soort roman als een
evangelie beschouwen, zonder ook maar één moment te onderzoeken, in hoeverre
er andere methoden mogelijk zijn. Van Helman heeft mij dat niet verbaasd, van
Scholte trof het mij als een openbaring: dat hij zich buiten een bepaald aesthetisch
genre geen criterium meer wil zoeken, dat hij zelfs censuur uitoefent op mijn woorden
(tenzij die van Verdoes afkomstig was, maar dan blijft toch zijn
predikanten-verontwaardiging over mijn scherpgesteld protest tegen een zekere
sentimenteele adoratie van Gethsemane!!). Ik ben niet zoo'n slecht psycholoog, dat
ik zou willen ontkennen, dat ik daardoor ook geprikkeld was, toen ik mijn brief
schreef; maar je zult me genoeg kennen, om te weten, dat ik daaruit nooit een casus
belli zou maken. Wel was het voor mij een aanleiding, om de zaak zoo spoedig
mogelijk, bij gebleken goeden wil, bij te leggen. Het spijt me alleen, dat ik Scholte's
argumenten voorloopig niet mondeling kan hooren, want dat vergemakkelijkt de
zaak gewoonlijk, misschien wil jij bij die uiteenzetting wel de ‘neutrale derde’ zijn?
Om nog met één zin mijn voornaamste bezwaar samen te vatten: Scholte had niet
voor persoonlijke overwegingen behoeven te zwichten en de opdracht weigeren,
maar hij had er à tout prix op moeten staan, dat die critiek geteekend verscheen;
waartegen natuurlijk niemand bezwaar zou hebben gehad.
Nogmaals hart. dank voor je brief. En hopelijk spoedig tot ziens,
hgr,
Menno t.B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J. Jordaan
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aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 29 maart 1932
aant.
aant.

Amsterdam, 29 Maart '32.
B.M.,
Zooeven stuurt Scholte mij je artikel over ‘Het Concertgebouw der Filmkunst’ en aangezien wij nog altijd in redactioneele aangelegenheden een driemanschap
vormen wil ik jou en Scholte mijn zienswijze te kennen geven.
Hoe ik aan dat triumviraat heb vastgehouden - wat het mij persoonlijk waard was,
kan je voldoende bekend zijn: ik zou er niet aan gedacht hebben tegen de eindelooze
serie narigheden, die het herleefde Filmliga meebracht op te tornen, wanneer niet de
overtuiging dat onze samenwerking dit alles dubbel en dwars waard was, mij telkens
over de beroerdigheid had heengeholpen. De gedachte, dat wij drieën - ondanks onze
individueel verschillende inzichten - genoeg liefde voor dezelfde zaak gemeen hadden,
deed me het voortgezette Filmliga zien als een sterk en begeerenswaardig front naar
buiten.
Nu zou het dwaasheid zijn, gezien je laatste stuk, dit langer vol te houden. Het
doet hier niet ter zake met welke gevoelens ik dit ellendige feit heb moeten
constateeren... wij stààn er nu eenmaal voor en ik ben het met je eens, dat de tijd om
‘zaken te doen’ en ‘de kaarten open te leggen’, helaas, gekomen is. Alleen de vraag
HOE dit moet geschieden is - meen ik - nog altijd een zaak van ons drieën. En dan
moet ik als mijn vaste overtuiging te kennen geven, dat DIT stellig niet de weg is.
Tegen een richting, als wij bij het plaatsen van dit stuk zouden inslaan, kan ik niet
dringend genoeg waarschuwen. Ook al zouden wij genoodzaakt zijn - wat ik vrees
- ernstig te overleggen, voor welke consequenties wij na deze beginselverklaring
komen te staan.
Immers - welke absurde gevolgen zou een dergelijke handeling meebrengen! Noch
jij, noch ik kunnen redelijkerwijs verwachten, dat Scholte na deze scherpen aanval
zijn mond zal houden en het staat te vreezen, dat zijn verweer in een niet minder
heftigen en bitteren toon zal zijn gesteld. Er is geen enkele reden om aan te nemen
dat zijn overtuiging een haar minder eerlijk en sterk is dan de jouwe en dus zou de
voortzetting van Filmliga op deze wijze beteekenen, het organiseeren van een
periodieke en chronische rel... tot groot genoegen van de buitenwacht, die wij zoo
fel en langdurig bestreden - tot niet geringe schade van onze persoonlijke reputaties.
Maar afgezien van het pitoyabele schouwspel - welk practisch resultaat zou met dit
alles worden bereik... tenzij dan een heillooze en hopelooze verwarring bij de lezers?
Welken zin zou het hebben een militant tijdschrift als het onze, voort te zetten met
een redactie, wier scherpste verweer zich naar binnen richt?
Het is nu wel duidelijk, dat er in onze redactie een diepgaand meeningsverschil
naar voren gekomen is - ernstig genoeg, ik herhaal het, om te overwegen of wij onder
deze omstandigheden op dezelfde wijze kunnen voortgaan. En ik zal mij zeker niet
verzetten tegen een openhartige bespreking, waarbij - met deze zaak - de heele politiek
van het blad opnieuw aan de orde wordt gesteld. Dat is dunkt mij een faire en redelijke
afwikkeling. Totnogtoe konden wij in onze filmcritieken onze eigen normen stellen
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voor hetgeen wij waardeerden en afkeurden. Zoo was het altijd - ook in het oude
Filmliga. Wij vertrouwden (wat deden wij anders bij elkaar?) onvoorwaardelijk in
de eerlijkheid van elkanders oordeel en (wat mij betreft althans) ook op de waarde
van dat oordeel. En het maakte zeker niet de geringste aantrekkelijkheid van het blad
uit, door deze critieken de verschillende standpunten te kunnen vergelijken. Aan dit
beginsel is - naar mijn beste weten - ook in het nieuwe Filmliga vastgehouden en ik
voor mij heb met de oude waardeering en belangstelling kennis genomen van b.v.
een bespreking als jouw critiek op Lang's M, waarmee ik het van A tot Z oneens was.
En nu zouden wij plotseling met deze goede gewoonte breken? Nu zouden wij
eensklaps ophouden het recht te eerbiedigen, dat wij allen gelijkelijk hebben: dat
van onze meening te zeggen? Nu zouden wij moeten overgaan tot een funest en
onvruchtbaar ‘critiek op critiek’ - tot een kleineeren en désavoueeren coram publico
van een jarenlange samenwerking, waarvan ook de grootste skepsis de herinnering
niet zal kunnen wegwisschen?! Welke ook jullie beider inzichten mogen zijn, Menno
- hiertegen zal ik persoonlijk mij met hand en tand verzetten.
Ik moet er in berusten, dat je bezwaren tegen Scholte's inzichten (en naar ik
vermoed ook de mijne) gerezen, je een samenwerken als tot nog toe, onmogelijk
maken. Ik wil hier op het oogenblik niet beslissen, wie van ons drieën zijn standpunt
verlaten heeft - indien dit dan al ooit van drie eerlijke en redelijk intelligente menschen
valt uit te maken. Het feit zelf is al triest genoeg- en het meest trieste is misschien
nog, dat wij hierin zoo verdomd on-origineel zijn en gehoorzamen aan de banale
traditie, die van de Tachtigers naar het ruzie-congres der S.D.A.P. loopt. Hoe dit zij
- ook wij schijnen er aan te moeten gelooven en voor mij is het zaak, althans in
zooverre oorspronkelijk te zijn, dat wij den toestand onder de oogen zien en naar een
oplossing zoeken, zonder te vervallen in het pijnlijke verloochenen van oude
betrekkingen en in de publieke heibel, die dergelijke ‘scheuringen’ plegen te sieren.
Daarom moet ik - voor wat mij betreft - het opnemen van je stuk pertinent ontraden
en doe ik jou en Scholte het voorstel, gezamenlijk naar een oplossing te zoeken, die
ons allen naar eer en geweten bevredigt. Dat kan en dat moet!
Wanneer het ergste onvermijdelijk zou zijn en wij uit elkaar zouden moeten gaan,
dan sta ik erop dat dit gebeurt zonder dat de collaboranten uit den tijd van Clausen
en het Centraal Theater elkaar persoonlijk te lijf gaan.
Van dezen brief gaat een afschrift naar Scholte.
Inmiddels met beste groeten
t.t.
Jordaan
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Menno ter Braak
aan
L.J. Jordaan
29 maart 1932
aant.

B.J.
Voor je brief hartelijk dank. Je weet, dat de persoonlijke relaties, aan de Filmliga
ontsproten, mij evenzeer aan het hart liggen als jou. Ik wil dan ook, met jou (en
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waarschijnlijk ook Scholte) alles doen, om verdere voortzetting van de triniteit
mogelijk te maken. Wat de polemiek zelf betreft, ben ik van andere meening als jij.
Ik acht de ‘politieke’ zijde van het geval, die jij sterk naar voren brengt, van minder
belang dan de pricipieele. Waarom zou het niet mogelijk zijn, dat deze controverse
in onze kolommen werd behandeld, zonder dat daaruit een practische ‘breuk’
voortvloeit? Ik erken het risico; maar verdoezelen van de eenmaal ontstane
tegenstelling is veel fataler dan een eerlijk uitspreken. Ik ben overtuigd, dat Scholte
ook scherp zal zijn; maar hij behoeft evenmin als ik het gedaan heb, mijn persoon
als redacteur of zelfs als behoorlijk mensch in het geding te brengen. Vergeet niet
dat alleen van dergelijke verdachtmakingen de buitenwacht profiteert! Vooral, als
wij desnoods de twee artikelen met een redactioneele aanteekening voorzien, waaruit
voldoende blijkt, waar het om gaat, n.l. om principe en niet om de kif.
Ik beweer niet, dat op den duur de samenwerking mogelijk zal blijven. Maar
voorshands moet het m.i. geprobeerd worden. Ik geloof, dat juist bij een blad als
Filmliga die mogelijkheid bestaat. Het geval Du Perron kan zich ieder oogenblik
herhalen, maar ik meen, dat een mondelinge bespreking a.s. Maandag omtrent de te
volgen koers in dit opzicht veel kan verduidelijken. Ik ben van goeden wille, en niet
van zins, ieder moment anti-critiek te gaan plegen; daarvoor ben ik weer niet
polemisch genoeg. Maar juist als ik deel blijf uitmaken van de redactie, wil ik coram
publico verklaard hebben, wat ik van de ‘way to the feelies’ denk. Is dat eenmaal
gezegd, dan ben ik verder niet dogmatisch. Je zult moeten toegeven, dat ik er tot nog
toe ook zelfs niet aan gedacht heb, voor mijn gevoel onverteerbare relazen als die
van Denekamp te bestrijden; ik weet, dat ze voor dit blad noodig zijn.
Mocht jullie echter van meening zijn, dat het niet gaat, dan lijkt me de eenige weg,
dat ik, mèt plaatsing van mijn stuk, uittreed en als medewerker aan het blad verbonden
blijf. Het zou mij erg spijten, maar ik kan mijn standpunt, waarvan mijn artikel een
uitvloeisel is, niet langer verzwijgen; de situatie zou valsch worden.
Dit alles in afwachting van Maandag a.s. 3.30. Ik heb nog vacantie, kan ev. ook
vroeger. Dan hoor ik het graag nog even.
hart. gr.
je
Doorslag: Amsterdam, UB Universiteit van Amsterdam, archief Filmliga.
Machineschrift.

J.L. Jordaan
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 31 maart 1932
aant.
aant.

Amsterdam, 31 Maart '32.
B.M.,
Mag ik nog even op de zaak terugkomen, voor we - gelijk het in politicis heet: om
de ronde tafel gaan zitten? Het is toch waarlijk geen kleinigheid, de situatie, zooals
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ze thans is geworden en ik wil voor me zelf de voldoening hebben, alles te hebben
gedaan, de komende discussies den relatief gunstigsten afloop te verzekeren. Daartoe
kan een verheldering der standpunten, vooral tusschen ons beiden, die bij mijn weten
nog nimmer een conflict hebben gehad - slechts bijdragen.
In de eerste plaats dan dank voor je brief, waarvan mij de toon - ik mag er wel
voor uitkomen, nietwaar? - zoowel verheugde als verraste. Dermate zelfs, dat ik me
een oogenblik afvroeg, of ik mij al die zorg voor de toekomst niet voor niets gemaakt
had... of wij niet eenvoudig door konden gaan, zooals wij vroeger gedaan hebben.
Maar daar is je artikel, dat mij waarachtig wel anders leert.
Het is eigenlijk een wonderlijk geval, dat ik - die een zoo groote waardeering voor
je werk heb - er nog eens toe moest komen, mij tegen de opname van een stuk van
jouw hand te verzetten. En toch - ik kan niet anders! Daar is de schrijver Ter Braak,
dien ik bewonder - daar is de film, waar ik nu eenmaal ongeneeslijk van hou en het
is altijd mijn groote voldoening geweest, dat die twee dingen samenvielen. Nu dit
niet meer het geval is en die beide gevoelens met elkaar in botsing komen op een
terrein, dat zoo bijzonderlijk het laatste omvat - daar heb ik geen keus.
Ik wil aan de waarde der in je stuk ontwikkelde denkbeelden niets afdoen. Hoe
zou ik? Zijn we niet alle drie gelijk gestart en was, hetgeen ons samenbracht niet
juist altijd het respect voor elkaars zienswijze, omdat wij wisten dat die zienswijze
- mirabile dictu in de filmwereld! - uit een eerlijke overtuiging voortvloeide en in
groote lijnen naar eenzelfde doel streefde?
Aan die congruentie der opinies en principes schijnt nu, blijkens je laatste stuk,
een eind te zijn gekomen. Het is verdrietig maar menschelijk en - zooals ik reeds zei
- zelfs traditioneel. Maar wat onveranderd bleef, is onze persoonlijke verhouding tot
het filmprobleem, die voor ieder afzonderlijk even onaantastbaar is als vroeger.
En die derhalve op dezelfde reverentie en cordialiteit aanspraak heeft! Het is mijn
eerste bezwaar tegen je artikel, dat ik - voor het eerst! - er dit besef in mis. Nog eens:
verschil van meening is nooit een bezwaar geweest - integendeel, veeleer een
aanbeveling. De dagbladpers mocht dan al zeggen ‘...dat maar drie personen in
Nederland over film konden oordeelen, die het dan ook promptelijk oneens waren’
(Arntzenius) - men zou ons nooit zoo verdienstelijk gehaat hebben, wanneer men
niet de hinderlijke overtuiging had bezeten, dat ook de éclatantste meeningsverschillen
tenslotte de innerlijke verhouding niet raakten. De verhouding, die berustte op een
gemeenschappelijk geloof in dezelfde zaak en op waardering voor het wederzijdsche
oordeel, dat eerlijk en onbeïnvloed was. Dit verleende aan het tijdschrift Filmliga
geen gering deel van het gezag, dat het zich ondanks alle tegenwerking, wist te
verschaffen. Met andere woorden: Wij zetten zonder gêne of aarzeling critieken en
essays naast elkaar, die soms van totaal verschillende inzichten getuigden en wij
voelden dit slechts als een verrijking van den tijdschriftinhoud - maar wij dachten
er ook nimmer aan, op de reeds aangegeven gronden, de artikelen, die niet met onze
inzichten strookten te désavoueeren en te kleineeren. Met die goede gewoonte nu is,
naar mijn waarachtige overtuiging, in je laatste stuk gebroken en daarmee is iets in
het geding gebracht, dat er buiten had behooren te blijven: het gelijke recht van ons
oordeel.
Per slot van rekening is een periodiek (en zeker een periodiek als het onze!) zonder
een zekere homogeniteit, een paskwil. Wanneer die homogeniteit, die de grootste
persoonlijke vrijheid waarborgde, wordt prijsgegeven, doordien de redacteuren elkaar
onderling in het haar te vliegen, dan beteekent dit naar mijn inzicht een jammerlijke
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ontreddering van het tijdschrift. En ik heb er - evenals jullie beiden tenslotte - niet
al de misère en al de opwinding van doorgemaakt, om hierin te berusten.
Vandaar dan ook, dat ik met je zienswijze omtrent de plaatsing van het stuk, niet
kan meegaan. Publicatie van dit artikel en daarna rustig verder gaan, beteekent naar
mijn meening, iets kapot maken dat buiten de zaak behoort te blijven: de integriteit
van het tijdschrift, dat wij alle drie hielpen maken. En iets te grabbel gooien, dat ons
toch alle drie na aan het hart moet liggen: onze jarenlange samenwerking.
Ik erken graag, dat dit een sentimentsquaestie is - maar zij is voor mij van groote
beteekenis. Over de andere aspecten van het geval, die ik ook zeer zeker overwoog,
schreef ik je reeds. Met name zie ik in plotselinge aanvallen van de critiek van een
der mede-redacteuren niet alleen een fout, maar ook een onbillijkheid. Ik herhaal:
het zou mij niet invallen een critiek van jou te gaan her-critiseeren - en het is mij ook
nimmer ingevallen, hoezeer ik het ermee on-eens mocht zijn. Ik wensch hier niet te
betoogen, dat de vraag of ik met Scholte's zienswijze in het Shanghai-artikel al dan
niet accoord ga - hier buiten staat. Je zult dit zonder meer gelooven - ik zou mij
precies even heftig verzetten tegen een anti-critiek van S. op jouw M-recensie. Ik
ben nu eenmaal van meening, dat dit een weinig eervol harakiri is, waaraan ik mee
wil doen noch kàn doen. Over andere motieven, als het fatale en funeste precedent,
dat met het doorlaten van dit speciale geval zou geschapen worden - het gevaar van
ons blad tot een doorloopende onderlinge aftuiggelegenheid te maken e.t.q. - wil ik
hier verder zwijgen. Ik schreef er reeds over en ook na herhaalde overweging, hebben
al die bezwaren hun volle gewicht behouden.
Op al die gronden kan ik, wat mij betreft, niet anders doen, dan publicatie van het
stuk ontraden - onder welke omstandigheden dan ook.
Intusschen is daar de controverse, die wij onder de oogen hebben te zien. Uit den
inhoud van je artikel blijkt, dat dit meeningverschil met één der (subs. beide)
mede-redacteuren zeer groot is geworden - uit het feit der anti-critiek zelfs, dat het
groot genoeg is, om je niet meer in het tot nu toe gevolgde: ‘meening naast meening’,
te doen berusten. Dit is inderdaad zeer ernstig, omdat het de grondslagen van een
kameraadschappelijke en gemotiveerde samenwerking aantast. En des te meer, omdat
het - naar ik maar al te zeer vrees - niet weggeredeneerd kan worden. Immers, jij
bent er stellig de man niet naar, om anders dan uit eerlijke en volle overtuiging tot
dit standpunt te komen. Met precies evenveel pretentie staan en Scholte en ik voor
onze opvatting. Daarmee zijn wij op het doode punt aangeland en het kan zijn nut
hebben, dit bij onze besprekingen van Maandag onder de oogen te zien.
Waarom ik dan een gemeenschappelijke bespreking heb voorgesteld? In de eerste
plaats, om niet in scherpe artikelen en contra-artikelen, maar in rustig overleg na te
gaan hoe groot het meeningsverschil in werkelijkheid is - of het inderdaad zoo
diepgaand is, dat jij niet tot een terugname van het artikel en tot een terugkeer tot
den ouden voet van samenwerking kunt besluiten. In de tweede plaats om - mocht
het ergste onvermijdelijk blijken en wij uit elkaar zouden moeten gaan, dat dit dan
gebeurt vriendschappelijk en zonder rancune. Wij mogen - met ons korte maar
bewogen verleden - niet met elkaar afrekenen als met een beliebige
Telegraaf-journalist. Van dit laatste punt heb ik Scholte kunnen overtuigen - ik hoop
van harte, dat dit ook jouw meening is!
Het is een lange uiteenzetting geworden, Menno, waarvoor ik je geduld vraag maar ik kon niet anders, dan dit alles nog eens rustig voor jou en mezelf uiteenzetten.
Het gaat hier voor mij om een der ernstigste en beroerdste beslissingen die ik in jaren
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heb gekend en ik kan je verzekeren, dat deze dagen niet tot de zonnigste van mijn
leven behooren.
Ik ben blij hiermee gelegenheid te hebben gehad mijn overwegingen zoo
nauwkeurig mogelijk te formuleeren - ik ben n.l. geen erg succesvolle debater. Er
rest mij nu niets meer dan van ganser harte te hopen, dat onze samenkomst - wat ook
het resultaat moge zijn - moge verloopen in den geest van kameraadschappelijkheid,
die wij aan het werk dat wij gezamenlijk tot stand brachten, schuldig zijn.
Tot Maandag half twee dan in ‘Tivoli’.
Met hartelijke groeten
t.t.
Jordaan
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
5 april 1932
aant.

B.M.,
Met je stuk in dezen vorm ga ik accoord. Wil jij nu, als laatste redactioneele dienst
de copy, plus het reactioneele naschrift, dat ik er aan toe voegde bij den Heer Zijlstra
bezorgen om met spoed te laten zetten?
Vr.gr.
L.J. Jordaan
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2)

L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak
31 oktober 1932
aant.

B.M.,
Ik kan er niet omheen je even met een enkel woord kennis te geven van mijn groote
genoegen, over het feit dat we weer een stuk van je hebben gekregen. Je weet nu wel
voldoende hoe ik dit op prijs stel en onze scheiding, waarin ik zeer tegen mijn zin
moest berusten heeft me altijd meer dwars gezeten, dan je wellicht denkt. Voor een
persoonlijke connectie bestaat in onze omstandigheden, helaas, weinig of geen
gelegenheid... ik ben dus al meer dan tevreden, wanneer in dezen vorm onze oude
vriendschappelijke samenwerking kan worden voortgezet. Dat zij zoo!!
Hart. groeten
t.t.
L.J. Jordaan
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2)

Briefwisseling Menno ter Braak - R. Juchhoff
R. Juchhoff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Den Haag, 3 oktober 1927
aant.
aant.

3. Oktober 1927
Sehr geehrter Herr ter Braak,
Grüsse die mir Fraulein Gertrud Schilf an Sie aufgetragen hat, würde ich Ihnen
morgen persönlich ausrichten. Ich werde morgen, Dienstag, nachmittag in Amsterdam
sein, um einen gang ins Rijks-Museum zu tun und etwas von moderner holländischen
Städtebau zu sehen. Ich werde mir gestatten, gegen 3 Uhr bei Ihnen vorzusprechen.
Sollten Sie andersweilig beschäftigt sein, so bitte ich sehr, auf mich durchaus keine
Rücksicht zu nehmen.
Mit ergebensten Grüssen,
Dr R. Juchhoff
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K
Briefwisseling Menno ter Braak - J. de Kadt
J. de Kadt
aan
Menno ter Braak
Haarlem, 7 november 1939
aant.
aant.
aant.
aant.

Haarlem, 7 Nov. 1939
Zeer geachte Heer ter Braak
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Eerst heden heb ik gelegenheid om U te antwoorden op uw brief die me erg veel
genoegen deed omdat het ‘wat kunnen we in Nederland doen’ daarin aan de orde
gesteld werd.
U begrijpt wel dat, aangezien de beslissingen elders vallen, en de politiek alleen
door de grote groeperingen wordt gemaakt, het antwoord in twee delen gesplitst moet
worden: I Wat kunnen we doen om van hier uit de grote landen te beïnvloeden. II
Wat kunnen we doen ter verandering van de speciaal Nederlandse toestanden (Bij
Nederland zou dan eigenlijk ook Ned. Indië besproken moeten worden, maar op dat
punt ben ik op het ogenblik onvoldoende bij).
Voor mij is I eigenlijk het belangrijkst, maar ook over II wil ik iets zeggen.
I De kans om als intellectuelen invloed uit te oefenen op de ‘publieke opinie’ der
grote landen, lijkt me groter dan men op het eerste gezicht zou aannemen. Er is,
vooral in de Angelsaksische wereld, zoveel onzekerheid en zoveel bereidheid om te
zoeken en te luisteren (de brieven van de Londense corr. van de N.R.C. vestigen daar
vaak goed de aandacht op) dat meningen van ‘neutralen’, die verondersteld worden
‘vrijer’ tegenover de problemen te staan, zeker belangstelling zullen vinden. Maar
hoe brengen wij onze opvattingen bij de Engelse en Amerikaanse intellectuelen?
Een internationaal tijdschriftje? ‘King Hall-brieven’, maar dan uit Nederland? Maar
wie heeft geld en wie heeft connecties? Anders gezegd, hoe krijgen we hier in Holland
een groep intellectuelen bijeen die hun ‘waakzaamheid’ zover uitstrekken dat ze
begrijpen dat het beïnvloeden der Angelsaksers en Fransen hieronder valt? (Op deze
‘practische’ kwestie kom ik direct weer terug)
Hoe kunnen we de Nederlandse politiek zo beïnvloeden dat Nederland bij een
komende vredesconferentie meedoet aan de vorming van een federatie met een
federaal gezag dat boven de ‘souvereiniteit’ der afzonderlijke staten uitgaat? Er moet
dus propaganda gemaakt worden voor de ‘democratische vrede’ en tegen de ‘neutrale
geesteshouding’ van ‘we moeten overal buiten blijven, en de wereld moet weer net
zo worden als vóór Aug. 1914.’!
De ‘neutraliteit handhaven’ is voor mij een zaak van practische aard, omdat ik
geen kans zie een regering te krijgen die in zeer korte tijd Nederland weerbaar kan
maken en een bondgenootschap met de Entente kan voorbereiden. Men kan geen
propaganda in die richting maken, want vóór de oppositie sterk genoeg zou zijn om
politieke invloed te krijgen, hebben de Duitsers natuurlijk al ingegrepen. Een
‘offensieve’ anti-fasc. politiek is in Nederland niet meer mogelijk. Een defensieve
(1o als de fasc. met te vergaande eisen komen, zullen we vechten; 2o we doen mee
aan de organisatie van een niet-fasc. wereld na de oorlog) is mogelijk en nodig.
Overigens weet ik natuurlijk niet of de Duitsers ons met rust zullen laten. Het
bezoek van Leopold, dat vandaag gemeld wordt, kon wel eens op de nabijheid van
‘groot gevaar’ wijzen. Als er oorlog komt, moeten de dan nog levenden, na de eerste
weken de koppen bij elkaar steken en de mogelijkheden opnemen. De hoofdzaak
blijft onveranderd: niet hysterisch worden.
II Gesteld dat we nog een lange vredes- en neutraliteits-periode voor de boeg
hebben, dan moeten we proberen de Ned. intellectuelen ervan te overtuigen dat zij
‘maatschappelijk’ leiding moeten en kunnen geven. Voor mij is de grote moeilijkheid:
hoe bereiken we die intellectuelen (de studenten niet te vergeten). Wat mij bij het
oprichten van de Inter voor de geest zweefde, was een reeks van clubs overal in het
land, die voorbereidend werk zouden doen door de intell. met de maatschappelijke
kant van de meeste vraagstukken te confronteren en ze te overtuigen van de
noodzakelijkheid om leiding te geven aan een ‘gematigde’ politiek. Men moet toch
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eerst een paar honderd mensen bijeenbrengen die dergelijke opvattingen hebben en
die er iets voor willen doen, vóór men verder kan gaan. We zijn nog pas aan het
begin van de voorbereiding. (Ik zei zo juist ‘die er iets voor willen doen’ want de
pathetische uitdrukking ‘die er offers voor willen brengen’ is me te kras; maar ergens
in die buurt ligt voor mij het verschil tussen de ‘levens-intellectuelen’ - die er wat
narigheid voor over hebben, wat tijd en wat geld - en de ‘luxe-intellectuelen’ die
over alles willen redeneren, maar die ophouden zodra het méér wordt dan een ‘flirt’
met de politiek, zodra er behalve het ‘er iets voor over hebben’ ook nog het
half-routinegedoe van organisatie en propaganda bij komt - nogmaals, de kwestie
van ‘luxe’ heeft bij mij betrekking op deze dingen en niet op het zich bezighouden
met kwesties die de gewone man niet van direct practisch nut acht; het is waarachtig
geen poging om meer dan gewone intelligentie en meer dan gewone gevoeligheid
te verbieden).
Die waardering is dus nodig en voor zover Tas en ik dit geprobeerd hebben met
de Inter is het resultaat niet zeer bemoedigend geweest. Vandaar dat ik nu begin met
vragen te stellen aan U, omdat u het milieu beter kent dan ik: Zijn er bij
‘Waakzaamheid’ niet vrij veel mensen die voor iets dergelijks te vinden zouden zijn
en die aan de een of andere nieuwe vereniging (de naam laat me koud: het mag
‘Maatschappij en Intellect’ of ‘Nieuw Europa’ of ‘Vrijheid en Vrede’ of iets anders
zijn) zouden willen meewerken?
Kunnen we niet eens met een paar mensen - b.v. du Perron, U, Tas en ik - over
iets dergelijks praten en een plan opstellen?
Kunnen bestaande tijdschriften (b.v. Groot Nederland) of weekbladen (Groene,
Hollands weekblad) iets in die richting doen, zodat er over gepraat wordt en een
begin wordt gemaakt?
De SDAP komt eerst in aanmerking als een vereniging, zoals ik die bedoel, reeds
bestaat en een zekere invloed gekregen heeft. We moeten t.a.v. van de SDAP
vriendschappelijk maar vrij staan. De partij bevat heel veel welwillende en brave
mensen, maar ze is intellectueel suffig en ze is in alle opzichten bangelijk. De
losstaande intellectueel die zich bij de SDAP aansluit, is niet in staat hierin
verandering te brengen, en hij zou alleen maar gebruikt worden om een soort
aantrekkingskracht uit te oefenen op andere intellectuelen en op de lieden die graag
achter bekende intellectuelen aanlopen. Maar dit alles zou ten goede komen aan de
dode zielen, de bureaucraten en de parlementariërs die thans leiding geven in de
S.D.A.P.
Er moet dus een vereniging zijn die los van die partij en van de andere partijen
staat, en die, zodra ze een macht of een machtje is geworden op voet van gelijkheid
met die partijen zou kunnen onderhandelen.
Op beïnvloeden van de SDAP is dàn zeer zeker kans, want men voelt zich daar
heel erg onbehagelijk, maar men is te zeer in een bepaalde richting gegroeid om zèlf
tot een nieuwe oriëntatie te kunnen komen. Anderen moeten, los van de SDAP, een
weg banen waarlangs die partij dan later wel zal willen gaan. En eerst dan komen
we in het stadium van een ‘volksbeweging’.
M'n brief is intussen zo lang geworden dat ik op de andere kwesties die U aanraakte
niet meer wil ingaan.
‘De Nieuwe Elite’ intussen ontvangen, doch nog niet gelezen. Allerlei bezigheden
vertraagden zowel het beantwoorden van Uw brief als het lezen van het boekje.
Als we elkaar eens spreken - U moet zelf maar bepalen wanneer het U gelegen
komt, want U bent meer bezet dan ik (na 12 Nov. ben ik deze maand door m'n
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‘vergaderingen’ heen) - is er misschien wel gelegenheid om het ‘Christendom’ onder
handen te nemen, maar ik hoop dat eerst ‘onze’ partij aan de orde komt.
Met beste groeten
J. de Kadt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van
Kampen & Zoon N.V.
P.N. van Kampen & Zoon N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, [28 oktober 1935]
aant.

Den WelEd. Zeer Gel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 122
den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Wij hebben het genoegen U gelijk hiermede een exemplaar te zenden van Louis
Couperus' De boeken der kleine zielen, waarover wij U indertijd schreven, en van
U, dankend, een brief mochten ontvangen, waarin U met ons plan dit boek goedkoop
in één deel uit te geven, instemde. Wij hopen, dat U de uitvoering en prijs aanstaat.
Het zal ons zeer verheugen, wanneer U door mogelijke bespreking in de pers of
anderszins verdere propaganda voor deze uitgave zoudt willen maken.
Inmiddels, met vriendelijke groet en hoogachting,
P.N. van Kampen
28/10
Gerild heb ik over uw bespreking ‘Vrouw Jacob’. U hebt daarmede ons, maar
vooral de Haagsche boekhandel veel kwaad gedaan!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van
Kampen & Zoon N.V.
Menno ter Braak
aan
P.N. van Kampen & Zoon N.V.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Amsterdam, 26 mei 1938
Zeer geachte heer Van Kampen,
Mijn inleiding bij “Het Been”, getiteld “Boorman en Laarmans”, is af. Ik zond het
manuscipt eerst naar Elsschot, met het verzoek het na lezing aangeteekend aan U
door te zenden voor de zetterij.
Bij voorkeur had ik een cursieve letter. Het onderscheid tusschen inleiding en boek
valt dan beter op.
m.vr.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Bron: Willem Elsschot, Brieven (verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt, met
medewerking van Lidewijde Paris), Amsterdam 1993, p. 304-305

Briefwisseling Menno ter Braak - P.N. van
Kampen & Zoon N.V.
Menno ter Braak
aan
P.N. van Kampen & Zoon N.V.
Amsterdam, 13 augustus 1938
Zeer geachte heer Van Kampen,
Met gelijke post zend ik U de gecorrigeerde proef terug van mijn inleiding bij Het
Been. De correctie werd eenigszins vertraagd door mijn afwezigheid wegens vacantie,
waarvan mijn moeder U, meen ik, op de hoogte bracht.
Ik wil gaarne nog een revisie ontvangen. Op p. 9 heb ik de opdracht naar boven
gehaald, aangezien anders de indruk wordt gewekt, als zou speciaal dat hoofdstukje
aan mij zijn opgedragen, terwijl Elsschot het boek aan mij opdroeg! Ik vermoed, dat
hij dit zelf bij de correctie over het hoofd zag. De voorstellen van Elsschot, wat de
correctie in mijn inleiding betreft, heb ik overgenomen.
m.vr.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Bron: Willem Elsschot, Brieven (verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt, met
medewerking van Lidewijde Paris), Amsterdam 1993, p. 315

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Karsten
Menno ter Braak
aan
G. Karsten
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Den Haag, 5 juni 1934
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
5 Juni 1934.
Aan den WelEd. Zeergel. Heer
Dr G. Karsten,
Amstelkade 89
Amsterdam
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U de door U aan Forum ingezonden copy weer terug.
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij Uw bijdrage met belangstelling
gelezen heeft, maar dat zij haar tenslotte niet kan aanvaarden voor plaatsing in
‘Forum’.
De Redactie hoopt echter zéér op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift
te mogen rekenen.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Keizer
G. Keizer
aan
Menno ter Braak
De Steeg, 29 juni 1928
aant.

De Steeg, 29 Juni '28
Beste doctor Menno ter Braak,
Een mensch denkt meestal het eerst aan zich zelf. Op dien verkeerden weg wil ik
nu niet mijn voet zetten, dan zou ik beginnen met je oprecht te bedanken dat je me
de dissertatie stuurdet. Daarom eerst je van harte gelukgewenscht met je promotie.
Wel bladerde ik de dissertatie door; lezen deed ik haar nog niet, doch dat komt bij
welzijn wel. Je zult je herinneren dat historie mijn voorkeur heeft. Daarom treft het
mij te meer dat je ook daaraan je studieliefde hebt gegeven. Ik meen mij te herinneren,
dat als gymnasiast je reeds in die richting las enz. En de journalistiek? Graag zou ik
je nog eens ontmoeten. Wij wonen toch niet ver weg? Wij ontmoetten van tijd tot
tijd studiegenooten die je kenden. Ons huis ligt vlak bij 't station de Steeg, villapark
Rozenbosch 6, derde huis links.
Wientje woont in Apeldoorn en is meteen medicus getrouwd. Zij maken het heel
goed en komen vaak met de auto bij ons.
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Echter laat ik je niet ophouden op dezen dag. Ouders en pleegouders van harte
gelukgewenscht.
Met hartelijken dank,
je G. Keizer
Mede de fel. van mijn vrouw aan de pleegouders! K.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C.J. Kelk
C.J. Kelk
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 7 oktober 1926
aant.

Amsterdam, 7 Oct. '26
NOODTOESTAND
Waarde Menno,
Ik schrijf met de wanhoop in 't hart dezen brief vol weedom. We zitten aan den
grond, hebben geen drup copie meer. 't Filmno, reeds lang gereed, is nog steeds niet
verschenen. Van Sept.-no, reeds lang gereed, wat ons betreft, is nog geen enkele proef
gekomen. En nu moeten wij 't Oct.-no in elkaar draaien zonder copie...
Ik heb mij onderwonden eenige trouwe mannen, gelijk met dezen, aan te schrijven.
Jij moet ons echter helpen. Indertijd beloofde je een stuk over Zebedeus en over Frits
Hopman. Is een hiervan te realiseeren binnen zeer korten tijd en ondanks de studie.
Toe, help ons even door de na-vacantie-crisis heen. We verdienen 't toch geholpen
te worden? Als je iets anders hebt, is 't ook goed, als je maar wat hebt. Denk snel,
doe goed!
Gaarne dus, vele groeten van
de Redactie v/d Vrije Bladen
C.J. Kelk
(hoe dankbaar is mijn kleine hond)
N.B. Je weet, dat we - zij 't matig - sedert Juli kunnen honoreeren -.
In vliegenden haast!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
C.J. Kelk (Amsterdam)
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Berlijn, 4 maart 1927
aant.
aant.

4. III.27
Am,
Vandaag ontving ik de V.Bl. en werd door je kostelijk artikel aangenaam herinnerd
aan een aangename avond tusschen vuilgroene dennen en marmeren
gebruiksvoorwerpen. Hulde! Deze overpeinzingen waren waard vereeuwigd te
worden. Ja, man, hier wordt de comedie nog veel beroerder gespeeld, geloof me!
Begin April kom ik terug. Dagelijks lijd ik hier onder wat je aan de kaak stelt!
Hart. gegroet en tot ziens,
t.à.t. Menno ter braak
Admiralstr. 18A
Berlin SO36
<en, toch, doen we zelf mee! En hoe!>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

C.J. Kelk
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 19 maart 1927
aant.
aant.

Amsterdam, 19 Maart, '27
Waarde Menno,
Aangezien ik vannacht het genoegen had stomdronken thuis te komen, ben ik
thans in de beste conditie wat te correspondeeren, zooals 't heet. Het deed me
aangenaam aan te bemerken, dat je nog in leven bent en een bejaard man in
genegenheid gedenkt.
Hoe is 't daar nu, in Berlijn? Ken je er menschen of verveel je je 'n aap. Ik zou er
geloof ik heelemaal niet voor deugen in een vreemde stad te zitten koekeloeren. Ik
gooide 't hoogstwaarschijnlijk bij voortduring over de jeneverboeg. 't Bier is daar
wel goed, niet?
Ofschoon je dat wel reeds van Dirk zal hebben gehoord, wil ik je toch nog even
melden, dat de litteratuur nog steeds bloeit. Neen, dààr niet van!
Momenteel zitten we aardig in de copie. Alleen is leelijker, wat ik hoorde van Van
Wessem, dat 't abonnésaantal nog steeds terugloopt. Hoe moeten wij daarmee aan?
De Heer Q. schijnt de radeloosheid nabij. Ellende en narigheid is ons deel.
Van Slau kreeg ik een brief, waarin hij ontevreden bleek te zijn over het plaatsen
van zijn oude gedichten. Hij verbiedt dit. Dan moet hij maar nieuwe maken! Ik zal
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toch blij zijn als die snaak weer eens in 't Vaderland is. 't Is tòch een heerschapje,
waar je lol mee kan hebben.
En verzen maken kan hij ook, of liever gezegd: hij is zoowat de eenige, die 't kan.
't Is niet zoo'n vervelende zuigplaat als 't overig getal der heeren.
't Lijkt wel of ze voor de litteratuur altijd de beroerdste lui kiezen, met ellendig
mislukte namen als Ys. Vissel, Jaap de Hon of weet ik wat.
Onze lieve Heer schijnt hiermee de wreedste spot te drijven.
Enfin, wij laten ons hierdoor niet ontmoedigen. Wij zijn en blijven, waardste
Menno,
steeds gaarne geheel de uwe,
C.J. Baron Kelk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

C.J. Kelk (Amsterdam)
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 5 november 1928
aant.
aant.

Amsterdam, 5 November 1928
VERTROUWELIJK
Beste Menno,
We leven momenteel in tijden van verwording. De glazenwasschers staan tegen
de huizen op. Zoo is er een kleine regeeringscrisis in de boezem van... de redactie
van de Vrije Bladen. Het is niet onmogelijk, dat het er om zal gaan een of meer
redacteuren door andere te vervangen.
Mocht je principieel iets gevoelen voor het waarnemen van een functie als boven
bedoeld, zou je dan Woensdag a.s. 's avonds te 8 uur in het American Hotel willen
komen vergaderen met eenige der Redacteuren en eenige andere gepolsten in zake
deze aangelegenheid?
Wel had ik graag, dat je van te voren in elk geval even bericht zond, zoodat ik
vooraf reeds weet hoe je er over denkt, indien je tenminste niet al aanstonds afziet
van de eer.
Je antwoordt me dus per omgaande of bel mij 29731 tehuis op tusschen 6 en 7
(Dinsdagavond b.v.)?
't Zijn me tijden tegenwoordig.
Gaarne geheel de uwe als steeds,
de Heer Kelk
P.S. Ik schrijf dit op verzoek van den Hr. v. Wessem, die hierover reeds met Dirk
sprak.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - het Kennemer
Lyceum
A. de Vletter, Kennemer Lyceum
aan
Menno ter Braak
Overveen, 19 februari 1929
aant.

Overveen, den 19 Februari 1929.
den Weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
Den Texstraat 31b
AMSTERDAM.
Hooggeachte Heer,
Ik moet U mededeelen, dat in de Curatorenvergadering van Maandag 18 Februari
na zeer uitvoerige discussie besloten is, ter benoeming aan het Bestuur van de
Vereeniging Kennemer Lyceum voor te dragen Mejuffrouw Drs. J. Ouwehand.
Curatoren hebben zeer groote aandacht verleend aan Uw sollicitatie, maar tenslotte
de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke leerkracht, met drie jaren ervaring op het
gebied van lesgeven, wijl het aantal meisjes op het Lyceum zoo groot is, dat daarmede
ook wel rekening gehouden moet worden.
Curatoren waren met mij van meening, dat op den duur het leeraarschap van U
aan een school als het Lyceum van groote waarde zou kunnen zijn; en ik verzoek U
dus de geestelijke band met het Lyceum niet te verbreken, maar Uw aandacht aan
onze school te blijven geven. Mej. Drs. Ouwehand is verloofd en zal waarschijnlijk
binnen eenige jaren in het huwelijk treden. In het algemeen ben ik persoonlijk niet
heel sterk geporteerd voor vrouwelijke leerkrachten; voor de stellig bijzonder goede
kwaliteiten van Mej. Ouwehand heb ik echter de oogen moeten openen. Het is echter
volstrekt niet uitgesloten, dat bij de vervulling van deze vacature over eenige jaren
aan een mannelijke leerkracht de voorkeur zal gegeven worden en zeer zeker zal dan
alle aandacht gegeven worden aan een sollicitatie van iemand als U, vooral wanneer
U nog eenige praktijk van lesgeven hebt verworven.
Hoogachtend,
A. de Vletter
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - M. Kijzer
Menno ter Braak
aan
M. Kijzer (Amsterdam)
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Den Haag, 6 maart 1934
aant.

ter Braak Pomonaplein22
den Haag.
6 Maart 1934.
Den WelEd. Heer
M. Kyzer
Boerhaveplein 14
Amsterdam.
Zeer geachte Heer,
Hierbij stuur ik U de aan Forum ingezonden copie weer terug.
Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat zij deze verzen niet geschikt acht
voor plaatsing in Forum.
Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling te mogen rekenen.
Namens de redactie
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.A. van
Klinkenberg
G.A. Klinkenberg
aan
Menno ter Braak
Zeist, 9 juli 1927
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Zeist, 9 Juli '27
Waarde ter Braak,
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Het doet mij genoegen, dat mijn aanteekeningen je interesseerden en ik ben zeer
benieuwd naar je brief. Maar één ding moet ik je nog op het hart drukken: beschouw
ook dit stukje niet als een volledige uiteenzetting van mijn standpunt, maar als een
verzameling aanteekeningen, naar aanleiding van enkele uitingen van jouw, als een
voorloopige oriënteering. Je moet ook niet denken, dat ik het in alles met je oneens
ben, er is in je relativisme en je bestrijding van het dogmatisch symbolisme en
formalisme veel dat ik bewonder, je analyse is, over het algemeen, voortreffelijk,
maar dáár, waar je tot positieve conclusies, tot reconstructie, tot vernieuwing zou
moeten overgaan, breek je of af, of je springt (anorganisch) naar een synthese, die
m.i. geen synthese is, omdat je niet organisch met een analyse in verband staat. Ons
verschil is m.a.w. hoofdzakelijk een verschil van denkmethode, een verschil, dat ik
kortweg zóó kan formuleeren: jij begint bij den geest en ik begin bij den materie, jij
denkt deductief en ik inductief, volgens jouw is de ‘orde’ iets dat in ons zit en dat
wij aan de materie opleggen en is die materie buiten ons scheppend bewustzijn niets
meer dan ‘slechte oneindigheid’, d.w.z. chaotische, eindelooze veelheid; daaruit
volgt voor jou de conclusie, dat het bij de materie beginnen een onbegonnen werk,
een Sisyphusarbeid is en vandaar je ietwat medelijdende minachting voor de
‘wetenschap’; volgens mij echter bestaat er wel degelijk een Natuurlijke Orde in
objectieven zin, die zich in de stof openbaart; dat wij deze niet direct, in één oogopslag
waarnemen komt door het beperkte vermogen onzer zintuigen, niet door een
fundamenteele bedriegelijkheid ervan. In den geest, in de intelligentie nu is ons een
middel gegeven om die orde met behulp der zintuigen te doorzien, te herscheppen.
Alle menschelijke scheppen is herscheppen van ‘leven’. Daarom is alle kunst een
luxe en ontstaat uit overvloed van leven, niet uit nood, zooals de Katholieken meenen.
Uit nood drinken wij water, om te blijven leven en zoolang wij dit als nood voelen
is er geen sprake van kunst, pas wanneer het water overvloedig aanwezig is begint
men aarden kommen te beschilderen of glaswerk De Basel te fabriceeren. De kunst
is het teeken, dat wij ons boven den nood verheven hebben; zij heeft niet tot doel ons
erboven te verheffen, dat kan zij niet eens.
Na deze zijsprong nog even iets over de ‘Orde’. De ‘Orde’ is een dynamisch
systeem van afhankelijkheidsbetrekkingen tusschen de componenten (individualiteiten,
modaden) van het systeem; niet een museum van doode (‘eeuwige’!) wassenbeelden,
maar een onverandelijk, abstract, schema van verhoudingen en tendenties: een
stroomende orde. Voorbeeld: het periodiek systeem der elementen. Nog een voorbeeld:
alle boomen hebben de tendentie naar het licht te groeien, de manier waarop een
bepaalde boom dat doet hangt af van de soort en de omstandigheden, dus weer van
een andere tendentie en van een aantal verhoudingen. Het naar het licht groeien is
een algemeen ‘boomelijke’ eigenschap en zoo zijn er ook algemeen menschelijke
tendenties en eigenschappen, zoodat het begrip ‘algemeen menschelijk’ heelemaal
niet ‘leeg’ is. Het algemeen menschelijke is echter niet dat wat een zoeloekaffer en
een Prof. in de Physica gemeen hebben, maar de mogelijkheid van een ontwikkeling
eener intelligentie-in-aanleg; op den duur zullen misschien de zoeloekaffers nog eens
professoren in de Physica voortbrengen.
Alles hangt met alles samen. Op een bepaald oogenblik echter gaat het om bepaalde
verhoudingen en deze staan voor dat oogenblik vast. Op zulk een oogenblik is er
inderdaad sprake van een ‘doorsnede’, en de aard daarvan wordt bepaald door de
wetten die de verandering der verhoudingen aangeven (een wet zelf is niet een
doorsnede). Deze wetten staan vast en door de kennis ervan kan men dus de toestand
op een oogenblick in de toekomst vooruit berekenen. Op deze manier heeft men in
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de chemie het bestaan van bepaalde elementen voorspeld met hun chemische en
physische eigenschappen, bij benadering. En heel bekend is de ontdekking van de
planeet Uranus, door berekeningen uit de storingen van andere planeten.
Deze dingen gelden in het algemeen ook voor de menselijke verhoudingen, alleen
worden de verschijnselen daar véél gecompliceerder. Je moet dus in het gedrag van
een individu het bijzondere en het algemeene onderscheiden b.v. Luther is een
protestant, maar niet elke karakteristiek van Luther is een karakteristiek van het
protestantisme.
Maritain maakt de fout dat hij zich blind staart op de abstracties en daardoor de
individueele toevalligheden, de onherhaalbare nuances, die een mensch juist tot een
levend mensch maken, en niet tot een Idee, over het hoofd ziet. Jouw fout is dat je
het individu losrukt uit zijn organisch verband, autonoom maakt; en omdat je geen
objectieve, dynamische orde (genetische samenhang) kent, ken je ook het begrip
‘ontwikkeling’ niet, noch ‘tijd’ als eenzijdig gerichte, onomkeerbare, beweging
Door onze intelligentie, die de Natuurlijke Orde in ons bewustzijn als een abstract
systeem herschept, kunnen wij onszelf ook in die Orde als object waarnemen: wij
kunnen onszelf kennen. Niet echter, of tenminste niet met zekerheid, door innerlijke
aanschouwing, intuïtie, genade (de intuïtie is niet onfeilbaar, en logisch (Bergson),
zij is toevallig, ze heeft 50% kans, ze is speculatief) maar door beschouwing van het
resultaat onzer handelingen op onze omgeving - experimenteel dus. Of ik aanleg
voor dichter heb b.v. kan ik alleen maar te weten komen door verzen te gaan schrijven,
m.a.w. door te beginnen met doen, niet met denken erover.
Misschien dat je aan deze aanteekeningen, die ik neerschrijf zooals ze me te binnen
schieten, nog wat hebt bij de bepaling van mijn standpunt, en je verhouding er
tegenover, van jouw kant gezien.
Één punt nog, wat betreft je ‘dubbelzinnigheid’: ik meen te begrijpen hoe je daartoe
komt. We leven in een wereld van tegenstellingen, een dualistische wereld, er is licht
en duister, kracht en weerstand, enz. En beide zijn altijd gelijktijdig aanwezig omdat
zij elkaar wederzijds bepalen, absoluut licht kan niet bestaan evenmin als absoluut
duister. Maar je fout zit in de gelijkwaardigstelling der tegendeelen, de
gelijkwaardigheid van these en anti-these. Er is wel altijd een these en een anti-these,
maar één van beide kan tenslotte maar waar zijn. Er is n.l. nog een derde principe,
een derde kracht: de ontwikkelingsrichting van het leven. De drijvende kracht van
het leven overwint de weerstand, maar zij schakelt die niet uit, de weerstand blijft
voortdurend als remmende kracht werkzaam, de dualiteit blijft bestaan en toch is er
richting. Leven is daarom te definieeren als gespannen voortgang, verovering, dwz
voortdurende overwinning van tegenstand; maar het is niet spanning in evenwicht,
intensiteit zonder meer, zooals b.v. Marsman ten ontrechte meent.
Oppervlakkig gezien is het leven wel ‘scheppen en vernietigen’, maar het is
vernietigen van wat het leven, ons leven, in den weg staat en dus ook weer scheppen.
Het heeft daarom geen zin om te zeggen in het algemeen: leven is scheppen en
vernietigen van het geschapene, aangezien het er maar om gaat wat in elk geval
afzonderlijk geschapen en wat vernietigd wordt. Je terminologie is dus niet zoozeer
‘onjuist’ dan wel onvolkomen, maar wordt daardoor dubbelzinnig, men kan er naar
willekeur achter zoeken wat men wil.
Ziedaar, ik schei er mee uit en laat het woord aan jouw.
Met beste groeten
Gerard van Klinkenberg
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.A. van Klinkenberg
aan
Menno ter Braak
Zeist, 17 juli 1927
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Zeist, 17 Juli 1927
Waarde ter Braak
Hartelijk dank voor je uitvoerig schrijven, dat je veel omtrent je bedoelingen
verhelderd heeft. Ik zie nu wel in, dat er van jouw kant geen dubbelzinnigheid is,
maar kan het daarom met je redeneering toch niet eens zijn. De lust ontbreekt mij
op het oogenblik voor algemeene beschouwingen, daarom een enkele opmerking
slechts.
Ik ‘geloof’ niet dat er een natuurlijke orde bestaat in den zin van een complex van
verhoudingen, ik weet het.
Je veronderstelling, dat er morgen iemand zou kunnen komen, die met behoud
van de exacte feiten zou beweren, dat de zon om de aarde draait, is eenvoudig absurd.
De natuurlijke orde is in het verband tusschen de dingen, zij komt natuurlijk niet als
zoodanig te voorschijn, als bv. een kastanjeboom; dat het menschelijk bewustzijn er
zich een beeld van vormen kan, komt m.i. omdat dit m. bewustzijn zelf ook deel van
de Natuur uitmaakt.
De ‘duizend wetenschappelijke hypothesen’ is een sprookje van philosophen, dwz.
helaas van niet-wetenschappelijken; er zijn natuurlijk wel duizend en één persoonlijke
ondergeschikte meeninkjes over vrij onbelangrijke theoretische subtiliteiten; maar
het periodiek systeem der elementen, dat het beeld is van de orde der materie, is iets,
waaraan geen intelligent mensch meer twijfelt. En dat is het verschil tusschen ons
en de Grieksche wetenschap, tusschen Thales en Spengler als je wilt, dat, wat voor
Thales een zuiver speculatieve hypothese was (de eenheid der materie), voor ons een
nooit meer te ontkennen werkelijkheid geworden is, zoodat er wel degelijk van
vooruitgang gesproken worden kan.
De creativiteit van den kunstenaar is in wezen niet anders dan die van den
man-van-de-wetenschap. Alleen is zijn ‘materiaal’: de menschelijke aandoeningen,
zoo veel vergankelijker (want de materie is niet onvergankelijk, een atoom heeft ook
een levensduur, maar een zoo geweldig lange, dat schijnbaar, en voor de practijk
voldoende, de materie zich zuiver mechanisch gedraagt). Het algemeen menschelijke
is, zou ik willen zeggen, het genetisch verband dat er in het algemeen tusschen de
aandoeningen bestaat, houdt een gedicht daar rekenschap mee, dan is het waar, anders
is het onwaar van psychologie. Natuurlijk zijn de beelden waarin die aandoeningen
worden uitgedrukt (en waarin zij alleen maar bestaan voor allen) relatief en persoonlijk
- een gedicht is een persoonlijke mythe of een volksmythe (een volk is een groot

Menno ter Braak, Verspreide brieven

individu). De Grieksche treurspeldichters b.v. (ook Shakespeare) wisten van dit
noodzakelijke en soms noodlottige verband en daardoor kunnen wij hen begrijpen
en bewonderen al zijn hun beelden ons vreemd geworden.
Zooals gezegd: je overdrijft de relativiteit. Een goed psycholoog kan uit het werk
van Rembrandt conclusies trekken omtrent zijn karakter, het karakter van Rembrandt
is toch een objectief iets en niet iets, dat alleen in onze verbeeldingen bestaat! Iedereen
die naar De Staalmeesters kijkt ‘neemt’ Rembrandt ‘waar’! Een oordeel over R. is
wel degelijk ‘goed’ of ‘niet goed’, je begaat de fout, dat je ieder oordeel even
belangrijk acht en je niet voldoende rekenschap geeft op welke gronden dat oordeel
berust en op welke afleidingen.
Het was mijn bedoeling niet meer dan het enkele velletje postpapier, dat ik nog
had, vol te schrijven en nu ben ik toch aan het kletsen geslagen.
Dan ga ik nog maar even verder.
Misschien houdt je mij voor een soort Thomist, dat ben ik echter volstrekt niet.
Maar ik heb er geen bezwaar tegen, dat je mij een pragmatist noemt. Ik ben een heftig
bewonderaar van het Amerikaansche pragmatisme, dat zoo veel overeenkomst
vertoont met het prachtige ‘vrije’ Grieksche denken vóór die groote geniale bedervers
Plato en Aristoteles, met Epicurus vooral. Ik kan me het gezicht voorstellen dat je
zet bij het lezen van deze regels!
Het gaat voor de pragmatisten om het productief zijn, maar zij zijn daarom niet
de ‘bruut-levenden’! De ‘bruut-levenden’ zijn volstrekt niet ‘alleen productief’, het
élan vital (Bergson) kan zoowel tot productie leiden als tot destructie (Tachtig en
Dada), het is de blinde drijvende kracht van het leven, meer niet. De intuïtie is niet
onfeilbaar, en logisch (Bergson), zij is luk-raak, speculatief, zij kan anticipieeren op
mogelijkheden, maar zij kan geen zekerheden, waarheden vaststellen. ‘Speculatieve
waarheid’ (Maritain) is een contradictio in terminis. En daarvoor dient dan de
intelligente overweging: om het doen richting te geven, om nieuwe banen te breken
en hindernissen op te ruimen. Ik kan het daarom met je scheiding tusschen ‘levenden’
en ‘overwegenden’, ‘wijs zijn’ - en ‘naar wijsheid zoeken’ niet eens zijn. Inderdaad
zijn wij er om naar wijsheid te streven, maar vergeet niet dat dit het veroveren, het
bezitten van wijsheid ten gevolge heeft. Het een is niet zonder het ander, ons leven
is een voortdurende afwisseling van (niet spanning tusschen alléén dus) veroveren
en bezitten, hongeren en verzadigd zijn. Het idealisme is daarom zoo absurd omdat
het een ‘eeuwig hongeren’ of een ‘eeuwig verzadigd zijn’ wenschelijk of zelfs
mogelijk acht (maar dit laatste natuurlijk alleen in een hiernamaals).
Het gevaar schuilt daarin, dat men bij een eenmaal bereikte verzadiging wil blijven
staan.
De Amerikanen zeggen: het doel van den handelsman is niet dollars te bezitten,
maar ze te veroveren, ‘to hunt, to chase them’. Rijk is niet hij, die veel bezit, maar
die veel veroveren kan en géven kan. Vandaar de royaliteit der Am. geldkoningen,
die werkelijk ‘royaliteit’, koninklijkheid is. En gelukkig is ook niet de bezitter maar
de schepper. Zoo is het ook: gelukkig voelt zich een dichter ook alleen maar als hij
schrijven kan, niet door het beschouwen van wat hij eens geschreven heeft. Daarom
ook is het ‘denken’ alleen goed, heeft het alleen zin, wanneer het veroverend is,
‘leven’ is, ‘doen’ is.
Wanneer ‘het beeld over eigen samenstelling’ onrustig wordt, komt dat alleen
doordat het beeld méér zijn wil dan het is, wanneer het echter eenmaal zijn eigen
betrekkelijkheid erkend heeft (en dat is als ik mij niet vergis met ons beiden het
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geval) is er geen reden voor ongerustheid meer. Wij hebben toch ons verstand
gekregen om het te gebruiken zou ik zeggen!
Ik hoop, dat ik met deze onhandige verdediging eenige bedenkelijkheden van je
tegen het pragmatisme zal hebben kunnen wegnemen.
Met beste groeten
t.t.
G.A. van Klinkenberg
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.A. van Klinkenberg
aan
Menno ter Braak
Zeist, 2 juli 1928
aant.

Zeist, 2 Juli, 1928
Amice,
Laat mij je hartelijk gelukwenschen met het verwerven van den doctorshoed en
je bedanken voor de toezending van je dissertatie. Gaarne zou ik naar Amsterdam
gekomen zijn, maar het laboratoriumwerk houdt mij aan de ketting, aangezien ik op
het oogenblik met een speciaal onderzoek van de prof. bezig ben. Je proefschrift
maakt een zeergeleerden indruk. Voor zoover ik het gelezen heb en voor zoover ik
er over oordeelen kan ben ik het wel met je standpunt eens, de middeleeuwsche
gemeenschap was ongetwijfeld evenveel ‘staat’ als ‘kerk’, een kerk-staat of een
staat-kerk, zooals je wilt.
Merkwaardig is het naïve anachronisme der duitsche ‘nationalisten’!
Neem met dit eerste blijk van belangstelling genoegen, hoewel ik over je stelling
XV (Moholy-Nagy) wel het een en ander te zeggen zou hebben is het mij vanavond
te warm voor een wijsgeerige discussie.
Met beste groeten
G.A. van Klinkenberg
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W. Klokke
Menno ter Braak
aan
W. Klokke (Bilthoven)
Den Haag, 12 september 1935
aant.
aant.
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12 Sept. '35
Zeer geachte heer
Door afwezigheid wegens vacantie heb ik uw brief pas enkele dagen geleden
kunnen lezen. Ik stel uw vriendelijkheid om mij kennis te geven van uw sympathie
zeer op prijs, temeer waar het mij vrijwel nooit overkomt. De lauwheid is hier te
lande nog erger dan de halfzachtheid.
Dat u mijn boeken als hygiëne beschouwt, kan ik niet anders dan apprecieeren.
Voor mijzelf waren ze dat ook; boeken die ik in mijn leven ontmoette en die mij niet
loslieten, waren trouwens steeds ‘hygiënische’ boeken.
m. vr. gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Willem Kloos
Menno ter Braak
aan
Willem Kloos (Den Haag)
Den Haag, 5 mei 1934
aant.

Kloos adres vanWelie
Wilhelminastraat 2
sGravenhage.
Hartelijke gelukwenschen helaas verhinderd persoonlijk aanwezig te zijn.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Willem Kloos
Den Haag, 16 oktober 1934
aant.
aant.

Den Haag, 16 October 1934.
Den Weledelgeb. Heer
Willem Kloos
Regentesselaan 176,
's-Gravenhage.
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Weledelgeboren Heer,
Wij doen U ingesloten toekomen den tekst van een enquête, dien wij tevens aan
verschillende andere vooraanstaande figuren op letterkundig gebied hebben gezonden.
Gaarne vestigen wij door deze regelen nog even Uw bijzondere aandacht op deze
enquête; wij zullen Uwe medewerking, waarvan het welslagen van deze poging mede
afhankelijk is, zeer op prijs stellen.
Hoogachtend,
Menno ter Braak
[Enquête:]
L.S.
Er bestaat in Nederland een litteraire traditie, die ten nauwste samenhangt met de
in Nederlandsche litteratuurgeschiedenissen neergelegde opvattingen over schrijvers
en boeken, waarvan men kan zeggen, dat zij een rol van eenige beteekenis in ons
cultuurleven hebben gespeeld. Het ligt echter voor de hand, dat door het ontstaan
van tradities bepaalde individueele gezichtspunten sterk naar voren komen, andere
daarentegen op de achtergrond worden gedrongen; schrijvers worden door
omstandigheden vaak buiten hun ‘schuld’ beroemd, maar anderen worden nooit meer
genoemd; boeken komen door sociale, economische en andere omstandigheden in
het volle licht der schijnwerpers, maar andere raken in het gedrang en worden
vergeten. Terecht, ten onrechte? Op die vraag zal ieder naar eigen inzicht antwoord
geven; de verschillende antwoorden zullen echter ieder voor zich van groot belang
zijn bij een vergelijking met wat de litteraire traditie inhoudt.
De redactie Kunst en Letteren van ‘Het Vaderland’ heeft daarom het voornemen
opgevat vooraanstaande figuren in de Ned. en Vlaamsche letterkundige wereld van
uiteenloopende richtingen te verzoeken eenige vragen te beantwoorden, ten einde
het publiek eenig inzicht te geven in de individuele schommelingen van het
waarde-oordeel.
Deze vragen luiden als volgt:
1e. Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. Litteratuur schrijvers of boeken, ten aanzien
waarvan gij meent te mogen constateeren, dat zij stelselmatig overschat worden?
e Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. Litteratuur schrijvers of boeken, ten aanzien
2.
waarvan gij meent te mogen constateeren, dat zij stelselmatig onderschat
worden?

Het ligt natuurlijk niet in onze bedoeling dat bovenstaande vragen alleen met namen
en titels worden beantwoord; het zou der redactie aangenaam zijn een met redenen
omkleed oordeel te mogen ontvangen, waarbij zij aan een maximum van 450 à 500
woorden denkt.
De antwoorden op deze enquête zullen achtereenvolgens in het avondblad van
‘Het Vaderland’ worden gepubliceerd. Het spreekt vanzelf, dat het doel slechts bereikt
wordt, wanneer de deelneming der uitgenoodigden algemeen is. In een slotconclusie
hoopt de redactie dan een overzicht te geven van de voornaamste tendenties, die in
de schommelingen van het waarde-oordeel waarneembaar zijn.
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Wij zullen de antwoorden bij voorkeur zoo spoedig mogelijk ontvangen (te
adresseeren: Kunstredactie ‘Het Vaderland’, Parkstraat 25 's-Gravenhage) en zien
uiterlijk 10 Nov. de laatste inzendingen tegemoet. Wij betuigen bij voorbaat onzen
hartelijken dank aan hen, die ons initiatief door een actieve medewerking
ondersteunen.
Dagbl. ‘Het Vaderland’
Red. Kunst en Letteren.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Friede Knapp
D.A.M. Binnendijk en Menno ter Braak
aan
Friede Knapp (De Steeg, 't Huis in den Enk)
Eibergen, 23 april 1924
Men noemt dit hier: een panorama
De Berg - nog juist onzichtbaar: Foetsji Yama.
De dieren, in de dalen drentlend, hond of lama.
Maar alles bij elkaar zeg ìk: 'n droevig drama.

De voorkant zij genoeg!
Verder heet de kat te dezer fam., David Wijnkoop; en het regent veel.
Ook schijnt de zon, wellicht, eenige malen per dag, Wereldbeschouwingen zijn absurd: wat zou men anders beschouwen. Het logische
is ons tè beperkt om te waardeeren.
Dag. Je Dick.
Het spijt mij, dat ik geen vreugdiger fluïdum bij D. kan opwekken. Het weer is
evenwel te miserabel. Een hartelijke groet alvorens ook ik de Logica van Hegel
verlies. Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart van de firma Electr. Drukkerij H.
Heinen [Eibergen]: ‘Panorama' van Eibergen’, waarop in het handschrift van D.A.M.
Binnendijk de geciteerde dichtregels staan.

Briefwisseling Menno ter Braak - Anton Koch
Anton Koch
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 3 november 1927
aant.
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A'dam, 3/11/27
Waarde Menno!
Het feit, dat je, naar ik vernam van je broer, nu in Eibergen zit, in een rustige
buitensfeer, lijkt mij een gunstige gelegenheid voor jou, om mijn werk met objektieve
kalmte te lezen. Daarom zend ik het je bij dezen toe.
Ik zal mij zorgvuldig onthouden van elke suggestie ten goede of ten kwade; maar
ter verduidelijking deel ik je de volgende bizonderheden mee.
‘Maartse Morgen’ en ‘Ontmoeting’ werden Mei en Juli 1924 in Elsevier geplaatst.
Doch zij zijn met enigzins veranderde text, fijner van plastiek en gevoel, hier
opgenomen. Andere, nog te wachten, ònveranderde plaatsingen zijn:
‘De Bader’ en ‘Sterren’ in Elsevier
‘De Uitgestotene’ in Nederland,
‘Gebed van den Melaatse’ in De Dietsche Warande.
De titel ‘Uit Ravijnen Omhoog’ heeft vnL. betrekking op het titelvers en de cycli
‘Afgrondketen’ en ‘Worstelend Opwaarts’, de beide belangrijkste uit dit boek.
In cyclus I ‘Van Vuren Evenaar’ acht ik de meest karakteristieke verzen: ‘Javanen’,
‘De Mesigit’, ‘Blanke Soldaten’, ‘Getij der Verdelging’, ‘Heenvaart van Java’. Ik
hoop, overeenkomst met Prins, Augusta de Witt, Couperus en Borel etc. zorgvuldig
vermeden te hebben, en mijn eigen, autoptiese kijk op Indië hierin te hebben getoond.
In cyclus II ‘Onder Grauwe Noorderheemlen’ acht ik het belangrijkste: ‘Lied der
Gesneuvelden’, (verheerlijking van chiliastiese idealen), ‘Vrede’, ‘Hymne aan
Lindbergh’.
Dan volgt cyclus III ‘De Droomvrouw’, zeer eroties, maar zònder lage,
zelf-prikkelende sensualiteit. Beste gedicht: ‘Bruidsnacht-sluimer’.
Eindelik komt m.i. de belangrijkste cyclus: ‘Afgrondketen’, wanhoopsstemmen
van allerlei verworpen gestalten. (Geen jeremierend zelfbeklag!).
Tenslotte volgt, als verlossing uit deze ravijn van smart: de cyclus ‘Worstelend
Opwaarts’, verzoening met Mensheid en God en berusting in eigen eenzaamheid.
Dit kort overzicht gaf ik je alleen, om tot wegwijzer te dienen. Moge mijn werk,
als geschenk van Liefde aan de Mensheid bedoeld, ook Liefde ontmoeten. Nader het
zodanig, als je wilt, en niet met de brute vernielzucht der vandalen van ‘Nu’.
In afwachting van je hopelik spoedig en gunstig antwoord,
m.vr.gr.
Anton Koch
lit. cand.
P.C. Hooftstr. 1381
Amsterdam
P.S.I Zodra het boek definitief verschijnt (ca. 20 November), stuur ik je, desgewenst,
ook nog een present-exemplaar, want het laat zich makkeliker lezen in druk. A.K. P.S.II Ik beschouw deze brief uitsluitend aan jou persoonlik gericht en verzoek je
dus nòch dit schrijven noch deze verzen aan anderen te laten lezen.
M.vr.gr.
A.K.
Verzoeke ook behouden ontvangst even te melden. A.K.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Dr. P.F.C.
Koch
Dr. P.F.C. Koch
aan
Menno ter Braak
Beek bij Nijmegen, 26 augustus 1928
aant.
aant.

26 Aug. 1928
Zeer geachte Heer ter Braak,
± 3 Weken geleden ontving ik van onbekende hand uw dissertatie. Mijn dochter
Mevr. Planten, Neede, sprak er met mij over, toen zij in Juli hier logeerde; ik vroeg
haar toen, mij haar exemplaar te zenden, daar het onderwerp, althans de vroege
middeleeuwen mij zeer interesseerden, en ik juist de lezing van een boek over ‘Das
Frankenreich’ uit de serie ‘Deutsche Vergangenheit’ gelezen had; waarop in falanx
‘Die Säcksischen Kaiser’ volgen.
Het boek droeg niet de teekenen van Jo - mijn dochter's - hand - ik vermoed dus,
dat ik het van u of door u ontvangen heb. Ik heb het in een adem uitgelezen, en ben
voor mijn leven doordrongen van de Vroegmiddeleeuwsche Twee-eenheid Imperium
en Ecclesia. Het heeft mij zeer veel belang ingeboezemd, en, wijl het licht ontstak,
genoegen gegeven.
Mag ik u wel zeer mijn dank betuigen? Wien, aan welk adres, zal ik het
terugzenden, of mag het hier blijven?
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend
Dr. P.F.C. Koch
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Dr. P.F.C. Koch
aan
Menno ter Braak
Beek bij Nijmegen, 2 september 1928
aant.
aant.

2 Sept 1928
Zeer geachte Heer ter Braak,
Ontvang mijn hartelijken dank voor uw brief.
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Met groote belangstelling lees ik Johannes Bühler, Deutsche Vergangenheit,
bestaande uit in modern Duitsch vertaalde kronieken, brieven, akten en bescheiden,
ook gedichten uit de (vroege) Middeleeuwen. Kent u het?
Bernheims ‘Mittelalterliche Zeit Anschauungen’ zou ik gaarne lezen; maar hoe
kom ik er aan? Is het groot en duur? Of is het in een of andere Bibliotheek te krijgen?
Met vriend. groeten,
Hoogachtend
Uw dv
Dr. P.F.C. Koch
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W. Koch
W. Koch
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Wageningen, 30 juni 1928
aant.
aant.

Wageningen, 30 Juni 1928
Beste Menno!
Ontvang mijn hartelijken dank voor den toezending van een exemplaar van uwe
degelijke en interessante dissertatie over Otto III. Ik heb het ook onmiddellijk van
begin tot eind met groote belangstelling geheel doorgelezen.
De M.E., die voor mij allen ‘duister’ zijn, omdat ik ze niet ken, zijn nu wat dit
gedeelte betreft, wat lichter geworden, vooral uwe uiteenzetting omtrent de idealen
en ‘Gedankengänge’ der toenmaligen menschen - steeds m.i. het belangrijkste in de
geschiedenis der menschheid - heeft mij getroffen. Dat de civitas Dei van Augustinus
in de M.E. niet alleen gelezen werd, maar in toepassing gebracht vind ik een belangrijk
feit; verder den ondeelbaarheid van staat en kerk, [vervat] in het begrip ‘Ecclesia’,
het ontbreken [van] een tegenstelling tusschen keizer en paus, het universeele van
het keizerschap (ook tegenover Byzantium), het ontbreken van elk gevoel voor
nationaliteit (wat de Duitschers hem zoo kwalijk nemen), en Otto's neiging tot askese:
ge hebt het alles trachten te verklaren uit den tijdgeest, en ik meen, dat ge daarin voor zoo ver ik als leek daarover oordeelen kan - geslaagd zijt. - Wat hebben de
Duitschers toch vaak in het gevoel van hun opkomende nationale ‘Grösse’ de
voorgeslachten van hun volk misteekend! Ik heb het vroeger zelf ondervonden bij
een bestudeering van hun vroege geschiedenis, en zie het nu nog in sterker mate
bevestigd. - Ik hoop, dat U van dit werk zeer veel genoegen moogt beleven. Nogmaals
mijn hartelijken dank aan den ‘jongen doctor’.
Geloof mij,
tt
W. Koch.
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Dr. W. Koch
Nassauweg 8, Wageningen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jacob
Koekebakker
Jacob Koekebakker
aan
Menno ter Braak
Middelburg, 11 maart 1924
aant.
aant.

11 Maart '24
Beste Menno.
Hartelijk dank voor de toegezonden Propria, die ik steeds met de grootste
belangstelling ten einde spel. Mij verheugde het meest Multamavi met zijn levendige
schets van dat corpsbal. Jou artikelen las ik ook met genoegen. Je hebt Robbers aardig
licht-ironisch in het zonnetje gezet! Van tooneelkritieken word ik altijd wat kriebelig:
ik wil het liever zèlf zien en beoordeelen. Maar dat kun jij natuurlijk niet helpen.
Graag blijf ik een beetje van je litteraire prestaties op de hoogte - tot het moment dat
je de officieele journalistieke wereld intreedt. Daarvan doe je me dan te zijner tijd
wel melding hè?
Hartelijken groet ook aan Wim en Tine als je ze ziet
tt. Oom Jaap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jacob Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Middelburg, 15 april 1924
aant.
aant.

Beste Menno.
Met veel genoegen lazen wij weer de gezonden P.C. Ook mij heeft de, toenmaals
eerste, druk van Mannoury's boekje zeer verheugd. Hij is een goed stylist en wat
meer zegt een religieus denker. Scissor was ditmaal zeer gelukkig in zijn spotterij,
vind ik. Je tooneelkritieken laten zich goed lezen. Overigens: zie mijn vorig schrijven.
Wat krijgen de meisjes op hun kop!
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Stuur nog maar eens wat.
Hartelijken groeten ook aan de huisgen.
tt. Oom Jaap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jacob Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Middelburg, 13 oktober 1925
aant.
aant.

Beste Menno. Mijn dank voor de P.C. ik las je beschouwing over ‘de Blauwe Vogel’
met genoegen. Ja, als je 't vergelijkt met het gewone genre ballet-revue-operette is
't ongetwijfeld een groote verbetering. Maar ik vergelijk het ook met ideale kunst,
en dan is 't jammer, dat er nog zooveel geofferd wordt aan de grove smaak van 't
publiek. De volksscènes waren alle drie toch beneden peil. Het balspel ook maar zoo
zoo. De tragische effecten waren dunkt me de meest geslaagde, vooral ‘de eeuwige
vraag’. En van de luchtige waren ‘dame, koetsier en [xxx] en ‘de maand Mei’
misschien de fijnste. De moppen waren ook wel wat àl te zeer cabaret-achtig, zooals
‘de dwergen’! Je beschouwing over de V.C.J.B. acht ik wel ongeveer juist, al zijn de hoofdleiders
mijn persoonlijke vrienden. Evenwel mis ik in je kritiek het opbouwende element,
ontleend aan een eigen ideaal. Het gemis daarvan doet zich in de kritiek schrijnend
gevoelen. Wat jammer is voor een jong leven.
Wij vonden het aardig jullie eens in je omgeving te zien. Als je eens hierheen
komt, moet je ook bij ons eens komen kijken.
Met hart. gr. van ons aan jullie allen
tt
J Koekebakker
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Briefwisseling Menno ter Braak - Willem
Koekebakker
Willem Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Leiden, [26 januari 1925]
aant.
aant.
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Beste neef,
Hartelijk gelukgewenst met je verjaardag. En tevens: gecondoleerd met Vrije
Bladen no 1. O wat is me dat tegengevallen! De gedichten vond ik wel [gaan vrnl.]
Roland Holst maar de stukken van Chasalle hol schreeuwerig, Marsman en Houwink
onbeteekenend. Pijper kan ik niet beoordeelen, vond ik wel interessant. Naar ik hoop
zul je zelf ook ontsteld zijn. Met belangstelling wacht ik no 2 af. Maar een goed begin
was 't ½ werk geweest.
Adieu je neef Willem
Waarom staat Roell's stuk in de Vrije Bladen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Willem Koekebakker
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Frankfurt, 14 augustus 1927
aant.
aant.

Facile singula rumpuntur, jacula coniuncta non item.
Het bijschrift bij het portret van Otto III in de Keizerserie in deze zaal afgebeeld.
Uitstekend te gebruiken als noot op bl.199v. van je proefschrift. ‘Also zeigte sich
die Wahrheit des uns aus dem Frankfurter Kaisersaal bekannten Wortes...’
Hart gr
Willem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.C. Kool
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 24 april 1933
aant.

Amsterdam, 24-4-33
Waarde Menno
Hierbij een drietal versjes voor ‘Forum’ in de hoop, dat er iets geschikt bij is en
ik weldra iets hoor.
Mijn hart. gr. ook aan je vrouw
t.t.
Halbo Kool
Prinsengracht 496III
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Amsterdam.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Anton
Koolhaas
Menno ter Braak
aan
Anton Koolhaas
Den Haag, 17 februari 1934
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
17 Febr. 1934
Den WelEd. Heer
A. Koolhaas
P/A Obrechtstraat 33
Utrecht
Zeer geachte Heer Koolhaas,
Hierbij ontvangt U de ingezonden copy terug, waar wij wel aardige dingen in
gevonden hebben, maar die ons toch voorkomt van wat geringe importantie te zijn.
Er is nu eenmaal een zekere verwantschap tusschen het wel aardige, maar
onbeduidende grapje en fantaisistisch werk van den zelfden oorsprong. Het lijkt mij
dat U wat te veel aan den eersten kant is gebleven.
Maar ik blijf zeer belangstellend naar Uw verder werk.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - R. Korthals
Altes
R. Korthals Altes
aan
Menno ter Braak
4 juli 1926
Waarde Menno,
Hierbij mijn aandeel in het overal overzicht, met zeer veel hoofdbrekens en na
zeer lang tijdsverloop in elkander geflanst. Ben je in de gelegenheid om 't zelfde te
doen over den tijd vòòr Nieuwjaar.
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Om de voorstellingen die ik na dien datum nièt bijwoonde heb ik maar heengdraaid,
mocht er nog een woordje over de een of andere geproken moeten worden dan wil
je het wel doen. Ook kan 't zijn dat ik over mij onbekende stukken dingen heb gezegd
die ik niet kan verantwoorden, je mag ze gerust veranderen of schrappen. Wanneer
je overigens iets over dit overzicht hebt te zeggen, verzwijg 't liever niet er is veel
aan te verbeteren en weinig aan te bederven. Het is heel lang, maar het bevat heel
veel geklets; wij zullen nl. wel niet veel copie voor het vacantienummer hebben.
Ik voelde weinig roeping om over de film te schrijven. Veel bijzonders is er dit
jaar niet geweest, in mijn kritieken heb ik onbewust het relatieve aangetoond van de
vroeger door jou gemaakte onderscheidingen, wat jou als relativist zeker niet zal
spijten. Vooral het groote aantal matige films maakt een samenvatting onaantrekkelijk.
Wanneer je de zaak klaar hebt wil je het heele geval wel naar Clausen sturen.
Misschien kun je het wel zoo vlug dat ik vòòr 25 Juli hier de proeven ter correctie
heb - je wilt Clausen meteen wel vragen ze mij te sturen.
Je hospita vertelde mij dat je in de provincie voor een tentamen werkte. Was dit
reeds naar wensch verloopen, dan wensch ik je geluk, anders sterkte.
In de hoop dat ik de mogelijkheid heb van een terugblik door twee personen, blijf
ik met hartelijke groeten,
t.â.t.
R. Korthals Altes
‘Coelax’, Vught.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2).

Briefwisseling Menno ter Braak - Kring
‘Kosmos’
Kring ‘Kosmos’
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 6 december 1924
aant.

[circulaire]

Briefwisseling Menno ter Braak - Paul Koster
Paul Koster
aan
Menno ter Braak
Parijs, 18 mei 1935
aant.

Paris, le 18 Mai 1935
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Monsieur Menno ter Braak
N.V. de Courant
Het Vaderland
L a H a y e - Pays-Bas
Cher Docteur,Merci pour le projet; rien à changer, pas un mot, je suis parfaitement d'accord;
vous avez tout à fait exprimé les mots et le sens de notre conversation. Je vous fais
mes compliments, car c'est rare.
Je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas de colonne 4 A, mais simplement 1,2,3,5,6
et 7 A. Vous avez peutêtre supprimé 4 A, ou bien ce chiffre aura été oublié.
Lorsque je retournerai en Hollande, j'aurais plaisir à vous revoir, et à ce moment-là,
je pourrai peutêtre vous conter quelque autre chose.
Inclus, projet revêtu de ma signature.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Koster
Annexe/
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Paul Koster
aan
Menno ter Braak
Parijs, 21 mei 1935
aant.

Paris, le 21 Mai 1935
Monsieur Menno ter Braak
N.V. de Courant
Het Vaderland
L a H a y e - Pays-Bas
Cher Docteur,Inclus, je vous retourne ‘4 A’ comportant deux corrections:1o) J'ai remplacé Paris par Washington.
2o) J'ai rayé les lignes 36 à 40.
Veuillez agréer, cher Docteur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Koster
Annexe/
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W.A. Kramers
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W.A. Kramers
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 8 augustus 1926
aant.
aant.

Amsterdam, 8 Augustus
Amice
Ik weet niet of je in het diepst van je gemoed vermoedde, dat onder mijn beheer
de voor dag ressorteerde. Inderdaad - mij is de liefelijke taak opgedragen alles wat
men pent en zendt te keuren en te zorgen dat er iedere dag wat nieuws is.
Gaarne had ik - door Breerobanden gebonden mijn zegenende handen over je
arbeid uitgestrekt en het doorgegeven ter zetterij. Edoch ik zou niet verantwoord zijn
tegenover mijn broodheeren. Wij moeten toch in dat rubriekje hebben minder
beschouwend dan wel verhalend werk. Een kort verhaaltje met ‘vriendelijke spanning
of humoristische ontknooping’. Vooral kort. De Franschen als Magog en Albert Jean
zijn daarin ware meesters.
Jouw stukje, waarin ik wel eenige aardige passages vond, is te weinig verhalend
en mist het intrigetje, dat mijn lezers onder hun kopje thee moet worden toegediend,
opdat ze tegen hunne wijfjes zeggen: Kijk Sien, dat mòt je 'ns lezen. Dat zou die
weinig ontwikkelde lezer, die op de Tel. geabonneerd is, van jouw stukje allicht niet
zeggen en daarom kan ik het niet plaatsen.
Gaarne ontving ik eventueel andere proeven en producten ter keuring.
Ik hoop je in Amsterdam spoedig eens te zien.
Vr. groeten
W.A. Kramers
cognomine Marcel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J. Kraus
Menno ter Braak
aan
J. Kraus (Den Haag)
9 mei 1939
aant.

9 Mei 1939
Den Hooggel. Heer
Prof. Dr. J. Kraus
Nassauplein 35
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's GRAVENHAGE
Hooggeleerde Heer
Het lijkt mij wenschelijk, U als commissaris van Het Vaderland te doen toekomen
ingesloten copie van een correspondentie, gevoerd tusschen de heeren Swart en Nijgh
eenerzijds en ondergeteekende anderzijds. Deze correspondentie heeft mij aanleiding
gegeven nader te overwegen wat mij thans te doen staat, aangezien ik het schrijven
van den heer Nijgh slechts indirect wenschte te beantwoorden door het onmiddellijk
indienen van mijn ontslag als redacteur Letteren en Kunst van Het Vaderland.
Alvorens mijn gedragslijn in deze aangelegenheid echter verder te bepalen, zou
ik gaarne van U vernemen, of U in dit verloop van zaken aanleiding vindt van Uw
meening te doen blijken of eenige stap te ondernemen.
met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

J. Kraus
aan
Menno ter Braak
20 juni 1939
aant.

Echternach, 20 Juni '39
Zeer geachte Heer ter Braak,
ik ontving, hier, bijgaand ‘Richtsnoer’, met verzoek tot medeonderteekening, van
den heer van den Bergh en met verzoek het U toe te zenden. De bedoeling zal zijn,
dat een der twee exemplaren, mede door U onderteekend, aan ons wordt
teruggezonden.
Met vriendelijke groet
dr.
J. Kraus
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - De Kring
De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 18 februari 1926
aant.
aant.
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Groot bal-masqué, op zaterdag 27 febr. 10 uur in café Former. Leiding van den Hr.
Willij Bosboom, directeur Jardas. Ongecostumeerd geen toegang. De zaal versierd
door de schilders Buning, Scharm en Wouters. Prijzen door eenige schilders
beschikbaar gesteld. Champagne bar, Jasz-band. Souper om 2 uur à f. 1.75 vóór 12
uur 's ochtends op den 27 febr. bij café Former te bespreken. Ieder lid mag 2 personen
introduceeren à f. 2.20 per persoon. Volgens politie verordening moet diploma
vertoond worden: dus zonder diploma geen toegang.
Dinsdag 23 febr. 9 uur een inleiding over de economische positie van den kunstenaar
door den heer J.W. [onleesbaar]. Er wordt gerekend op een geanimeerde discussie.
Ir. Jan Gratama B.I. secr. en waarn. penningmeester. Olympiaweg bij het stadion.
Bouwkeet H.A.G.A. Telef. 26451
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 24 februari 1926
aant.
aant.

Zaterdag 27 febr. van 10-6 uur bal-masqué in 3 zalen van Former. Leiding Willy
Bosboom. Champagne-bar. Prijzen voor het mooiste kostuum enz. Souper om 2 uur
à f. 1.75 vooruit bij Former te bespreken 27 febr. 's morgens. Ieder lid mag twee
personen introduceeren. Introductiekaarten te bekomen 26 febr. van 2-5 bij Former,
27 Febr. van 2-5 bij Johan Buning, Damrak 24, dagelijks bij Jan Gratama Olympiaweg
van 9-12 à f.2,-. Telefoon 26451. Entree op vertoon van lidmaatschapskaart of
introductiekaart + 40 ct voor de belasting. Zonder kaart geen toegang. Nog niet
betaalde contributie opsturen aan Jan Gratama Bouwkeet H.A.G.A. Olympiaweg bij
het stadion. Gemeente Giro G 260.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 15 maart 1926
aant.
aant.

Dinsdag 16 maart 8 uur lezing v/d Hr. Mr. M. Nijhoff over: nieuwe geluiden in de
Ned. Letteren: in Hotel American ingang Marnixstraat. Deze lezing voor de Amst.
Studentenvereeniging voor sociale lezingen is toegankelijk voor alle kringleden op
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vertoon van deze convocatie. Na afloop ± 11 uur groote réunie op de kring café
Former. Gelegenheid tot dansen.
Dinsdag 30 maart 9½ uur voordracht v/d Hr. Rensburg over: het rijk van den graal
in de litteratuur en de architectuur voorheen, thans en in de toekomst. Toegelicht met
schetsen..
Zaterdag 20 maart 2 uur Ivo Pumonnius marionetten theater. Directeur en leider
Ernst Ehlert
[handgeschreven toevoeging op de voorzijde van de briefkaart door Ter Braak:]
levende ets of litho
geen beeldende kunst
wel muziek
geen democratie

Fritz Lang schilder
‘Steeds staat hem het beeldvlak voor oogen’
(het dramatische punt is het essentieele)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.J. Krop
F.J. Krop
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 10 februari 1930
aant.

Rotterdam, 10 Februari 1930
Zeer geachte Heer,
Als ik goed heb gelezen en ook Marcel goed heb verstaan, dan heeft de
film-specialiteit S.M. Eisenstein zich zeer duidelyk uitgelaten omtrent het
propagandistisch doel van de Russische films; terwyl hij tevens moet hebben gezegd,
dat alleen díe films van het buitenland, die de atheïstische propaganda konden dienen,
in Rusland werden getolereerd.
Ik zou echter gaarne van U, die aanwezig waart, de juiste bewoordingen willen
vernemen en zou U dan ook zeer dankbaar zijn, indien gy die aan Marcel wildet
medegeven.
Bij voorbaat myn hartelyken dank.
Met vr. gr. en de meeste hoogachting,
Uw dw.
F.J. Krop
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.J. Krop
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 14 oktober 1931
aant.

Rotterdam, 14 October 1931
Den WelEdelen Zeergeleerden Heer Dr. M. Ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
WelEdele Zeergeleerde Heer,
De rector van het Rotterdamsch Lyceum, zich mengende in de correspondentie
tusschen Dr. J. Strijd en ondergeteekende, waarvan de oorsprong U bekend is, geeft
my in overweging U de vragen voor te leggen die ik aan den conrector stelde in mijn
brief dato 12 October j.l. Ik heb daar geen bezwaar tegen en verzoek U derhalve my
te willen zeggen:
1e Of het vernietigde opstel van Eric voorzien was van een onderschrift en zoo ja,
welk;
2e Of gy over dat onderschrift in de klas van Eric hebt gesproken in verband met
Uw ongunstig oordeel over bedoeld opstel, ja dan neen;
3e Of U zich de door U gesproken woorden nog kunt herinneren;
4e Of gy ook nog in andere klassen U hebt uitgelaten over het bewuste opstel en
het door U geplaatste onderschrift.
Indien gy U ook nog kunt herinneren het juiste oogenblik waarop Eric's opstel is
vernietigd, dan zou het my aangenaam zijn dat van U te vernemen.
Uw antwoord gaarne tegemoetziend, heb ik de eer te zyn, WelEdele Zeergeleerde
Heer,
Hoogachtend
Uw dw. F.J. Krop
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
F.J. Krop
[15 oktober 1931]
aant.
aant.

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. F.J. Krop

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Zeer geachte Heer
In antwoord op Uw schrijven van 14 dezer bericht ik U, dat ik den Heer Schrijver
in verband met de affaire van het door Uw zoon gepleegde plagiaat heb meegedeeld,
dat ik gaarne bereid ben, U na voorafgaande telefonische afspraak te woord te staan.
Ik ben echter niet gewoon noch bereid, mij aan een schriftelijk verhoor te
onderwerpen.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

F.J. Krop
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 19 oktober 1931
aant.
aant.

Rotterdam, 19 October 1931
Den WelEdelen Zeergeleerden Heer Dr. M. Ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
WelEdele Zeergeleerde Heer,
Tot mijn leedwezen kan ik aan Uw verzoek om de zaak mondeling te behandelen
niet voldoen.
Dat de heer Dr. Schrijver het met Uw zienswijze eens is, verandert aan myn
beschouwing nagenoeg niets. Integendeel. Natuurlyk ben ik bereid om daar nader
op in te gaan, doch niet voor het oogenblik. Wy moeten de dingen niet verwarren en
het tusschen ons gerezen geschil niet noodeloos vertroebelen.
Indien myn berichten juist zijn, dan hebt gy mijn ambt in het openbaar, d.i. voor
de klas, bepottelyk gemaakt. En dat komt niet in orde door een gemoedelyk
onderonsje.
Gij zyt niet bereid om de door my gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden,
welnu, laat ik U dan langs dezen weg mogen mededeelen wat my van verschillende
zyden ter oore kwam.
Voor de klas moet gy het vernietigde opstel hebben gekwalificeerd als ‘bombast
en een aaneenschakeling van holle frazen’. Dat was Uw goed recht en ik geloof ook
wel dat Uw oordeel geheel overeenkomstig de waarheid was. Maar daaraan moet gy
hebben toegevoegd: ‘Alleen tekst en gezang ontbreken’. Door die toevoeging, in een
onderschrift neergelegd, hebt gy het dwaze opstel vergeleken bij een preek, volgens
U derhalve te beschouwen als ‘bombast en een aaneenschakeling van holle frazen’.
Indien dat alles juist is, hebt gy my in mijn ambt gekrenkt in tegenwoordigheid
van mijn kind en zijn medeleerlingen.
Ik blijf by U aandringen op schriftelijke opheldering; my het recht voorbehoudende
om U daarna nog enkele andere dingen te zeggen die my sinds lang dwars zitten.
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Het is nu eenmaal myn overtuiging dat een vader, die ernst maakt met de opvoeding,
ook de religieus-moreele opvoeding van zyn kind, niet alleen het recht heeft, maar
ook verplicht is, zich op sommige punten te verstaan met de leeraren die het kind
mede opvoeden of, wilt ge, in een bepaalde richting sturen.
Uw antwoord gaarne tegemoetziende,
Hoogachtend
F.J. Krop
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Dr. F.J. Krop
[20 oktober 1931]
aant.
aant.

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. F.J. Krop
Zeer geachte Heer
In antwoord op uw schrijven van 19 dezer deel ik U mede, dat ik geen aanleiding
kan vinden, mijn standpunt, uiteengezet in mijn vorige brief, te wijzigen; ik ben
gaarne bereid, U te ontvangen, maar wensch over deze aangelegenheid geen
formalistische correspondentie.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

F.J. Krop
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 5 november 1931
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 5 November 1931
Den WelEdelen Zeergeleerden Heer Dr. M. Ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
WelEdele Zeergeleerde Heer,
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Drukke ambtsbezigheden verhinderen my tot op heden nader op Uw schryven do
20 October in te gaan. Mijn excuus voor deze vertraging.
Gy handhaaft Uw standpunt, ik het myne. Op dit moment wensch ik met U geen
onderhoud, doch heb mij voorgenomen alles schriftelijk te behandelen, om voor my
afdoende redenen.
Trouwens, Uw weigering om my eerlijk en royaal mede te deelen wat gy voor de
klas hebt gezegd en onder Erik's opstel hebt geplaatst, is in mijn oogen een bekentenis
en het bewys dat mij slechts zuivere waarheid was medegedeeld. Een excuus en een
behoorlyke belofte van beterschap hadden nog veel goed kunnen maken; nu die
uitblyven ga ik eenvoudig verder: U gelieve derhalve dezen brief te beschouwen als
een gevolg op mijn schrijven do 19 October.
Gy hebt voor meer dan één klas mijn ambt belachelijk gemaakt.
En gy hebt U zelf de mogelijkheid afgesneden om U te verschuilen achter het
gebruikelijke: ‘Zoó niet bedoeld; het was slechts scherts’ of iets van dien aard. Voor
humor meen ik ook eenigen zin te hebben, maar Uw bijtend sarcasme is beleedigend
voor alle geloovigen en moordend voor een kinderziel.
Vooral voor sommige naturen. Marcel kon tegen U op. Hij nam U niet au sérieux,
evenmin als gy U zelf au sérieux neemt, en Uw negativisme, Uw voortdurend afbreken
van alles wat vóór U geweest is, brachten hem juist tot meerdere waardeering van
de levens- en wereldbeschouwing zyner ouders.
Met Erik is dat anders. Gij zyt voor hem het ‘orakel’ ‘Magister dixit’: dat leeft in
myn jongen zóó diep, dat ik zoo nu en dan my erg bezorgd maak. Spot met het heilige,
spot met alle natuurlyke banden, een ‘geestigheid’ die in den mond van een jongen
van 15 jaar meer dan belachelyk is: daarvoor stel ik U grootendeels aansprakelyk.
Natuurlijk moet ik dat bewyzen. Ik zal het doen.
Uw ‘grap’ over het gewraakte opstel staat niet alleen. Zy ligt geheel in de lyn van
Uw ‘Afscheid van Domineesland’. Ik heb de moeite genomen dat dwaze boek te
lezen, om beter te kunnen beoordeelen wat my omtrent Uw lessen ter oore kwam.
Neen, ik ben het niet eens met het rechtzinnige blad dat in U slechts den criticus van
het vryzinnig Christendom zag en U zelfs eenigszins byviel (zie pp. 7, 199 vv.). Dat
gy den kring waarin gy zyt opgevoed belachelyk maakt, getuigt slechts van gebrek
aan piëteit; maar gy bestrydt in het modernisme wat ons, rechtzinnigen, toch altijd
nog met de linkerzijde vereenigt: n.l. ons gemeenschappelyk idealisme. En een ‘mop’
als gij op pag. 8 durft ‘tappen’ (Jezus Je zus(ter)) gaat alle perken van fatsoen te
buiten. Een letterkundige van beteekenis zeide dezer dagen tot my: ‘Die geestigheid
permitteerden de straatjongens zich al veertig jaar geleden in de achterbuurten van
Amsterdam; Ter Braak is dus niet eens oorspronkelyk’.
Evenmin zyt gij oorspronkelyk in hetgeen de liberale N.R.C. als ‘branie-achtige
blasphemie’ signaleert in verband met een bladzyde uit Uw Hampton Court. Gy hebt
U eenvoudig laten inspireeren door enkele regels van Alfred de Vigny, dien grooten
dichter onwaardig. Moet onze jeugd zóó worden opgevoed? Moet zy door Uw toedoen
een prooi worden van den ‘Geist der stets verneint’?
Gy matigt U het recht aan om te zeggen: ja; ik zal myn recht handhaven om te
zeggen: neen.
En had gy zelf nog maar waarlyk afscheid genomen van ‘domineesland’ in den
zin die gy bedoelt! Maar Uw onderwys is doorspekt, evenals Uw boeken, met ‘holle
frazen en bombast’. Gij verwyt Erik (en terecht) een uitdrukking als ‘sterk
doorgevoerde zelf-analyse’. Maar wie heeft met de kinderen gesproken over Freud's
psycho-analyse? Gy. Wie leent aan een jongen van 14 jaar de werken van Multatuli
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en de studie van Mevr. Roland-Holst over Rousseau? Gy. Wie spoort z'n leerlingen
aan om te luisteren naar een radio-toespraak waarin Gide's ‘Faux Monnayeurs’ ter
sprake komt, zoodat de kinderen vragen om dat gevaarlijke boek te lezen? Gy.
En ik maak U van die ‘bombast’ en die ‘holle frazen’ een ernstig verwyt. Voorwaar,
gy hadt volkomen gelyk U zelf af te vragen, of Uw afscheid van ‘domineesland’ wel
radicaal in Uw eigen denken serieus was doorgevoerd!
Nu verwacht ik de vraag, waarom ik al deze dingen nu pas schryf. Ik zal het U zeggen.
Voór de groote vacantie lag mij dat alles reeds op het hart; maar ik wilde eerst
rustig lezen Ubu Roi, dat ik in ons land niet tydig kon bemachtigen. Gij begrypt dat
ik tot een nieuw feit overga, geheel liggende in de lyn van het voorafgaande.
Hoe komt gy er toch toe, WelEdele Heer, om in Uw lessen een vertaling van Ubu
Roi te behandelen? Is dat ‘Nederlandsche taal’? Is dat ‘Nederlandsche letterkunde’?
Ik vermoed dat gy door Gide tot Jarry zyt gekomen. Met Gide moet men in de
Fransche literatuur zeker rekening houden. Maar wie neemt Jarry au sérieux? Wie
anders dan ‘dronken studenten’ schenken hun aandacht aan een
‘dronken-studentenstuk’ vol flauwe grappen en liederlyke taal? Zyt gy zelf niet
oorzaak dat myn nauwelijks vyftienjarig jongetje my vraagt: ‘Vader, waarom heeft
Mijnheer Ter Braak Merdre (merde) door verrek vertaald’? (De jongens hadden
natuurlyk het oorspronkelyke met Uw vertaling vergeleken).
Als dat onderricht is in ‘Nederlandsche taal en letterkunde’, dan weet ik het niet
meer.
Lang heb ik met al deze dingen rondgeloopen, zonder een uitweg te zien. Nu gy
echter myn bezwaar tegen de bespotting van myn ambt zoo uit de hoogte opneemt
(zie vooral Uw schrijven van 15 October), nu moet het er uit.
Een gesprek met den rector geeft niets. Deze geeft my onder vier oogen alles toe,
en handelt daarna geheel in stryd met die houding.
Eén voorbeeld.
Ik had hem, vertrouwelijk, attent gemaakt op het feit dat een enkele leeraar, zoo
nu en dan, zich veroorloofde zijn liefdesgeschiedenissen voor de klas te vertellen.
Ook hierop, dat sommigen zich weleens heel onvoorzichtig uitlieten op reis over
hun leerlingen en collega's, zoodat die gesprekken, door derden aangehoord, my ter
oore kwamen. Een zeer vriendschappelyke bedoeling lag aan deze waarschuwing
mynerzyds ten gronde.
Dat ik voornamelijk U op het oog had met die waarschuwing, begrijpt gy zonder
meer. Byzonderheden staan U ten dienste.
Welnu, de heer Schrijver stemde my toe, dat sommige leeraren niet stonden op
het ook door hem gewenschte peil, en beloofde my van myn goed bedoelde wenken
een nuttig gebruik te maken.
Hoe hy dat deed, zal U wellicht bekend zijn. En het zal U niet verwonderen dat
ik er niet aan denk deze aangelegenheid met hem te behandelen.
Natuurlyk is het my duidelyk, dat ik myn kind niet op het R'damsch Lyceum kan
laten. Ik neem hem er dus af; maar ik verwacht van Uw eerlijkheid dat gy de reden
van dit besluit niet zult zoeken in het laatste incident, doch in het verderfelijk karakter
van Uw invloed op de jeugd in het algemeen.
Over dat ‘incident’ nog een woord. Wat mij in het slot van Erik's dwaas opstel het
meest trof, is zyn gebrek aan eerbied voor zyn leeraar. Daarover heb ik hem ernstig
onderhouden.
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Maar U roep ik toe: Een leeraar kan slechts eerbied verwachten van zyn leerlingen,
wanneer hij ontzag weet in te boezemen, zichzelf respecteert, en ook de levens- en
wereldbeschouwing van ‘achterlyke’ geloovigen nog op andere wyze weet te
benaderen dan met spot en bytend sarcasme.
Hoogachtend,
F.J. Krop
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
F.J. Krop
Eibergen, 7 november 1931
aant.
aant.

Eibergen, 7 Nov. 1931
Zeer geachte Heer
Uw schrijven van 5 dezer ontving ik heden. Ik heb het met zeer veel belangstelling
gelezen en met voldoening geconstateerd, dat het door U van mijn persoonlijkheid
ontworpen karakterbeeld met groote objectiviteit is samengesteld; van Uw standpunt
althans. Verdere discussie schijnt mij wel overbodig, gezien de afstand, die er tusschen
uw en mijn standpunt blijkt te bestaan.
Tot op heden heb ik mij nog nooit mogen gevoelen als Socrates, die de jeugd
bedierf, aangezien geen enkele ouder mijner leerlingen mij ooit op dit bederf attent
heeft gemaakt gedurende de 2½ jaar, dat ik aan het Rotterdamsch Lyceum doceer.
Ik waardeer echter Uw bedoeling, om mij tot den gifbeker te laten veroordeelen, die
mij onwillekeurig de vergelijking met Socrates in gedachte bracht. Ik twijfel er dan
ook geen oogenblik aan, of Uw sympathieën zijn in dezen aan de zijde der voormalige
atheensche autoriteiten. Laat deze vergelijking, hoe pedant zij U ook in de ooren
moge klinken, voldoende zijn, om aan te geven, welke kloof ons scheidt; voor mij
is zij althans voldoende, om niet nader in te gaan op vele onwaarheden, die U blijkbaar
zonder nadere contr"le aan mijn belangrijk zondenregister wilt toevoegen.
Het spijt mij oprecht, dat U geen mondeling onderhoud met mij wenscht. Ik zou
zeer gaarne kennis maken met iemand, die zoo in alle opzichten mijn antipode is en
mij zelfs zoozeer au sérieux neemt, dat hij een spionnagedienst onderhoudt, om mijn
gedragingen te observeeren, en buitendien mijn boeken leest. Dit alles vleit mij meer,
dan ik kan zeggen; en ik zou U persoonlijk willen ontmoeten, om U in warme
bewoordingen mee te deelen, hoezeer ik gevleid ben. Maar aangezien U een dergelijke
ontmoeting schijnt te willen vermijden (ik mag niet veronderstellen: uit angst?) kan
ik aan dit voornemen helaas geen gevolg geven. U behoeft overigens niet te vreezen,
dat ik U in de taal van den Vader Ubu zal bejegenen; ik spreek ook de tale Kanaäns,
als het moet, en duidelijk. Men behoeft niet bepaald ‘merde’ te zeggen, om
overduidelijk te zijn.
Ten overvloede laat ik U nog weten, dat ik vanaf Maandag a.s. weer in Rotterdam
ben en op te bellen. Om thans reeds overduidelijk te zijn: ik zou U ongelooflijk graag
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in Uw gezicht zeggen, wat ik van U denk. Onder een kopje thee. Wij kunnen
gemoedelijk blijven, maar de duidelijkheid zal mijnerzijds niets te wenschen
overlaten! Voor spionnage en aanverwante takken van bedrijf heb ik, wegens drukke
ambtsbezigheden, geen tijd.
hoogachtend,
Menno ter Braak
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P. van de
Kruk
P. van de Kruk
aan
Menno ter Braak
Loosduinen, 1 juni 1939
aant.
aant.

Loosduinen, 1 Juni '39
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Er gaan geruchten, dat U het landje waarin men blijkbaar alleen in ‘kleine dingen
groot’ kan zijn, zal verlaten. Daar ik éénmaal het genoegen heb gehad U te ontmoeten
(en dat is voldoende voor iemand die van geen litteraire koffietafel weten wil) kan
ik U niet laten gaan zonder U te doen weten dat ik steeds met gespannen aandacht
naar U ‘geluisterd’ heb. Slechts twee menschen hebben in mijn leven groote
beteekenis gehad, n.l. Wyndham Lewis in Engeland en de auteur van ‘Politicus
zonder Partij’ in Holland. Beiden waren voor mij ‘eye-openers’ in de beste zin van
dat woord. U te vervelen met wat vlotte lofredenen kan ik niet, doch te beweren dat
ik Uw werk altijd met plezier (gemak) gelezen heb zou mijn intelligentie (de
parasiteerende soort) te veel aaien.
De bizondere waarde van Uw persoonlijkheid laat zich voor mij het beste samen
vatten in een paar zinnen van Shakespeare's Winter Tale (vergeef me de ‘rest van
een slecht intellectueel geweten’):
‘He is all my exercise, my mirth, my matter:
Now my sworn friend, and then mine enemy;
My parasite, my soldier, statesman, all...
and cures in me
thoughts that would (otherwise) thick my blood’

Hierbij gaat het laatste boek van Wyndham Lewis, de schilder.
Het bevat herdrukken van uitverkochte pamphlets met introductie die het geheel
up to date brengen.
Ik twijfel er niet aan of U zult er belangwekkende dingen in vinden, vooral in
Caliph's Design. Ik hoop dat U dit exemplaar van mij wilt aannemen; aangezien het
in mijn geval, de enige manier is om U een pleziertje te doen.
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Eigenlijk onnoodig te zeggen dat bovengenoemde geruchten mij alarmeerden tot
dit epistel, dat ik U allang had willen schrijven.
Met m'n beste wenschen voor uw onvermoeibaar werkend brein, teeken ik,
met de meeste hoogachting
P. v.d. Kruk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Reinold
Kuipers
Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers
Den Haag, 6 maart 1934
aant.

t.B. Pomonaplein 22 den Haag
6 Maart 1934
Aan den WelEd. Heer
Reinold Kuipers
Korreweg 90a
Groningen
Zeer geachte Heer,
Hierbij stuur ik U de aan Forum ingezonden verzen weer terug.
Namens de redactie moet ik U mededeelen, dat zij weliswaar besloten heeft deze
verzen niet op te nemen, maar dat zij wel degelijk eenige goede kwaliteiten in Uw
werk heeft meenen op te merken.
Zij hoopt dus, dat U tezijner tijd ander werk zult willen inzenden.
Namens de redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers
Den Haag, 27 juli 1934
aant.

Secretariaat: Pomonaplein 22 Den Haag
27 Juli 1934
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Aan den Heer
Reinold Kuipers
Korreweg 90a
Groningen.
Zeer geachte Heer,
Hierbij deel ik U mede, dat van de door U ingezonden gedichten de volgende drie
geplaatst kunnen worden:
‘Mijn schedel’, ‘De oude man spreekt’, ‘Stad bij avond’.
De overige verzen stuur ik U hierbij dus terug.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 Den Haag
30 October 1935
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten zend ik dus Uwe verzen weer terug.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Albert Kuyle
Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 15 november 1927
aant.

15 November 27.
Menno ter Braak
Den Texstraat 31B
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AMSTERDAM
Amice,
Je brief betreffende Nu en De Vrije Bladen en De Gemeenschap met zeer veel
interesse gelezen. Wat die voorstellen van jou betreft... je weet natuurlijk evengoed
als ik dat zoon samensmelting, alle zakelijke moeilijkheden een oogenblikje
daargelaten niet zoo erg makkelijk zou zijn. Ik vrees dat daar heel serieus over zou
gepraat moeten worden en dat er alleen waarborg voor het wegblijven van
verschrikkelijke keet zou te vinden zijn in een op alle gebeurlijkheden berekend
contract. Ik zal echter met enorm veel belangstelling het vervolg van je werkzaamheid
in deze richting vernemen.
Wat de uitgave van je film-essays betreft: in principe, ik zei dat meen ik, reeds,
zijn wij tot deze uitgave bereid. Maar... Er is een belangrijk aantal lien dat het reeds
WEET. Die hebben buitenlandsche boekjes en genoeg pedanterie. Een ander gedeelte
interesseert zich niet. De aspirant-koopers zitten natuurlijk in de filmliga. Best. Maar
dan zou jij ook mee moeten werken om deze koopers te recruteeren. Joris Ivens moet
dan maar eens een origineele te projecteeren reclame bedenken, die op alle
afdeelingsavonden kan worden vertoond. Dat mag de Liga toch voor zoon eminente
kracht als jij bent wel doen!
Begin nu met me de bundel te sturen, want ik bezit lang niet alle copie die je noemt,
en heb ook niet alles gelezen. Schrijf ook welke illustraties je er in zou willen zien,
en waar de cliches daar voor kunnen gevonden worden. Veel plaatjes maakt zoon
boek aantrekkelijk, maar als je deze cliches moet laten maken is er geen sprake van
een fatsoenlijke exploitatie. Honderd gulden cliches is werkelijk niets. Je zou ze dus
moeten aanwijzen waar ik ze kan vinden en ik zal dan trachten ze te leenen. Voor
die uit Filmliga zal dit geen bezwaar zijn, en misschien staan er ook goede in buiten
en binnenlandsche filmtijdschriften.
Schrijf me hier even over, of spreek een goed uur af voor een onderhoud in een
Amsterdamsche kroeg, maar dan smiddags tusschen twee en vijf.
Titel zou zeker Hollandsch moeten zijn en zeer pakkend.
je Albert Kuyle
dir. v.d. uitg. De Gemeenschap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Utrecht, 19 november 1927
aant.
aant.

Zaterdag 19 Nov. '27
Amice,
Gaarne Maandagmiddag 2 uur in Amsterdam. Breng behalve copie ook illustratie
materiaal mee voor zoover mogelijk.
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Tot kijk
uw L.M.A. Kuitenbrouwer
dir.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 29 november 1927
aant.

29 November 27.
Menno ter Braak
EIBERGEN
Amice,
Bedankt voor je uitvoerige brief, waarop ik zeer kort moet antwoorden, midden
in drukke zaken gezeten zijnde:
Werk verder voor cliches, maak echter geen definitieve afspraken voor huur etc.
boven mijn tarief dan na mijn toestemming.
Ivens kan wat mij betreft reclamefilmpje maken, mits jij er in toestemt, dat deze
vijftig gulden kosten van jouw honorarium worden afgetrokken. Zie dit niet als een
of andere schurkenstreek, maar deze buitengewone reclame mag ik niet op
exploitatierekening boek schuiven, op gevaar dan er een groote strop van te maken.
Wat andere reclamefilm betreft na goedkeuring directie zal ik verder met Ivens
overleggen.
Zoek naar titel. Loof een doos Abdullahs uit onder je vrienden.
Contract ligt bij.
Ik schreef Nypels, en deze zal gaarne verder rechtstreeks met jou correspondeeren.
Adres hieronder. Kun jij alles verder opknappen? Ik meen te weten dat N. liever
zaken verder met jou dan met v.V. af zal doen. Blijft onder ons. Ik heb verder geen
tijd meer me daar mee te bemoeien. Nypels kan je erg prettig mee samen werken.
Contract in duplo terug
Veel groeten van
De Gemeenschap Uitgevers Utrecht,
Albert Kuyle,
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 19 december 1927
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aant.

19 December 1927
MENNO TER BRAAK EIBERGEN
Amice,
ik hoop niet, dat ik je te lang liet wachten. het is razend druk. Vergun me daarom
kort te zijn. Moholy (langen) is duur met zijn cliches. We gaan echter op de aanbieding
in, maar geven eerst later precies op welke cliches. Ik merk je op dat een autotypie
hier maximaal vier cent per vierkante cM. kost en dat als ze de fotos willen leenen,
we goedkooper zelf de cliches kunnen maken. Cinema Militans ontvangen. van
Ravesteijn werkt reeds aan de ausstattung. Fusie Vr. Bl. en De G. was om
verschillende redenen onmogelijk, maar antiNu pamflet verschijnt 20 Januari. Copie,
hoe feller, hoe meer, hoe liever, voor 10 Januari bij Lichtveld Abcoude, welke het
ding samensmelt. Contract bleef liggen omdat mededirecteur ziek was en niet teekenen
kon. Direct nadat deze zijn poot heeft gezet, gaat het je toe. Scjrijg me over een en
ander als je wilt, of voor Kerstmis, of na 2 Januari. In tusschentijd ben ik in
Buitenland.
Veel goeds en groeten van
Albert Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 7 februari 1928
aant.
aant.

Utrecht, 7/2/28
Menno ter Braak
EIBERGEN
Amice,
wat van Wessem jou heeft gezegd, weet ik nu nog niet precies, maar doet overigens
weinig ter zake. Ik had gisteravond een conferentie met Mr. Kropman, welke mij
mededeelde, dat het welslagen van de procedure op het moment alleen afhangt van
de vraag, of jij de navolgende vraag in ontkennende of in bevestigende zin zult
beantwoorden.
Heeft de firma van Looy van jou ooit eenigerlei toestemming ontvangen om de
overdruk van je artikel in de handel te brengen? Heeft deze firma door haar houding,
je dit voornemen kenbaar gemaakt, en heb je verzuimd daartegen bezwaar te maken?
Was jou iets bekend van een afspraak dat de opbrengst van de verkoop van deze
overdrukken aan de Branding zou moeten dienen om achterstallige honoraria van
De Vrije Bladen te betalen? Heeft de firma van Looy jou mondeling, schriftelijk,
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door derden of door haar houding van deze verkoop aan de Branding kennis gegeven?
Heb je bezwaar gemaakt?
Op dit alles wensch ik graag een omgaand gedetailleerd antwoord, nog liever dat
je een dag met mij naar Mr. Kropman zult gaan, om een en ander mondeling te
bespreken. Of ik aan de oplage van twee honderd stuks eenige schade heb, staat
alleen aan mij te beoordeelen, de meening van den heer van Wessem in deze is mij
volmaakt onverschillig. Wanneer jij al de bovenstaande vragen niet in ontkennende
zin kunt beantwoorden, komt de zaak in een heel ander licht, en heb jij contractueel
aan ons copie verkocht, waarop je geen onverdeeld recht had.
Heeft de firma van Looy echter onrechtmatig gehandeld, dan zal ik de procedure
kost wat kost door zetten, om aan deze kinderkamergewoonten in de Hollandsche
uitgeverij, eens een flinke duw te geven.
Graag omgaande eenig bericht.
Je L.M.A. Kuitenbrouwer
dir. v.d.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 14 mei 1928
aant.

Utrecht 14 Mei 1928
Menno ter Braak, letterkundige Amsterdam
Beste,
ik ben heel erg lang kwaad geweest, wat een onzakelijke houding is voor een
koopman. De omstandigheden waren er naar. Van de heele affaire met De Branding,
waarin ik toch absoluut gelijk had, is, omdat jouw verklaring, buiten jouw schuld,
(dat zie ik nu in) niet ontvankelijk was. Er rest thans alleen nog een nota van de
rechtskundige adviseur. Je zult veel op me hebben gevloekt; ik op jou ook. Maar per
slot mag deze zaak niet dood loopen in een jammerlijk geherrie om bijkomstigheden.
Zoo zal Cinema Militans in het jaar 2000 nog niet voor de ramen liggen. Ik wilde
graag dat je mijn excuses aannam voor mijn lange zwijgen en voor de scheldwoorden
die mijn gedesillusioneerd handelaarshoofd voor je heeft uitgedacht. Ik ben weer
begonnen. De omslag is gereed, en zal ik eerstdaags naar Ivens zenden om een
lantarenplaat van te maken die dan op de nog resteerende ligaafdeelingsavonden kan
worden vertoond. Verder begin ik midden in deze week te zetten, en verwacht nu
van jou een gedetailleerde opgave van de illustraties en waar deze te vinden. Als het
noodig is kan ik een middag naar Amsterdam komen.
Schrijf me over een en ander gauw,
voor De Gemeenschap Uitgevers Utrecht,
Albert Kuyle,
directeur
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 10 augustus 1928
aant.
aant.

Utrecht 10 Augustus 1928
Den heer Menno ter Braak letterkundige te Amsterdam
Amice,
naar ik meen heeft Lichtveld je al mondeling over het ellendig lange uitstel van
de Militans uitgave gesproken. Thans ging (hedenmorgen) de copie naar de drukker,
en je zult binnen niet lang het boek in proef krijgen. Lichtveld zal je ook verteld
hebben dat het deel II gaat worden van een nieuwe reeks boeken (essays en critieken)
genaamd DE PRISMAREEKS, waarvan Marsman deel I Het land van Diogenes (de
lamp, bedoel ik), schreef.
Hierbij een lijstje van de copie welke bij den drukker is. Bij een schoonmaak
schijnen een paar nummers filmliga weggesmeten waarin ook nog copie. Ze zijn
voor gewone nummers van ons aangezien en in de prullebak verzeild. Mijn schuldig
geweten zegt me echter dat daar nog copie in stond. Je zult daar makkelijk genoeg
aan kunnen komen. Doe me een genoegen en stuur die per omgaande. Uitgeknipt
alsjeblieft. Die heele nummers brengen verwarring. De lijst van foto's ligt hier naast
me. Kan ik thans aan de verschillende adressen schrijven? En wat doen we nu met
die foto's waarover je nog in dubio was? Laat me direct iets hooren. Ik ben erg blij
dat het nu eindelijk in orde is met de verschijning. Hoe gaan de zaken met de liga?
Hier lijkt me alles dood, ik hoor of zie nooit iets.
Veel groeten,
je Albert Kuyle
[lijstje:]
MENNO TER BRAAK
CINEMA MILITANS (aanwezige copie)
Inhoud:
Iwan Mosjoukine in ‘Le Brasier Ardent’ (filmliga)
Het grensgebied

(getypte c.)

Russische filmcultuur

(getypte c.)

De zin van rhytme en vorm in de film

(drukproef)

Cinema Militans

(Vrije Bladen, gebonden jaargang)

De Moeder

(De Stem)

Potemkin Geheimnisse einre Seele

(i10 I/1)
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Metropolis

(i10 I/2)

Iwan de verschrikkelijke

(i10 I/4)

Filmaesthetiek

(i10 I/5)

Filmaesthetiek

(i10 I/6)

Jazz

(i10 I/7)

Cavalcanti

(i10 I/11)

Is de film een gemeenschapskunst?

filmliga

10 Augustus 1928
afschrift
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 5 september 1928
aant.

Utrecht 5 September 1928
Menno ter Braak, letterkundige te Amsterdam
Amice,
pakje van Clausen en briefkaart van jou ontvangen. De cliches mogen in geen
geval hooger zijn dan 17 of breeder dan 11½ a 12 cM. Dus zijn de langste filmrepen
natuurlijk te lang.
Wat Clausen vraagt voor gebruik... als dit niet meer is dan F.15. toe dan maar. Het
mag natuurlijk een verhuur-prijs van 2 ct. per cM. vierkant niet overschrijden. Dat
zien we wel. Dr. komt niet op de titel. Stuur snel de lijst.
In haast,
je L.M.A. Kuitenbrouwer
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 13 september 1928
aant.

Utrecht 13 September 1928
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Beste,
Een en ander over Cinema Militans:
thans zijn in mijn bezit cliches en foto's voor pag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21,
22, 30, 32.
Ik nam nieuwe opname Emak Bakia, doch heb geen zekerheid of gezonden
filmstrook voor 7, wel de goede is.
Schreef heden aan Muller4L. Zend per expresse copie gedeelte Cavalcanti naar
C.Nypels, Minckelersstraat 3, Maastricht. dit is nog niet gezet.
Schreef eveneens naar Ufa. Drie van de door Clause gezonden cliches zijn te groot.
Als alles geclicheerd en ingeslagen krijg je proeven om even de onderschriften te
controleeren.
Ravesteijn maakt omslag.
Veel groeten,
je
Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 1 oktober 1928
aant.
aant.

Utrecht 1 October 1928
Dr. Menno ter Braak, letterkundige, Eibergen
Beste,
per postpakket gingen proef en copie Cinema Militans aan je af. De proef ziet er
zoo vervelend uit, maar moet natuurlijk nog zijn heele vorm krijgen door mijn nawerk.
De illustratie levert moeilijkheden. Ik heb nu besloten dat er twee vel plaatjes in
komen, d.w.z. 32 pagina's. Nu doe je me een genoegen met me omgaand
gespecificeerd mede te deelen, je definitieve keus, gemaakt uit I10, Filmliga en
Moholy-Nagy, plus eventueel iets uit De Groene. Begrijp dus goed een lijst, meteen
genummerd volgens de volgorde, en bij elke afbeelding waar en in welk tijdschrift
verschenen, met datum en nummer. Schrijf daarna aan de betreffende tijdschriften,
dat ze deze week een verzoek van ons ontvangen, en deel mij de nauwkeurige adressen
van opvraging mede. De lijst die je vroeger eens zond, kan ik niet als definitief
beschouwen, omdat je daarin te groote speling laat. Ik kan dan nog deze week voor
een en ander zorgen. Je zult eens zien wat een aardig boek het gaat worden. Ik werk
aan de omslag, een fotomontage. Als je de kieken uit De Brug, (een geloof ik maar)
die in De G. stond kunt gebruiken, heb ik dat cliche natuurlijk al hier.
Kun je niet titelen als Dr. Menno ter Braak op de kaft en de titelpagina? Beter voor
de verkoop.
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Ik hoor zeker direct iets? Doe nu vlug dit laatste werk, dan ben je ook verder van
alles af. De proeven krijg ik zeker zoo snel als mogelijk in Utrecht terug?
Bij voorbaat van harte dank voor alle last die je met me hebt.
Je vriend,
Albert Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 5 oktober 1928
aant.

Utrecht 5 October 1928
Den heer Menno ter Braak, te Amsterdam
Beste,
oef, wat een werk voor die Cinema Militans heelemaal in kannen en kruiken is.
Op het oogenblik heb ik heel de zaak compleet, behalve nog:
DE FOTO UIT GEHEIMNISSE EINER SEELE
en
HET CLICHE DAT VAN ENSCHEDE MOET KOMEN.
Ik weet niet in hoeverre jij deze beide menschen nog kunt bestoken. Voor Potemkin
nam ik een foto uit Russische FilmKunst waarvan ik de bron zal vermelden. Voor
Hirschfeld-Mack die welke je aanwees uit de Bauhausbucher.
Je krijgt deze allen nog even in proef, waarna we het boekje afdrukken. Om de
eenigszins tamme omslag wat knallender te maken draai ik er een wrapper van
filmfragmenten omheen.
Bel de UFA even op, ja? En wees oprecht gegroet, van
voor De Gemeenschap
L.M.A. Kuitenbrouwer
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 9 oktober 1928
aant.

Utrecht 9 October 1928
Dr. Menno ter Braak, den Texstraat 31B Amsterdam
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Beste,
Tegelijk met de jouwe ontving ik hedenmorgen inliggende brief. Het is wel een
toer om dat boek klaar te krijgen, he? Misschien wil jij nog eens bij Clausen zien.
Ik hoor dan graag snel hoe of wat.
Een revisie krijg je nog. Je zult er zeker mee instemmen dat de 32 pagina's foto's
achter de tekst volgen. Het door het boek heen verspreiden ervan kost veel en veel
meer, en werkt wel een beetje verwarrend.
De definitieve uiterlijke schijn? Het ziet er ‘keurig’ uit. Niet knallend modern.
Maar voor de etalage werkt van Ravesteijn aan een wrapper die het wel ‘doen’ zal.
Met hartl. groeten,
voor De Gemeenschap Uitgevers Utrecht,
Louis M.A. Kuitenbrouwer
directeur
met 1 bijlage, welke gaarne na gebruik retour aan De Gemeenschap.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 15 november 1928
aant.

Utrecht 15 November 1928
Dr. Menno ter Braak, den Texstraat 31B, Amsterdam
Beste,
inliggend copie voor circulaire Filmliga. Ik verwacht snel proef. Mocht je een of
andere zinsnede willen veranderen, ga je gang, mits je niet zakelijk gedeelte wijzigt.
Laat Clausen er een pakkend modern ding van maken, ik heb het te druk om een
ontwerp bij te doen, maar knutselen jullie samen een traraboem-stuk in elkaar. Niet
te duur, zeg hem dat.
Behalve de voor Filmliga benoodigde kan hij me bij de proef prijsopgave zenden
voor 3000 overdrukken, waaruit dan blauw gelijnde gedeelte vervalt.
Je zult over boek heel tevreden zijn. Ook de omslag welke S.v.R. toch nog maakte
is heel goed. Wansink bindt het.
Het beroerde feit dat Nypels ernstig ziek is geworden maakt dat het ‘afwerken’
langer dan ik verwachtte gaat duren.
Veel groeten. Zeg, ik hoorde over een boek van jou, het ‘Carnaval der Burgers’.
Je zult toch niet ‘De Gemeenschap’ passeeren bij de onder dak brenging, he?
Je vriend,
L.M.A. Kuitenbrouwer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 30 januari 1929
aant.

Utrecht 30 Januari 1929
Dr. Menno ter Braak, den Texstraat 31, Amsterdam
Beste,
ik haast me je te overtuigen dat er van kwartaalsverlamming of andere storingen
geen sprake is. Alleen van een schijnbaar noodlot dat mij en jouw boekje achtervolgt.
Reeds de eerste maal werden aan Jordaan en de Graaff exemplaren verzonden. Voor
de tweede maal werd aan de Graaff in een postpakket dat hij toch diende te ontvangen
een exemplaar ingesloten. Door mij eigenhandig zoodat ik zekerheid heb dat hierbij
elke vergissing en ieder verzuim is uitgesloten. Doe me nu een genoegen en vraag
aan beiden even persoonlijk of ze thans in het bezit van een recensieexemplaar zijn.
Dat je de vijf bestelde exemplaren niet ontving was een van die liederlijke
administratie verzuimen, die me een gedeelte van mijn gezondheid en vrijwel geheel
de deugd van de christelijke berusting kosten.
Je ontvangt er heden zes, waarvan vijf berekend, met verzoek, mocht Jordaan nog
geen exemplaar hebben, hem er eigenhandig een te geven. Wanneer je overigens de
verkoop op een of andere manier kunt bevorderen, doe het vooral. Want zoo
schitterend gaat het niet of ik kan heusch nog wel bestellingen gebruiken.
Ik hoop dat je hiermede tevreden bent gesteld. Ik hoop van harte weer eens op een
ontmoeting.
Intusschen alle groeten en wenschen,
van Albert Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 11 april 1929
aant.
aant.

Utrecht 11.4.29.
Beste Menno,
hierbij, hopelijk nog op tijd, mijn bezwaarschrift. Ik stierf van het werk en kon
niet eerder klaar zijn. Me dunkt dat de inhoud genoeg is om een dagbladoorlog te
ontketenen.
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Publiceer het precies in deze vorm. Ethische uitgravingen van de kwestie coupeerde
ik. Als mijn tijd het toelaat wil ik graag het probleem ook nog eens van de
zuiver-secretarische kant bezien. Schrijf me even.
Je Albert Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Utrecht, 24 april 1929
aant.
aant.

24.4.29.
Beste,
je zult me heel erg verplichten met nu eindelijk eenig antwoord. Iemand vertelde
me gisteren dat de Filmliga is verschenen zonder mijn artikeltje. Waarom? Als je
het te beroerd vond of te weinig beteekenend had je me dat toch wel even kunnen
schrijven.
Laat me even iets hooren,
je Albert Kuyle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 18 februari 1931
aant.

Utrecht 18 Februari 1931
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
WelEdelZeergeleerde Heer,
door omstandigheden van zeer uiteenloopenden aard bleef tot op heden Uw brief
d.d. 8 November 1930 zonder gevolg. Intusschen hebben belangrijke wijzigingen in
onze firma plaats gegrepen. Wijzigingen van een dusdanig ingrijpende aard dat een
zekere rechtmatige ontevredenheid welke misschien ook bij U ten opzichte van onze
firma bestond, naar wij durven aannemen spoedig zal verdwijnen. Wij hopen dan
ook van harte dat U in het vervolg onze firma wederom met een groot vertrouwen
tegenover zult willen staan, en onze eventueele uitgeversdiensten zult willen gebruik
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maken. Inliggend gelieve U aan te treffen een afrekening van Uw boek CINEMA
MILITANS over het tijdvak 31 Juni 1930 tot 31 December van hetzelfde jaar. Nadat
wij het duplicaat geteekend hebben retour ontvangen zullen wij U het saldo ten Uwen
gunste (saldo 31 Dec. 1930 ad Fl.5.25 en Fl.10.00 van honor. bon nr. 125) ad Fl.15.25
voor of 15 Maart a.s. overmaken.
Inmiddels geven wij U de verzekering van onze bijzondere hoogachting, de
gemeenschap-uitgevers utrecht,
L.M.A. Kuitenbrouwer
met 2 bijlagen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jo Landheer
Jo Landheer
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 22 februari 1934
aant.

Rotterdam, 22 Febr. 1934.
Walenburgerweg 51
Zeer geachte Heer ter Braak
Hierbij zend ik u een klein gedicht bij den dood van koning Albert. Daar ‘Forum’
ook veel in België gelezen wordt, kunt u het misschien gebruiken.
Met de meeste hoogachting,
Uw
Jo Landheer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jef Last
Menno ter Braak
aan
Jef Last (Amsterdam)
Den Haag, 21 december 1934
aant.

21 Dec. 1934
Secretariaat
Pomonaplein 22 den Haag
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Amice,
Hierbij zend ik je het stukje over het congres terug. Het lijkt de meerderheid van
de redactie teveel verslag en te weinig samenhangend eigen werk, wat op zichzelf
natuurlijk nog geen bezwaar hoeft te zijn, maar, gegeven onze zeer geringe ruimte,
voor ons wel een bezwaar is om tot plaatsing over te gaan.
Bedankt voor je introductie van Harry Domela. Ook op mij maakte de man wel
een geschikte indruk, maar ik kan mij toch niet recht voorstellen wat hij eigenlijk
wilde zonder een letter van dat boek geschreven te hebben. Veel troost heb ik hem
niet kunnen geven. Als hij het manuscript had gehad was het wat anders geweest.
Ik zou werkelijk graag eens iets van je willen plaatsen in Forum, maar ik vrees,
dat onze smaken op het beslissende punt altijd tamelijk ver uiteen zullen loopen.
Met vr.gr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Jef Last
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 juli 1935
aant.

27 Juli 35
Egelantierstraat 180 III
Amsterdam C.
Waarde ter Braak.
Mag ik nog eens informeeren naar het lot van mijn Marokaansche gedichten. Toen
ik in Parijs was hoorde ik dat ze bij Vestdijk waren, daarna niets meer. Het is voor
mij niet enkel een litteraire maar ook een financieele kwestie dat ik ze onderbreng.
Je kunt je niet indenken wat het betekent van dag tot dag te moeten denken hoe je
morgen zult leven. Ik had dus ook gehoopt op een mogelijk voorschot van Forum.
Schrijf mij in ieder geval even hoe het er mee staat. Dank voor de Vaderlanden, ik
had er geen meer. Politicus zonder partij gelezen, voor het eerste deel ben ik
waarschijnlijk te weinig intelligent, over het tweede zou ik je wel eens willen spreken.
Beste groeten,
Jef Last
p.s. Heb je de elegante aanval van de Jong aan mijn adres gelezen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jef Last (Amsterdam)
Den Haag, 30 oktober 1935
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aant.

30 October 1935
Pomonaplein 22 den Haag
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.
De redactie hoopt, dat U door deze late terugzending geen schade zult ondervinden,
maar de onzekere positie waarin Forum de laatste maanden verkeerde, noopte haar
de bijdrage nog vast te houden. De laatste nummers zijn nu echter zoo overbelast,
dat geen nieuwe bijdragen meer kunnen worden geplaatst.
Ingesloten zend ik U dus Uw gedichten weer terug
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ben Ledeboer
Ben Ledeboer
aan
Menno ter Braak
Kiental, 11 juli 1928
aant.
aant.

Kiental 11 Juli 1928
B.M.
Hartelijk gelukgewenscht met je groot promotiesucces! 't Doet me buitengewoon
veel genoegen, dat je dit hebt kunnen bereiken. Moge zich mede daardoor misschien
andere perspectieven openen dan het leeraarsambt, wat, naar ik meen, niet je volle
liefde geniet. Heb je al definitieve plannen gemaakt of neem je voorloopig een wel
verdiende vacantie? Ik dank je voor het toezenden van je boek, hetwelk een eereplaats
in mijn boekenkast zal ten deel vallen. Tot mijn groote spijt kon ik niet ter promotie
aanwezig zijn, daar ik sedert een maand in Zwitserland vertoef. Zooals je misschien
hoorde ben ik sedert een jaar aan de sukkel, wat, gezien het feit dat ik net met nieuw
werk was begonnen, vrij onaangenaam is. 'k Zal je niet vermoeien met het lijstje van
kwalen die ik achtereenvolgens mocht doormaken; het resultaat was dat ik in April
voor de 2e maal het werk moest staken en nu in Zwitserland probeer bij te komen.
Zulks lukt, doch slechts langzaam. Toch hoop ik, zoo eenigszins mogelijk, 1 Aug
weer te beginnen, daar ik anders wel verplicht ben ontslag te nemen (ik ben zoowat
7 maanden ziek geweest en 3 in dienst!). Nu zou dit niet zoo heel erg zijn, want er
is de laatste tijd in onze ‘branche’ nogal werk te krijgen, maar 't bevalt me daar goed
en 't kan met de werkgelegenheid ook wel plotseling minder worden.
't Is hier overigens zeer wel uittehouden. Groet s.v.p. je ouders van mij.
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Hart. groeten,
Je Ben L.
p.s. 't Zou me verheugen je binnen niet al te langen tijd weer eens te spreken. Als ik
weer terug ben schrijf ik je daarover nog eens nader. Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Margaretha
Droogleever Fortuyn-Leenmans (=Vasalis)
Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans aan
Menno ter Braak
30 juni 1939
aant.
aant.

30.6.’39.
Vossiusstraat 11 3h.
Zeer geachte mijnheer ter Braak,
Het is al 14 dagen geleden, dat u me de gedichten van Gomperts gaf, en ik heb ze
direct dezelfde avond en vervolgens elke dag tot Maandag toe gelezen.
Ik vind het moeilijk om verzen te beoordeelen, ik kan alleen maar constateeren
bij mezelf of ze me aangenaam aandoen of niet. Eigenlijk was ik erg verrukt van
deze. De eerste paar waren denk ik nog iets te jong om zeer pregnant te zijn, maar
nrs 10, 12, 14, 18, 22 en 24 heb ik met bijzonder plezier gelezen. Ze hebben geen
van alle ook maar iets banaals of sentimenteels. Sommigen hebben een haast
ouderwetsche zwierigheid, zoals ‘Laat ons op de lenteheuvel’. Ze doen af & toe aan
Hooft denken. (dat is toch, hoop ik, Hooft die heeft geschreven: Amaril, de deken
zacht van de nacht, met zijn blauwe wolkenbuien etc.) Het vers ‘fin de siècle’ wekt
alle sensaties van een schilderij van Renoir op. Maar - nog afgezien van de verzen
in hun geheel, zijn er af & toe zulke voortreffelijke woorden en doet de geheele toon
me zoo goed, dat ik geheel uw enthousiasme kan deelen. Nergens krijgt men hier
het onaangename gevoel, dat deze dichter zich op russische wijze verdoemd en door
God uitverkoren acht. Enfin ik zou er denk ik beter over kunnen praten dan schrijven.
Ik vind ze goed. En mijn afkeer van Hoornik c.s. is er door toegenomen, hoewel de
goede man het niet verdient. − Door uw gesprek en door het feit, dat u niet
verontwaardigd was over mijn plotselinge terugtocht uit de Vrije Bladen, ofschoon
het u zeer inconvenieerde ben ik ongeloofelijk opgelucht, en ik kan weer vruchtbaar
luieren en literaire luchtkasteelen bouwen waarvan ik dan zelfs de ruïnes bemin.
Hebt u mijn vader al eens opgebeld, of hebt u het nog te druk.
Met vriendelijke groeten
M. M. Dr.Fortuyn-Leenmans
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Hij heeft, lijkt me, meer talent dan Hoornik en meer distinctie dan Lehmann, ofschoon
achter de verzen van de laatste misschien meer ‘druk’ en spanning zit.
Origineel: particuliere collectie

Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans aan
Menno ter Braak
11 februari 1940
aant.
aant.

11-2-40
Zeer geachte mijnheer ter Braak,
Ter elfder ure stuur ik u het manuscript van mijn verhaal toe en ik maak wel zeer
mijn excuses, dat ik het nu pas doe. ‘Die Emmy’ heeft n.l. eerst de correctie
aangebracht zoodat ik dit pas laat terug kreeg en waarschijnlijk heb ik er wel tegen
opgezien u dit te sturen.
Mag ik u eens vragen of de Vrije Bladen nog bestaan? Ik heb op 't oogenblik wat
meer tijd omdat ik niet meer op het ziekenhuis werk. In Mei gaan we - Hitler volente
- toch voor een jaar naar America, zooals het oorspronkelijk plan was, het is mijn
illusie vòòr die tijd nog iets op literair gebied te kunnen produceeren.
Maakt u het goed? Bent u aan een roman bezig, of is dat een onbescheiden vraag?
Vader volgt op 't oogenblik de colleges die Huizinga 's Zaterdagsmiddags geeft
voor leeraren en andere afgestudeerden hetgeen mij een aardige uitstalling lijkt.
Met het manuscript heb ik geen haast. Het lucht me op als het uit huis is en
bovendien is de boekenweek er al haast.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting
M. Droogleever Fortuyn-Leenmans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans
25 februari 1940
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 25 Feb. 1940
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Kraaienlaan 36
Zeer geachte Mevrouw D.F.
Beter laat dan nooit! Want ik ben enthousiast over uw verhaal! Hoe is het mogelijk,
vraag ik mij haast af, dat iemand zelf aan de qualiteiten daarvan twijfelt, wanneer
die zo evident zijn! Ik heb alleen spijt als haren op mijn hoofd (dat is gelukkig letterlijk
genomen nog heel wat), dat ik dit onweer niet in de Vrije Bladen mocht laten
rommelen, maar de force majeure heb ik volledig erkend en ik doe dat nog.
Poëzie heeft voor mij (dat zal zeker een gevolg zijn van mijn instelling op de
poëzie in het algemeen) altijd nog een bijsmaak van het voorloopige, ‘am Rande
geschrieben’; zelfs als poëzie mij zoo direct overtuigt als de Uwe destijds, denk ik
altijd: eerst proza zien en dan oordeelen. Nu, uw proza overtreft alles, wat ik na uw
poëzie had verwacht. Ik herinner mij niet iets van dezen aard gelezen te hebben sinds
Slauerhoffs verhalen en het beste van Elsschot ( ‘De Verlossing’ b.v.), waardoor ik
zoo getroffen werd. Ja, nog één ding, dat als zoodanig in de Ned. Letteren ook
‘vereinzelt dasteht’: ‘Mijn zuster de Negerin’ van Cola Debrot. Kent U dat? Het doet
wat sfeer en psychologie betreft enigszins aan uw verhaal denken, maar ik zie achter
uw werk nog veel meer perspectief. Lieve hemel, ieder personage in dit korte stuk
heeft afzonderlijk meer om het lijf dan b.v.een heele roman van Jeanne van
Schaik-Willing (die op zichzelf onder de dames toch lang geen gek figuur slaat). Ik
zie maar één vergelijkingspunt: Slauerhoff, tenminste binnen onze grenzen. Die
combinatie van psychologie en poëzie had hij ook; maar U is in geen enkel opzicht
zijn mindere; integendeel, hij heeft heel wat proza geschreven dat als geheel bij
‘Onweer’ niet zou halen. ‘Zij reden langs een moeras, waar duizenden gele vogeltjes
kookten en ziedden’: dat is voor mijn gevoel schrijven, maar deze prachtige natuur
spiegelt zich ook in de psychologie. Overvloed met een minimum aan
uitdrukkingsmiddelen: dat blijft tóch altijd het criterium van goed schrijven, niets
anders overtuigt mij.
Na dit gelezen te hebben, voel ik mij meer dan ooit gerechtigd om serieus pressie
op U uit te oefenen. Van de maan gezien, is het natuurlijk onbelangrijk, of u publiceert
of niet, dat geef ik bij voorbaat toe. Maar aangenomen, dat het publiceeren van goede
(en dus a fortiori van superieure) dingen enkele menschen een gevoel geeft van
zelfrechtvaardiging en daarom niet overbodig is: dan moet U vooral publiceren en
zich niet door bij-overwegingen laten weerhouden. Er zijn maar heel weinig auteurs
in Nederland, van wie ik dat zonder eenige restrictie zou zeggen; bij de meesten heeft
men den indruk, dat zij, ook al zijn zij talentvol, toch wel gemist zouden kunnen
worden. Alleen U en Gomperts zijn eigenlijk de menschen van uw generatie, waarvoor
ik volle 100 procent in zou willen staan; ik bedoel in dit geval: als schrijver, het
menschelijke is daarbij al verondersteld. Nu ben ik misschien niet de man om te
‘bezielen’, omdat ik zelf te sceptisch sta tegenover het litteratuurbedrijf om, op zijn
greshoffsch, op de ‘talentenjacht’ te gaan. Ik voel niets voor ‘aanmoediging’: maar
ik voel voor complotteeren met de weinigen, die ook wat sceptisch staan tegenover
die dingen, door hun te zeggen: ‘Laten wij toch maar publiceeren, als wij geschreven
hebben’. In dit complot, waarin ik Gomperts een beetje heb kunnen betrekken, zou
ik ook U willen betrekken. Als U niet publiceert, wie moet het dan wel doen? Hoornik
soms? Of de Amsterdamsche kleutercynica school? Neen, mevrouw Vasalis, U moet
publiceren, en zij… nou ja, zij ook, maar meer voor de ‘vulling’. Ik zou U haast
willen aansporen om niet te veel tijd aan de medicijnen te besteden, en meer tijd aan
het schrijven, maar ik weet, dat zulke adviezen onzinnig zijn; dit advies teekent dus
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alleen mijn geestesgesteldheid t.o.v. uw zojuist gelezen proza. Bovendien: als man
zijnde kan ik niet beoordelen, hoeveel tijd een baby in beslag neemt, dat is ook nog
een factor… Echter: dit is alles bijzaak. Hoofdzaak is, dat U moet gelooven in Uw
eigen schrijverschap. Een groot woord, maar het kan in enkele gevallen geen kwaad,
dat ‘gelassen anzusprechen’. Iemand, die ‘Onweer’ kan schrijven, kan dingen
schrijven, waarbij zelfs Slauerhoff een kind is: U hebt perspectieven, die bij hem
ontbraken, U hebt met name niet die monomane landerigheid, dat quasi
anti-intellectueele, dat Slauerhoff zoo tekent, en van allerlei anders isoleert.
Inderdaad, de Vrije Bladen bestaan nog. Zoojuist verscheen ‘Catastrofe der
Scholastiek’ van Gomperts, waar mee ik erg in mijn schik ben: in Januari gaven wij
een bundeltje van Lehmann uit (‘Subjectieve Reportage’): een ‘nur’-dichter, een
soort phaenomeen van 19 jaar, maar overigens een wezen, waarvoor ik geen hand
in het vuur zou steken. Hij kan misschien plotseling, à la Rimbaud, uit elkaar ploffen,
of gaga worden. De Vrije Bladen bestaan dus nog, maar ik vrees, dat daaruit nog
niet volgt, dat U mij ook iets stuurt. De ervaring leerde mij, dat U (evenals
ondergeteekende trouwens) wat traag is in de correspondentie. Van Uw moeder
hoorde ik telefonisch, dat U misschien Donderdag in Den Haag bent. In dat geval
hoop ik, dat U mij opbelt, opdat ik U weer eens een mondelinge belofte kan afpersen.
Weliswaar meen ik ’s avonds door de Boekenweek ex officio bezet te zijn, maar ’s
middags ben ik zeker vrij.
Aan een roman ben ik al jaren bezig… in mijn hoofd. Maar ik zou een half jaar
in Zuid-Afrika willen zitten om dat gedachtending op papier te realiseeren. Ik durf
er eerder ook niet goed over te praten, behalve in raadselen.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting
Nog iets anders: een mijner collega’s van ‘Het Vaderland’, Adriaan v.d. Veen (
U hebt misschien iets van zijn proza gelezen?), gaat in Maart ook naar Amerika, hij
blijft in New-York. Ik heb hem aangeraden U te schrijven, want hij zal daar wel
graag een paar menschen hebben, waar hij eenig contact mee heeft. Een heel aardige
jongen, als prozaist m.i. ‘talentvol’ (al behoort hij niet tot degenen met wie ik wil
complotteeren op basis bovengenoemd), en intelligent. Ik hoop, dat U van hem zult
hooren, en dat U hem in New-York zult zien. Dit alles natuurlijk: Hitler volente; die
term duikt letterlijk overal in brieven op, zooals in de middeleeuwen ‘appropinquante
termino mundi’.
m. vr.gr. Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jules de
Leeuwe
Menno ter Braak
aan
Jules de Leeuwe
5 juni 1934
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aant.

secretariaat:
t/B Pomonaplein 22 den Haag
5 Juni 1934.
Den WELEd. Heer
Jules de Leeuwe
Karel du Jardinstr. 47
Amsterdam (Z)
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik Uw ingezonden bijdrage weer terug.
Uiteraard komt Uw artikel voor plaatsing in ‘Forum’ niet in aanmerking.
Misschien kunt u het echter eens probeeren bij de Redactie van de ‘Nieuwe
Taalgids’, dit is wel het tijdschrift, dat voor bijdragen als de uwe, in de eerste plaats
in aanmerking komt.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W.L.M.E. van
Leeuwen
W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Lonneker, 20 juli 1929
aant.

Lonneker (O), 20 Juli 1929
Aan den Weledelen Heer
Mennoter Braak
te E i b e r g e n
Beste Menno,
Eindelijk van harte gelukgewenscht met je verloving; het was een zoo drukke tijd
met examens en V.U.-werk, dat ik schandelijk lang wachtte; ik hoop dat je me dit
niet kwalijk neemt.
We hopen je (of jullie) in de vacantie nog eens hier te zien.
Van den Heer Pelster kreeg ik gunstig bericht over de Liga-avonden; dat is dus
nu in orde.
Intusschen hartelijke groeten, ook van Gerda, ook aan je ouders,
je
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Wim v. L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Lonneker, 11 mei 1930
aant.
aant.

L o n n e k e r (O), 11 Mei 1930
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je ‘Carnaval der Burgers’. Ik heb het onmiddellijk gelezen en
vind 't voortreffelijk, ik heb na ‘Prometheus’ geen beter werk in Nederland gelezen.
Waarschijnlijk wordt dit ook veroorzaakt door het feit dat het mij zoo bijzonder ligt:
het is juist dit probleem wat ook mij voortdurend bezighoudt. Ik zie het nog
noodlottiger, meen ik; ik geloof b.v. niet in je citaat uit Mann, over de twee wegen:
ik schreef enkele maanden geleden eens een paar regels op, waarop ik mijn werk
over het sociaal conflict in de litteratuur wilde bouwen: ‘Er zijn slechts twee wegen
in het leven: de één voert naar zelfmoord, de ander naar bruutheid. God en Beest.
Maar de God in de mensch is ook fatsoenlijk, de Beest ook laf, Zoo is de mensch te
laf voor zelfmoord en te fatsoenlijk voor immoreele bruutheid. Daarom is de mensch
half. Slechts de Heilige kan alleen God zijn, slechts de Held alleen Beest’.
Maar je hebt toch gelijk: de mensch leeft nu eenmaal; een massale zelfvernietiging
is ondenkbaar; dùs krijgen we het carnaval.
Prachtig vind ik de strakke en toch milde wijze waarop je kind, minnaar, geloovige,
gemeenschapsmensch, en dichter hebt geschetst in hun aanleg en in hun noodzakelijke
vermomming.
Ik ben zelden meer zóó door een boek geboeid geweest. Niet uit lust naar kritiek,
maar als vraag meer: had je niet nog een hoofdstuk ‘Het carnaval der wijsgeeren’
kunnen schrijven? Misschien is het waar, dat geloof en wijsbegeerte zoo veel niet
uiteen loopen. Dan nog dit: is het niet beter, als je het boek noemt:Carnaval der
burgers, niet weer het woord burgers, nu in beperkter zin in Hoofdstuk V te gebruiken
als titel, bedoelende: leden van een gemeenschap? Ten eerste geef ik toe, dat je het
ruimere woord burger ook gebruikt als: deel van de levensgemeenschap, maar dat
is toch iets anders dan de beteekenis in Hfst. V; verder geef ik toe, dat ik voor dat
burger in beperkter zin, ook geen wóórd zou weten te bedenken.
(Gemeenschapsmensch is onbruikbaar.) Toch
Hetzelfde is natuurlijk te zeggen van het woord ‘dichter’, maar m.i. in veel sterker
mate. Toch óók hier: de minnaar is immers in jouw betoog, deel van de ‘dichter’ in
de burger: dus is ‘dichter’ weer in ruimere en engere beteekenis naast elkaar gebruikt:
eerst als pool van het ruime burger; ten tweede als scheppend kunstenaar. Toch vind
ik dit niet zoo erg.
Nog een kleinigheid: blz. 257: ‘men moet spreken over de tweede kracht, die men
als kinderlijkheid, liefde, geloof, gemeenschap, schoonheid, een plaats tracht te geven
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in diezelfde wereld van burgers.’ Ik voel iets haperen in die opsomming, daar voor
mijn begrip, de woorden ‘gemeenschap’ en ‘schoonheid’ liever vervangen moesten
worden, door b.v. ‘Verlangen naar...’. Begrijp je wat ik bedoel? ‘Gemeenschap’ vat
jij in de weinig gebruikelijke zin als b.v. ‘Kameraadschap’, terwijl de lezer direct
denkt aan ‘een gemeenschap’ (maatschappij, of vereeniging enz.). Zoo iets voel ik
ook botsen in ‘schoonheid’... Dit alles echter alleen, opdat je merken moge, dat ik
het boek van begin tot eind met ongeloofelijke spanning heb gelezen, Nogmaals
hartelijk dank van ons beiden.
Je Gerda, Wim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 13 mei 1930
aant.

Rotterdam, 13 Mei 1930
B.W.
Zeer hartelijk dank voor je bref. Ik ben erg blij, dat er eenige menschen blijken te
zijn, die het boek voluit waardeeren. Het zal immers bij velen óf op onverschilligheid
óf op instinctief (‘burgerlijk’) verzet stuiten; daarom is ieder bewijs van sympahie
me een bijzonder soulaas.
Je opmerkingen zijn natuurlijk juist, ik had aan enkele dingen, die je noemt, zelf
ook al gedacht, maar je begrijpt, dat het moeilijk is, om, met volhouden van de
gelijkenissentaal, de dubbelzinnigheden geheel te vermijden. Alleen het laatste
hoofdstuk, waarin ik geheel afgerekend had met het onderwerp, bevredigt me dan
ook als formule vrijwel geheel. Voor de rest blijven er telkens nog desiderata.
Alleen: Het Carnaval der Wijsgeeren heb ik opzettelijk niet genomen, omdat het
eigenlijk opgaat in de geloovigen en verder in de Carnavalsmoraal. Er zou anders
zeker een hoofdstuk over te schrijven zijn! Natuurlijk heeft een Hegeliaan mij direct
verweten, dat ik dit carnaval niet apart had behandeld!
Mijn verloving is sedert eenigen tijd verbroken, zoodat ik je waarschijnlijk gauw
wel eens alleen kom opzoeken. Groet ook Gerda hartelijk van mij.
Je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 30 mei 1930
aant.
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Rotterdam, 30 Mei 1930
B.W.
Hartelijk dank voor de toezending van je critiek, die ik met extra pleizier las, omdat
ik eruit zag, hoe volkomen je de strekking van mijn boek hebt begrepen en ook
gedeeld. Ik ben er erg blij mee.
Wat de film ‘Voetbal’ betreft: richt je even tot Theater De Uitkijk, Prinsengracht
452, Amsterdam. Daar is het bureau gevestigd, dat de exploitatie der Ligafilms
bedrijft, en men zal je daar onmiddellijk kunnen zeggen, of de film vrij is. Ik denk
van wel, het seizoen is voorbij.
Zijn jullie tweede Pinksterdag thuis? Ik ben dan in Eibergen; misschien kunnen
we een afspraak maken. Schrijf me daarover nog even, wil je?
m.h.gr., ook aan Gerda,
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 1 oktober 1931
aant.

1 Oct. 1931
B.W.
Hoe gaat het jullie? Ik zag in ‘De Keten’, eenigen tijd geleden, dat Jordaan dit jaar
voor het filmsche zieleheil te Enschede zal zorgen; dus zou het toeval me al eens in
de buurt moeten brengen, om jullie weer te zien.
Ik gaf den uitgever opdracht, je bij verschijnen mijn roman ‘Hampton Court’ toe
te zenden ter bespreking. Beschouw het boek echter niet als recensie-exemplaar;
maar dit is voor mij de eenige manier, om mijn gratis exemplaren tactisch tot een
maximum op te voeren.
Je ‘korte schets’ heb ik dit jaar ingevoerd en ik ben er zeer over tevreden. Voor
het gymnasium is het een uitstekende handleiding ‘Epiek en lyriek’ heeft, helaas
mijn collega overgenomen, bij het noodlot der klasseverdeeling; dus daarvan heb ik
nog geen ervaring.
hart.gr., ook voor Gerda, tt.
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
[Enschede], 7 october 1931
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aant.
aant.

7 October 1931
Beste Menno,
Prettig weer eens wat te hooren. Ja, men wilde dit jaar de cursus van Jordaan;
eenige afwisseling is natuurlijk ook wel noodig. Maar het is inderdaad verduiveld
jammer, dat we jou nu niet meer geregeld hier zien. Ik zit er over te denken, of het
mogelijk, noodig en gewenscht is, je te vragen om op 28 october de film ‘Menschen
am Sonntag’ toe te lichten. Of is dat zonder meer begrijpelijk? Of kan je niet? Het
is een Woensdag, we draaien om 7 en om 9 uur; je zou waarschijnlijk alleen om 9
uur aanwezig kunnen zijn; maar ik vraag me wel af, of het wel te verantwoorden is,
daar we alleen die film draaien en het natuurlijk op een f 45. komt te staan. Maar
laten we anders hopen dat je met Kerstmis in Eibergen bent en je dan eens over kunt
komen.
Ik sluit ‘De Keten’ in, want ik weet niet of je die nog krijgt (bericht dat even, dan
laat ik je het blad in ieder geval geregeld toezenden). Je zult er bij Amerikaansche
litteratuur iets aantreffen over je ‘Afscheid van Domineesland’, wat ik natuurlijk
weer buitengewoon bewonder en waar ik ook van plan ben in de krant nog over te
schrijven. Jij schreef je stuk over Amerika, toch vóór Duhamels Scènes de la vie
future, is het niet? Het was mij toen ik dat las of ik in jouw stuk dezelfde
verontwaardiging las die ik voelde bij het domme geschrijf van Duhamel. Er is nog
veel meer wat ik in je boekje bewonder, maar dat schrijf ik wel in de courant, dan
hoef ik het je geen twee keer te zeggen. Overigens is die uitgever daar in Brussel al
weer net als Leiter, Nijpels en De Gemeenschap en nog een heel enkele, zoo
vriendelijk om geen antwoord te geven als ik toezendig ter recensie vraag. Ik vind
het vrij dom van die lui; ik koop het nu toch wel, maar ik schrijf over dit nu wel,
omdat ik het erg goed vind, maar anders gaf ik er hier in deze stad zeker geen
bekendheid aan. Ik begrijp die enkele, ‘keur-uitgevers’ niet: ze schetteren over de
weinige bekendheid van het goede werk dat zij uitgegeven en weten het niet te
exploiteeren: ik heb nog nooit een van hun uitgaven hier in een boekhandel zien
liggen!
Al vast mijn dank voor de toezegging van je roman. Ik las natuurlijk deelen in De
Stem en De Vrije Bladen en ik ben benieuwd naar het geheel. Eén ding: zeg s.v.p.
tegen Nijgh & V.D. dat ze het boek naar mijn adres zenden (johan van Reesstraat
30, Lonneker), anders komt het op de redactietafel en pikt natuurlijk een der
journalisten het in en dan heb je het niet dadelijk los! Prettig dat de Korte Schets je
goed bevalt; het oordeel van je collega die Epiek en Lyriek gebruikt interesseert mij
ook.
Is Man tegen Man er al? Misschien als jij de uitgever mijn naam noemt, dat ze
dan vlotter worden. Ik zou die reeks standpunten en Getuigenissen in krant en Keten
graag naar voren schuiven, maar al kocht ik ze, dan zou ik toch eerst die boeken
moeten recenseeren, die mij op mijn verzoek wél worden toegezonden! En dat zijn
er verscheidene! Maar Man tegen Man kun jij me wellicht bezorgen.
Inmiddels laat ook Gerda je hartelijk groeten en laten we hopen tot spoedig ziens.
Je
Wim v. L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 15 oktober 1931
aant.

Rotterdam, 15 Oct. 1931
B.W.
Dank voor je brief. Ik hoop, dat je inmiddels ‘Man tegen Man’ en ‘Hampton Court’
ontvangen hebt!
Neen, het is beslist overbodig, een spreker bij ‘Menschen am Sonntag’ te vragen.
Bovendien: ik ben erg blij, dat ik me langzamerhand van de filmlezingen kan
losmaken. (Afgezien dan van het geld, maar dat moet maar op andere manieren
komen). Ik heb het gevoel, dat ik nu andere dingen te vertellen heb. Maar de menschen
in Enschede waren werkelijk altijd allerbeminnelijkst, en de herinnering aan het
genoeglijke zaaltje blijft schoon.
‘De Keten’ ontving ik, en ontvang ik ook geregeld. Je houdt de menschen uitstekend
bij, merk ik. Ik ben zeer benieuwd naar je uitvoeriger artikel over mijn laatste boeken.
Je stuurt me zeker wel een exemplaar van het betreffende nummer?
Ik heb het oordeel van mijn collega van Daalen over ‘Epiek en lyriek’ nog niet
‘ingewonnen’, maar eerlijk gezegd denk ik dat hij mij verwenscht, dat ik het heb
ingevoerd. Hij is n.l. (dit onder ons) een brave, maar uiterst ouderwetsche
schoolmeester. Ik zal je echter bij gelegenheid laten weten, wat hij er precies van
vindt.
E. du Perron, Maurice Roelants en ik beginnen in Januari bij Nijgh & van Ditmar
een nieuw tijdschrift, dat de ‘Vrije Bladen’ zal vervangen, ‘Forum’. Maandelijks 64
pag., pag 4 pag. kunstdruk; dus een zeer behoorlijke omvang. Groot Nederlandsch,
maar met een bepaalde richting, waaromtrent we juist een ‘manifest’ hebben
gecomponeerd.
In het eerste nummer komt o.a. werk van Slauerhoff (nieuwe roman), Marsman,
Hammacher, Scholte, du Perron, Roelants, El. De Roos. Minne en onderget.
Hart. gr., ook voor Gerda,
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Eibergen, 2 september 1932
aant.
aant.

Eibergen, 2 Sept. '30
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B.W. en G.
Het manuscript van mijn roman wordt je door mijn broer hierbij bezorgd. Het is
een doorslag; er ontbreekt een enkele correctie; niet van veel belang echter, zoodat
je op deze tekst wel kunt afgaan. Wil je mij al dit papier aangeteekend terugzenden
(adres: Beukelsdijk 143b, Rotterdam W.)? Zoo mogelijk in de loop van de volgende
week; maar extra haast is niet noodig.
Ook hierbij mijn ‘biografie’ terug, die ik met veel pleizier gelezen heb! Het portret
is natuurlijk voor het slachtoffer zelf altijd ietwat ‘gek’; maar er staat een zeer juiste
opmerking in (‘aanmerkelijk minder ervaren dan de uiterlijke flinkheid deed
vermoeden’), en ook de rest van het bakkes lijkt me niet slecht geraden. - Over je
betoog kan ik niet anders dan gevleid zijn. Je conclusie over het carnaval der
wijsgeeren aanvaard ik gedeeltelijk; ik hoop er op terug te komen in mijn volgend
boek, het thema is te ingewikkeld om eventjes in een briefje af te handelen. ‘Leven
heeft zin’: dat zijn drie woorden, die zoo zwaar zijn, dat ze een Dirk Coster tot
delirium zouden brengen; mij brengen ze voorloopig tot een nieuwe attaque op het
carnaval, nu òòk der wijsgeeren.
Zou je het stuk niet eens aan Coenen (‘Groot Nederland’) zenden? Hij heeft nogal
veel plaats en geen costerlijke vooroordeelen.
Er wordt hiernaast in het gebouw ‘Elim’ een gristelijk onderwijzer met psalmgezang
gehuldigd; dat stoort mij voortdurend, zoodat ik er een eind aan maak. Ik krijg dus
het manuscript met oordeel terug? En van Gerda speciaal ook over mijn vrouwen!!
h.gr. En ik hoop binnen niet al te langen tijd tot ziens
je Menno
<N.B. De jongeman is thans ‘even dertig’...>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Lonneker, 2 mei 1932
aant.
aant.
aant.

Lonneker (O), 2 Mei 1932
Beste Menno,
Prettig even iets te hooren. 't Is merkwaardig, maar eigenlijk ‘ligt’ àlles wat je in
‘Forum’ en ‘Filmliga’ enz. schrijft me precies. Dat zal wel de oorzaak zijn dat ik,
zonder 't eigenlijk te merken, wanneer ik iets over jouw beschouwingen schrijf,
zooals over ‘Forum’ in mijn wekelijksche kronieken, dingen zeg die bij jou weer
aanslaan. Ik heb over jouw totale werk een artikel van 16 foliovellen klaar liggen.
Een fragment er van (over M.t.B. en de film) komt in ‘Leven en Werken’ en zal je
wel zien; dat is maar een bladzij of zes druks. Natuurlijk was 't de redactie als geheel
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weer te omvangrijk. Jammer, want het artikel zit, meen ik, in elkaar geschroefd als
een organisch geheel en had ik graag niet gesplitst. Dat is 't vervelende van voor een
tijdschrift iets te maken: ik ben altijd te lang. Men schijnt een kort opervlakkig stukje
altijd liever te hebben. Waar de rest gepubliceerd zal worden (er zijn trouwens
uitgewerkte herhalingen in van mijn stukken over je essays en over Carnaval en over
Hampton Court in ‘Tubantia’, die je ontving) weet ik nog niet. Eigenlijk publiceer
ik 't liever eerst, vòòr ik 't je laat lezen; dan blijf ik ‘vrij’. 't Beste lijkt me zelf een
stuk, waar ik tracht te beredeneeren, waarom je niet ‘het carnaval der wijsgeren’
schreef! Ik maakte dit artikel in de Kerstvacantie en je zult in 't stuk over jou en de
film lezen, dat ik je toen al afscheid van de film liet nemen. Daarom trof me te meer,
dat je in ‘Filmliga’ werkelijk afscheid nam. Enfin, dat stukje in ‘Leven en Werken’zul
je (ik hoop nu eindelijkt in 't Juni-nr.) zien. Greshoff schreef aan ‘Tubantia’ ook om
de artikelen over hem, jou en DuPerron. Ik zond ze hem en kreeg een alleraardigst
briefje van hem. 't Is merkwaardig, maar doordat ik hier zoo geheel geïsoleerd zit,
doe ik eigenlijk niet anders dan gewoon opschrijven in mijn kronieken, wat ik nu
eenmaal vind; ik heb zelf erg 't land aan die half-mystieke praatjes over ‘kunst’ en
‘creativiteit’ en vind dat ik geen andere plicht heb, dan in voor ‘ieder’ begrijpelijke
woorden mijn meeningen te zeggen. 't Is alleen jammer, dat ik zoo vreeselijk bezet
ben; ieder oogenblik schiet me een idee voor een artikel te binnen, maar ik heb geen
tijd en een maand later weet ik niet eens meer, waarover ik ook weer had willen
schrijven. Lees je ‘Levende talen’ van de Ver. V. Leer. i/d Lev. T.? Daarin heb ik
een speech van Zijderveld beantwoord (April no, rest komt in Juni-nr.) en tegen de
schoolmeesters bij 't litt. onderwijs geageerd. - Ik heb zoo'n zin eens te schrijven
over ‘Vondel in de klas’ en ‘Hooft in de klas’. Daar kon men toch waarachtig wel
eens wat nuchterder en minder kruid-je-roer me-niet-achtig tegenover komen te staan.
En dan ga ik 't hebben over ‘De camera ongeschikt als schoolboek’en over ‘De moord
op Staring’... Alles als ik tijd heb.
‘Negatieve’ en ‘positieve neutraliteit’... ik weet niet meer wààr ik 't geschreven
heb. Maar ik bedoel er iets mee als dit: een volksuniversiteit moet positieve neutraliteit
betrachten, dwz. er moeten èn socialistische ideeën èn anti-social. ideeën èn cristelijke
èn anti-christelijke met evenveel overtuiging te hooren zijn. Ik lees zelf graag
enthousiastelingen van allerlei richting en geloof niet gauw, dat ik zal ‘kiezen’.
‘Verkiezen is het droefst verliezen’ zegt Bloem, meen ik. Dat is dus a+b+c+d+ enz.
Daarom zeg ik positieve neutraliteit. - Ik meen, dat als je een instelling hebt (of een
mensch), die niet christelijk en ook niet anti-christelijk, niet socialistisch en ook niet
anti-socialistisch mag zijn, dat je dan dus van de levens-som S aftrekt a en b en c...
dus S-a-b-c-d- enz... Daarom zeg ik negatieve neutraliteit. De ‘neutrale’ school heeft
er wel iets van. Als je rekent dat ‘Faust’ en ‘Nathan der Weise’ en 't Nieuwe Test.
In 't Grieksch (bij 't onderwerp) werden verboden. Echter is een school-met-richting
('t zij met-de-Bijbel, of met een ander handboek) òòk negatief. Maar niet neutraal.
Negatief-neutraal is dus eigenlijk nog beroerder (als 't kan) dan één richting. 't Is
misschien niet erg ‘zuiver’ gezegd, maar jij snapt 't zoo wel.
Over je film-carrière zou ik nu misschien nog iets meer geschreven hebben. Want
't probleem is zeer interessant: je pelde film-kunst uit tot de absolute film en ik meen:
tot het ‘trillende niets’. En nu zijn met jouw asolute film-ideeën plotseling gaan
strijken zij die het l'art pour l'art (verkeerd) uitleggen als: de ‘inhoud’ doet er niets
toe als de ‘vorm’ maar ‘filmkunst’ is - en nu zitten we weer in de modder. Ik heb
nog in m'n hoofd een artikel ‘Aristoteles en de film’ - die ouwe heer was nog zoo
gek niet! Ik las z'n Poetica nog een door. Als ik maar tijd had - en dan nog: ik vind
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't erg vervelend als je iets schrijft en 't wordt pas een half jaar later gedrukt. Dan is
de grap er net weer af.
De beschouwing over M.t.B. zond ik natuurlijk niet naar ‘Forum’ omdat 't gek is,
in jouw tijdschrift een artikel over jezelf te plaatsen. - Maar als 't blijft liggen, zal ik
't niet publiceeren maar je in de vacantie 't eens laten lezen; want in de gr. vacantie
zullen we je zeker opzoeken of afhalrn.
Komt Démasqué afzonderlijk uit? 't Zal prettig zijn 't eens achter elkaar in z'n
geheel te lezen. Met je ‘Carnaval’ is 't zoo merkwaardig, dat verschillende kennissen
't vreeselijk zwààr vinden en er op moeten zwoegen. Ik las 't de avond dat ik 't kreeg
achter elkaar uit en als ik me goed herinner schreef ik er de volgende avond over; ik
vind 't nog altijd een prachtig werk.
Wat je over Vondel zei heeft ze klaarblijkelijk woedend gemaakt. Ik begrijp dat
waarachtig niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet, (ik bedoel een gewoon mensch,
geen schoolmeester) die Vondel graag las, er werkelijk door ontroerd werd, 't mooi
vond. Ik vàl over de rethoriek bij hem en heb dat ook al wel ‘voorzichtig’ in mijn
‘Korte Schets’ staan ('t is klaarblijkelijk niemand opgevallen!) maar ga er toch eens
meer over zeggen. 't Kan me tenslotte niets schelen of je daarmee je ‘naam’ in gevaar
brengt. Hartelijke groeten van Gerda. Hans is op 't oogenblik aan een rustkuur bezig
en mag voor September niet meer naar school. Gelukkig is 't niet erg en hij gaat er
patent uitzien. Ik hoop, dat we weer eens een flinke lange avond hier kunnen zitten
praten. Tot ziens.
Je Wim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 10 januari 1933
aant.

Rotterdam, 10 Jan. '33
B.W.
Hartelijk dank voor de toezending van je critiek, die mij zeer veel genoegen deed.
Vooral de slotconclusie, want ik ben juist bezig aan zoo'n ‘Carnaval der Wijsgeeren’,
ook al draagt het dien naam niet en is de vorm geheel anders dan die van het
‘Carnaval’. Maar je citaat van Freud is wonderbaarlijk, want ik werk juist aan het
hoofdstuk over Freud voor dat ‘démasqué’! Het heet ‘Nietzsche contra Freud’ en
tracht juist zijn analyse van het zieleleven te weerleggen. De waarde van het denken
blijkt mij niet nihil (waarom niets?), maar nog veel betrekkelijker dan ik in het
‘Carnaval’ dacht. Overigens lijkt je aanhaling uit Kloos over de schoonheid mij juist
een bewijs voor mijn betoog; want opgeschroefder pathetiek laat zich bijna niet
denken. Geloof jij aan dergelijke uitingen? Ik wel, maar niet, dat ze op de schoonheid
slaan!
Ik had jullie vast en zeker in de kerstvacantie willen bezoeken; maar ik zat zoo
vast in mijn nieuwe boek en bovendien was ik nog verscheiden dagen uit de buurt
weg, dat er niets van kwam, wat me erg speet, want in de herfstvacantie zat in in
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Parijs en kon ook niet. En bovendien speet het me nog extra, omdat Gerda haar woord
gebroken heeft en mij niet geschreven heeft over ‘mijn vrouwen’ in Dumay!!
Dacht zij soms, dat ik niet werkelijk meende op haar oordeel in deze materie prijs
te stellen? Ik had juist graag een opinie gehad van een vrouw, die niet tot de
schrijvende garde behoort en wier opvatting mij volkomen betrouwbaar zou
voorkomen. In het laatste gesprek, dat wij hadden, kwam duidelijk genoeg uit, dat
de reden, waarom zij leest, precies dezelfde is, als waarom ik schrijf. Vandaar mijn
oprechte teleurstelling over het uitblijven. Mag ik nog hopen? Of is zij alles weer
vergeten? Dit zou ik haar allerminst kwalijk nemen (ja toch wel 10%).
Hart.gr. voor jullie beiden,
je Menno
N.B. Is de geschiedenis van het ‘boekenlijstje’ in orde gekomen? Ik kon niet nalaten,
eenige wroeging te voelen, toen ik dat alles zoo nuchter in ‘Forum’ zag staan.
Ik heb dit jaar in 6 gymn., ook ‘Natuur en Dichten’ ingevoerd, maar daar kan ik,
eerlijk gezegd, niet mee overweg. ‘Epiek en lyriek’ daarentegen is bijzonder goed,
vooral voor het gymn., en dat handhaaf ik zeker!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 7 februari 1933
aant.
aant.

Beukelsdijk 143 b
7 Febr. 1933
Beste Wim en Gerda
Ik heb nog bepaald het land over mijn schuldeloos aandringen bij Gerda op een
litterair antwoord, nu ik je brief gelezen heb! Nu ik hoor, dat zij al eenigen tijd ziek
is, lijkt het me onwillekeurig, of ik dat had moeten weten en geen grapjes maken
over een gebroken belofte! Wat is litteratuur vergeleken bij gezondheid en ziekte!
Ik hoop, dat de beterschap aan zal houden en in tempo zal versnellen. Lam zijn zulke
dingen zonder vaste diagnose, maar als er vooruitgang is, zal het ergste wel weer
geleden zijn. Heel veel beste wenschen!! De ‘vrouwenquaestie’ laat ik nu voorlopig
maar rusten tot een mondelinge gelegenheid. Alleen vast dit: natuurlijk is er in Marie
een massa Karin! Ik heb dat ook trachten aan te geven door haar onwillekeurige
jaloezie bij haar ontmoeting met de hysterische juffrouw v.d. Wall. Marie is (of
liever: moet volgens mijn bedoelingen zijn) een vrouw, waarin de ironie wel een
‘aangeboren’ eigenschap is (zooals ook in Dumay); maar haar speelt de Karin-kant
parten, zooals Dumay de George-kant. Ik heb dat werkelijk niet zoo bedacht; het
kwam tot mijn eigen verbazing hoe langer hoe meer zoo uit.
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Mijzelf bekruipt steeds meer de afkeer van alles wat op het kunstproduct litteratuur
lijkt; ik lees tegenwoordig minder dan een gemiddelde arbeider van de A.J.C., denk
ik, alle neiging om nog boeken te lezen en ze dan weer snel te vergeten, ontbreekt
mij tegenwoordig; Fabricius of Alie Smeding, lood om oud-ijzer; ik mis er het wezen
Fabr. of Smeding zelf in. Het boek, waar ik aan werk, mag geen litteratuur meer zijn,
geen onderdeel althans van de kuntsproductie. Ik heb een hoofdstuk aan mijn hond
opgedragen, zonder eenige coquetterie. Mijn vraag is nu: waarvoor dient de omweg
‘geest’ toch, als er zooveel directe middelen zijn om met de enkele menschen, waarom
je iets geeft, in contact te komen? Moet ik van een zekere ‘Liz’ lezen, om te weten,
dat Alie Smeding een ware hysterica is? Ik heb haar een half uur hier in mijn kamer
gezien, gehoord (en ik had haast gezegd: geroken, maar zij was niet geparfumeerd),
ça suffit. Je hebt haar, vind ik, ondanks je vele reserves, nog te goed behandeld, door
b.v. niet te wijzen op die stijve marionetten van bijfiguren, die in het boek opduiken.
(De heer Kan b.v., ‘auteur’), ander voorbeeld: Jo Otten. Ik dineer iedere Dinsdag
met dien man, [woord onleesbaar] is een beste, geschikte vent, maar geloof me, zijn
heele ‘Bed en Wereld’ is een (onbewuste) comedie volgens procédé's. Hij maakt zich
al die humorlooze tragiek wijs; zijn ware ambitie is heusch het secretariaat van de
Ned. Filmliga. Ook hier dus is de communicatie aan een eettafel doorzichtiger dan
een litterair werk; het werk is eenvoudig een geacteerde misleiding, een
ijdelheidstheater. Overigens onderschrijf ik je critiek wel, maar ik zie veel meer de
relatieve waardeloosheid van het heele geschrift. Ik wil graag geregeld je stukken
in Tub. Lezen!
Over het boekenlijstje graag nog eens nader. Ik vond die juffrouw Hartog altijd
erg sympathiek en het zou mij erg spijten als ik haar ongewild eenige
onaangenaamheid had berokkend.
Wolters heeft mij geen presentex. Van de ‘Korte schets’ [2e] druk gezonden! Kun
je het mij laten toekomen? Ik gebruik het boek met veel pleizier en houd het dus ook
graag bij.
Met de ‘schoonheid’ ben ik het nog niet geheel met je eens; ik geloof n.l., dat de
(ook jonge) Tachtigers er wel iets anders mee bedoeld hebben, iets meer ‘artistieks’
dan ik, maar ook daarover eens later.
Voorloopig mijn hartelijke wenschen voor Gerda's beterschap en h.gr. voor jullie
beiden van
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Rotterdam, 15 juni 1933
aant.
aant.

R'dam, 15 Juni '33
Beste Wim
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Zeer hartelijk dank voor je levensteekenen, die ik met genoegen gelezen heb; hier
en daar met je (mij soms te objectieve) standpunt oneens, maar nergens zoo, dat ik
het volkomen anders zou willen. In het algemeen zou ik waarschijnlijk over alles
25% vijandiger schrijven; ook een quaestie van temperament overigens! In het
bijzonder heb ik verheugd in je aanteekening over mijn collega van Daalen. Ik hoop,
dat hij het leest, want ik heb hem er zelf niets van gezegd, omdat hij mijn collega is
en het meeste pleizier zou hebben, als ik er nota van nam. Het is overigens een zeer
brave, rechtschapen schoolmeester, met een geheel uitwendige liefde voor Vondel.
Cats zou hem beter liggen, maar dat coiffeert niet genoeg. Hij heeft heftig het land
aan je ‘Schets’, die hij weg wil werken, vooral omdat je tegenover schooljongens...
critiek op Justus van Effen uitoefent! - Ik ben blij, dat je ‘Het Verboden Rijk’ had
willen bekronen; maar gisteren is er al weer eens een bloemlezing bekroond, met
een pracht van een ‘toelichting’.
Ik ben niet zoo trouwelooos, als ik me gedurende het laatste half jaar heb
voorgedaan; voortdurend had ik plan jullie te bezoeken en voortdurend kwam er
niets van, ook al, omdat ik telkens zeer vluchtig in de Achterhoek was. Maar ik kom
deze zomer zeker eens opdagen! Wat vervelend, dat het met Gerda zoo langzaam
opschiet.Breng haar mijn hartelijke groeten en allerbeste wenschen over! Ik ken de
Deldensche lucht bij ervaring en ben er zeer over te spreken.
Mijn ‘vervolg’ op het ‘Carnaval’ is juist af. Ik heb het vrij snel geschreven, maar
in een heel andere toon dan het ‘Carnaval’. Te zijner tijd stuur ik je natuurlijk een
exemplaar.
Spoedig tot ziens, hoop ik! Voor jullie beiden hart.gr. van
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 3 december 1933
aant.

Utr. 3 XII-'33
B.M.
Dank voor je briefje en ingesloten brieven. Die ik met groote belangstelling las.
Ik zelf heb ondertusschen antwoord van Jo Koster die beter vond eerst nog aan mij
te schrijven. Kom je dat spoedig bij me inzien. Want ik wil haar graag zoo spoedig
mogelijk antwoorden.
Wat die f 50 betreft voor U's met D.K. het is eigenlijk tegen mijn principe. Je zult
zeggen dat ik er geen principes op na moet houden en elk geval op zich zelf
beoordeelen. Dat is zoo en daarom vind ik het moeilijk. Maar ik betreur het en vind
het onmenschelijk dat de auteurs in ons klein landje elkaar steeds zoo fel bestrijden.
Vindt men het werk van een ander prullaria uitstekend. Maar waarom die meening
aan de groote klok te hangen. Zwijg er over tegenover het publiek en als je iets
bewondert, zeg het dan. Heeft Eddy eenige hoop dat hij D.K. tot andere gedachten
zal brengen door zijn werk? Neen immers welnu dan is het enkel afbreken tegenover
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derden. Ik voel daar zoo weinig voor. Ging het om een oorspronkelijk werk van hem,
ik bedoel poëzie of proza, ik zou hem graag helpen, maar om dat afbreken van elkaar
wereldkundig te maken daar help ik liever niet aan mee. Maar misschien toon je me
aan, dat ik me in mijn meening vergis.
Daarom naar ik hoop
Tot spoedig
Hart.gr. ook aan je vrouw
tt.
H.Marsman
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Den Haag, 11 januari 1934
aant.

Den Haag, 11 Jan. '34
Pomonaplein 22 (tel. 39 34 59)
Beste Wim
Wij hadden ook wel degelijk een plan beraamd om jullie te komen opzoeken; maar
wat wil men(no)! Ik heb het zoo razend druk gehad met die beide baantjes tegelijk,
dat ik maar een paar dagen vacantie heb kunnen nemen. Gelukkig speel ik nu weer
solo, maar ik moet me nog wat inwerken en heb het nog druk. Het werk bevalt me
overigens uitstekend, moet ik zeggen; het is minder monotoon dan het leeraarschap,
al is het daardoor ook veel ongeregelder. Ik zit meestal thuis, maar moet iedere dag
een uurtje op de krant zijn.
Ik heb opdracht gegeven, dat het zondagsblad met mijn kroniek je geregeld gestuurd
moet worden. Krijg je het dus vanaf a.s. zondag niet geregeld, waarschuw mij dan
even!
Wij hebben hier een heerlijk huis, niet zoo mooi als het jouwe natuurlijk, maar
toch heel mooi voor een stad.
Prachtig, dat Gerda zoo goed is? Ik hoorde al via de nieuwe mevr. v. Rietschoten,
dat zij er patent uit moest zien. Ik hoop op een weerzien in de... Paaschvacantie, had
ik bijna gezegd, maar zooiets is nu een euphemisme voor een paar dagen vrij. Ik heb
‘maar’ een maand vacantie.
‘Angêle’ vind ik zoo zoo zoo. Lyrisch wel sympathiek, maar psychologie 3+ (10
het hoogste). Maar den Doolaard mag het niet leelijk vinden, daarvoor is Marsman
m.i. tienmaal te goed!
Veel hartelijks voor jullie van je
Menno
N.B. Ik zond je een bericht van mijn verhuizing. Kwam dat niet over?
Dank voor je uitknipsels; ik las ze met belangstelling en houd me aanbevolen.
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Bloem is fascist tegenwoordig! Ik vind dat meer dan idioot. Het fascisme is wel het
kulligste wat ik aan schijncultuur heb ontmoet hier te lande!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Den Haag, 27 mei 1934
aant.
aant.

Den Haag, 27 Mei '34
B.W.
Hartelijk dank voor je uitvoerige formuleering van je indrukken van den ‘Politicus’;
en ook voor de bijgaande Paed. Stud., waarin ik je artikel met instemming gelezen
heb. Vermoedelijk zullen maar weinig collega's het met je eens zijn! Het probleem:
historische of aesthetische litteratuurgeschiedenis, lijkt mij trouwens één van de vele
gevallen, waarvan bij voorbaat vaststaat, dat de oplossing een compromis moet zijn;
en het beste compromis vindt men dan natuurlijk bij degene, die het zuiverst den
‘goeden smaak’ heeft. Hoeveel leeraren hebben überhaupt smaak, om van een goeden
nog maar te zwijgen? Wat je over het bevattingsvermogen der jongens zegt, is ook
zeer juist, maar alweer onaanvaardbaar voor den beroepsfrik, die zijn superioriteit
ontleent aan de gepostuleerde inferioriteit van de jeugd.
De reactie ‘nogal logisch’ is inderdaad de reactie van een mensch, die ik op p. 203
heb bedoeld en waarbij ik speciaal Gerda voor den geest had. Of het juist was, wist
ik niet, geheel juist is het misschien ook niet; maar de uitdrukking ‘nogal logisch’
bevestigt toch mijn vermoedens. Bovendien: hoe mogelijk is zulk een mensch! Weinig
positief gedrilde opvoeding, een goede dosis plantaardige vitaliteit doen al heel veel,
al komt ook daarvan in 9 van de 10 gevallen toch weer een mislukking, omdat hij te
beroerd is voor zulk een animaal en vegetatief leven of dank zij onze maatschappelijke
instituten. Mijn polemische zelfbevrijding is inderdaad voor die ééne van de tien
volkomen overbodig; tenzij die eene ook de neiging heeft om zijn plantaardigheid
aan anderen te willen overdragen en dus toch een polemiek behoeft. Het is overigens
wel wonderlijk, dat die heele omweg van de logica noodig is om tot zoo'n simpele
ontdekking te komen, en nog wonderlijker dat de heele wereld langs die ontdekking
heen leeft en daar in de allerlaatste plaats oog voor schijnt te hebben. De ‘honnête
homme’ is een scheldwoord bij de intellectueelen: dat is een monsterlijke paradox!
Nu komt nog de vraag, wat deze mijn ‘honnête homme’ moet doen; l'honnête homme
en action! Voor Gerda is dat misschien ook al heelemaal duidelijk; ik zal er nog een
boek over moeten schrijven om er achter te komen. Als individualist kom ik nu tot
de sociologie, tot de politiek, kortom: tot de collectiviteit. Vreemd schouwspel.
Je notities kon ik bijna alle direct thuisbrengen. Benieuwd naar je critiek, die je
me zeker wel zendt.
Met den kamerdienaar bedoelde ik alleen te zeggen, dat de controle van het
indiscrete document een valsche heldenverering doet verdwijnen. Een werkelijk
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heldendom zal voor een eerste klas kamerdienaar natuurlijk niet verdwijnen, omdat
hij in de indiscreties toch de proporties zal herkennen. Niet alleen in de werk dus,
maar in de heele persoonlijkheid, waarvan het werk maar een (meestal flink geacteerd)
onderdeel is! Geen respect! Uit respect is alleen gemotiveerd - als het met je eigen
meerderheidservaring correspondeert. Ik ben ervan overtuigd, dat het respect minstens
90% van de gangbare reputaties in leven houdt?
Eind Juli en Augustus heb ik vacantie. Wij hopen dan zeker naar Delden te komen.
Het werk bevalt me goed, en toch - ik mis soms bepaald de ‘jeugd’, hetzij zonder
eenige paedagoochelarij gezegd! En ook de vaste werktijden! Verdomd, altijd ‘dat
wat je niet hebt’! Misschien word ik toch nog wel weer eens leraar, hart.gr. voor
jullie beiden,
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Zutphen, 2 augustus 1934
aant.

Zutfen, 2 Aug. '34
B.W.
Vandaag bereikte me in mijn vacantieoord je stuk over Politicus zonder Partij.
Hartelijk dank daarvoor! Het is het eerste synthetische stuk, dat ik over het boek lees,
en ook het eerste, dat tot de kern doordringt. Je hebt m.i. de probleemstelling van
het geheel zeer juist en bondig geformuleerd en ook de relaties met mijn vorige werk
helder in het licht gesteld.
Wij gaan a.s. Zaterdag naar Zwitserland en blijven daar tot 13 Aug. Van 13 tot 26
Aug. zijn we in Eibergen. Zijn jullie dan thuis? Wij komen dan zeker een dag over,
als het jullie schikt.
Laat het mij zoo mogelijk nog even naar Zutfen weten. (Rozenhoflaan 2). Verdere
post gemakshalve maar naar Eibergen.
Hart.gr., ook voor Gerda, van ons beiden
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Delden, 3 augustus 1934
aant.

Delden, 3 Augustus 1934
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Beste Menno,
Hopende dat je dit briefje nog in Zutfen krijgt en vertrouwende dat het anders wel
doorgezonden wordt: we zijn tusschen 13 en 26 Augustus thuis; mocht er een dag
of wat afwezigheid onzerzijds uitvallen, dan kiezen we voor jullie komst een der
overblijvende dagen. Maar we zullen stellig zorgen, dat jullie ons hier kunt treffen!
Als je eenmaal in Eibergen bent, bel dan even op (Delden 109), b.v. 's middags om
6 uur; het moet al raar loopen, als je ons dan niet thuis treft.
Ik ben blij, dat ik je nieuwe boek goed begrepen heb; je hebt dus het artikel uit
‘De Opbouw’ op het oog; in ‘Tubantia’ kon ik er slechts enkele regels aan wijden,
daar ze een langer opstel er over niet aandurfden. Maar dat schreef ik, geloof ik, al.
Prettige tijd in Zwitserland; wij blijven dit jaar in Delden, daar het toch nog vrij
nieuw is en erg mooi; ook natuurlijk pec. causa.
We hopen jullie dus eindelijk weer en eens te zien over enkele weken.
Hartelijke groeten van ons beiden,
jullie Gerda en Wim
Origineel: particuliere collectie

W.L.M.E. van Leeuwen
aan
Menno ter Braak
Delden, 7 juli 1935
aant.

Delden, 7 Juli 1935
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je uitvoerige en waardeerende beschouwing over ‘Naturalisme
en Romantiek’ dat toch eindelijk, na 3½ jaar, van de pers kwam. Ik vind het zelf wel
mijn beste boek, maar kan het bijna niet meer zien, zoolang heb ik er aan moeten
werken. Ik wil je graag toegeven, mits je het niet in de courant zet, dat je volkomen
gelijk heb met je kritiek op de grondslag. Dàt bedoelde ik, toen ik je schreef, dat ik
je opmerking over de schrijver en de eerste zin van zijn nieuwe boek, (was dat in
‘Politicus zonder Partij’?) Zoo aan den lijve voelde want vanaf het oogenblik, dat ik
me gebonden had aan die antithese heb ik er mee moeten vechten. Stellig is zoo'n
indeeling der menschen meteen een tweedeeling van de mensch. Maar ik meende,
en meen nog, dat het een goede grondslag was voor een overzicht van de materie
voor beginners; natuurlijk heb jij precies de wondeplek gevonden. Ik verwachtte ook
niet anders; ik heb bij ieder boek, dat ik maak, het gevoel, dat ik er persoonlijk een
zeer scherpe kritiek op zou kunnen geven, en heb me tot nu toe verbaasd, dat vrijwel
geen criticus de naden zag. Alle indeeling is goedbeschouwd funest, maar toch een
noodzakelijk kwaad, althans voor het doceeren. Ik ben blij, dat je overigens zooveel
goeds van mijn werk heb gezegd. En je slotzin: je hebt me ook daar precies geraakt,
geloof ik. Het is een soort plicht, die ik me zelf opleg, het streven naar de objectiviteit,
en mòet dat ook niet als historicus, en ook als docent, en... volgens mij dan, ook als
criticus? Ik weet, dat je dit laatste maar half of heelemaal niet met mij eens bent.
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Nu werk ik aan een boek voor de Wer.Bibl. Daar is de opstelling weer heel anders
(litteratuur voornamelijk der laatste dertig jaar). Dat zijn dan ook niet, zooals in N.
en R. 2 hoofdstukken, dus categorieën, maar 12. Misschien ben ik daar meer wat jij
eischt: psychologisch. Misschien echter zie jij het heel anders. Het komt in 1936.
Schrijf je ons eens, wanneer je in de maand Augustus in ieder geval nìet thuis bent;
we komen waarschijnlijk in de buurt en zouden jullie erg graag eens eindelijk
opzoeken.
Over ‘De Pantserkrant’ heb ik ook nog geschreven; ik weet niet of je het zag. Ik
stuur dezer dagen nog eens een paar stukken, ook over Het Land van Herkomst.
Hartelijke groeten voor jullie beiden van ons,
Je
Wim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Den Haag, 18 februari 1936
aant.
aant.

den Haag, 18 Febr. '36
B.W.
Ik heb alleen een portret, dat algemeen bekend is (algemeen: d.w.z. wat men in
de letterkunde onder algemeenheid verstaat). Daarvan kan ik je natuurlijk dadelijk
een exemplaar zenden, maar als je iets origineelers wilt hebben, kan ik een nogal
vermakelijk en scherp kiekje uit Venetie laten vergrooten. Het beeldt mij af, staande
in conversatie met vier steenen kruisvaarders of zeeroovers, in ieder geval bij S.
Marco. In ieder geval zal ik de vergrooting maar laten maken; je kunt dan nog zien,
of je het ding gebruiken wilt.
Bij mijn krantenwerk schiet vrijwel alle particuliere correspondentie er bij in,
helaas. En je weet, dat ik in vacantiemaat niet meer te vergelijken ben bij vroeger,
toen ik leeraarde? Ik hoop overigens, dat je mijn Zondagsartikelen regelmatig
bereiken; daarin spui ik ongeveer alles, wat ik kwijt wil zijn en wat niet onmiddellijk
met mijn eigen werk te maken heeft. Dat neemt niet weg, dat wijheel graag jullie
komen opzoeken, zoodra er gelegenheid is. Het gaat ons verder best, al neemt het
seizoen ditmaal onaangenaam veel tijd in beslag. Ik hoorde juist van Marsman, dat
hij weer bij jullie komt logeeren. Zijn vrijheid van beweging benijd ik hem soms een
beetje, maar ik kan niet zeggen, dat het journalistieke vak mij tegenstaat.
Ik las zoo nu en dan critieken op je boek. Het is je, dunkt me, nogal eens te verstaan
gegeven, dat je je door de Forummentaliteit ongunstig hebt laten beïnvloeden. Zelfs
een objectieve figuur als jij ontkomt niet aan de vloek! Geen principe, dat is hier te
lande het voordeeligst, of een vaderlandslievend principe.
Binnenkort ontvang je dus de foto.
Gaat het jullie verder goed? Gerda's gezondheid in orde?
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Veel hart. gr. voor jullie beiden
ook van Ant
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen
Den Haag, 14 mei 1936
aant.

den Haag, 14 Mei '36
B.W.
Hartelijk dank voor de toegezonden critieken, die ik meteen (en doorgaans met
instemming) doorgelezen heb. Je doet me altijd veel pleizier met een dergelijke
zending. Komen de zondagsbladen van Het Vad. regelmatig aan?
Ik heb voor a.s. Zondag over je ‘Drift en Bezinning’ geschreven. Mijn indrukken
van het geheel zijn zeer gemengd, en ik heb een abnormaal lang artikel gemaakt om
precies te zeggen, wat ik er voor en tegen vind. In dat stuk vind je dus mijn geheele
argumentatie. Persoonlijk nog dit:
De conceptie van het geheel lijkt mij fout. Je had een keuze moeten doen tusschen
historie en critiek, wat je niet deed. Gevolg is nu, dat je op twee gedachten hinkt. En
dat is extra jammer, omdat je ‘middennoot’ uitstekende eigenschappen heeft. Met
name de karakteristiek, die je van mij geeft, is zeer geslaagd, al geloof ik, dat je mijn
‘Carnaval’ te hoog en mijn ‘Politicus’ te laag (in verhouding tot het ‘Carnaval’)
aanslaat, maar dat doet niets af aan mijn appreciatie voor de geslotenheid van het
beeld. Ik weet echter bijna zeker (schrijf me na lezing van mijn artikel vooral eens,
of dat zoo is!), dat je de persoonlijke afronding van deze karakteristiek, de
psychologische achtergrond in de eerste plaats ook zoo hebt kunnen geven, omdat
je mij persoonlijk kent en mijn werken dus kunt relativeeren door mijn leven. Je hebt
belangstelling in mij als mensch, en dat komt de qualificatie van mijn boeken ten
goede. Ook bij Vestdijk, Du Perron en andere ‘verwanten’ is je instelling m.i. zeer
zuiver; Anthonie Donker is ook zeer goed. Maar wat je dan weer over Jany zegt, lijkt
mij precies het tegenovergestelde. Je instelling op den mensch is daar geheel
verdrongen door onverantwoordelijke hymnen, die dus volstrekt niet kloppen met
de andere (beste) stukken van je boek, en dan is je volledigheidsmanie de ergste
handicap, vind ik. Hier verval je weer in objectiviteitsdrift die in je andere boeken
natuurlijk geheel op zijn plaats is, maar hier beslist veel bedorven heeft.
Ik heb me het genoegen niet ontzegd, de critiek van Bolle Ton de Soep tegen je
uit te spelen. Deze was weer dik stom, maar je hebt hem wapens in de hand gegeven.
Ik hoop echter, dat ik hem in mijn critiek indirect een mep verkocht heb, want in
laatste instantie is hij het, die scheef, zoo niet ook ziet. (Wat je over hem zegt, is ook
heel goed, maar de rest van de katholieken zijn, daar heeft hij gelijk in, zonder
polemische liefde geschreven).
Onze persoonlijke betrekkingen zullen wel bestand zijn tegen de critiek, denk ik.
Maar schrijf mij in ieder geval, wat je reactie op mijn beschouwing is.
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Wanneer zijn jullie dezen zomer thuis? Wij blijven n.l. binnenslands, en zouden
dus zeer wel een paar dagen kunnen komen.
De lust is dik aanwezig!
Hart. gr. van ons beiden ook voor Gerda, je
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Leidsche
Uitgevers-Maatschappij
N.V. Leidsche Uitgevers-Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Leiden, 23 april 1935
aant.

L.U.M.
T/C.1
Den WelEdelZeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22
Den Haag.
Leiden, 23 april 1935
Zeergeleerde Heer,
Gaarne zouden wij u raadplegen naar aanleiding van een uitgave die wij bezig zijn
te ontwerpen; mocht u ons daartoe a.s. donderdag of vrijdag, 25 of 26 april, kunnen
ontvangen, dan zouden wij dit zeer op prijs stellen.
Wanneer het u gemakkelijk is, telefonisch nader datum en uur met ons te bepalen,
dan kunt u ons des avonds na 6 uur in Den Haag bereiken op no. 775761.
Hoogachtend,
N.V. Leidsche Uitgevers-Maatschappij
J. Tersteeg
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - N.V.
Drukkerij en Uitgeverij Leiter-Nypels
N.V. Drukkerij en Uitgeverij Leiter-Nypels
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
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Maastricht, 16 januari 1931
aant.

16-1-'31
Den WelEd.Geb.Heer Menno ten Braak
ROTTERDAM
Beukelsdijk 143b
WelEd.Geb.Heer,
Met genoegen ontvingen wij Uw schrijven van 6 dezer, waaruit ons blijkt evenals
uit een gelijkluidend schrijven van den Heer Binnendijk, dat het oordeel van den
Heer Scholte en Lichtveld niet het oordeel is van de redactie in haar geheel.
Ook wij betreuren natuurlijk de fouten welke in dit werk voorkomen, maar wanneer
U ons schrijven aan den Heer Scholte gelezen zult hebben, dan vindt U daarin eenige
oorzaken, waardoor deze zijn ontstaan en tevens de reden waarom het niet aangaat
de schuld daarvan op onze firma resp. den Heer C. Nypels te schuiven.
Hoogachtend,
N.V. Drukkerij & Uitgeverij
Leiter-Nypels
C. Nypels
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - K.
Lekkerkerker
K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Utrecht, 25 maart 1937
Beste Menno ter Br.,
In groote haast schrijf ik je, dat we a.s Zaterdag, op verzoek van Marsman, weer
bijeenkomen, 4 uur Parkzicht. Mocht Marsman niet meer in Lunteren zijn, wil je
hem dan even berichten, zoo je tenminste zijn adres weet?
Vr. gr.
K.L.
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 3 mei 1937
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Beste Menno ter Br.,
De kwestie-Van Wessem is nu eindelijk in zooverre opgelost, dat Binnendijk,
Donkersloot en ik sterk vóór zijn toetreding in de commissie zijn. Als jij tegen bent,
wat ik niet hoop, meld mij dan even waarom?
Met vr.gr.
K.L.
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 8 december 1937
Beste t. Br.,
Vrijdag 17 December om 3 uur hopen we weer bijeen te komen in Parkzicht.
Zonder tegenbericht nemen we aan, dat het je schikt.
Vr. gr. en tot ziens
K.L.
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 januari 1938
Waarde Ter Br.,
Vorig jaar zond ik den heer W.A. Kramers mijn bibliographische aanteekeningen
van Slauerhoff over vier jaargangen Propria Cures, met het verzoek ze even na te
gaan, daar ik van verschillende bijdragen niet zeker was en de heer Kramers destijds
toch in de redactie zitting had. Hij zegde mij toen alle hulp toe, maar liet sedertdien
niets van zich hooren. Een laatst verzoek om dan in elk geval mijn notities terug te
zenden, liet hij ook onbeantwoord. Ik vrees nu, dat deze teloor zijn gegaan; maar
zou je niet even voor mij willen informeeren? Er is groote haast bij, want volgende
week hoop ik de getypte gedichten te verzenden. - Hoe luidt Du Perrons adres
tegenwoordig?
Met vr. gr.
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Amsterdam)
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Den Haag, 29 januari 1938
Amice
Kramers zal je de notities terugzenden, naar hij mij telefonisch beloofd heeft.
Adres Du Perron is voorloopig:
Hotel des Galeries
p/a dr. Jansen
Batavia
vr.gr
Menno ter Braak
[toevoeging van Lekkerkerker:]
K.L. had W.A. Kramers, oud-redacteur van Propria Cures, in de zomer van 1937
zijn bibliografische notities betreffende Slauerhoffs medewerking aan het blad
toegezonden met het verzoek na te gaan of enkele bijdragen wel van Sl.waren.
Origineel: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Brief.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 7 maart 1938
Waarde Ter Br.,
De eerstvolgende vergadering der Slauerhoff-commissie is door Greshoff gesteld
op 20 Maart, te 11.30 uur, v.m. in ‘Bagatelle’, in Den Haag. Zonder tegenbericht
verwachten we je.
Met vr.gr.
K.L.
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Amsterdam)
Den Haag, 12 maart 1938
aant.

Amice
Hierbij een verslag van mijn besprekingen met Zijlstra, die ik op verzoek van
Greshoff, bij wijze van polsing, inleidde.
Zooals je ziet, is Zijlstra zeer geneigd onze bedoelingen te verwezenlijken. De
eenige moeilijkheid lijkt mij nog het verschil met Stols, dat echter op te lossen moet
zijn.
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Ik zend een copie van dit verslag aan Greshoff en Binnendijk; het adres van
Donkersloot en Van Wessem (de anderen zijn buitenslands, meen ik) bezit ik niet;
wellicht wil je hun beide dezen brief ter inzage zenden, om zoo spoedig mogelijk
een datum voor de vergadering te kunnen bepalen?
v.gr.
Menno ter Braak
[handgeschreven toevoeging:] Voorlopig vast mijn hulde voor de [uitzoekerij?] van
de poëzie! Maar het werk loont de moeite!
Origineel: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift met handgeschreven
toevoeging.
Den Haag, 12 Maart 38 (in 3 ex.)
Ter kennisneming voor de Slauerhoff-commissie
Na het onderhoud van Greshoff met Stols heb ik gisteren, 11 Maart, een uitvoerig
gesprek gehad met Zijlstra van Nijgh & van Ditmar. Deze heeft mij overgelegd de
tusschen hem en Stols gevoerde correspondentie over ev. overname van de 6 bij Stols
verschenen dichtbundels. Stols heeft daarvoor een m.i. exorbitant hooge prijs
gevraagd, die volgens Z. geen basis bood voor onderhandelingen. Voorts deelde Z.
mij mee, dat hij zich destijds met den broer van Slauerhoff in verbinding heeft gesteld,
die hem gezegd had, dat het in de bedoeling van Slauerhoff had gelegen om verder
alles bij Nijgh & Van Ditmar uit te geven; waaruit Z. ook tot een zeker moreel recht
op het nagelaten werk concludeerde; in hoeverre terecht weet ik niet.
Verder heeft Z. mij verklaard bereid te zijn een uniforme editie als door ons
gewenscht van de complete werken van Sl. uit te geven binnen verloop van eenige
jaren, met mogelijkheid van inteekening op de geheele reeks. Hij was al van plan
om Schuim en Asch, dat uitverkocht is, dezen herfst te herdrukken met Butrou
Bornier, en is bereid met de voorbereiding van die editie even te wachten tot de
Sl.-commissie beslist zal hebben; zoodat deze uitgave ev. een deel kan worden van
de uniforme editie.
Verder ligt het in zijn bedoeling (aangenomen, dat de overeenkomst tot stand
komt), om het volgend jaar Het Verboden Rijk en Het Leven op Aarde in één deel
in de reeks te laten verschijnen. Wat de poëzie betreft: Z. verklaart zich bereid, het
nagelaten werk nog dezen herfst in de reeks te publiceeren. Verder stelt hij Eldorado
en Zeemansgraf, waarvan nog eenige voorraad is, ter beschikking voor hetzelfde
doel, en neemt op zich, Clair Obscur en Oost-Azië van de betreffende uitgevers over
te nemen. In mijn tegenwoordigheid heeft hij Heyman te Arnhem opgebeld, om hem
te vragen, of hij in beginsel tot die overname bereid zou zijn, wat deze bevestigde.
Blijft de quaestie Stols, als m.i. de eenige moeilijkheid, die ons van de
totstandkoming van de complete editie scheidt. Z. is n.l. niet bereid de drukorder aan
Stols te gunnen, omdat hij zich hiertoe, na het volgens hem onzakelijke aanbod van
Stols, en ook anderszins niet verplicht voelt. Hij heeft mij echter uitdrukkelijk
verklaard, dat hij drukken, èn winst van de 6 bundels in de reeks, die Stols uitgegeven
heeft, aan Stols wil overlaten; hij is bereid over de typographische eenheid met hem
te overleggen, zoodat de eenheid in de editie toch gehandhaafd blijft. Stols behoudt
dan natuurlijk het recht van de 6 bundels voor ev. afzonderlijke uitgaven, voorzoover
hij meent, dat dit recht hem toekomt. Verder is Z. bereid het toezicht op de
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typographische verzorging van de editie over te laten aan een gedelegeerd lid van
de commissie.
Ik breng deze resultaten van het onderhoud over, en zou er gaarne zoo spoedig
mogelijk een vergadering over bijeengeroepen zien. (20 Maart kan ik echter
onmogelijk). In verband met het verschijnen van Schuim en Asch en de poëzie ev,
nog in den herfst is er haast bij!
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 16 maart 1938
Waarde Ter Br.,
De vergadering is vastgesteld op Zondag 3 April (Bagatelle, 11.30 v.m.).
We bespreken dan èn de nagelaten gedichten èn de kwestie-Stols. Ik heb afschriften
van je brief aan Donkersloot en Van Wessem gezonden.
Vr.gr en tot weerziens,
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (p/a D.A.M. Binnendijk, Amsterdam, gelieve door
te zenden s.v.p)
Amsterdam, 30 maart 1938
Waarde Ter Br.,
Nu ik hoor dat jij naar Keuls gaat, lijkt het me niet ondienstig, je nog even mijn
standpunt in zake de quaestie-Stols uiteen te zetten, temeer daar in de commissie
hieromtrent allerlei misvattingen heerschen. In de eerste plaats wijs ik je op artikel
2 van de auteurswet, waarin o.m. staat, dat geheele of gedeeltelijke overdracht van
het auteursrecht niet anders kan geschieden dan door middel van een authentieke of
onderhandsche akte. Dergelijke akten heeft Stols niet. Nu beweert hij toch eigenaar
te zijn van de auteursrechten van Fleurs de Marécage. Dit recht kunnen we hem dus
gemakkelijk betwisten.
In de toelichting op artikel 2 lees ik ongeveer dit: ‘Deze overdracht is iets gansch
anders dan het verleenen van vergunning om een boek uit te geven. Deze vergunning
zou de schrijver daarna nog aan vele andere uitgevers kunnen verleenen. Maar heeft
een uitgever eenmaal het auteursrecht verkregen, is werkelijk het auteursrecht geheel
of gedeeltelijk overgedragen, dan is de uitgever voortaan uitsluitend bevoegd tot
uitgeven, en kan dus de schrijver niet meer aan andere uitgevers vergunning geven.’
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Het is duidelijk dat Slauerhoff Stols alleen vergunning gegeven heeft, de bundels
te drukken en uit te geven. Deze vergunning moet natuurlijk bij iedere herdruk
opnieuw verkregen worden, en de wet spreekt in dit geval niet van de noodzakelijkheid
van een akte. De commissie beweert nu, dat Stols geen recht had tot herdruk van
‘Serenade’.
Maar Stols heeft notaris Ottema indertijd geschreven, reeds begin Januari 1936
van Slauerhoff zelf die vergunning tot een herdruk te hebben verkregen. Enkele
maanden geleden zei ik Stols, dat mondelinge afspraken in de gegeven
omstandigheden niet golden, maar hij beweerde zelfs, dat, zoolang hij maar aan zijn
verplichtingen voldeed, hij altijd wel mocht herdrukken. Ik betwijfelde dit en betwijfel
het nog. Maar terzelfdertijd bleek mij, dat men tegenover Stols veel milder gestemd
was, dat een herdruk van ‘Serenade’geen schade kon doen aan de complete uitgave,
etc. Ik heb toen niet geaarzeld de proeven na te zien; Stols stelde mij het ultimatum
deze, al of niet gecorrigeerd, binnen acht dagen te retourneeren, zoodat ik de
commissie in haar geheel er niet in kennen kon. Greshoff schreef mij onlangs, dat
ik de uitgave der verzamelde werken hierdoor had onmogelijk gemaakt; maar dit
lijkt mij onjuist.
Het ‘probleem’ in de heele zaak is nu dit: Zijlstra verplicht Stols, Hijman en De
Gemeenschap uitkeeringen te doen, daar hun voorraden nog niet zijn uitgeput; zoo
zijn er van ‘Oost-Azië’ nog 300 exemplaren over en Vos vraagt hier f 100,- voor!
Volgens mij behoeft Zijlstra in geen geval iets te vergoeden voor ‘Serenade’. De
commissie is zelfs al gerechtigd den heelen voorraad van den tweeden druk in beslag
te nemen, tenzij Stols een schriftelijke vergunning van Slauerhoff kan toonen. Maar
recht op vergoeding der andere voorraden heeft men, dunkt me, wel, tenzij een
schrijver gerechtigd is, tegelijkertijd aan meer dan één persoon vergunning te geven
tot het uitgeven van hetzelfde boek. Over dit laatste zal wel jurisprudentie bestaan.
Met vr. gr en tot spoedig weerziens,
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 23 april 1938
Waarde Ter Br.,
De slauerhoff-conferentie is vastgesteld op Vrijdag 29 April te 2 uur in Parkzicht
alhier.
Met vr.gr. t.t.
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
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Amsterdam, 26 april 1938
Waarde Ter Br.,
Ter wille van Greshoff zullen we niet in Amsterdam, doch in Den Haag
bijeenkomen en wel in ‘Bagatelle’ om 3 uur. Ook Zijlstra komt.
Met vr.gr. t.t.
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 10 juli 1938
Waarde Ter Braak,
Hierbij onze laatste poging om de commissie tot een andere zienswijze te brengen.
Gaarne hadden wij dat je deze kwestie ook eens met Vestdijk besprak. Je zult zien,
dat hij geheel aan onze zijde staat, evenals trouwens Du Perron en Hendrik de Vries.
Inderdaad woon ik nu in de Rue Dupont en deel een etage met Adriaan van der
Veen. Wat ‘Werk’ betreft, Leopold wil het liever als maandblad van 64 blz. en het
den ondertitel geven van: De Nieuwe Vrije Bladen. Overigens zijn wij allen
enthousiast. De bijdragen stroomen binnen. Zoo is er een uitstekend episch gedicht
van Mok, ‘De rattenvanger’ geheeten. Het wordt wel wat, alleen ben ik wat huiverig
voor al die Vlamingen.
Hartelijke groeten, van huis tot huis zullen we maar zeggen,
t.t.
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 24 september 1938
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
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aant.
aant.
aant.

Schaerbeek, 24 /9-'38
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
Hierbij een ontwerp voor de nieuwe samenstelling der Verzamelde Gedichten.
Een strikt chronologische volgorde is niet te verwezenlijken. Ik heb de gedichten
niettemin gedateerd, al ben ik vrijwel nergens zeker. In ieder geval is een vers niet
later ontstaan dan het jaartal aangeeft. We komen 5 November weer bijeen in Parkzicht. Om 4 uur. Meld mij eventuele
verhindering tijdig. In dat geval wordt de vergadering een week uitgesteld.
Met hart. gr.
t.t.
K.L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 11 februari 1939
aant.
aant.

Schaerbeek, 11-2-'39
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
Greshoff bracht de boodschap over! Voor de zooveelste maal heb ik het in mijn
functie van secretaris der Slauerhoff-commissie dus weer verbruid. Het is ellendig,
ik neem me altijd weer voor mijn leven te verbeteren, maar als ik die stukjes als ‘De
Deugd der Ongehoorzaamheid’ lees, verval ik weer in mijn oude fouten. De commissie
bestaat uit acht leden (Marsman is weer toegetreden omdat hij een inleiding schrijft),
die het allen zeer druk hebben, Van Wessem met zijn trouwerij, Greshoff met zijn
verhuizerij en een derde, excuseer me, maar het is een goed Hollandsch woord en
een goede Hollandsche gewoonte, met zijn vrijerij. Denk je heusch, dat iets dat ik
laat circuleeren prompt na drie weken bij mij terug is? De practijk heeft wel anders
geleerd. Het blijft altijd ergens steken en ik heb het circulatie-systeem er dan ook
maar aan gegeven. Welke brieven zou ik zooal moeten laten circuleeren? Ik antwoord
altijd in mijn functie van secretaris. Gisteren kreeg ik een brief van een anderen
doctorandus, een kennis van dien Toledo, van zes kantjes; die was niet voor de poes!
Had ik dezen brief met mijn antwoord nu weer moeten laten circuleeren? Aan het
ingezonden stuk van Toledo zijn niet minder dan vijf-en-veertig brieven voorafgegaan,
handelende over Slauerhoff! Deze heb ik ook alle beantwoord. Je zult nu een indruk
krijgen, wat een tijd mij het secretariaat kost. En ik verzeker je dat er verscheidene
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Slauerhovianen zijn in en buiten den lande. Ze zitten zelfs in China! Kortom, ik hoop
dat je mijn incorrectheid dit keer niet al te kwalijk zult nemen. Ik heb impulsief
gehandeld, maar ik ben ook zelden zoo woedend geweest. Die Toledo had mij niet
tevoren gewaarschuwd en bovendien zond hij mij zijn stuk niet. Ik vind dat nogal
laf, afgezien nog van het feit dat zijn stuk alleen door rancune ingegeven is. De kopij
der varianten ligt nog steeds bij Van Wessem.
Met vriendelijken groet
van
K. Lekkerkerker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 13 april 1939
aant.

Schaerbeek, 13-4-'39
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
De verwijten van den heer Zijlstra raken kant noch wal, vooral dat wat de quaestie
Schuim en Asch betreft. Als ik al niet over de geheele linie volslagen illusieloos was,
zou ik waarempel nog in opstand komen! Ik beloof plechtig hem niet meer te zullen
schrijven; ik zal mij zelfs voortdurend suggereeren, dat hij altijd te goeder trouw is
geweest. Edoch, op verzoek van Greshoff moet ik je nog op één ding wijzen. Zelf
heb ik het contract niet gelezen, maar de Notaris schreef mij alleen deze zinnen eruit:
‘Deze Verzamelde Werken zullen worden uitgegeven in en uniforme editie an 6 à 8
deelen, waarin zullen worden opgenomen het reeds verschenen werk en het nog
ongepubliceerde werk van Jan Slauerhoff. Dit laatste verzameld en gerangschikt
door een commissie bestaande uit 8 heeren Roland Holst etc.’ Jullie hebt dit
waarschijnlijk over het hoofd gezien, maar dit is juist waar ik over gevallen ben. De
commissie, die mij voortdurend voor Zijlstra waarschuwde, zal mij dit moeilijk
kwalijk kunnen nemen. Daar ik al vaker dupe ben geweest van de methoden van
heeren notarissen en hun rotgenooten, vraag ik mij zelfs af, of Z. jullie dat contract
niet heeft voorgelezen... Die 40% lijken mij ook ietwat fabelachtig.
Met vr. gr.
[onleesbaar]
K. Lekkerkerker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Schaerbeek, 24 april 1939
aant.
aant.

Schaerbeek, 24-4-'39
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
Twaalf van de achttien verhalen, waaruit de bundel waarschijnlijk zal bestaan,
zijn nu persklaar. Daar volgens de ervaring van Marsman de verkoop van de losse
bundels niet wordt beïnvloed door een uitgaaf in verzameld werk, kunnen wij er ook
geen bezwaar tegen hebben om ‘Guadalajara’ in dezen bundel op te nemen, ook al
is het nog niet uitverkocht. Greshoff en ik zijn hier in ieder geval sterk voor. Nu had
ik graag, dat je even den heer Zijlstra vroeg om een oud ingenaaid exemplaar van
‘Gualadajara’, want ik bezit dit boek niet. Verder heb ik absoluut noodig het door
Du Perron verbeterd manuscript van ‘Het Verboden Rijk’ en dat van ‘Het Leven op
Aard’, die in des heeren Zijlstra's bezit moeten zijn, mèt twee [woord onleesbaar]
ingenaaide exemplaren voor het persklaar maken. Maar dit laatste kan ik misschien
beter, als ik weer in Holland kom, van het kantoor van Nijgh & van Ditmar afhalen;
er is geen haast bij. Op 2 Mei stuur ik je de persklare kopij, met een aantal verhalen
ter lezing die beneden peil zijn.
Vr.gr.,
K.L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Schaerbeek, 2 mei 1939
aant.
aant.

Schaerbeek, 2/5-'39
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
Vandaag had ik je de persklare kopij van Slauerhoffs novellen willen sturen, zooals
ik je verleden week beloofde. Ik wacht echter nog steeds op een ingenaaid exemplaar
van ‘Guadalajara’, zoodat ik de kopij tot mijn spijt nog niet geheel heb kunnen
afkrijgen. Zou je den heer Zijlstra nog even willen schrijven? Laat hij er de rekening
bijdoen. In Brussel kan men niets krijgen en als men iets bestelt, moet men er nog
minstens drie weken op wachten. Bij voorbaat dank.
Met vr. gr. van
K.L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Schaerbeek)
Den Haag, 4 mei 1939
aant.

Den Haag, 4 Mei '39
Kraaienlaan 36
Amice Lecq
Zijlstra heeft mij meegedeeld, dat het verbeterde manuscript van Het Verboden
Rijk en Het Leven op Aarde niet in zijn bezit is en nooit geweest is. Waar het dus
wel is, weet ik ook niet. Berust het misschien bij de erven Slauerhoff?
Inzake Guadelajara heb ik hem gevraagd, wat hij dacht over opname in den bundel
novellen. Hij maakt daartegen bezwaar, omdat het boek het tegendeel van uitverkocht
is. Wij zullen ons daarbij wel moeten neerleggen, en dus dit verhaal in een laatste
deel opnemen. Zend mij dus zoodra je er mee klaar bent de rest van de copie voor
het deel novellen bestemd; ik zal dan voor snelle doorzending zorgdragen.
m.v.gr.
tt.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 5 mei 1939
Waarde Ter Br.,
De manuscripten der romans, althans dat van Het Verboden Rijk, heb ik het laatst
op de Forum-tentoonstelling te Utrecht gezien. Ik kom ze nog wel op het spoor, hoop
ik. Per gelijke post zend ik je kopij der novellen. De uitgave zou er volgens mij zóó
moeten uitzien:
Schuim en Asch
De Erfgenaam
Het Eind van het Lied
De laatste Reis van de Nyborg
Larrios
Such is Life in China
Het Lente-Eiland en andere Verhalen
6. Het Lente-Eiland
7. Legende van de Zee
Doodsstrijd van den dwazen Oude, in 't s.V.
Uit het Leven van Po Sju I
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Po Sju I en Yuan Sjen bij de Yang Tse
*11.Het uitgewischte Handschrift
*12.De Verzuimde Liefde
De opstand van Guadalajara
Verspreide Verhalen
*14.De Amphoor
*15.De tweede keuze van Paris
*16.Cherchez la Femme
*17.Dutrou Bornier
*18.Laatste verschijning van Camoës

De verhalen die ik met een ster merkte, zijn tot dusver alleen in tijdschriften
verschenen. Wat Guadalajara betreft, Greshoff heeft er nog eens op aangedrongen,
dat dit vooral in dit deel wordt opgenomen, daar het zoowel de ervaring van Marsman
als van Stols is, dat de verkoop van afzonderlijke bundels niet beïnvloed wordt door
een uitgave van verzameld werk. Dutrou Bornier zou bij een afzonderlijken herdruk
van Schuim en Asch daarin worden opgenomen. Maar nu alles in één bundel komt,
heeft dit niet alleen geen zin meer, maar lijkt het mij ook minder gewenscht: het zou
mijns inziens het ensemble van die eerste afdeeling zeker verstoren. Bij de kopij zul
je ook een aantal verhalen vinden, die een herdruk niet waard zijn. Lees ze niet!
Alleen zou ik wel je aandacht willen vestigen op ‘Waar de Levensvreugde vandaan
komt’ en ‘De Erebos’. Van het eerste schrijft Du Perron in dat concept: ‘Van het
grootste belang voor de kennis van Sl. is het verhaal “Waar de L. vandaan komt”,
gepubliceerd in Gr. Ned. Hij vond dit verhaal zèlf van veel beteekenis, zegt Antonini,
met wien hij er vaak over sprak.’
Ik geloof graag dat het typeerend is voor Slauerhoff, maar het is naar mijn smaak
allerwalgelijkst. Ook Greshoff is tegen! Bovendien heeft hij het domineedom al
genoeg gekraakt in Such is Life en enkele gedichten. ‘De Erebos’ vond Slauerhoff
zelf echter slecht en ‘dubbel’ met ‘De laatste reis van Nyborg’; het is echter beter
dan de rest der afgekeurde verhalen. Er moet, dunkt mij, over deze beide verhalen
gestemd worden.
‘De Erebos’ staat in Van Wessems Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche
Verhalen; ik bezit geen schrijfmachine, anders had ik het overgetypt, maar je zult
het wel ergens kunnen krijgen. Als je Greshof ziet, wil je hem dan ook spreken over
het al of niet opnemen van een verantwoording (varianten etc.) in de complete
gedichten? Onze uitgave zou er niet een worden voor philologen maar een voor
poëzieminnaars pur sang. Een verantwoording van onze werkwijze en een opgave
der varianten in de bundels zelf geeft den poëzie minnaar een gevoel van wrevel en
afkeer. Het is daarom dat althans Roland Holst, Greshoff en ik zoo'n verantwoording
in het laatste deel, waarin ook Coen en enkele essays komen, zouden wenschen.
Alleen dus Marsmans inleiding en verder niets dan volledige teksten, zonder noten
onderaan of achterin (die gekraakt moeten worden!).
Wanneer wij het de philologen naar den zin zouden maken, zouden wij ieder
leesteeken moeten verantwoorden. Merde, zooals men hier zegt! Laat iemand op
deze Slauerhoff-uitgave promoveeren en zoo'n lijst van veranderde leesteekens in
zijn dissertatie opnemen! En laat de commissie alleen de allerbelangrijkste varianten
bijeenbrengen in het deel Varia. In de inhoudsopgave kan gemakkelijk worden
opgegeven het jaartal van publicatie en, indien bekend, dat van ontstaan; verder kan
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met een sterretje worden aangeduid of een vers alleen in tijdschriften is gepubliceerd
en met twee sterretjes of het heelemaal niet is gepubliceerd. Gisteren schreef iemand
mij het volgende: ‘Hoe staat het met de Slauerhoff-affaire? Ik hoorde dezer dagen
(wschl. van den uitgever Hijman, K.L.) dat de zaak min of meer in een impasse
geraakt is door den naijver tusschen de firma's Stols en Nijgh.’ Ik weet er zelf niets
van, maar als jij den Heer Zijlstra een zetje kan geven en Greshoff Stols, zou de zaak
misschien spoedig opgelost worden. De heele Slauerhoff-affaire heeft verschillende
kanten, die mij bijzonder amuseeren.
Met vr. gr. van
K. Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Schaerbeek, 15 augustus 1939
aant.
aant.
aant.

Schaerbeek, 15-8-'39
71 Rue Dupont
Waarde Ter Braak,
Een dezer dagen stuurde ik Marsman op zijn verzoek een aantal kritieken en essays
over Slauerhoff; ik had echter het In Memoriam-nummer en Van Wessems
Slauerhoff-herinneringen niet bij de hand. Zou jij die niet - mèt de inhoudsopgaaf
van de verzamelde gedichten die ik je indertijd zond - voor eenigen tijd aan hem
willen afstaan? Zijn adres is Chalet de Mont-Plan, Bogève, Hte Savoie. Marsman
schijnt de eerste proeven te hebben gekregen; deze wemelen van de zetfouten; hij
vroeg indertijd de schoone proeven. Tot nog toe ontving ik alleen de proeven van
het eerste deel. Als het in de bedoeling ligt, de drie deelen nog dit jaar te doen
verschijnen, moet er wel haast gemaakt worden, in verband met Marsmans inleiding.
Liever had ik de heele gezette poëzie tegelijk in huis, om een goed overzicht te krijgen
en eventueel aan de opstelling eenige verbeteringen aan te brengen. Ik wacht daarom,
om kosten te vermijden, met de opzending van de gecorrigeerde proeven. Greshoff
zei mij eens, dat Vasalis met een cahier in de Vrije Bladen uitkwam. Als dit inderdaad
zoo is, zou ik dan niet één vers hieruit mogen hebben voor ‘In Aanbouw’? Deze
verzameling mag alleen ongepubliceerd werk bevatten en als de redactie met het
cahier tot 15 November (1 November verschijnt de almanak) zou willen wachten,
kan, dunkt mij, tegen afstaan van een gedicht geen bezwaar bestaan. Vasalis heeft
mij indertijd alle medewerking toegezegd, maar zij schijnt in Amerika te zitten, ik
kan haar in ieder geval niet bereiken. Het zou ontzettend jammer zijn, wanneer zij
in zoo'n representatieve verzameling ontbrak.
Met vr. gr.
van
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K. Lekkerkerker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Schaerbeek)
Den Haag, 21 augustus 1939
Amice Leqcq
Nijgh & Van Ditmar vraagt mij om de proeven van Slauerhoff 1, die in jouw bezit
zijn momenteel. Wil je ze omgaand opzenden? Ik heb tevens bij N.&v.D.
geïnformeerd, hoe het met de voorbereiding van de heele uitgave (mededeeling aan
de pers) staat. - De Slauerhoff-herinneringen bezit ik helaas niet meer. Maar ik zal
Leopold vragen een exemplaar naar Bogeve te zenden, als zij er nog een van over
hebben, wat ik wel denk.
Vasalis heeft nog geen cahier voor de V.Bl. gezonden, maar er wel een op de lange
baan beloofd. Vraag haar dus zelf om een gedicht; voor zoover ik weet, is zij nog
niet in Amerika, maar te bereiken Vossiusstr. 11, Amsterdam. Mocht zij al weg zijn,
dan weet haar vader, dr. H.A. Leenmans, Kraneburgweg 24, Den Haag, zeker waar
zij is of zal komen.
v.gr.,tt.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Schaerbeek, 27 augustus 1939
aant.
aant.

Schaarbeek, 27-8-'39
71 Rue Dupont
Waarde ter Braak,
Per gelijke post zend ik de firma via jou de proeven van het eerste deel gedichten.
Als je het pak openmaakt, kijk dan vooral op blz. 200, want daar is de zetter
humoristisch geweest. Alles zou veel vlotter van stapel loopen, als ik precies wist
wat de firma van plan was. Uit de zeer omslachtige en kostbare wijze van zetten, uit
het feit dat ik de proeven van de volgende deelen niet krijg en uit het feit dat deze
gecorrigeerde proef wordt opgevraagd, maak ik op dat de firma eerst met dit eene
deel wil komen - maar hoe kan Marsman zijn inleiding schrijven, zonder de proeven
der andere deelen! De firma is voor mij een sfinx. Maar nu ik toch onder curateele
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sta, zal ik maar doen wat mij gezegd wordt en niet meer vragen, vooral nu met die
oorlogsdreiging àlles onzeker is.
Met besten groet van Lek
P.S. Marsman vroeg me weer het In Memoriamnummer, de Slauerhoff-herinneringen
en vooral een ex. van de inhoudsopgaaf.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
Zutphen, 9 september 1939
aant.

Zutfen, 9 September 1939
Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie
De heer Zijlstra heeft mij gisteren opgebeld, om mij mee te deelen, dat het hem,
na informatie bij verschillende boekhandels, zeer ongewenscht voorkwam, onder
dezen abnormalen toestand in den herfst van dit jaar voor den dag te komen met de
twee eerste deelen van de complete werken van Slauerhoff, aangezien de
belangstelling voorshand nihil is. Hij hoopt, dat de stemming tegen het voorjaar zoo
verbeterd zal zijn, dat de uitgave zonder te veel risico mogelijk is. Ik meende deze
mededeeling voor kennisgeving te moeten aannemen, aangezien onzerzijds toch niets
kan worden gedaan om de belangstelling te vergrooten, zoolang de toestand blijft
als hij nu is.
Inmiddels deed de heer Zijlstra mij de reisexemplaren toekomen, die gereed lagen.
Zij zijn ontworpen door Van Krimpen en maken een uitstekenden indruk. Van uitstel
zal dus in geen geval afstel komen, aangezien de voorbereidingen reeds ver gevorderd
blijken te zijn.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker
Den Haag, 30 januari 1940
Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie
Gisteren heb ik een bespreking met den heer Zijlstra gehad, waarin de laatste
details van de Slauerhoff-uitgave zijn besproken. Ik heb daarop via het A.N.P. een
communiqué doen verspreiden, dat in de dagbladpers zal verschijnen en dat ik hierbij
in afschrift insluit. De geheele editie verschijnt dus nog dit jaar.
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De heer Zijlstra vroeg mij, of het niet wenschelijk was, dat ook de drie deelen
proza van een inleiding werden voorzien, ongeveer van dezelfde lengte als die van
Marsman voor de poëzie. Eigenlijk lijkt mij daarvoor alles te zeggen, zoowel om de
zaak zelf als vanwege de symmetrie. Zou ik hierover de meening der leden mogen
vernemen? En tevens, wien men daarvoor dan in aanmerking zou willen laten komen.
Verder vroeg de heer Zijlstra, of er niet een kolophon in het eerste deel (of in alle
deelen) moest worden opgenomen, waarin vermeld wordt, dat de Sl.-commissie de
uitgave verantwoordt en dat de tekst verzorgd is door K. Lekkerkerker. Hij wilde
graag, dat de namen van de commissieleden daarbij ook werden vermeld. Bij nadere
overweging lijkt mij dit laatste overbodig, aangezien Lekkerkerker al het werk heeft
gedaan en zijn naam aan deze uitgave behoort te worden verbonden. Ook daarover
graag advies.
Door De Bijenkorf is mij meegedeeld, dat zij in de lente, dus bij het verschijnen
van de eerste drie deelen, een Slauerhoff-expositie wil organiseeren. Ik heb dat plan
natuurlijk zeer toegejuicht en de directie verzocht zich met verschillende leden in
verbinding te stellen.
Mag ik U verzoeken, dezen brief met spoed te laten circuleeren en de adviezen op
een afzonderlijk papier toe te voegen? Volgorde: Binnedijk, Roland Holst,
Donkersloot, Van Wessem, Lekkerkerker, terug aan Ter Braak.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Brussel, 9 februari 1940
aant.
aant.

Brussel, 9-2-'40
74 John Waterloo Wilsonstr.
Waarde Ter Braak,
Gisterenavond belde ik je zuster op, om te vragen of er geen mogelijkheid bestond,
het materiaal voor de Slauerhoff-expositie mee te geven met den diplomatieken
koerier. Op het gezantschap bleek me dat dit alleen ging door tusschenkomst van het
ministerie van buitenlandsche zaken. Ik zend nu een en ander maar per aangeteekende
post, in de hoop dat er niets wegraakt. Vanmorgen vernam ik van Varangot, hoe
slordig De Bijenkorf indertijd met de manuscripten van Karel van de Woestijne is
omgesprongen. Wil je hun nu nog eens extra zeggen, dat ze een oogje in het zeil
houden, want dat er kapers op de kust zijn? Voor Slauerhoff-handschriften worden
enorme prijzen betaald! Een beduimelde eerste druk van ‘Archipel’ met een briefje
van Slau aan Van den Bergh stond laatst voor f 40,- gecatalogiseerd! De afspraak
dat Broese deze expositie het eerst zou krijgen, zijn jullie blijkbaar vergeten. Hij
opent nu 12 Maart.
Met vriendelijken groet
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van
K.L.
Afschrift: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Briefkaart. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
11 februari 1940
aant.

11 Fevr. 1940
Amice L.
Ook ik ontving de brief van Varangot over de Bijenkorf. Ik zal naar aanleiding
daarvan aan de leidster van de afdeeling schrijven, dat zij alleen tot expositie mag
overgaan, als 1. alles wat waarde heeft of uniek is onder of achter glas wordt
tentoongesteld en dat 2. voortdurend toezicht op de collectie moet worden gehouden.
Meer kunnen wij m.i. niet doen. Ik zal zelf zoo nu en dan wel eens gaan kijken, of
daaraan de hand wordt gehouden.
Wat de verzending betreft: zou je niet - op kosten van De Bijenkorf natuurlijk zelf de documenten kunnen brengen? Het is maar een idee van me, en ik weet niet,
of je er tijd of gelegenheid voor hebt, maar deze methode zou de veiligste zijn. De
Bijenkorf zal je dat stellig willen vergoeden. Ik heb verder naar aanleiding van je
aanteekening op mijn ‘rondschrijven’ aan de commissie nog eens aan Zijlstra
geschreven, dat jou alle revisie moet worden gezonden, omdat wij den tekst anders
niet verantwoord achten.
In den colophon komt nu te staan, dat de commissie verantwoordelijk is voor den
inhoud en dat jij den tekst verzorgd hebt. Een dergelijke aanteekening komt je toch
werkelijk wel toe voor de vele arbeid, die je je voor deze uitgave hebt getroost. Ik
ben ook voor de uitgave van een zevende supplementdeeltje met curiosa, critische
fragmenten en varianten plus commentaar. Het proza zou m.i. het beste in drie deelen
kunnen worden ondergebracht als volgt: I Het Verboden Rijk, Coen, II Het Leven
op Aarde, Guadelajara, III Novellen. Weliswaar komen dan de twee China-romans
niet in één deel, maar de proporties zijn beter.
Ingevolge de beslissing van de Comm. verzocht ik Du Perron een inleiding voor
het proza te schrijven, hetgeen hij aangenomen heeft. Hij zou echter graag van jou
weten 1. wat er precies in komt en 2. of ( en zoo ja, wat precies) alles al bij Nijgh &
Van Ditmar is. Sommige dingen uit Elsevier kent hij niet. Zijn adres is: Laan van
Meerdervoort 835, Den Haag. Wil je je met hem in verbinding zetten?
v.gr.tt.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

K. Lekkerkerker
aan

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Menno ter Braak
Brussel, 15 februari 1940
aant.
aant.

Brussel, 15-2-1940
74 John Waterloo Wilsonstraat
Waarde Ter Braak,
In het geheel stuurde ik vier pakken aangeteekend naar den Bijenkorf. Echter
ontving ik nog geen bericht van goede en volledige ontvangst. Zelf naar Den Haag
komen was het beste geweest, maar ik zou daar een geheelen dag aan hebben moeten
opofferen. En ik heb weinig vrije tijd tegenwoordig, daar ik met die onzekere
toestanden onlangs in betrekking ben gegaan. Voor een supplement voel ik nog altijd
veel; ik had gedacht daarin ook een uitvoerige verantwoording op te nemen, die onze
uitgave tegen de aanvallen van litteratuurhistorici èn dichters ik zou haast zeggen
beschermt. Achter in de bundels zelf vind ik zoo'n verantwoording met varianten
etc. zeer onsympathiek en een korte verantwoording keur ik ten sterkste af. De eenige
oplossing zou deze zijn: deze uitvoerige verantwoording tegelijk met de verschijning
van het eerste deel aankondigen òf in het prospectus òf per communiqué, en dan
tegelijk in het kort aangeven, waarom wij in een geval als Slauerhoff het niet
wenschelijk achtten een diplomatische tekstuitgave te brengen. Ik ontving zooeven
een proef van het prospectus. De heer Z. schrijft me, dat we er nog wel wat aan
mogen veranderen, maar niet veel omdat hij verder liever niet aan de typografie wil
tornen. Hierbij gaat deze proef. Mag ik je verzoeken haar per keerende post aan N.
& Van D. terug te zenden? Met mijn aanmerkingen zul je wel accoord gaan. Op het
prospectus gaat het dus niet meer. Een communiqué, tegelijk te publiceeren met de
verzending der recensie-exemplaren van het eerste deel, lijkt mij dus de eenige
oplossing. Doen we dit niet, dan vrees ik dat onze uitgave door zekere doctorandi in
de letteren zal worden geboycot. Er is me trouwens zoo iets al in het vooruitzicht
gesteld. De diverse punten voor zoo'n communiqué kan ik je wel opgeven, ik
discussieerde met enkele litteratuurhistorici per brief en weet dus waar men ons
probeert aan te vallen. Het grootste voordeel van mijn voorstel ligt hierin dat de
critici onze uitgave niet kunnen verwerpen, zoolang zij deze uitvoerige
verantwoording à la Van Eyck niet kennen! Denk er eens over na. Du Perron schrijf
ik vandaag of morgen nog. De proeven stroomen binnen...
Met vr. gr. van
Lekkerkerker
Afschrift: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
Den Haag, 19 februari 1940
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aant.

19 Febr. 1940
Amice Leqc
Van De Bijenkorf ontving ik bericht, dat er bij de V.d.W niets is weggeraakt
behalve een onbeteekenend dingetje. Soit; ik heb geen lust dat nu nog eens te gaan
uitzoeken. In ieder geval heeft men mij zwart op wit beloofd, dat de dingen van
waarde achter en onder glas zullen worden geëxposeerd. De verantwoording van den
tekst, waarover je in je brief van 15 dezer spreekt, kan inderdaad het best in een
afzonderlijk deel geschieden; misschien met critische fragmenten en curiosa samen.
Ik neem aan, dat de heeren litteratuurhistorici wel zullen willen wachten, tot dat deel
verschenen is.
De proef van het prospectus heb ik direct naar N.& v.D. doorgezonden.
Een andere quaestie: het proza, dat nu spoedig ook aan de beurt komt. De nooit
gebundelde of nooit gepubliceerde verhalen moeten m.i. zoo spoedig mogelijk bij
de Commissie circuleeren. Bevatte de zending, die je mij in Mei van verleden jaar
deed toekomen, alles wat er is? Ik zond toen voorloopig het geheele pakket naar N.&
vD., omdat het toen nog niet direct aan de orde leek, maar heb het nu teruggevraagd
voor de rondzending. Ook Du Perron, die nu weer bij de hand is, kan daarover wellicht
nog belangrijke inlichtingen verstrekken.
m.b.gr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief. Machineschrift

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Brussel, 20 februari 1940
aant.

Brussel, 20-2-1940
74 John Waterloo Wilsonstraat
Waarde Ter Braak,
Bij de zending van verleden jaar Mei heb ik een aantal verhalen gevoegd, die mijns
inziens zelfs niet behoeven te circuleeren. Het zijn ‘Het Paarlensnoer’, ‘Kolibries’,
‘Escale’ en ‘De dubbele Vergissing’. Wel moeten circuleeren: ‘De cognacflesch en
het Bed van de Keizerin’, ‘Waar de Levensvreugde vandaan komt’ en ‘Erebos’. Dit
laatste verhaal staat in den bundel van Van Wessem - ik veronderstelde dat iedereen
dien heeft, waarom ik hem niet bij genoemde zending deed. Intusschen ben ik tegen.
Volgens mij zou de bundel novellen er zoo het mooist uitzien: I. Schuim en Asch,
II. Het Lente-Eiland (2e dr.), vermeerderd met ‘Het uitgewischte Handschrift’ en ‘De
Verzuimde Liefde’ en III. Verspreide Verhalen (‘De Amphoor’, ‘De tweede Keuze
van Paris’, ‘Cherchez la Femme’, ‘Dutrou Bornier’ en ‘Laatste Verschijning van
Camoës’). Wordt b.v. ‘Levensvreugde’ toch opgenomen (Du Perron was indertijd
vóór), dan had ik graag aangegeven waar ergens. Ook vind ik het absoluut beter, dat,
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‘Dutrou Bornier’, welk verhaal in den afzonderlijken herdruk van Schuim en Asch
zou worden opgenomen, in den verzamelbundel in de laatste afdeeling wordt
ondergebracht. De zending van Mei bevatte dus alle verhalen van Slauerhoff, op
‘Erebos’na. Begin volgende week kan ik Nijgh & Van Ditmar de revisie van het
eerste deel poëzie terugsturen. Ik ga alles nog eens grondig na met de beschikbare
manuscripten; het kost me daarom nogal wat tijd. Ook ontving ik proef van de reeds
gebundelde verhalen. Intusschen veel dank voor je bemoeiingen in zake de
Sl.-tentoonstelling.
Met besten groet,
K. Lekkerkerker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
Den Haag, 12 maart 1940
aant.

Den Haag. 12 Maart '40
Kraaienlaan 36
Amice Lecq
Vandaag kreeg ik een brief van Zijlstra, waarin hij mij schrijft, dat je nog een
tweede revisie wilt hebben en dat hij vreest, dat daardoor de verschijning der eerste
deelen vertraagd zal worden. Ik heb hem nu geantwoord, dat het enerzijds uiteraard
onwenschelijk is, dat door ons toedoen de verschijning wordt vertraagd, maar dat
anderzijds de correctie in een geval als dit met groote nauwkeurigheid moet
geschieden. Ik zou nu willen voorstellen, dat Du Perron de tweede revisie doet,
aangezien hij toch hier in de buurt zit en bovendien naast jou degene is, die het werk
van Sl. door en door kent. De fouten heb jij er toch al uitgehaald; het komt alleen
nog aan op een laatste ‘overblik’. Lijkt je dit niet een geschikt idee? Jij kunt je dan
ook volkomen verantwoord voelen, want het spreekt vanzelf, dat Du Perron, mocht
hij iets ontdekken, waar hij het niet mee eens is, niets zal veranderen zonder jouw
voorkennis. Ik denk echter, dat daarvan bij een tweede revisie al geen sprake meer
zal zijn.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Brussel, 15 maart 1940
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aant.
aant.

Brussel, 15-3-1940
74 John Waterloo Wilsonstraat
Waarde ter Braak,
Inderdaad heb ik die revisie van het eerste deel wel wat lang in huis gehad. Maar
ik heb de eerste proef verleden jaar zomer gekregen, terwijl ik een logé had. Ik heb
toen blijkbaar mijn aandacht niet voldoende bij het werk kunnen houden. Een
uitstekend idee vind ik het overigens, als Du Perron de teksten nog eens zou willen
overlezen. Maar... een tweede revisie kan ik in één avond doen! Proef van het tweede
deel kreeg ik nog niet. Deze zal vermoedelijk vlugger gecorrigeerd zijn en ik zal
hiervoor niet meer dan één revisie behoeven.
Met vr. gr. van
K. Lekkerkerker
P.S. Hoekstra vroeg per expresse een paar gedichten van Slauerhoff voor het tweede
nummer van ‘Criterium’, dat uitsluitend werk van veteranen zal bevatten. Ze geven
zich daarmee, na een toch al niet zoo overweldigende inzet, wel een brevet van
onvermogen, wil het me voorkomen, maar dat is mijn zaak niet. Daar er veel haast
bij was en ze ook werk hebben van Roland Holst, Marsman, Engelman, Van
Vriesland, Campert etc., heb ik hem die verzen gestuurd, hopend dat de anderen er
accoord mee zullen gaan.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Brussel, 26 maart 1940
aant.
aant.

Brussel, 26-3-1940
74 John Waterloo Wilsonstraat
Waarde Ter Braak,
Neem me niet kwalijk, maar ik slaap de laatste nachten slecht vanwege het feit
dat ik nu geen tweede revisie van het eerste deel krijg. Ik erken dat ik lastig ben,
maar zou Du Perron mij de zaak niet even kunnen doorzenden? Langer dan één avond
houd ik deze proef niet in huis. Het 2e en 3e deel zijn inmiddels in eerste proef
gearriveerd. Met het 2e deel ben ik 3 of 4 April klaar. Eén revisie is voldoende, zoodat
de beide eerste deelen nog gemakkelijk in April kunnen verschijnen. Je zou me een
zeer groot plezier doen, door den heer Zijlstra op de noodzakelijkheid van een 2e
revisie door mij te wijzen. Tenzij Du Perron een en ander al ontvangen en
teruggezonden heeft en de zaak bij Nijgh & Van Ditmar wordt afgedrukt.
Met vr. gr.
van
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K. Lekkerkerker
[hand van Ter Braak:] beantwoord 3 April 40
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
Den Haag, 3 april 1940
Amice
Tot op heden heb ik nog geen revisie van Zijlstra gekregen. Het schijnt, dat Van
Krimpen nog aan de typographie doktert. Ik zal, na ontvangst, de zaak aan Du Perron
doorzenden, maar ook hem zal ik (wat de twee eerste deelen betreft) tot spoed moeten
aansporen, aangezien die deelen nog in April moeten verschijnen. Is het dan absoluut
noodig, dat die revisie nog eens naar Brussel gaat? Mocht Du Perron enige afwijkende
opvatting hebben: ja, dan is het natuurlijk iets anders. Maar hij kan toch nauwkeurig
nagaan, of men de door jou aangebrachte verbeteringen ook inderdaad heeft
gerealiseerd.
Hij is n.l, op dat punt zeer nauwkeurig.
Enfin, ik heb nog niets, dus kan uit eigen aanschouwing nog niet oordeelen.
m.b.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker
Den Haag, 7 april 1940
aant.

7 April 1940
Aan de leden v.d. Slauerhoff-Commissie
Hierbij aangeteekend het novellistisch proza van Slauerhoff, voorzoover niet in
boekvorm verschenen, en een rapport van E. Du Perron over deze stukken. Ik heb
hem dit gevraagd, omdat hij het best op de hoogte is van Slauerhoffs bedoelingen
met dit werk. Verder sluit ik in de meening van Roland Holst over dit rapport, waar
ik voor mij mee accoord ga. Het lijkt mij inderdaad onmogelijk in deze nagelaten
novellen te gaan schiften, en m.i. moeten ze compleet worden gepubliceerd. Anders
moet men het over twintig jaar toch weer eens doen, om der wille van de volledigheid.
Ik verzoek den leden van hun meening blijk te willen geven.
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Bijzondere opmerkingen: als de genitief-s in de poëzie al is veranderd, ben ik er
voor, dat deze vorm ook in het proza wordt gehandhaafd, vanwege de uniformiteit.
Over het verhaal van Rudolf de Mepsche is mij niets bekend. Kan iemand daarover
inlichtingen verstrekken?
Bestaan er inderdaad geen fragmenten van het verhaal uit den Russ.Jap.oorlog?
Ik dacht van niet, maar weet het niet zeker. Voor de door Du Perron aangegeven
volgorde voel ik niet veel. Het lijkt mij veel beter het novellistisch proza in één deel
te vereenigen, in een ander deel Het Verboden Rijk met Coen en in een derde deel
Het Leven op Aarde met Guadelajara te combineeren. Natuurlijk is er voor de indeling
Du Perron een en ander te zeggen, maar het komt mij voor, dat de omvang der deelen
dan zeer ongelijk zal worden. Ook hierover graag opinies.
Als er werkelijk maar heel weinig is, dat zich voor herdrukken leent, zou ik wel
voor voelen eenige critische stukken in deze deelen op te nemen; anders is het beter
er een afzonderlijk supplement van te maken, waarin b.v. ook de verantwoording
van den tekst door Lekkerkerker zou kunnen worden opgenomen.
Het lijkt mij juist, de Laatste Ontmoeting van Camoes achter Het Verboden Rijk
te plaatsen.
Ik verzoek dit pakket aangeteekend rond te zenden in deze volgorde: Van Wessem,
Binnendijk, Donkersloot, Lekkerkerker, Ter Braak.
m.b.gr.
Menno ter Braak
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
Den Haag, 13 april 1940
aant.

Den Haag, 13 April 40
Kraaienlaan 36
Amice L.
Per aangeteekende post zend ik je door Du Perron van eenige aanteekeningen
voorziene proeven van het eerste Slauerhoff-deel terug. Uit een en ander zal blijken,
dat hij voor je tekstverzorging alle respect heeft, maar dat hij tegelijkertijd zeer
ernstige bezwaren heeft tegen je indeeling, die volgens hem willekeurig is en in strijd
met de bedoelingen van Slauerhoff. Deze bezwaren zijn van zoo principieelen aard,
dat hij, als de indeeling gehandhaafd blijft, zich van de geheele editie wenscht te
distantieeren, d.w.z. zich de vrijheid voorbehouden er tegen te schrijven en dus ook
niet de inleiding tot het proza op zich wil nemen.
Geheel afgezien van de vraag, wie gelijk heeft: ik moet dit standpunt eerbiedigen.
Als iemand een editie niet goedkeurt, kan hij er niet aan meewerken, en moet hij de
volle vrijheid hebben haar te critiseeren. Maar een andere quaestie is, dat ik dezen
gang van zaken uiterst betreurenswaardig zou vinden, en dat het welslagen van de
uitgave er gevaar door loopt. Ik meen dus, dat het de taak van de Commissie is, te
trachten deze tegenstellingen te verzoenen. De uitgave aan het publiek voorleggen
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met de wetenschap, dat onmiddellijk daarna een van Slauerhoffs intimi haar scherp
zal aanvallen, kunnen wij m.i. onmogelijk verantwoorden. Overigens lijken mij de
verschillen niet onoverbrugbaar, maar het is zaak, dat in dit stadium snel gehandeld
wordt en geen tijd vermorst met correspondentie. Ik zou dan ook willen voorstellen,
dat Du Perron en jij met mij als arbiter erbij de volgende week in Den Haag
samenkomen om de volgorde-quaestie te bespreken; ook dan zal er helaas vertraging
ontstaan, maar beter een vertraagde editie dan een aanvechtbare. A.s. Zaterdag 20
april is Du Perron in Den Haag; misschien is het mogelijk dien dag bijeen te komen.
M.i. moet de Slauerhoff-Commissie voor deze reis van jou uit Brussel de kosten
dragen.
Wil je mij even omgaand antwoorden? De zaak lijkt mij zeer urgent!
m.v.gr.
Menno ter Braak
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Brussel, 14 april 1940
aant.
aant.

Brussel, 14-4-1940
74 John Waterloo Wilsonstraat
Waarde Ter Br.,
Zaterdagmorgen 20 April hoop ik naar Den Haag te komen. Ik maak er dan een
weekend van en blijf tot Maandagochtend bijvoorbeeld in Amsterdam. De proeven
ontving ik nog niet, ik ben natuurlijk zeer benieuwd. Zou Du Perron het exemplaar
van ‘Archipel’, 2e druk., voorzien van zijn aanteekeningen, dat op de tentoonstelling
moet hebben gelegen, willen meebrengen? En tevens ‘Het Verboden Rijk’ met zijn
aanteekeningen? Tot Zaterdag, als de politieke constellatie het niet verhindert.
Met vr. gr.
K. Lekkerkerker
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker ( Brussel)
Den Haag, 16 april 1940
Amice L.
Uitstekend. Laten wij afspreken, dat je ± 2 uur ten mijnent komt; wij hebben dan
den heelen middag om den boel door elkaar te gooien en weer op te stellen als het
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noodig is. Inmiddels zul je de proeven wel ontvangen hebben. De enigszins
polemische vorm van de aanteekeningen van Du Perron behoef je niet als
onaangenaamheden te beschouwen; hij was enigszins geprikkeld over de
‘tusschenkoppen’ en maakte die notities zonder de bedoeling er een rapport van te
maken. In ieder geval is hij bezield met de beste bedoelingen: n.l. om deze editie zoo
onaanvechtbaar mogelijk te maken.
Zonder tegenbericht jouwerzijds reken ik dus op je komst. Je blijft dan zeker bij
ons eten?
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 22 april 1940
aant.
aant.

Amsterdam, 22-4-1940
Prinsengracht 1101
Waarde Ter Braak,
Ik ben plotseling verhinderd om Dinsdagmiddag te komen. Zou de bijeenkomst
daarom niet kunnen worden uitgesteld tot Donderdagmiddag? Du Perron kan een en
ander dan meer op zijn gemak doen, dat is tenminste een voordeel. In het geval het
natuurlijk schikt. Hoor ik niets, dan kom ik dus Donderdagmiddag, om zoowat 2
uur.
Met vr. gr.,
K. Lekkerkerker
z.o.z
P.S. Schikt het niet en zou ik toch morgen moeten komen, bel Binnendijk dan even
op; die kan de boodschap dan wel weer mij doorgeven, als je hem mijn adres opgeeft.
Ik ben tot morgen 12 uur op bovengemeld adres te bereiken.
L.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Amsterdam)
Den Haag, 23 april 1940
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Amice Lecq
Wij rekenen erop, dat je Donderdag middag ± 2 uur hier bent. Volgens Du Perron
is er aan het tweede deel zeer veel minder werk, dus dat is bemoedigend. Tot mijn
spijt kan ik je ditmaal niet vragen te blijven eten, aangezien wij nog iemand aan tafel
hebben; deze tafel is vrij klein, helaas.
Zijlstra belde mij vanmorgen op en vroeg mij, of hij zoo spoedig mogelijk ook
nog de eerste proeven van 1 kon krijgen om het geheel nog even door te laten nemen.
Wil je hem die even omgaand sturen uit Amsterdam? N. & v.D., Wijnhaven 113,
Rotterdam.
In overleg met Du Perron heb ik de opdracht bij [‘tarius’] tijds maar weer geschrapt.
Ik voel toch weinig voor al die opdrachten, en de Commissie was er ook tegen. Ze
zijn overbodig en kunnen evengoed vervallen.
Tot Donderdag dus.
v. gr. tt.
Menno ter Braak
[postscriptum op envelop:] Weet je ook, waar het Nov. Proza op dit ogenblik is? Ik
[..?] het bij Van Wessem, maar zou de circulatie graag wat verspoedigen. Heb jij het
al verkregen? Zoo neen, dan moet het bij Donkersloot of Binnendijk zijn).
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak
Middelburg, 26 april 1940
aant.
aant.

Middelburg, 26 April 1940
Waarde Ter Braak,
We zijn overeengekomen om de niet uit te spreken e in gevallen als ‘van de’
orkaan' te schrappen. Als we consequent zouden zijn, moet deze e in dergelijke
omstandigheden ook voor vrouwelijke woorden worden geschrapt. En eigenlijk ook
in gevallen als ‘z’ is dood'. Onzinnig is het, de e voor vrouwelijke woorden te laten
staan en voor mannelijke niet. Vinden jullie mijn schrijfwijze schoolmeesterachtig,
ik vind die van jullie bepaald leelijk (‘hij stak haar in d'arm’ b.v.!). En eigenlijk nog
veel schoolmeesterachtiger, want je moet vrouwelijke en mannelijke woorden over
één kam scheren. Ik informeerde hier en daar bij tekstverzorgers min of meer van
beroep, die mij op het leelijke van een tekstbeeld met zooveel apostrophen attent
maakten. Ik vind: poëzielezers zijn ten slotte geen kinderen; ze zien vanzelf wel waar
ze die e moeten inslikken en waar niet. Dus ook geen trema's gebruiken. Verder ben
ik in een paar gevallen tegen een al te consequent doorvoeren van de geslachtsregels
van De Vries en Te Winkel, en wel daar waar het de muziek van het vers schaadt.
In ‘Aan een Maagd’ (Soleares) b.v. zijn ‘je rust’, ‘gekust’ en ‘de lust’ duidelijk
dubbelrijmen.
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In twee gevallen heb ik hier ‘de' lust’ geschreven. Jullie zoudt willen ‘den lust’.
Het zou vervelend zijn al die ‘d'’ 's weer in ‘de'’ 's te gaan veranderen, maar als
tekstverzorger - met zooveel nadruk in den colophon vermeld - heb ik het er wel
voor over. Gaarne hoorde ik over deze aangelegenheid nog een woordje. Zaterdag
hoop ik weer in Brussel te zijn.
Met vr. gr.,
K. Lekkerkerker
[hand van Ter Braak:] beantwoord door Du Perron 24 April
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)
[Den Haag], 9 mei 1940
Beste Lecq
hierbij de proeven van 1; in de door ons vastgestelde volgorde. Alleen de ondertitels
moeten nu nog komen.
Wil je het geheel snel doornemen en zoo spoedig mogelijk terugzenden? Direct
aan N.& v.Ditmar, dat is het gemakkelijkst. Ik verbeterde enkele kleinigheden, die
ik bij een vluchtige lezing opmerkte.
Zend vooral ook de volgordelijst mee terug!
vrgr.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

Briefwisseling Menno ter Braak - H.P. Leopold's
Uitgevers Maatschappij
H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 9 mei 1935
aant.

9 Mei 1935.
Den Weled.zeergel.Heer
Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22
DEN HAAG
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Zeer geachte heer Ter Braak,
Tot mijn spijt kan ik U aan een goed portret van Ortega y Gasset niet helpen. Wij
hadden gaarne voor ons nieuwe boek een goede afbeelding van hem gehad, maar
brieven aan Ortega y Gasset blijven gewoonlijk onbeantwoord en het is Dr. Brouwer,
den vertaler van het boek, niet mogelijk geweest een portret van den schrijver los te
krijgen. Ortega y Gasset is niet alleen een groot Europeeër, maar ook een echte
Spanjaard.
Zodra wij omtrent zijn komst hier iets naders vernemen, zal ik U onmiddellijk
berichten.
Met beleefde groeten en hoogachting,
N.V. H.P. Leopold's U.M.
Leopold
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 8 april 1937
aant.

8-4-1937.
L/W.
Den Weled.zeergel.Heer
Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
DEN HAAG.
Zeer geachte heer Ter Braak,
De redactie van de Vrije Bladen verzoekt ons U te willen berichten, dat zij bereid
is Uw manuscript over Multatuli in de Vrije Bladen op te nemen en wel op de
volgende voorwaarden:
1. Het auteursrecht van vorengenoemd manuscript wordt door U aan ons, als
uitgeefster van de Vrije Bladen, afgestaan.
2. Bij verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen zult U als honorarium
voor den eersten druk f.25.- en 8 gratis exemplaren van het desbetreffend
nummer ontvangen, terwijl wij U van de luxe-editie 6 exemplaren ter beschikking
zullen stellen.
3. Voor iederen herdruk zult U bij verschijning f.35.- en 6 gratis exemplaren
ontvangen.
4. Het onder 1 genoemde auteursrecht keert tot U terug, indien 18 maanden na
verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen of 18 maanden na
verschijning van den laatsten herdruk geen nadere overeenkomst is gesloten.
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Wij verzoeken U beleefd ons op ingesloten formulier te willen berichten, dat U met
bovenstaande voorwaarden accoord gaat.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
Leopold
Bijlage.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 24 december 1937
aant.

Den Haag, 24-12-1937.
W.
Den Weled.zeergel.Heer
Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
DEN HAAG.
Zeer geachte heer Ter Braak,
De redactie van de Vrije Bladen verzoekt ons U te willen berichten, dat zij bereid
is Uw manuscript ‘De Augustijner Monnik en zijn trouwe Duivel’ in de Vrije Bladen
op te nemen en wel op de volgende voorwaarden:
1. Het auteursrecht van vorengenoemd manuscript wordt door U aan ons, als
uitgeefster van de Vrije Bladen, afgestaan.
2. Bij verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen zult U als honorarium
voor den eersten druk f.25.- (vijf en twintig gulden) en tien gratis exemplaren
van het desbetreffend nummer ontvangen.
3. Voor iederen herdruk zult U bij verschijning f.35.-(vijf en dertig gulden) en zes
gratis exemplaren ontvangen.
4. Het onder 1 genoemde auteursrecht keert tot U terug, indien 18 maanden na
verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen of 18 maanden na
verschijning van den laatsten herdruk geen nadere overeenkomst is gesloten.

Wij verzoeken U beleefd ons op ingesloten formulier te willen berichten, dat U met
bovenstaande voorwaarden accoord gaat.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
p/o H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
H. de Wal
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Bijlage.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 27 december 1938
aant.

's-Gravenhage, 27/12'38.
MrL/Z.
Aan den WelEd.Zeer Gel.Heer
Dr. Menno ter Braak,
Kraaienlaan 36,
's-G R AV E N H A G E
Mijnheer,
Voor de goede orde bevestigen wij hiermede onze verschillende besprekingen van
de laatste weken, waarbij wij zijn overeengekomen, dat U van 1 Januari 1939 af het
redacteurschap van ‘De Vrije Bladen’ op U zult nemen, voorloopig voor den tijd van
een jaar, en met dien verstande, dat deze periode telkens stilzwijgend met een jaar
wordt verlengd, zoolang U ons of wij U niet tenminste zes weken voor het einde van
het jaar onder opgaaf van redenen hebben meegedeeld, dat U of wij dit redacteurschap
wenschen te beëindigen.
Redactie-onkosten worden niet vergoed, maar als redactie-honorarium kunnen wij
per jaar een bedrag van f 200.- beschikbaar stellen, en ingevolge de onderling tusschen
U getroffen regeling zullen wij dit voorloopig als volgt verdeelen:
de heer Jos de Gruyter f 100.Dr. G. Stuiveling f 66.66
Dr. M. ter Braak f 33.34
Wij verzoeken U beleefd, ons even te willen berichten, dat U met het bovenstaande
accoord gaat en teekenen inmiddels,
Hoogachtend,
H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
Leopold
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 25 april 1939
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aant.

's-Gravenhage, 25/4'39.
MrL/Z.
Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer
Dr. M. ter Braak,
Kraaienlaan 36,
's-G R AV E N H A G E
Weledelzeergeleerde Heer,
De redactie van de Vrije Bladen verzoekt ons, U te willen berichten, dat zij bereid
is Uw manuscript ‘DE NIEUWE ELITE’ in de Vrije Bladen op te nemen en wel op
de volgende voorwaarden:
1. Het auteursrecht van vorengenoemd manuscript wordt door U aan ons, als
uitgeefster van De Vrije Bladen, afgestaan.
2. Bij verschijning van Uw manuscript in De Vrije Bladen zult U als honorarium
voor ieder honderd exemplaren, die worden gedrukt, f 7.50 ontvangen, met dien
verstande, dat U minstens f 25.- krijgt, benevens acht gratis exemplaren van het
desbetreffende nummer.
3. Bij herdruk zult U voor ieder 100 exemplaren, die worden gedrukt, f 7.50
ontvangen, benevens zes gratis exemplaren.
4. Het onder 1 genoemde auteursrecht keert tot U terug, indien 18 maanden na
verschijning van Uw manuscript in De Vrije Bladen of 18 maanden na
verschijning van den laatsten herdruk geen nadere overeenkomst is gesloten.

Wij verzoeken U beleefd ons op ingesloten formulier te willen berichten, dat U met
bovenstaande voorwaarden accoord gaat.
Hoogachtend,
H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
Leopold
Bijlage.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 15 juni 1939
aant.

LT/FR
DEN HAAG, 15/6/39.
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Den WelEd. Zeergel. Heer
Dr. M. ter Braak,
Kraaienlaan 36,
DEN HAAG
Zeer geachte Heer ter Braak,
Ingesloten doen wij U een afschrift toekomen van een brief van het Europa Verlag,
waaruit U ziet, dat ze U geheel vrij laten wat de bewerking van het boek van
Rauschning.
Hierbij ontvangt U tevens opnieuw de proeven van den nieuwen druk.
Met vriendelijke groeten en meeste hoogachting,
H.P. LEOPOLD'S U.M. N.V.
[handtekening onleesbaar]
Origineel: particuliere collectie

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 30 juni 1939
aant.

's-Gravenhage, 30/6'39.
MrL/Z.
Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer
Dr. M. ter Braak,
Kraaienlaan 36,
's-G R AV E N H A G E
Zeer geachte heer Ter Braak
Voor de goede orde bevestig ik hierbij even de afspraak, die wij maakten over de
vertaling van Herman Rauschning's boek ‘DIE REVOLUTION DES NIHILISMUS’.
U zult deze vertaling zoo spoedig mogelijk voor ons gereed maken en indien
mogelijk nog vóór 13 Juli van dit jaar afleveren.
De copij zal bij gedeelten door U persklaar worden ingeleverd en in één of twee
weken zullen wij het eerste gedeelte van U ontvangen.
Als honorarium voor Uw werkzaamheden zijn wij een bedrag van f 400.overeengekomen, dat U na inlevering van de veertaling zal worden uitbetaald.
Gaarne vernemen wij van U, dat U met het bovenstaande accoord gaat en teekenen
in afwachting daarvan,
Hoogachtend,
H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
Leopold
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
3 juli 1939
aant.

3 Juli 1939
H.P. Leopolds Uitg.Mij.
Noordeinde 23
DEN HAAG
Zeer geachte Heer Leopold,
Door dezen bevestig ik de ontvangst van Uw brief van 30 Juni j.l., met den inhoud
waarvan ik accoord ga.
hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
[Den Haag], 30 november 1939
aant.

30 Nov. 1939
Zeer geachte Heer Leopold,
Voor de goede orde laat ik U even weten, dat de redactie van Vrije Bladen gisteren
vergaderd heeft en zich, na Uw toezegging, eveneens bereid verklaart het tijdschrift
wederom voor een jaar voort te zetten. Wij hebben kennis genomen van de
voorwaarden, waaronder die voortzetting mogelijk zal zijn, en gaan daarmee accoord,
al spijt het ons, dat de verzorging van de schriften afzonderlijk, die een ‘moreel’
succes was, ten gevolge van de minder gunstige financieele resultaten moet worden
vervangen door een vast omslag met verwisselbaren titel.
Het bedrag voor de redactie zouden wij dit jaar als volgt willen verdeelen: De
Gruyter f.100, Stuiveling f.50, Ter Braak f 50. Wanneer U dit gelegen komt, wilt U
een en ander wel eens laten overschrijven op onze resp. gironummers? Ook zouden
wij graag een overzicht ontvangen van de in den loop van het jaar vekochte nummers,
teneinde een indruk te kunnen krijgen van de verkoopbaarheid der schriften.
Ik hoop U dezer dagen op te bellen om eenige zaken mondeling te bespreken. Van
De Gruyter ontvangt U vandaag of morgen het laatste cahier van dezen jaargang,
zijnde een beschouwing van Cornelis Veth.
m.v.gr. en hoogachting
Doorslag: particuliere collectie

Menno ter Braak, Verspreide brieven

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 13 februari 1940
aant.

's-Gravenhage, 13/2'40.
MrL/Z.
Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer
Dr. M. ter Braak,
Kraaienlaan 36,
's-G R AV E N H A G E
Zeer geachte heer Ter Braak
Voor de goede orde bevestigen wij hierbij ons onderhoud van hedenochtend,
waarbij wij overeen kwamen, dat wij U voor Uw medewerking aan de vertaling van
‘HITLERS EIGEN WOORDEN’ door Herman Rauschning een bedrag van f 100.zullen uitbetalen.
Verder zult U van de exemplaren die boven de eerste oplaag van 5.000 verkocht
worden, 2% van den ingenaaiden prijs ontvangen. Daarover zullen wij U dan jaarlijks
een afrekening doen toekomen.
Ingesloten gelieve U een cheque aan te treffen voor bovengenoemde f 100.- en
wij verzoeken U, de ontvangst van dit schrijven even te willen bevestigen.
Hoogachtend,
H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.
Leopold
Bijlage.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - B. Lerou
Menno ter Braak
aan
B. Lerou
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
30 October
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Aan den Heer B. Lerou
Nic. Beetsstraat 24
Rotterdam
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten zend ik U dus Uw romanfragment weer terug.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.J.
Levenbach
G.J. Levenbach
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 21 mei 1929
aant.
aant.

Amsterdam, 21-5-'29
Geachte Mijnheer ter Braak,
Het speet ons zeer dat wij U Vrijdagavond niet onder de talrijk opgekomen
oud-ambtsgenooten van U konden begroeten.
Wat het eindexamen betreft deel ik U mede dat zooals bekend het schriftelijk is
31 Mei - 7 Juni. Het mondeling is van 20 - 26 Juni. Op Woensdag 26 Juni om ± 18
uur is de uitslag. Het zou mij en vele anderen een groot genoegen zijn U dan te
kunnen begroeten.
Met vriendelijke groeten
verblijf ik
Uw dw. dn. G.J. Levenbach
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.J. Levenbach
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 29 juni 1929
aant.

Amsterdam, 29 Juni 1929
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Geachte Mijnheer ter Braak,
Hierbij bedank ik U namens 5b hartelijk voor de gelukwenschen die U ons gezonden
hebt. Het schijnt nu eenmaal niet mogelijk te zijn dat U bij een van onze
feestelijkheden tegenwoordig bent. Het was trouwens maar een betrekkelijke
feestelijkheid want een dergelijke ‘slachting’ van 7 op de 30 die zakten is in de
annalen der school nog nooit voorgekomen, hoogstens 3 of 4. Zeer toevallig is ook,
dat alle zeven uit 5a zijn, zooals U waarschijnlijk uit de krant al opgemaakt hebt.
Met de hartelijkste groeten verblijf ik,
Uw dw. dn.
G.J. Levenbach
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Samuel Lewin
Menno ter Braak
aan
Miriam en Samuel Lewin
Den Haag, 8 december 1934
aant.
aant.

den Haag, 8 Dez. '34
Liebe(r) Frau und Herr Lewin
Wir waren schon einigermassen über Ihr Schicksal in Unruhe, weil wir solange
nichts von Ihnen hörten. Gestern traf aber Ihr Brief ein, und so wissen wir dass Sie
gut angekommen sind und nicht einmal schwer seekrank waren. Hoffentlich wird
Ihr Aufenthalt in Warschau Resultate haben für Ihre Arbeit! Ihr erster Eindruck
scheint Sie nicht zum Optimismus zu veranlassen; schade, aber Sie waren als Sie
hier waren schon nicht sehr enthusiastisch über Ihre Polen.
Ich schliesse zwei Poststücke ein, die nach meiner Adresse geschickt wurden. Das
holl--deutsche Wörterbuch wird von der Buchhandlung Nijhoff heute oder Montag
nach Warschau expediert.
Ich freue mich sehr darüber, dass Sie, liebe Frau Lewin, die Uebersetzung fertig
stellen wollen; ich glaube es wird mir mit dem Text in der Hand schon gelingen das
Buch irgendwo unterzubringen. Von unserem teuren Mitglied der
Reichskulturkammer, Herrn dr. Schwiegersohn, habe ich weiter nichts mehr gehört.
Vielleicht hat er doch gespürt, dass meine Nase sich nicht mit dieser Bereitschaft
zum historischen Verstehen der Weltgeschichte abfinden kann. Immerhin möchte
ich mit dem Vertreter des Phaidonverlages mal sprechen.
Mein Artikel über dem Emigrantenkomplex hat Herrn Mann (Klaus) veranlasst
zu einem Brief an mich, in dem er gesteht, dass man in Emigrantenkreisen die Kritike
absichtlich so macht, weil man sonst nicht mit dem Göbbelsgeschäft konkurrieren
kann. Wie grundfalsch diese Methode und wie plump das Geständnis ist, scheint ihm
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nicht aufzugehen. Ueber die [nachtkr?] Johanna ist er aber nicht böse, das ist wieder
eine gute Note für ihn.
Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass auch im sechsten Kapittel
des ‘Politicus zonder Partij’ eine kurze Stelle vorkommt, in der die Rede ist von
meinem Roman ‘Dr. Dumay verliest’. Selbstverständlich werde ich diese Seite auch
umarbeiten; es handelt sich aber nur um einen sehr kurzen Passus den Sie finden
S.246, und der an das Uebrige nichts ändert.
Ich muss in grosser Eile schreiben, weil die Saison wieder wütet und ich noch die
Korrespondenz einer ganzen Woche erledigen muss. Hoffentlich künftig mehr und
besser.
Es wäre mir, und gleichfalls meiner Frau lieb, wenn wir unsere Verbindungen
aufrechthalten könnten. Man begegnet im Leben nun einmal nicht allzuviele Freunde,
auf die man wirklichen Wert legt.
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüssen
bleiben wir Ihr
Menno ter Braak
und A. tBr. F.
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Miriam en Samuel Lewin
Eibergen, 28 december 1934
aant.

Eibergen, 28 Dez. 1934
Liebe Frau und lieber Herr Lewin
Ihren Brief habe ich während eines kurzen Ferienaufenthaltes in meinem Geburtsort
erhalten; meine Frau ist augenblicklich in Zutphen bei ihrem Vater, und ich bin also
Strohwitwer. Ab 1. Jan. sind wir wieder im Haag, dann fängt das Bücherlied wieder
vom neuen an. Ich kann heute nur für mich sprechen, weiss aber ganz bestimmt, dass
auch meine Frau Ihnen alles Gute in 1935 wünscht. Wenn auch die Polen und
Polengenossen diese Welt versauren, es gibt doch immer noch ein paar anständige
Leute. Und zufällig findet man einander. Obschon, mit unserer Anständigkeit... Aber
das ist wieder ein neues Problem.
Ich war ziemlich abgespannt nach der Sinterklaasgeschichte und brauchte wirklich
etwas Erholung. Jetzt kommt Gottseidank fast kein Buch mehr von der Presse; ich
freue mich und bin sogar selig durch diesen Rück ins Analphabetische.
Von Kayserlein hörte ich nichts mehr. Jetzt wo ich im Neuen Tagebuch mich
identifiziert habe mit den Emigranten wird er übrigens von mir auch wohl nichts
mehr wissen wollen; ich habe n.l. einen Aufsatz darin geschrieben über die
Emigrantenliteratur, nachdem Schwarzschild mich eingeladen hatte meine Ansichten
über den Emigrantenkomplex auch für seine Leser auseinanderzusetzen. Er hat die
Sache auch tatsächlich so gedruckt wie ich sie ihm geschickt habe! Das freut mich,
denn ich war ziemlich sauer, wenn ich auch in den ersten Sätzen nachdrücklich erklärt
habe, ich sei ‘guter Europäer’ und deshalb Emigranten freund. Für dr. Kayserstein
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muss das wohl eine schreckliche Erfahrung sein! - Ich sprach inzwischen Klaus
Mann, der, ich muss es gestehen, sich fabelhaft mir gegenüber benommen hat. Er
hat sich nicht an meine Kritik gestossen und sogar teilweise die Fehler seines Buches
anerkannt (wenn er natürlich auch schöne Sachen darin findet, die mir leider
entgehen).
Das Mysterium Jo Spier hat sich geklärt. Der Mann ist auf einer Indienfahrt und
als er Ihren Brief erhielt, war er entweder schon verreist oder im Begriff zu verreisen.
Ich muss also vorläufig abwarten. Meine Frau arbeitet noch an die Uebersetzung,
die wohl noch in 1934 fertig sein wird.
Vom Regisseur noch nichts! Er hat noch nicht geantwortet und ich habe ihn
persönlich nicht mehr gesehen. Ich werde ihm nochmal schreiben.
Selbstverständlich freue ich mich sehr auf die Uebersetzung meines ‘Politicus’;
ich zweifle nicht, es wird gut. Nur habe ich die bewusste Grammatik noch nicht
auffinden können. - Verabreden wir jedenfalls dass eventuelle ‘ekonomischen’
Vorteile, welche die Uebersetzung bringen könnte, Ihnen zugehen. Ich habe schon
meine Freude an den Text.
Schreiben Sie uns bitte wenn Ihnen der Boden ev. zu heiss wird, ich meine wenn
Sie, was ich nicht hoffen will, überhaupt keine Mittel haben möchten. Das Geld vom
‘Vaderland’ könnte ja teilweise auch nach Polen rollen, enfin, Sie verstehen mich.
Was Sie über die polnischen Museen schreiben, erfüllt mich mit Grauen, kaltem
Grauen!
Hoffentlich hören wir bald wieder von Ihnen!
mit herzlichem Gruss
Ihr Menno ter Braak
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Miriam Lewin
Den Haag, 19 februari 1935
aant.
aant.
aant.

Haag, 19. II.'35
Liebe Frau Lewin
Entschuldigen Sie bitte mein langes schweigen; ich hatte in diesem Winter soviel
zu tun mit Theater und jetzt auch noch den Film (ad interim), dass ich zu nichts kam.
Es tut mir furchtbar leid, dass es Ihren Mann so schlecht geht. Ich verstehe, dass
er an der Grenze angelangt ist; sein Schicksal ist in jeder Hinsicht schwer und
gewissermassen absurd, weil er als Schriftsteller keine Heimat hat. Aus unseren
Gesprächen weiss ich, was er zu sagen hat; nur fürchte ich, dass er nicht den richtigen
Boden für seine Arbeit finden wird, denn ich glaube, dass er bei den polnischen Juden
wenig Erfolg haben wird. Seine Novelle hat mir sehr gut gefallen, leider konnten
meine Kollegen in der Redaktion meiner Meinung nicht beipflichten; Sie fanden das
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Ganze nicht gelungen. Wer hat Recht? Dr. Vestdijk, den Sie bei uns gesehen haben,
vertritt die Ansicht, Ihr Mann spreche viel besser als er schreibe; er war von seiner
Persönlichkeit sogar begeistert und behauptete nun, ich interpretiere den lebendigen
Lewin in die Novelle hinein. Unmöglich ist das schon nicht, wenn ich es auch nicht
ganz glaube. Dass Ihr Mann in seinem Roman, den ich (leider nur teilweise) hier
lesen konnte, noch immer bei seinem Gesprächston zurückbleibt, kann ich schon
eher glauben; die Novelle hatte für mich eine wirklich bezaubernde Kraft, nicht am
wenigstens durch die autobiographische Elemente, die ich darin zu entdecken glaubte.
Sie werden aber verstehen, dass ich in diesem Fall nachgeben muss und Ihnen die
Novelle zurückschicke. Nein, ich habe noch eine bessere Idee: ich werde sie an Klaus
Mann schicken, wenn Sie wenigstens nichts dagegen haben, für ‘Die Sammlung’,
schreiben Sie mir bitte umgehend ob ich das tun soll!
Der Brief aus Warschau von 17. Jan. habe ich auch erhalten und ich war Ihnen
sehr dankbar dafür. Wohl übertreiben Sie unsere Verdienste etwas zuviel, denn noch
einmal: ohne aufrichtige Gefühle der Verwandtschaft wäre ich ein Egoist wie alle
andre, und für Freunde interessiert man sich aus persönlichen Gründen. Wenn Ihr
Mann im Frühling hier noch auf einige Zeit wohnen, ruhen und arbeiten will, ist er
uns herzlich willkommen, und Sie natürlich nicht weniger, liebe Frau Lewin. Es wäre
mir lieb, dass er diesen Gedanken festhält und nicht verzweifelt, solange Pomonaplein
22 noch existiert.
Der Regisseur, Defresne, antwortete endlich: er hatte das Stück zu seinem
Bedauern...vergessen, versprach mir aber es in einigen Tagen zu lesen und
zurückzuschicken oder sich wenigstens zu entscheiden. Das war schon wieder vor
einem Monat... Die Truppe scheint übrigens schwere Geldsorgen zu haben. Vielleicht
ist das der Grund seiner besonderen Unhöfflichkeit. Uebrigens behandelt er mich
nicht besser. Ich schrieb nämlich in drei Wochen das Stück worüber ich mit Ihrem
Mann manchmal gesprochen habe: eine Satyre über die Diktatur. Freilich ist es mehr
eine Satyre auf die Rüstungsindustrie und die Zeitungen geworden, aber auch die
Diktatur bekommt Kiebe. Jedenfalls erscheint die Komödie im April als Buch; Sie
werden selbstverständlich ein Exemplar erhalten. Titel: ‘Die Panzerzeitung’. So kam
ich noch nicht zum umarbeiten des ‘Politicus’. Na, wahrscheinlich haben Sie vorläufig
noch Stoff? Schreiben Sie mir sonst bitte, dann beeile ich mich. Augenblicklich ist
die Saison leider ohne Gnaden.
Ich muss heute abend noch eine Filmkritik auffertigen und darum muss ich Schluss
machen. In diesen Monaten habe ich für die Privatkorrespondenz nur wenig Wert!
Beurteilen Sie mich bitte nicht danach!
Bestellen Sie Ihrem Mann, wenn er nach Wien kommt, einen herzlichen Gruss.
Meine Frau lässt vielmals grüssen; sie war ein paar Tage krank, ist nun wieder gesund.
Mit herzlichen gruss
Ihr Menno ter Braak
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Samuel Lewin
aan
Menno ter Braak
Wenen, 1 maart 1935
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aant.
aant.
aant.

Wien, den 1.3.35
Lieber Herr ter Braak!
Gestern ist es eine Woche, dass ich nach Wien kam. Aus Polen entfloh ich wie
aus einer Hölle. Doch weiss ich nicht, wie lange mir die österreichischen Behörden
erlauben werden, hier zu bleiben; ich glaube, nicht sehr lange. Das wird sich sicher
bald zeigen.
Ihren Brief vom 19.2. mit den 20 Fl. haben wir erhalten. Nun, Sie wollen doch
nicht, dass ich Ihnen für etwas, was Sie persönliches Interesse in der Freundschaft
nennen, danke; so folge ich Ihnen, denn darin stimme ich mit Ihnen überein. Für
mich ist nur das Eine traurig, dass ich Ihnen mit nichts einen Dienst erweisen kann,
was auch bei mir, wie bei Ihnen, ein persönliches Interesse in der Freundschaft wäre.
Noch trauriger ist es für mich, dass ich nicht einmal mehr die Hoffnung habe, meinen
Freunden jemals etwas bieten zu können. Sie haben vollständig recht: ich bin an der
Grenze meines Schicksals angelangt, das gewissermassen absurd, weil fatal ist. Nein,
ich habe keine Heimat für mein geistiges Schaffen. Doch nicht allein dadurch ist
mein Schicksal tragisch, sondern weil sich die ganze Tragödie meines Volkes in mir
verkörpert, sein tragisches Schicksal ist das Meine. Möglich, dass deshalb mein Volk
die Tore vor mir schliesst und von mir nichts wissen will. Die Welt aber, je mehr sie
sich gegen das Judentum sträubt, umso heftiger ist ihre Antipathie gegen mein
geistiges Schaffen. Auf diese Weise habe ich doppelt und dreifach zu leiden: weil
ich die europäische Kunstform angenommen habe, bin ich meinem Volke fremd
geworden, und weil ich in diese Form den Inhalt meines Volkes hineingoss, bin ich
für Europa ein Fremder. Ein Ereignis, das mit dem Juden aus Bethlehem in Palästina
begann und schon 1935 Jahre dauert und sich mikrokosmisch in Samuel Lewin aus
Konska-Wola in Polen widerspiegelt. Ich hoffte, dass vielleicht Holland das Land
sein würde, in dem ich, ein aus Deutschland Verjagter, mich aus dem Hexenbann
retten würde. Ist es doch einer Anzahl spanischer Juden im 16. Jahrhundert und jenem
einem Grossen im 17. Jahrhundert, der aus einem Verfluchten ein Gesegneter wurde,
in Holland gelungen. Doch sind nicht alle Zeiten gleich, und ich bin auch kein
Spinoza. Aber es ist möglich, ja vielleicht sicher, dass, wenn ich ein Spinoza wäre,
ich ein noch schlimmeres Schicksal hätte. Ja, ich hoffte, dass gerade meine Kunst
dem Holländer liegen würde, besonders der Roman ‘Zeitwende’ (1926 in Deutscher
Sprache gedruckt) und noch mehr das Drama ‘Reb Moischel’, das Sie schätzen. Ich
bleibe bei meiner Meinung, dass das holländische und das ostjüdische Volk sowohl
im Geistigen als auch im Psychischen viel Gemeinsames haben. Daher die Ahnlichkeit
im Bau und in der Lyrik dieser beiden Sprachen.
Mit der meinung Ihres Freundes Dr. Vestdijk bin ihn nicht einverstanden, und Sie,
lieber Herr ter Braak haben in Ihrem Urteil über meine Novelle gewiss eher recht.
Nicht, weil Ihre Meinung für mich persönlich günstiger ist; ihr Freund hat
wahrscheinlich Ihr Buch ‘Politicus’ nicht gelesen oder schlecht verstanden. Denn
was meint er damit, die Erzählung sei nicht gelungen? Glaubt er vielleicht, dass sie
nicht den wissenschaftlichen Gesetzen, den alten oder den neuen, geschrieben ist?
Nun, das wäre einfach lächerlich. In der Kunst gibt es nur das eine Gesetz: die
Wirkung. Und das ist ja ganz individuell. Auf Herr Dr. Vestdijk hat meine Erzählung
‘Ausgehöhlt’ einfach nicht gewirkt. Und wie kann er annehmen, dass ich besser
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spreche als schreibe? Er hat ja von mir nur eine kleine Erzählung gelesen, und Sie,
Herr ter Braak haben sich wohl davon überzeugen können, das ich gerade im Gespräch
unbeholfen bin, deshalb auch keine Vorträge halten kann. Dass ich aber in meinem
Roman, den Sie nur teilweise gelesen haben, in meinem Gesprächston zurückgeblieven
bin, verstehe ich nicht und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das näher erklären
könnten. Ihren Einfall, meine Erzählung der ‘Sammlung’ zuzuschicken, halte ich für
sehr gut. Aber auch wegen des Dramas ‘Reb Moischel’ und der ‘Chassidischen
Legende’, die Ihre Frau übersetzte, gebe ich meine Hoffnung noch nicht ganz auf.
Haben Sie von dem Regisseur inzwischen Bescheid bekommen? Hat er das Drama
gelesen? Ich denke dass Jo Spier von seiner Indienreise inzwischen nach Holland
zurückgekehrt sein wird. Doch weiss ich nicht, ob ich mich von hier aus an ihn
schriftich wenden soll oder ob es nicht besser wäre, wenn Sie das täten. Ich bin davon
überzeugt, dass mein Schicksal sich ändern würde, wenn mein Drama in Holland
zur Aufführung gelangen könnte.
Nur aber genug über mich, ich nehem schon zu viel Raum ein. Wie geht es Ihnen
und Ihrer Frau? Hoffentlich ist sie schon ganz gesund und geniesst alles Schöne, das
das Leben ihr bietet. Ihre Komödie interessiert uns beide sehr, und wir möchten sie
schon gern lesen. Wir wünschen sehr, dass sie aufgeführt wird. Ihr zweiter Aufsatz
im N.T.B. gefiel mir genau so gut wie der erste, weil darin jeder Gedanke wahrhaft
und jede Beweisführung gegen Marcuse und Andermann unwiderleglich ist. Ein
Freund von mir in Warschau hat in der jiddischen Presse die ganze Sache interpretiert,
so ist Ihr Name in Polen nicht mehr unbekannt. Ich bin jetzt noch überzeugter davon,
dass es sehr schade ist, dass Sie auf einem so beschränkten Wirkungsfeld bleiben,
wie die holländische Sprache ist.
Für Ihre Einladung danken wir Ihnen innigst. Aber wir wollen hoffen, dass unsere
Lage sich vielleicht doch ändern wird, vielleicht doch; vielleicht wird mein Drama
Ihrem Freunde, dem Regisseur in Amsterdam gefallen, und meine (resp. unsere)
Reise nach Holland würde dann anders ausfallen. Man sehnt sich ja danach, endlich
auf eigenen Füssen stehen zu können.
Meine Frau lässt Sie bitten, ihr doch bald die abgeänderten Kapitel Ihres ‘Politicus’
zuzusenden, weil sie diese in nicht zu langer Zeit brauchen wird.
Ich bin jetzt dabei, meine Eindrücke in Polen auszuarbeiten. Sie werden für ‘mein
Vaterland’ nicht schmeichelhaft sein. Wenn Sie gestatten, werde ich sie Ihnen in
deutscher Sprache zuschicken; es wäre für mich eine grosse Genugtung, wenn sie
im ‘Vaterland’ oder einer anderen Zeitung oder Zeitschrift abgedruckt werden
könnten.
Die herzlichsten Grüsse Ihnen und Ihrer Frau von uns beiden.
Ihr S. Lewin
P.S. Ist aus den photogr. Aufnahmen etwas geworden?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Samuel Lewin
aan
Menno ter Braak
Wenen, 19 juni 1935
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aant.
aant.

Wien, 19.6.35.
S. Lewin bei Kemp, III. Seidlgasse 14.
Lieber Herr ter Braak,
Es geschieht schon im Leben, dass eine Freundschaft nur eine gewissen Zeit, eine
kürzere oder längere, dauert, doch an dem, was war, ändert sich darum nichts. Bald
ist es ein Jahr, dass ich Sie kennen lernte. Die kurze Zeit, in der ich das Glück hatte,
Ihr Gast zu sein und die Stunden, die ich in Ihrer Gesellschaft verbrachte, bleiben
für mich sehr wertvoll. Ich weiss die Ursache nicht, warum Sie mir nicht mehr
schreiben und meine Briefe nicht beantworten; ob das deshalb geschieht, weil auch
die grösste Liebe aufhören kann und vielleicht aufhören soll, um bei anderer
Gelegenheit und auf anderer Basis (die Liebe an und für sich) sich wieder zu erneuern,
oder ob Sie mir darum nicht schreiben, weil Sie keine Zeit haben oder vielleicht gar...
aus Faulheit oder irgendeines entstandenen Komplexes wegen, so dass Sie lieber
schon gar nichts von sich hören lassen wollen - wie dem auch sei, mein Gefühl für
Sie und meine Dankbarkeit Ihnen gegenüber bleiben unverändert. Um eines aber
bitte ich Sie: ich muss mein Manuskript ‘Reb Moischel’ zurückhaben, da ich nur ein
Exemplar davon habe und dieses Drama noch bei anderen Bühnen einreichen will.
Auch hätte ich gern gewusst, was mit meiner Erzählung, die sie der ‘Sammlung’
schickten, geschehen ist, ebenso mit der Legende, die der Verlag Nijgh & van Ditmar
herausgeben wollte, falls Jo Spier sie illustriert. Selbstverständlich interessiert es
meine Frau genau so und vielleicht noch mehr, Ihre Meinung über ihre Uebersetzung
zu wissen, wie sie Ihnen gefiel, und weshalb Sie ihr nicht die geänderten zwei Kapitel
zuschickten, damit sie sie übersetzen kann. Oder ist die Uebersetzung so slecht, dass
Sie auf die weitere Arbeit verzichten?
Für das zugeschickte Buch besten Dank.
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Frau gut geht, und Sie nicht zu viel unter Hitze
zu leiden haben. Von meiner Frau und mir die besten Grüsse für sie beide.
Ihr S. Lewin
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Samuel Lewin
Den Haag, 24 juni 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

Haag, 24 Juni 1935
Pomonaplein 22
Lieber Herr Lewin
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Heute kam ich aus Paris zurück, wo ich einen Schriftstellerkongres besuchte, leider
stellte es sich heraus, dass es mehr oder weniger ein Theater von Moskau war, und
fand Ihren Brief, der mich dazu veranlasst Sie endlich zu schreiben. Aus Ihren Brief
wird mir nicht klar, ob Sie meine Karte aus Brüssel erhalten haben; auf jeden Fall
aber haben Sie recht, wenn Sie mich als einen wenig freundschaftlichen Freund
betrachten, vom Standpunkt des Briefschreibens betrachtet. Ich will nicht versuchen
mich zu entschuldigen. So bin ich nun einmal, d.h. so bin ich als Journalist geworden.
Nicht nur Sie beklagen sich darüber, dass Sie fast nie etwas von mir hören. Ich
muss für diese verdammte Zeitung soviel schreiben, dass ich persönliche Briefe
immer wieder verschiebe; sogar für meine eigene Arbeit habe ich in den letzten
Zeiten fast keine Augenblicke übrigbehalten. Ich will Sie also bitten (es ist, ich
wiederhole es, keine Entschuldigung), mich zu nehmen wie ich bin. Wir (meine Frau
und ich) sprechen sehr oft über Sie und erinnern uns mit Freude der Zeit, in der Sie
bei uns wohnten, das wird Ihnen hoffentlich auch etwas wert sein, wenn es auch
etwas ‘platonisch’ anmutet.
Dass ich noch nichts näheres schrieb über die Uebersetzung des ‘Politicus’ hat
aber einen besonderen Grund. Ich wollte nämlich, wenn möglich, Ihre Frau nicht
nur mit Worten danken, sondern zu gleich über eine Möglichkeit einer
Veröffentlichung schreiben. Darum habe ich das Kapitel ‘Nietzsche contra Freud’
sofort durchgesehen und es Klaus Mann für die Sammlung geschickt, in der Hoffnung
das er publizieren könnte. Er schrieb mir dass er sehr begeistert darüber war (was
eine solche Versicherung wert ist, muss man leider abwarten), dass er aber nur wenig
Seiten zur Verfügung stellen konnte pro Nummer, dass er zu mir kommen wurde
etc.etc. Bis jetzt habe ich nichts mehr von ihm gehört. Die Uebersetzung war dabei
sehr gut: der Ton war ausgezeicnet getroffen worden, und ich hätte nur dann und
wann etwas zu ändern: nur in Einzelfällen war der holländische Wort wirklich
misverstanden worden. Ich bin Ihrer Frau sehr dankbar für Ihre Arbeit und bedauere
es nur lebhaft, dass ich nicht auch etwas über die Veröffentlichung hinzufügen kann.
Ich will hoffen bleiben, dass Mann etwas von sich hören lässt. Ein Vorabdruck in
der Sammlung könnte man ja gut gebrauchen um das ganze Buch zu präsentieren.
Ich schreibe wie ein Neger, beachten Sie es bitte nicht, ich bin todmüde von meiner
Pariser Reise.
Und nun die Leidensgeschichte Ihres Dramas. Dieser Regisseur Defresne ist ein
Lump. Ich habe ihm wiederholt geschrieben mir das Manuskript zurückzuschicken,
falls er es nicht gebrauchen konnte. Er antwortete einfach nicht! Dann habe ich ihn
telegraphiert; schliesslich ist zwei Wochen später, d.h. noch nicht lange her, das
Manuskript eingelaufen, ohne Entschuldigung sogar! Ich schicke es Ihnen
eingeschrieben zurück; der Brief des höfflichen Herrn liegt dabei. Was er schreibt
ist blöd. Er hat gleichfalls meinen ‘Pantzerzeitung’ abgelehnt, mir aber ebensowenig
geantwortet, bevor ich zu drohen anfing. Man soll nicht für die Bühne schreiben,
wenigstens nicht mit der Absicht gespielt zu werden. Das ist meine Konklusion,
wenn ich diese Briefe lese.
Ich habe Klaus Mann schon vor einigen Wochen über Ihre Erzählung geschrieben,
die ich ihm geschickt hatte. Kein Bescheid! Ich verspreche Ihnen neue Bemühungen,
habe aber kein Vertrauen mehr zu Redakteuren und Regisseuren. Sie nehmen nur
was einen Namen hat, und besonders diesen Herren Emigranten kennen nur Ihre
Freunde aus Deutschland vor dem Hitlerregime! Ich möchte mich eigentlich aus dem
Literaturbetrieb am liebsten vollkommen zurückziehen und mich nur beschäftigen
mit meiner eigenen Arbeit; so ekelt mich das alles an, denn Leute wie Klaus Mann,
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treiben nur Literatur, weil sie etwas treiben müssen, dass den Zeit töten kann und
Ruhm verschaffen kann. Sie haben die Macht, und können unterdrücken was einen
wirklichen wert hat: wenn man sehr jung ist, will man dagegen kämpfen, später sieht
man ein, dass es so sein soll.
Für die Umarbeitung meines Politicus habe ich noch keine Zeit gefunden. Mir
fehlt dafür die geistige Ruhe. Ich muss mich dafür setzen und während des letzten
halben Jahres konnte ich die Ruhe gar nicht finden. Die Aufgabe ist nämlich nicht
zu leicht, denn man muss das Essentielle behalten und die nur für Holländer wichtige
Sachen trotz dem streichen. Meine Frau wird die Uebersetzung Ihrer Novelle beim
Verlag einreichen, wenn Jo Spier sich entschliesst etwas von sich hören zu lassen.
Ich schrieb ihm vor Monaten, hörte nichts, muss es also wieder versuchen. Vielleicht
ist er mir böse, weil ich einen Aufsatz über seine Kunst geschrieben habe, der eine
Psychologie des Zeitungszeichners gab.
Wir haben damals, als Sie bei uns wohnten, über die gesellschaftliche Hifslosigkeit
gesprochen. Sie sehen, ich bin nicht viel besser in dieser Hinsicht wie Sie, ich vertrete
Ihre Interessen dilettantisch, ich weiss es und mache mir Vorwurfe. Wenn Sie aber
wussten, wie verhasst mir diese ‘Beziehungen’ zu diesem und jenem sind, die man
trotz dem den nicht entbehren kann. Es wäre mir lieb mit Ihnen wieder zu sprechen.
Unsere beziehungen waren ja andrer Natur. Ich habe das Gefühl dass ich Ihnen über
wesentliche Angelegenheiten schwerlich schreiben kann, eben weil wir mündlich
zu einander kamen und ‘literarisch’ sozusagen sehr verschieden waren, und blieben.
Literarisch bezieht sich in diesem Fall auf alles, was mit der Uebertragung des
persönlichen Verhaltens auf ein geschriebenes Verhalten zusammenhängt. Ich weiss
z.B. sehr gut, dass der Regisseur Defresne von Ihren drama gar nichts sieht, und das
Problem sogar nicht einmal entdeckt hat. Ich frage mir nur: wird das dumme Schicksal
des Formes, das Sie zwingt zu einer Formgebung, die in Europa wenig Anklang
finden wird, Sie nicht zu eine Isolierung verurteilen, besonders jetzt, wo der Geist
sowieso schon ein seltener Luxus zu werden scheint? Was ich von Ihnen gelesen
habe hat mich an erster Stelle interessiert, weil ich Sie in der epischen Gestaltung
entdeckte; darum war mir Ihre Novelle, die meine beide Kollegen van Forum leider
nicht aufnehmen wollten, besonders sympathisch. Für mich existieren Sie aber vor
allem als Mensch, als Anwesender; ich möchte den Roman Ihrer Erzählungskunst
an unserem Tisch lesen. Das wird für mich Ihr eigentlicher Roman sein. Und deshalb:
Sie werden, wenn das Schichsal Sie oder Ihre Frau wieder in Holland bringen wird,
mich unverändert finden, und Sie brauchen sich gar nicht zu befürchten, dass ich
oder meine Frau Sie vergessen habe. Nein, wir werden sofort das Gespräch wieder
aufnehmen können wo wir es abgebrochen haben.
Wie geht es Ihnen ‘gesellschaftlich’? Ihre Adresse ist noch Wien. Was machen
Sie jetzt? Warscheinlich kommt bei uns bald ein junger deutscher Emigranten auf
einige Wochen, der wohl in Ihr Zimmer einziehen wird; der Mann wird von der
Fremdenpolizei geplagt und braucht Ruhe. Noch immer keine Besserung in den
Verhältnissen, im Gegenteil Ich rechne damit, dass Sie mir ganz often schreiben,
wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Reden wir nicht davon, auch das ist ekelhaft.
Wenn Sie etwas brauchen, und ich bin imstande es zu geben, ist alles
selbstverständlich.
Ein schöner Brief ist dies auch wieder nicht. Aber Sie wissen nun wieder etwas,
und besonders, dass ich Sie nicht vergesse. Grüssen Sie Ihre Frau bitte herzlich und
sagen Sie Ihr dass ich die Kapitel umarbeiten werde, sobald ich kann, dass ich aber
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nicht weiss, wann mir die innerliche Ruhe dafür gegeben sein wird. Meine Frau lässt
Sie gleichfalls herzlich grüssen.
Ihr Menno ter Braak
Meine Frau will Ihnen auch schreiben. Sie schliesst aber vorläufig Bilder ein, die
erst seit kurzem abgedruckt wurden.
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Samuel Lewin
Zutphen, 17 juli 1935
aant.

Zutfen, 17 Juli '35
Lieber Herr Lewin
Endlich habe ich denn Antwort von Jo Spier erhalten, und wie Sie aus beiliegendem
Brief ersehen werden, eine sehr günstige Antwort, offenbar haben sie und ich früher
an eine falsche Adresse geschrieben.
Meine Frau wird [nun] in der nächste Wochen das Manuskript der Uebersetzung
typen und dann wird Spier seine Arbeit wohl schnell machen können, so dass ich
gute Hoffnung habe das Buch noch im Herbst erscheinen zu sehen.
Von der Sammlung noch nichts nähers.
herzl. gr. Von uns
auch an Ihre frau
Menno ter Braak
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Samuel Lewin
aan
Menno ter Braak
Wenen, 11 augustus 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

Wien, den 11. August 1935.
III. Seidlgasse 14.
Lieber Herr ter Braak,
Nun hat sich die Sache gewandelt, und ich bin derjenige, der sich wegen
unpünktlichen Schreibens seinem Freund gegenüber schuldig fühlt. Ich habe von
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Ihnen bereits einen Brief vom 24.6. und einen zweiten vom 17.7. der mir allerdings
erst zwei Wochen später zugestellt wurde, weil die Adresse unvollkommen war.
Auch den Erhalt meines Manuskriptes habe ich Ihnen noch nicht bestätigt. Eigentlich
könnte ich nun sagen: wie sind quitt. Aber das wäre nicht töricht, sondern könnte
unsere Freundschaft, die solche Kleinigkeiten, wie Unpünktlichkeit in der
Korrespondenz ausschliesst, verletzen. Es ist deshalb ganz überflüssig gewesen, dass
Sie sich wegen Ihres langen Schweigens entschuldigten und mich baten, Sie, was
das Briefeschreiben anbelangt, so zu nehemen, wie Sie sind. Gewiss nehme ich Sie
so, wie Sie sind und möchte Sie gar nicht anders haben; denn wären Sie anders, wer
weiss, ob zwischen uns diese Freundschaft, wie sie besteht, zu stande gekommen
wäre. Ich bedaure nur, dass die Zeitung, für die Sie arbeiten, Ihre ganze Zeit in
Anspruch nimmt, so dass für Sie persönlich wie auch für Ihre künstlerische und
philosophische Arbeiten nichts mehr davon übrig bleibt. Ich freue mich sehr, dass
Sie und Ihre Frau nicht an mich vergessen haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Die schönste Erinnerung, die meine Frau und ich von Holland bewahren, ist Ihre
Freundschaft.
Ich freue mich sehr, dass die Herausgabe meiner ‘Legende’ mit Zeichnungen von
Jo Spier nun doch zu stand kommt. (Der Brief von Jo Spier ist sehr liebenswürdig).
Also, Sie haben mit Ihren Bemühungen, für die ich Ihnen sehr, sehr dankbar bin,
doch einen Erfolg. Es wäre sehr gut, wenn das Büchlein wirklich im Oktober
erscheinen sollte.
Nun habe auch ich Ihnen eine gute Nachricht mitzuteilen: im Oktober erscheint
mit einem Vorwort von Franz Werfel ein Roman von mir, ‘Bumerang’, der 1932/33
in einer deutschen Zeitschrift veröffentlich war. Die Bedingungen jedoch sind nicht
besonders günstig, 12% des Bruttoverkaufs, halbjährig abzurechnen. Das wäre nicht
das Schlimmste; doch der ‘Löwit-Verlag’, der das Buch herausgibt, ist als nicht reell
bekannt. Hiezu kommt noch, dass der Verlag, falls der Roman in irgendeiner anderen
Sprache gedruckt wird, 30% meines Honorars erhält, falls es durch seine Vermittlung
geschah, andernfakks bekommt er 20%. Ich bin auf diese Bedingungen eingegangen
aus dem einfachen Grund, damit sich erst einmal etwas rührt.Nun habe ich Ihnen
noch etwas mitzuteilen, was für mich allerdings weniger erfreulich ind
schwerwiegender ist: ich habe beschlossen, nach den U.S.A. zu gehen, erst allein,
dann will ich meine Frau hinübernehmen. Es hat keine Zweck mehr, dass ich mich
immer noch an Europa klammere. Das Stück Boden, das ich in Deutschland während
meines knapp 15 jährigen Aufenthaltes errungen hatt, habe ich verloren, und einen
neuen Platz in Europa kann ich nicht mehr ergattern. Hier wird der Boden für das
Geistige immer geringer, besonders für einen, für den man überhaupt kein Verständnis
hat. Gleichzeitig aber weiss ich, dass Amerika für das Geistige noch weniger zu
haben als Europa. Und doch gehe ich dorthin. Es ist ein Verzweiflungsschritt, das
ist mir klar. Aber was soll ich tun? Kein Land in Europa will mich aufnehmen, nicht
einmal verhungern will mich ein Staat innerhalb seiner Grenzen lassen. In Oesterreich
darf ich nur noch bis September bleieben, im besten Fall wird man mich noch ein
bis zwei Monate länger lassen. Nur wenige schaffende Menschen hatten ein so
trauriges Los wie ich, das eigentlich schon komisch und vielleicht lächerlich ist.
Denn ich schreibe in einer toten Sprache, und die wenigen Juden, die moderne
Literatur lesen, geniessen sie in allen Sprachen der Welt, nur nicht in der jiddischen.
Sie schätzen alle Schriftsteller, nur nicht die Ihren. Doch das Letztere ist nicht das
wesentliche; denn das geshah immer und geschieht auch noch heute bei allen Völkern
der Welt. Hat doch Christus gesagt, der Prophet gilt nicht in seinem Heimatlande.
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Ich aber schreibe über ein Volk, von dem die anderen Völker mit geringen
Ausnahemen nichts hören und nichts wissen wollen. Auch das ist noch nicht alles.
Meine geistige und psychische Natur macht mich in neinem geistigen Schaffen denen
unverständlich, die sich für Literatur interessieren, und sogar Sie, mein Freund, der
sich alle Mühe gibt, mich zu verstehen, und mich mehr als viele andere erfast - auch
Sie haben mir schon zwei Mal angedeutet, dass Sie von meinem Talent nicht allzu
viel halten. Sie schätzen mich als Mensch, was eigentlich sehr viel ist. Es ist mir
auch klar, warum Sie mich als Künstler weniger anerkennen: weil das, was andere
Schriftsteller, sogar die grössten, in sich haben (oder sogar nur daraus bestehen),
nämlich den Literaten, in mir absolut nicht vorhanden ist. Für mich ist die stille
Beschaulichkeit alles, und das bedeutet der heutigen Literatur nichts. Aber den
Literaten und seine literarische Produktion hassen Sie ja selbst, und mit Recht. Und
diese Ihre Eigenschaft, die auch meine ist, hat eigentlich unsere Freundschaft im
Wesentlichen gefördert, ja, hat uns vielleicht zu Freunden gemacht. Und glauben
Sie mir: Ihr Nichts-für-mich-erreiche-können, Ihr ‘dilettantisches Vertreten meiner
Interessen’, weil Ihnen vor den Beziehungen und Redaktionen ekelt, ist mir viel
lieber als wenn Sie ein anderer wären und für mich viel erreicht hätten. Ich leide
zwar materiell, vielleicht auch in einem gewissen Mass psychisch, weil der grösste
Teil meines Schaffens in der Schublade liegen bleibt, doch ist mir Ihre und Ihrer
Frau Freunschaft mehr als Materieller und literarischer Erfolg. Und ich nehme mir
auch vor, vor meiner Abreise nach Amerika noch bei Ihnen zu sein, um Sie und Ihre
Frau noch einmal zu sehen, was vielleicht das letzte Mal sein kann. Ich freue mich
schon auf diese Wiedersehen.
Es ist schade, dass Herr Defresne mein Drama nicht verstanden hat. Ich bin
überzeugt davon, hätte er das Stück aufgeführt, es wäre geistig und materiell ein
Erfolg gewesen. Denn ‘Reb Moischel’ ist bühnenwirksam, obwohl das Drama
eigentlich nicht für die Bühne geschrieben wurde. Doch ist die Ablehnung keine so
besondere Enttäuschung für mich. Momentan interessiert uns beide, meine Frau und
mich, Ihr ‘Politicus’. Meine Frau freut sich sehr, dass ihre Uebersetzung Sie zum
grossen Teil befriedigte. Nun Möchte sie, das Sie ihr bald den umgearbeiteten Teil
zuschicken, da sie die Uebersetzung gern abschliessen möchte.
Ich fühle mich sehr schuldig, dass ich Ihre ‘Pantserkrant’ bis jetzt noch nicht
gelesen habe. Die Ursache ist aber die, dass ich holländisch nicht lesen kann, und
meine Frau, die mir Ihr Buch vorlesen sollte, ist seit 3 Monaten mit der Uebersetzung
meines ‘Bumerang’, der jetzt herauskommt, stark beschäftigt. Diesen Roman hatt
ich nämlich vollständig umgearbeitet, so dass er neu übersetzt werden musste. Aber
sowie Ihre Arbeit beebdet haben wird, wird sie mir Ihnen Tragikömedie, auf die wir
schon sehr gespannt sind, vorlesen. Dann wird es sich auch zeigen, wie weit Sie den
Namen meiner Frau missbraucht haben......
Für die drei Bildchen, die uns Spass machen, vielen Dank.
Mit den herzlichsten Grüssen auch von meiner Frau
Ihr S. Lewin
Origineel: Den Haag, Lettterkundig Museum

Samuel Lewin
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Wenen, 5 oktober 1935
aant.
aant.

Wien, 5.10. 35.
Lieber Herr ter Braak,
am 18.9. schrieb ich Ihnen einen Brief und fürchte, dass dieser oder vielleicht Ihre
Antwort darauf verloren gegegen sein könnte. Deshalb meine heutige Karte.
Sollte jedoch kein Schreiben verloren gegangen sein, bitte ich Sie, falls Sie keinen
Vorschuss für mich vom Verlag erlangen konnten, so gut sein zu wollen, und mir
nur den Vertrag über die ‘Chassidische Legende’ sofort zuschicken zu wollen, da
mir der Vertrag helfen kann, ein amerikanisches Visum zu bekommen. Dann werde
ich am 15. Nov. abreisen.
Bei uns hat sich nichts mehr geändert. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Frau
gut und bleiben mit den herzlichsten Grüssen
Ihr S. Lewin
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Samuel Lewin
Den Haag, 8 oktober 1935
aant.
aant.

Haag, 8 Okt. '35
Lieber Herr Lewin
Herzlichen Dank für Ihre Karte. Ihren Brief über ‘De Pantserkrant’ habe ich in
besten Ordnung erhalten, und ich habe Ihr Urteil sehr geschätzt; dass Pankow keine
Lösung gibt, keine Richtung weiss... ja, das gehört zu meiner eigenen Zwangslage.
Ich kann augenblicklich nur sagen was mir vorkommt nicht richtig zu sein, und das
genügt nicht. Sie haben völlig recht. Die Sache Italien-Abyssiniën lässt mich nicht
los, ich beschäftige mich andauernd mit der Problematik des Faschismus, der Macht,
und ich sehe keinen Ausweg. Deshalb komme ich auch nicht dazu die Kapitel meines
‘Politicus’ umzuarbeiten. Augenblicklich bin ich ohne schöpferische Energie und
beschränke mich hauptsächlich auf meine journalistische Arbeit. Da kann man
wenigstens etwas tun, und man braucht keine prinzipiellen Lösungen um in der
Zeitung soviel wie möglich den Faschismus zu bekämpfen. Allerdings wird ‘De
Pantserkrant’, nachdem alle ‘Fachleute’ ihn abgelehnt haben, von Studenten gespielt,
am 31 Okt. in Rotterdam.
Aber nun Ihre Sachen. Die Uebersetzung Ihrer Legende ist bis auf eine Kleinigkeit
fertig und meine Frau hätte diese Kleinigkeit fast gar nicht mehr beobachtet wenn
sie sich in den letzten Monaten, und leider auch noch seit unsere Ferienreise nach
Italien, fortwährend müde und kraftlos fühlte. Sie kann viel lesen und schreiben gar
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nicht ertragen, und ich muss Ihnen sagen, dass diese andauernde Müdigkeit mir gar
nicht gefällt und sogar beunruhigt. Ich sage ihr natürlich nichts davon (und bitte Sie
auch dringlichst nicht darüber zu schreiben!); trotz dem bin ich davon überzeugt
dass irgend ein Grund für einen solchen Zustand vorhanden sein muss. Sie hat auch
die feste Absicht die Uebersetzung so schnell wie möglich für den Druck fertig zu
machen, aber muss das immer wieder verschieben. Hoffentlich wird sich die
Gesundheit bessern, und dann kann die Legende erscheinen. Meine Frau will bestimmt
das ganze fertig haben, so dass es im Frühling in den Läden sein kann.
Einen Vorschuss kann ich in den gegebenen Umständen unmöglich für Sie
bekommen. Der Verleger wird zweifellos die Bedingungen für Sie so günstig wie
möglich machen, aber Geld im voraus kann man hier augenblicklich von einem
Verlag überhaupt nicht bekommen, wenn man keine Schmöker schreibt. Ich werde
ihn aber darum bitten Ihnen einen Vertrag zu schicken (nach Wien), damit Sie den
Text benutzen können für Ihr Visum.
Am 15 Nov. sind Sie uns herzlich willkommen.
mit den herzl. Grüssen, auch von meiner Frau
und für die Ihrige
[x] Ihr Menno ter Braak
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Samuel Lewin
Den Haag, [november 1935]
aant.
aant.

's-Gravenhage
Pomonaplein 22
Telefoon 393739
Lieber Herr Lewin,
Mein Mann ist so schrecklich beschäftigt, dass er gar nicht mehr zum
Briefschreiben kommt. Sie müssen es ihm nicht übel nehmen. Und jetzt kann auch
ìch Ihnen das notwendige schreiben, denn die Zeit dringt.
Ich bedauere für Sie auch sehr, dass die Legende noch nicht heraus kommen kann,
besonders auch um die finanzielle Seite, weil Sie das Geld jetzt brauchen.
Ich hatte die Ubersetzung freilich beendet, aber nicht pressefertig gemacht, weil
wir von Jo Spier gar nichts hörten. In Juli bekamen wir den ersten Brief, aber dann
war es schon fast zu spät für eine Ausgabe im Herbst und ich hatte sehr wenig Zeit
das Übersetzte Manuscript innerhalb eine Woche fertig zu machen. Vielleicht wenn
wir gewusst hätten, dass Ihre Lage eine so schlimme war und dass Sie nach Amerika
abreisen möchten, wäre alles noch in Ordnung gekommen.
Ich selbst bedauere eine Ausgabe in April nicht, denn in dieser Zeit kommt in
Holland eine so grosse Menge Bücher heraus, dass die kleine Legende möglich ganz
in der Bedrückung gekommen wäre.
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Das Geld für die Abreise können wir für Sie bekommen, nicht von einem
Bankgeschäft sondern von einer Privat-person, als zinsfreier Vorschuss, bis die
Novelle herauskommt. Jedenfalls können Sie 100 Dollar bekommen, vielleicht, wenn
nötig, ein wenig mehr. Schreiben Sie uns nur auf welche Weise wir Ihnen das Geld
Schicken müssen, Gulden oder Dollar oder auf irgend eine andere Weise. Weiter
vielleicht am besten in einem Brief, rekommandiert. Wenn Sie uns also schreiben,
können Sie das Geld innerhalb fünf Tage in Ihrem Besitz heben. Hoffentlich haben
Sie das Visum für Amerika schon bekommen. In diesem Fall sehen wir uns bald hier
im Hague. Bleibt Ihre Frau vorläufig in Wien? Wie gehts ihre Gesundheit? Hoffentlich
besser wie hier, obgleich diese Umstände nicht der Gesundheit zuträglich sind. Wir
können jedoch verstehen dass Sie jetzt versuchen wollen in einem ganz anderen
Weltteil etwas zu verdienen. Europa macht es den Emigranten jedenfalls nicht leicht;
und jetzt die ganze Geschichte mit den Sanktionen. Vielleicht wird Amerika noch
die besten Aussichte haben, wenn man nur erst immigrieren kann. Und möglich
können Sie dort den Platz eines Italieners, der nach Abessinien gezogen ist, besetzen!
Sie haben schon so viel erlebt und so viel gefährliches überstanden und aus dem Zug
gesprungen u.s.w. und Sie sind noch immer im Leben geblieben! Alles wird noch
einmal gut kommen! Haben Sie schon mal gehört von dem Jiddischen Theater aus
New York? unter Leitung von Maurice Schwarz? Im Juni haben sie hier im Hague
mit grossem Erfolg gespielt. Die Stücke waren ‘Yosche Kalb’ und noch ein Lustspiel.
Ich fand es sehr schön wenn ich auch sehr wenig davon verstanden habe, denn die
Schauspieler sprachen alle jiddisch. Ich dachte sofort an Ihre ‘Reb Moschel’. Haben
Sie es schon einmal versucht bei diesen Leuten? Sie spielen wirklich fabelhaft.
Die ‘Panzerzeitung’ hat auch ihre erste Ausführung überlebt; es wird vorläufig
auch wohl die letzte sein. Es hat mir besser gefallen, als ich erwartet hätte, wenigstens
die zwei ersten Akte. Der dritte Akt war viel schlechter, besonders der Schluss. Die
Studenten spielten im algemeinen vorzüglich, besonders Müller, Pankow, Ritzel und
Jensen. Der zweite Akt wurde also am besten und wirklich vorzüglich gespielt.
Vielleicht erinner en Sie sich diesen Personen noch.
Der Menno ist den letzten Wochen den ganzen Tag beschäftigt , der ‘seizoen’ hat
wieder angefangen. Weiter hat er eine berühmte holländische Schriftstellerin auf
Plagiat ertappt. Diese Dame hat nähmlich eine ‘dicke’ Roman über Jacoba von Bayern
zusammengstellt, aber hat darin manche Zeilen von einem gewissen Herrn von Löher
‘entlehnt’, dass heisst wortlich kopiert. Er hat es ganz zufällig entdeckt, und jetzt
steht die Dame auf den Hinterbeinen und ist wütend! und spuckt! Aber es ist gute
Kopie für die Zeitung.
Hoffentlich habe ich nicht sòlche Fehler gemacht, dass Sie den Brief gar nicht
verstehen können.
Viele herzliche Grüsse, auch von meinem Mann, der Ihnen auch bald wieder
schreiben wird,
für Sie und Ihre Frau
Ihre
A. ter Braak-Faber
[namens Menno ter Braak]
Origineel: particuliere collectie
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aan
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Menno ter Braak (Den Haag)
Wenen, 23 november 1935
aant.
aant.

23. 11. 35.
Lieber Herr ter Braak,
Es ist sehr schade, dass es sich nun so trifft dass wir nur einen Tag werden
zusammen verbringen können, da mein Schiff am 11. Dez. von Southampton abgeht.
Ich werde also am 9.12. 18.58 Uhr ankommen, falls Sie jedoch am 8.12. abends
schon zurück sind, würde ich an diesem Tage, d.8. kommen. Ich hatte mir
vorgenommen gehabt, am 4. oder spätestens am 5.12. bei Ihnen zu sein. Da es nun
nicht geht, müssen wir eben alles in einem Tag intensivieren. Sollte ich keine
Nachricht mehr erhalten, komme ich den 9.12., 18.58.
Für das Geld und Ihre Mühe herzlichen Dank.
Mit den innigsten Grüssen bis zu unserm Wiedersehen von uns beiden
Ihr S. Lewin
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Samuel Lewin
aan
Menno ter Braak
New York, 9 april 1936
aant.
aant.

N.Y. 9 April 36
Lieber Herr ter Braak.
Ich hoffe, dass Sie meinen ersten Brief aus Amerika, den ich vor ungefähr drei
Monate abschickte, erhalten haben. Es kann möglich sein, dass Sie mir auch
antworten; doch ist die Post hier nicht ganz zuverlässig. Viel Wichtiges hat sich bei
mir bis jetzt noch nicht ereignet, aber langsam werde ich von grün gelb und beginne
auch allmählich einiges zu veröffentlichen.
Was mag es bei Ihnen geben? Wie geht es Ihnen und Ihre Frau? Haben Sie was
Neues geschrieben und in Buchform gedruckt? Wie steht es mit meiner ‘Legende’?
Sie sollte, wie Sie mir sagten, Ende März oder Anfangs April erscheinen.
Ich schreibe Ihnen diesen Brief, da ich auf folgende Adresse umgezogen bin: 3451
Gils Pl. 0.31 New York Bronx
Ich bleibe mit den herzlichsten Grüssen für Sie und Ihre Frau und hoffe, dass Sie
jetzt von sich bald hören lassen werden.
Ihr S. Lewin.
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Sollte ich noch etwas von den Honorar für meine Legende zu bekommen haben, bitte
ich Sie das Geld für meine Frau auf dieser Adresse zugehen zu lassen:
M. Kemp,
Wien III
Seidlgasse 14/14
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Samuel Lewin
Den Haag, 8 juni 1937
aant.

Den Haag, 8 Juni 1937
Kraaienlaan 36
Lieber Herr Lewin
Vor einigen Tagen traf Ihr Brief ein. Wir haben uns beide herzlich darüber gefreut,
dass es Ihnen und Ihrer Frau gut geht. Ich habe auf Ihren ersten Brief nicht
geantwortet, weil ich, wie Sie wissen, lieber Herr Lewin., kaum zum Briefschreiben
komme. Leider wird mir das Vergnügen des Korrespondierens völlig verdorben
durch meinen Beruf. Nur so dann und wann setze ich mich hin und lasse jemand
etwas hören. Es geht uns trotzdem gut: wir haben eine neue Wohnung gemietet
(Adresse finden sie oben rechts), mit einem Garten und einem Radiofreien
Studierzimmer. Eben ist mein neues Buch über das Christentum (‘Van oude en
nieuwe Christenen’) in Verlag Nijgh & van Ditmar erschienen. Ich hatte viel zu tun
in der letzten Zeit mit der Bekämpfung des Nationalsozialismus, der sich hier breit
zu machen drohte, bei den jüngsten Wahlen aber vernichtend geschlagen wurde.
Mussert, der sog. Führer hat dabei die Hälfte seiner Stimmen verloren!
Die Angelegenheit ‘Chassidische Legende’ ist weniger erfreulich. Die Uebersetzung
liegt fix und fertig, seit mindestens 1,5 Jahr, wenn ich mich nicht irre; ich habe sie
durchgesehen, und sie ist also ungefähr pressereif. Es ist mir aber nicht gelungen die
Zeichnungen von Spier zu bekommen; er versprach mir zweimal, sie einzuschicken,
tat es aber nicht. Ich kann leider nichts dafür. Es ist sehr schade, dass es so geht, denn
ich finde die Legende eine sehr gute Arbeit, die Ihrer Persönlichkeit, so wie ich sie
kennengelernt habe, vollkommen entspricht. Dagegen - ich sage es ganz ehrlich war mir Ihr Roman ‘Und er kehrte heim’ eine Enttäuschung. Das Buch kann ich gar
nicht in Verbindung bringen mit dem mir persönlich bekannten Lewin, d.h.: ihm
fehlen Ihre besten Züge, und es unterscheidet sich nicht von andren Büchern, die ich
gelesen habe. Damit will ich durchaus nicht sagen, dass ich den Roman schlecht
fand! Er enttäuschte mich nur deshalb, weil ich glaubte (und glaube), dass Sie etwas
ganz andres schreiben könnten! Wenn wieder etwas von Ihnen in deutscher oder
englischer Sprache erscheint, empfehle ich mich!
Wir hätten auf längere Zeit einen jungen deutscher Emigranten bei uns, der einen
roman geschrieben hat über das Schicksal der deutschen Emigration in Holland: Ein
Mensch fällt aus Deutschland, von Konrad Merz (Querido Verlag). Kennen Sie das
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Buch? Es ist ‘jung’, aber sehr sympathisch und keineswegs ein Emigrantenbuch im
NTB-Stil. Wird Ihnen gefallen!
Ich interessiere mich lebhaft für Amerika und Ihr amerikanisches Leben. Wollen
Sie nicht mal riskieren mir ein paar Eindrücke zu notieren? (Ich sage riskieren, weil
ich vielleicht nicht so schnell antworte). In Europa sehe ich kaum noch eine Zukunft:
es ist ‘allzuchristlich’ geworden.
Mit den herzlichsten Grüssen, auch an Ihre Frau, von
meiner Frau und Ihren
Menno ter Braak
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - O.
Leijendekkers
O. Leijendekkers
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 26 januari 1935
aant.
aant.

Rotterdam, 26 Jan. 1935
Weledelzeergeleerde Heer,
In Juli '34 deed ik Staatsexamen B, maar daar de tijden te slecht zijn kan ik niet
gaan studeeren zooals eerst mijn plan was. Ik heb dus mijn tijd nuttig besteed met
het schrijven van tallooze sollicitaties benevens met het bestudeeren van boekhouden
en handelscorrespondentie in het Engelsch. Tot nu toe het eerste zonder, het laatste
met iets meer resultaat.
Onlangs trof ik echter in het N.R.C. een artikel aan (evenals deze brief in de oude
spelling) over ‘Loet C Barnstijn's filmstad’. Het leek me een aardige stad te worden,
en daar ze blijkbaar in een beginstadium verkeert, zou er misschien een mogelijkheid
voor mij bestaan, daar een betrekking in artistieke of technische richting (niet als
acteur) te krijgen.
Daar U in de filmwereld geen onbekende bent, heb ik gemeend dat ik me in dezen
eerst tot U moest wenden.
Ik wilde U namelijk vragen of U me geen introductie zoudt kunnen geven voor
een of andere leidende persoon in die kringen, of dat U mij misschien op een andere
wijze behulpzaam zoudt willen en kunnen zijn in die richting.
Indien het U mogelijk is, zou ik 't liefste een mondeling onderhoud met U, over
deze kwestie, hebben.
Daar ik nog niet behoef te stempelen heb ik altijd alle mogelijke tijd, zoodat er
van mijn kant geen enkel bezwaar bestaat tegen welke afspraak ook, door U gemaakt.
In de hoop U spoedig in Den Haag te mogen treffen, verblijf ik Uw, U bij voorbaat
dankende, oud-leerling

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Joost Leyendekkers
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Lou Lichtveld
Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak
juni 1928
aant.

Als Stoett alles krijgt wat ik hem in de loop der tijden heb toegewenscht, zal hij de
merkwaardigste monstruositeit wezen, sinds het steenen tijdperk.
Je hebt gelijk: het ‘wetten’ debat moet je vermijden. Mij lijkt het goed de stelling
zoo te formuleeren: ‘Inversie van bijwoordelijke bijzinnen van tijd, is zoowel van
logische als van rhythmische invloeden afhankelijk’. Ook het woordje ‘evenzeer’
moet je vermijden, aangezien het frikkendom daarin een valstrik kan leggen.
Als 't je schikt (zonder tegenbericht) kom ik Maandagmorgen a.s. om 11 uur bij
je. Ik moet dan toch in A'dam zijn.
Sterkte,
je Lou
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak
juni 1928
aant.

Beste Menno,
Als je kunt, kom dan zondag a.s. naar Abcoude. Ik ben heel den dag thuis, en blijf
dan bij ons dineeren. Dan kan ik het een en ander met je bepraten, wat inderdaad een
groot tijdsverschil uitmaakt. Alleen: mocht je soms die tijd noodig hebben, maak je
dan niet bezorgd. Ik zal het dan ook wel opschrijven, zijnde toch een inktkoelie.
De uitnoodiging tot je promotiediner neem ik gaarne aan, en waarlijk niet alleen
omdat ik een epicurist ben!
Tot ziens, - krijg ik nog een bericht wat je doet?
t.t.
Lou Lichtveld
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
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aan
Menno ter Braak
23 juli 1928
aant.

Juli 23 -28
Beste Menno,
Zojuist ben ik van een beetje vacantie terug, en vind ik je brief. In principe wil ik
heel graag in de anonyme redactie zitting nemen. Ik zou je nog wel over een paar
détails willen spreken. Morgen (Woensdag) ben ik om 2 uur in Amsterdam. Dan
loop ik even bij je aan. (In ieder geval, ik moet toch in Amsterdam zijn.)
Als je er dan niet kunt zijn, laat s.v.p. een boodschap achter.
Tot ziens,
Lou Lichtveld
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 2 november 1928
aant.

Utrecht, den 2 November 1928.
Waarde Menno ter Braak,
De Redactie van De Gemeenschap had het plan haar Decembernummer te wijden
aan jonger creatief proza. Zij noodigt U daarom dringend uit, een creatieve bijdrage
te willen inzenden vóór 20 dezer, daar zij het ten zeerste op prijs zou stellen, dat Uw
werk in genoemd nummer vertegenwoordigd zal zijn.
Het geringe honorarium van f.1,50 per pagina, dat zij U daarvoor slechts kan
aanbieden, zal naar zij hoopt voor U geen bezwaar opleveren. Haar dankbaarheid
voor Uw eventueele bijdrage zal des te grooter wezen.
Met de meeste hoogachting,
Lou Lichtveld
secr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 3 januari 1929
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aant.

Utrecht 3 Jan 1929
Beste Menno,
Eerst gisteravond ontvingen wij de Cinema M. Tegelijk hiermede zend ik je alvast
10 ing. exemplaren; zoo wordt de legende tot historie. De ingebonden ex. stuur ik je
ook dadelijk na ontvangst. Wij hopen nu maar dat je er tevreden over bent. Wij-zelf
vinden het toch beter geslaagd dan we aanvankelijk verwachtten.
Van je volgende boek zouden we toch gaarne inzage krijgen, want als 't maar
eenigszins doenlijk is, zullen wij het gaarne uitgeven. ‘Onze’ schrijvers zien we het
liefst in één fonds, en niet over de gansche aardbodem verspreid. Stuur het maar
gauw, want creatief proza heeft hier alle mogelijke prae's.
Ik wensch je nog een gelukkig nieuwjaar, en ons beiden succes met de ‘Cinema’.
Beste groeten,
t.t. Lou Lichtveld
Bij afwezigheid van Kuyle, antwoord ik je ook namens hem.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Utrecht, 16 september 1929
aant.
aant.

Beste Menno,
Zoojuist kom ik van m'n reis terug, en vind op de rommeltafel van ‘de
Gemeenschap’ een oude briefkaart van je, over twee exx. ‘Hart zonder land’ - Nu
wilde ik even van je horen of je er nog behoefte aan hebt, of reeds inmiddels in het
bezit bent van genoemd adresboek. Zoo niet, dan zal ik je gaarne zoo spoedig mogelijk
genoemde adresboeken oftewel bijbels toezenden. En wanneer krijg ik nu jouw
manuscript te zien?
Beste groeten.
t.t.
Lou Lichtveld
Kom je ook eens hier aan ter ondertekening van het contract ‘Cinema’ dat allang
klaar ligt?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
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11 november 1929
aant.

Beste Menno,
Gaarne ben ik woensdagmiddag a.s. in Utrecht tot je beschikking.
Prettig als je dan komt.
Beste groeten, ook van Kuyle.
je Lou
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak
[7 december 1929]
aant.

Zaterdag
Beste Menno,
Ik was eerst vandaag in Utrecht en heb je toen meteen de copy teruggezonden.
Kuyle had er maar weinig van gelezen, maar dacht ook, dat het wel niet gaan zou,
hoewel hij nadrukkelijk zei dat dit geen definitieve opinie van hem was.
Intusschen kan ik mij best voorstellen hoe je te moede bent. Ik heb met Mijn aap
schreit ook iets dergelijks gehad. 't Is onvermijdelijk.
Het zal ons erg veel plezier doen jou en a.s. vrouw Zaterdag bij ons te zien. Dan
hebben we ook nog prachtig de tijd om over het een en ander samen te boomen.
Tot ziens dus, en beste groeten.
je Lou Lichtveld
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J. Linthorst
Menno ter Braak
aan
J. Linthorst
Den Haag, 10 april 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
10 April 1935
Aan den Heer J. Linthorst
Anton de Haenstr. 75
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den Haag
Zeer geachte Heer,
Hoewel wij Uw verzen geenszins onzuiver vinden en dus niet zonder belofte,
kunnen wij niet overgaan tot het accepteeren van de ingezonden gedichten, die wij
U hierbij dus terugzenden. Ze zijn nog weinig zelfstandig en dat is ons voornaamste
bezwaar.
Met de meeste hoogahting
voor de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ferdinand
Lion
Menno ter Braak
aan
Ferdinand Lion
8 januari 1938
aant.

8.I.38
Sehr geehrter Herr Lion,
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass Ihre Kürzungen in meinem Aufsatz ‘Christus
der Antichrist’ nach meiner Meinung einer vollständigen Kastration (oder: einer
Streichung des Antichristen) gleichkommen; und zum kastrieren geht man heute
besser direkt ins Dritte Reich. Es handelt sich hier nämlich nicht, wie Herr Kann mir
damals schrieb, um einige ‘gelinde Milderungen, sondern um einen volkommene
Entstellung meines Stils, meiner Ideen, meiner Persönlichkeit; leider bin ich
gezwungen, daraus zu schliessen, dass ‘Mass und Wert’ nicht eine Zeitschrift für
freie Kultur ist, wie im Titel angegeben wird, sondern ein Organ eines politisch
orientierten Humanismus, der der Kritik an eigene Fehler aus dem Wege geht und
so den waren humanistischen Gedanken einer Art Jesuitismus preisgibt.
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen also mitteilen, dass ich mich in den Absichten
Ihrer Zeitschrift geirrt habe. Unter diesen Bedingungen ziehe ich mein Manuskript
selbstverständlich zurück. Ich werde Herrn Mann über diesen Verlauf benachrichtigen,
weil ich ihm, der meiner Arbeit so freundlich entgegengekommen ist, eine Erklärung
schuldig bin.
hochachtungsvoll
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Dirk Loenen
Dirk Loenen
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aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 14 september 1939
aant.

14 Sept 1939
Amice ter Braak,
Vandaag sprak ik Winterink de onderdirecteur van de W.B., die mij o.a. vertelde
dat hij jou persoonlijk een van de Meliërs had gezonden, met verzoek er in het
Vaderland iets over te schrijven. Nu zijn er in dien tijd enkele zendingen aan andere
bladen door een vergissing niet aangekomen. Hij vroeg mij, of ik jou kon vragen, of
dit misschien met het voor jou bestemde exemplaar ook het geval is geweest.
Dan zend hij je direct een ander.
Misschien kun je er, wanneer je de vertaling wel gekregen hebt, er iets over zeggen.
Het is wel geen opwekkende lectuur, maar wèl zóó up to date.
Met beste groeten,
Je D. Loenen.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - van Loghum
Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 13 december 1929
aant.

Dr. Menno ter Braak
R'dam, 13 Dec. 29
Nieuwe Binnenweg 131b
ROTTERDAM
N.V. VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Velperplein 1, ARNHEM
Mijne Heeren
In verband met voorgenomen publicatie van een manuscript, dat ik onlangs
voltooide (‘HET CARNAVAL DER BURGERS’), zou ik het zeer op prijs stellen,
tegen het einde der maand met één Uwer een onderhoud te mogen hebben. Indien U
in beginsel tot een dusdanige bespreking geneigd zoudt zijn, zou ik aan een datum
tusschen 23 en 30 dezer den voorkeur geven; ik kan dan persoonlijk in Arnhem
komen.
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Gaarne Uw antwoord tegemoetziende,
hoogachtend Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Arnhem, 16 december 1929
aant.

Arnhem, 16 December, 1929
Den Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer geachte Heer,
Met genoegen zal ik U ontvangen. Het beste schikt mij 23, 24 of 28 dezer. Mag
ik nog even horen, waaraan U de voorkeur geeft?
Het kantoor is het best te bereiken met lijn 1 richting Velp, halte Roemer
Visscherlaan.
In afwachting,
Hoogachtend,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 19 december 1929
aant.

R'dam, 19 Dec. 1929
Dr. Menno ter Braak
Nieuwe Binnenweg 131b
ROTTERDAM
N.V. VAN LOGHEM SLATERUS UITGEVERSMIJ.
Mijne Heeren
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Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 dezer bericht ik U, dat ik gaarne Maandag
23 Dec. a.s. in den loop van den middag te Uwen kantore zal komen.
met de meeste hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Eibergen, 25 december 1929
aant.

Dr. Menno ter Braak
Eibergen, 25 Dec. 1929
Nieuwe Binnenweg 131b
ROTTERDAM
N.V. VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Naar aanleiding van ons onderhoud nog dit: Ik deelde U, naar ik meen, mede, dat
het eerste hoofdstuk van mijn boek in de Jan. en Febr. aflevering der Vrije Bladen
verschijnt. De proef van dit fragment zal ik uiterlijk 5 Jan. kunnen retourneeren aan
de Uitgeverij ‘De Spieghel’. Mocht U het, voor het geval U tot de uitgave besluit,
wenschelijk achten, dat de uitgave van het geheele boek (wanneer en bij wie) reeds
in een noot wordt vermeld bij deze voorloopige publicatie, mocht het voorts noodig
zijn, tegenover de uitgeefster van de Vrije Bladen nog eenige condities te maken in
verband met den termijn tusschen beide publicaties, dan zou ik voor 5 Jan. over Uw
beslissing moeten kunnen beschikken. Misschien kunt U het in die richting sturen.
Ingesloten de critiek op het boek van Wasserman. Die op Stort volgt dus voor het
Februari-nummer.
met de meeste hoogachting
gaarne Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 3 januari 1930
aant.

Arhem, 3 Januari, 1930.
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Den Heer Dr. Menno ter Braak,
Prins Hendriklaan 11
Zeist
Zeer geachte Heer ter Braak,
Tot myn spyt kan ik niet vóór de 5e een beslissing nemen, zodat er in de ‘Vrye
Bladen’ dus nog maar geen mededeling moet worden opgenomen. Wanneer wy tot
uitgave besluiten, zal 't toch ca. 1 mei moeten uitkomen m.i., zodat de publikatie in
de V.B. dus 't best vóór die datum zou plaats hebben; maar dat is wel te regelen, als
wy maar niet gedwongen worden de uitgave tot de Zomer uit te stellen: dat is een
slechte tyd; en in 't najaar komt weer de overstroming.
Zou 't voor alle zekerheid niet goed zyn ‘De Spiegel’ te vragen, het zetsel te laten
staan? Wellicht zou door overname daarvan een kostenbesparing ontstaan, die de
uitgave vergemakkelikte. In ieder geval ontvangt U voor de 10e nader bericht.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 7 januari 1930
aant.

Arnhem 7 Januarie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer geachte heer,
Tot mijn genoegen kan ik U melden, dat ik na rijp beraad de uitgave van ‘Het
Carnaval der Burgers’ aanvaarden wil. Het is wel heel zwaar, zelfs voor de meer dan
gemiddelde lezer, maar 't is zo orgineel van gedachten en zo goed geschreven, dat
wij 't er maar op moeten wagen. Ik zal 't met de a.s. voorjaarsaanbieding meegeven,
zodat 't omstreeks eind April, begin Mei verschijnen kan. Goedbeschouwd vind ik
ingesloten letter toch veel mooier dan die van ‘Juli '14’. Gaat U daarmee akkoord?
Zodra ik van Uw bericht heb, zal ik 't laten zetten.
Hebt U ook bepaalde wensen omtrent de band? Ook daarover ontvang ik met 't
oog op het reis-ex. gaarne omgaand Uw bericht. Voor een goede foto van de plaat
voor de omslag zal ik moeite doen.
Voor de goede orde zend ik U dezer dagen een kontraktje.
Gaarne Uw antwoord tegemoet ziend, met vriendelijke groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
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J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 8 januari 1930
aant.

Rotterdam, 8 Jan. 1930
Nieuwe Binnenweg 131b
VAN LOGHEM SLATERUS' UIGEVERSMIJ.
Velperweg 143c, ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
In antwoord op Uw schrijven van 7 dezer wil ik U allereerst dank zeggen voor
Uw initiatief, om, omdanks, de ‘zwaarte’, mijn boek toch te willen uitgeven; ik stel
dat op hoogen prijs.
Het bijgevoegde lettertype vind ik zeer goed. Wat den band betreft, ik voor mij
apprecieer het meest een stemmigen en eenvoudigen band als b.v. die van ‘Hinne
Rode’, vooral, wanneer die voorzien is met een omslag, waarop de reproductie van
Hieronymus Bosch is afgedrukt. Ik Hoop, dat het U gelukken zal, de origineele foto
op te sporen, want ik ben daaraan zeer gehecht.
Het contract zie ik gaarne tegemoet. Voorwaarde is dus de helft van de zuivere
winst? Als eenige nadere conditie mijnerzijds zou ik zoo mogelijk zien opgenomen
15 auteursexemplaren voor mij persoonlijk. Bestaat daartegen eenig bezwaar?
In afwachting van Uw contract,
m.vr.gr., hoogachtend
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 10 januari 1930
aant.

Arnhem 10 Januarie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
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Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U een kontrakt in duplo; het duplikaat ontvang ik gaarne getekend
van U terug.
Heden zond ik de kopie naar de zetterij, zodat ik U eerstdaags van het eerste vel
proef zal kunnen toezenden. Daar deze bestemd is voor het zogenaamde reis-ex.,
zou ik het prettig vinden, als U ze omgaand terugzendt.
De Telegraaf kan niet aan een foto helpen. Nu hoorde ik, dat de foto waarschijnlijk
is overgenomen uit de katalogus van de Londense tentoonstelling. Ik tracht een ex.
machtig te worden, 't zou echter kunnen zijn, dat U onder Uw kennissen een gelukkige
bezitter hebt, die hem voor een paar dagen zou willen afstaan; hij komt ongeschonden
weer terug.
Tenslotte: zou 't niet mogelik zijn nog een of meer hoofdstukken in De Stem te
publiceren? Dat wekt toch altijd weer belangstelling en zal de verkoop ten goede
komen. Kunt U daarover nog niet eens met de Heer Coster overleggen? Hij is op 't
ogenblik in Uw buurt: Delft, Voorstraat 101.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 14 januari 1930
aant.

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 131b
14 Jan. 1930
N.V. VAN LOGHEM SLATERUS' UIGEVERSMIJ.
Velperweg 143c, ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Ingesloten het duplicaat van het contract retour. Ik ontdekte, dat er geen bepaling
over een eventueele herdruk in voorkomt; misschien wilt U mij, daar de wonderen
op dit gebied nu eenmaal niet onmogelijk zijn, even berichten, op welke wijze deze
zou moeten worden geregeld en of dienomtrent nog een bepaling in het contract zou
moeten worden opgenomen.
Helaas bezit ik geen ex. van de tentoonstellingscatal. te Londen, en ik heb geen
kennis, die er geweest is, voor zoover ik weet. Mocht U onverhoopt de foto niet
kunnen vinden, dan zou ik het toch op prijs stellen, wanneer U aan het idee vasthield
en een andere carnavalsepisode als omslag zoud willen gebruiken. Het kan eventueel
ook een foto uit Nice of het Rijnland zijn; bij de groote groepen zijn altijd fotografisch
zeer fantastische verschijningen.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Wat de publicatie in de Stem betreft: het is moeilijk, daartoe over te gaan, daar
alle volgende hoofdstukken kennisname van het eerste veronderstellen (b.v. inzake
het gebruik van de termen ‘Burger’ en ‘dichter’). Ik voel er dus niet zoo veel voor.
In de Vrije Bladen heb ik de zakelijke noot nog kunnen inlasschen.
De proef van het eerste vel zend ik U omgaand na ontvangst terug.
m.v.gr.,hoogachtend
Uw dv,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 15 januari 1930
aant.

Arnhem 15 Januarie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer geachte Heer ter Braak,
In dank ontving ik Uw brief van 14 dezer. Ik zette niets over een herdruk in het
kontrakt, omdat bij een kontrakt als wij hebben een herdruk in de regel op dezelfde
wijze doorgaat. Want komt het tot een herdruk, dan hebt U ook een honorarium
gehad. Er is echter niets tegen overeen te komen, dat bij een eventuele herdruk op
nieuw over de voorwaarden overleg wordt ghepleegd. Zonder Uw tegenbericht zal
ik op het duplikaat een verwijzing zetten naar deze brief, hetgeen U dan op Uw ex.
wel wilt doen.
Tot nog toe nog geen reproduktie van Bosch'schilderijen, maar ik heb verschillende
pogingen gedaan, waarvan ik het resultaat nog niet weet. Helaas is de geill. katologus
uitverkocht, zodat wij bij particulieren terecht moeten komen.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 17 januari 1930

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.

17 Jan. 1930
Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
ROTTERDAM
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Hierbij de gecorrigeerde titelpagina's en eerste vel terug. Het ziet er werkelijk
uitstekend uit en voldoet geheel aan mijn typografisch ideaal. Beter dan de Vrije
Bladen, die het eerste stuk afdrukken zonder zelfs mijn proef geraadpleegd te hebben,
zoodat het wemelt van de fouten en o.a. de uitgave bij Uw firma er niet in voorkomt!
Ik zal alles in een rectificatie in het Februari-nummer aanvullen en verbeteren, en
heb onmiddellijk opheldering gevraagd. Het zal wel een vergissing aan de uitgeverij
zijn, vermoed ik.
Veel correctie behoefde ik niet aan te brengen. Wilt U er hoofdzakelijk op letten,
dat 1o mijn doctorstitel vervalt, want die gebruik ik niet als litterair praedicaat, dat
2o inhoud en opdracht worden omgewisseld, evenals 3o citaat en fransche titel van
het eerste hoofdtuk (het citaat behoort namelijk niet bij het geheele boek, maar bij
hoofdst.1).
Is U met den omslag reeds geslaagd? Ik wist een ex. van een album (‘Dutch Art’)
te krijgen, dat bij de bewuste tentoonstelling is uitgegeven, maar daarin komt het
stuk van Bosch niet voor.
m.vr.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 20 januari 1930
aant.

Arnhem, 20 Januarie 1930
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131B
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Dank voor de spoedige toezending der proeven. Het doet mij genoegen, dat de
zetwijze enz. U voldoet. Op de aanbrenging van Uw wijzigingen zal ik letten.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ook ik werd een katalogus machtig, en kwam tot hetzelfde teleurstellend resultaat.
De persoon, die mij verzekerde, dat het stuk daarin voorkwam, is blijkbaar in de war
geweest. Er wordt echter moeite gedaan, langs andere weg een reproduktie machtig
te worden.
Tenslotte wilde ik graag nog even op publikatie van een enkel hoofdstuk in ‘De
Stem’ terugkomen. Ik hecht daar n.l. nogal veel waarde aan, ook uit een oogpunt van
reklame. De Stem heeft tegenwoordig veel lezers, die allen tot de ‘belangstellenden’
behoren, zodat het van groot belang is als door een vooruit gepubliceerd hoofdstuk
hun aandacht er op valt. Het door U genoemde bezwaar, dat ik op zich zeer als juist
erken, zou m.i. gemakkelijk door een korte aantekening in een noot of als Inleiding
met kleine letter aan het begin, ondervangen kunnen worden. Wilt U er nog eens
over denken? Bij voorbaat dank.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
P.S. Op zich zelf lijkt 't mij geen bezwaar, wanneer gelijktijdig in Vr.Bl. en Stem
een (verschillend) hoofdstuk verschijnt.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 21 januari 1930
aant.

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 131b
21 Jan. 1930
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Natuurlijk heb ik principieel volstrekt geen bezwaar tegen de publicatie van een
hoofdstuk in ‘De Stem’, integendeel. Mijn bezwaar gold slechts de terminologie.
Kan ik die in een kleingedrukte samenvatting van een halve pagina even aanduiden,
dan ben ik gaarne bereid, aan de redactie een deel ter publicatie af te staan.
Mij persoonlijk is dan het liefst ‘Het Carnaval der Geloovigen’. Ik heb desgewenst
een doorslag van het manuscript voor het zetten; maar misschien is dat niet noodig,
als dezelfde drukker over beide gaat. Waarschijnlijk is het Maart-nummer dan
aangewezen?
Wilt U mij nog even laten weten hoe U deze zaak regelt? Kunt U het verder voor
mij met de Redactie afwikkelen, of moet ik mij eerst nog met den heer Coster in
verbinding stellen?
Omtrent de reproductie heb ik niets meer te weten kunnen komen. Hoe komt het,
dat men op De Telegraaf de afkomst van het cliché niet kan meedeelen? Ik hoop dat
U nog succes zult hebben.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 22 januari 1930
aant.

Arnhem, 22 Januarie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131B
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Dank voor Uw brief. Een duplikaat van dat hoofdstuk is niet nodig, daar de drukker
dezelfde is. Wilt U zich hierover verder nog even met de heer Coster verstaan, vooral
met 't oog op het nummer, waarin de publikatie het best geschiedt? Het is nog in
Delft.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 27 januari 1930
aant.

Arnhem, 27 Januarie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131B
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Hierbij zend ik U een reis-ex. van Uw boek even ter inzage, zodat U een indruk
van de beraamde band kunt krijgen. Mag ik het ex. omgaand van U terug met Uw
ev. opmerkingen? Het moet naar onze vertegenwoordiger in België.
Voor De Stem liet ik in overleg met de Heer Coster ‘Het Carnaval der Dichters’
zetten. Wilt U het verklarend inleidinkje vast schrijven, zodat U dit straks tegelijk
met de gekorrigeerde proef kunt terugsturen? Het zal òf in het Febr.no òf in dat van
April komen; voor Maart heeft de redaktie andere plannen.
Met belangstelling las ik Uw bespreking van ‘Hinne Rode’, waarvan U dezer
dagen proef ontvangt. Ik ben 't grotendeels met U eens, wat Uw kritiek betreft; Uw

Menno ter Braak, Verspreide brieven

opmerking over die ‘moeizame verfijning’ lijkt mij de vinger op de zwakke plek
gelegd. Toch vraag ik mij af, of U zich voldoende in Stort's bedoelingen hebt
ingedacht, voornamelijk ten opzichte van Hinne's ‘ontwikkelingsgang’, waarvan
Donker in zijn bespreking m.i. te veel goeds zegt, maar U te weinig: die ‘etalagepop’
is onbillik. Ik schrijf U dit natuurlik niet als uitgever, maar zuiver persoonlik, omdat
wij erover spraken bij Uw bezoek. De markantste kritieken over dit boek lopen wel
sterk uiteen!
Met vriendelike groeten en hoogachting,
P.S. Is het woord ‘afgestorven’ niet iets te wreed, gezien Stort's omstandigheden?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 28 januari 1930
aant.

Rotterdam, 28 Jan. 1930
N. Binnenweg 131b
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Hierbij het reisex. Terug, waarmee ik mij geheel kan vereenigen. Persoonlijk zou
ik misschien een iets gedekter kleur voor den band prefereeren (als ‘Hinne Rode’
b.v.), maar ik laat het verder gaarne aan U over. Heeft U al resultaat met het omslag?
Nu ik Uw brief herlees, zie ik plotseling, dat U voor de publicatie in De Stem het
Carn. der Dichters heeft uitgezocht. Ik sloeg het Carn. der Geloovigen voor. Was er
eenige reden dit voorstel te wijzigen? Ik heb er geen bezwaar tegen, maar zou gaarne
de reden weten. Hierbij ook het inleidinkje, dat zoo wel voldoende zal zijn.
Mijn critiek op ‘Hinne Rode’ kan ik moeilijk verzachten <het gaat m.i. toch niet
om v.G.S.'s ‘bedoelingen’, zooals U schrijft, maar om de wijze, waarop hij zijn
bedoelingen uitwerkt. De bedoeling begrijp en waardeer ik, de wijze waarop niet!>,
daar ik het boek grondig las en juist speciaal met ‘Kleine Inez’ vergeleek. De
uitdrukking ‘afgestorven’ zal ik om de door U genoemde reden wijzigen.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Arnhem, 29 januari 1930
aant.

Arnhem, 29 Januarie 1930
De Heer Dr. Menno ter Braak
N Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Dat het ‘Carnaval der Dichters’ in De Stem zou komen, was een ‘slip of the pen’.
In dank ontving ik het inleidinkje. Tegelijk hiermee zend ik U proef van ‘Hinne
rode’-bespreking. Mijn opmerkingen daarover waren geheel persoonlik bedoeld.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers-Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 29 januari 1930
aant.

R'dam, 29 Jan. '30
Zeer geachte Heer v. Tricht
Ingesloten een foto uit De Telegraaf van 29 (ochtendblad) Jan., die ik juist
bespeurde. Iets dergelijks zweeft mij voor den geest, als uw pogingen inzake Hier.
Bosch mochten mislukken.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 13 februari 1930
aant.

Arnhem, 13 Februari, 1930.
Den Heer Dr. M. ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Zeer Geachte Heer ter Braak,
Door middel van Buning heb ik de carnavalsfoto uit Mainz te pakken gekregen.
De reproduksie van Bosch kan ook hy my niet bezorgen. Er is nog één kans, dat ik
deze laatste toch nog machtig wordt; mislukt ook die, dan moeten wy maar met
andere genoegen nemen.
Ja, die verschillende oordelen over Hinne R. zyn niet onvermakelik; men zou byna
een psychologiese studie op grond ervan kunnen maken!
De proeven van het ‘Carnaval’ hoop ik U spoedig te kunnen zenden.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 20 februari 1930
aant.

R'dam, 20 Febr. 1930
Zeer geachte Heer v. Tricht
Tot mijn spijt vergat ik, bij de proef van ‘Het Carnaval der Geloovigen’ aan te
teekenen, dat ik er graag 5 losse vellen van zou ontvangen. Is dat nu nog mogelijk?
Ik zou U voor toezending zeer erkentelijk zijn. Anders wil ik graag nog een nummer
van De Stem hebben. U verrekent het wel met mijn honorarium.
Vel 2 van het boek heb ik gecorrigeerd. Ik laat het maar liggen, tot ik de rest krijg.
Met zeer veel genoegen las ik op den omslag van het Critisch Bulletin de staalkaart
van opinies over ‘Hinne Rode’!
m.v.gr., hoogachtend uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 27 februari 1930
aant.

Rotterdam, 27 Febr. 1930
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Gisteren verzond ik de gecorrigeerde proeven aan Uw adres. Ik ben dankbaar voor
Uw voortreffelijken zetter, die mijn moeite tot een minimum beperkte. Toch zou ik,
daar ik tusschen mijn werk één en ander heb moeten doen, nog gaarne even een
gecorrigeerde proef van het geheele boek zien, ten einde nog even op kleinigheden
te letten, die nu eenmaal gemakkelijk voorbij worden gezien. Is dat mogelijk?
Het omslag zendt U mij zeker dezer dagen ook wel even in proef?
Dr. Donkersloot schreef mij onlangs, dat ik de trilogie van Gerversman ter
bespreking zou ontvangen voor het Critisch Bulletin. Ik ontving echter nog niets.
Zou het niet mogelijk zijn, dat ik Zweig's ‘Fouché’ ter recensie ontving? Ik interesseer
mij, uit hoofde van mijn dubbele functie van litterator en historicus, juist bijzonder
voor deze biografische mengproducten.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 1 maart 1930
aant.

Arnhem 1 Maart 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
De proeven zend ik dadelik door om revisie, die U binnenkort wel bereiken zal.
Ik wachtte nog even met de omslag, omdat ik de hoop op Bosch' reproduktie nog
niet geheel had opgegeven. Nu heb ik de knoop maar doorgehakt; proef zend ik U
nog toe.
‘Fouché’ is reeds door dr. Wolf besproken, U doet 't best U rechtstreeks tot Donker
te wenden met bepaalde wensen, daar hij de distributie regelt. Reeds 10 Febr. verzocht
ik Brusse U een ex. van Gerversman's trilogie te zenden, welk verzoek ik heden
herhaalde. Ontvangt U 't niet, dan zoudt U hem misschien even kunnen opbellen.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 5 maart 1930

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.

Arnhem 5 Maart 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Tegelijk hiermee zend ik U weer enige vellen in revisie. Zou 't geen overweging
verdienen de afzonderlike titels voor de hoofdstukken te laten vervallen en alleen
elk nieuw hoofdstuk op de rechterpagina te laten beginnen? Het te gebruiken papier
dikt nogal erg op (ik moest voor dit incourante formaat wel een partij tegelijkertijd
voor enkele andere boeken laten aanmaken) en 't lijkt mij beter het boek niet dikker
te maken dan nodig is.
Zo juist ontving ik de cliché voor de omslag, waarvan U spoedig proef krijgt.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 5 maart 1930
aant.

R'dam, 5 Maart 1930
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Revisie-vellen heb ik ontvangen. Ik zal ze na het geheel te hebben doorgezien,
zoo spoedig mogelijk aan U retourneeren. In deze vellen is practisch niets meer te
veranderen.
Met Uw voorstel om de afzonderlijke titels te laten vervallen, ga ik natuurlijk
geheel accoord, indien dit practische voordeelen oplevert. Alleen wordt het dan niet
duidelijk, dat de beide citaten voor hfdst. 1 en 7 bij die hoofstukken speciaal behooren;
maar dat blijkt tenslotte wel uit den tekst. De wijzigingen in de pagineering, die
daardoor ontstaan, worden zeker wel automatisch door den drukker aangebracht?
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Arnhem, 19 maart 1930
aant.

Arnhem 19 Maart 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
In goede orde heb ik de proeven ontvangen; ik heb ze aan de drukker overhandigd
om af te drukken, zodat het boek in de loop der volgende maand verschijnen kan.
Uit het model dat de drukker maakte, bleek, dat het boek toch niet te dik wordt,
zodat ik de franse titels maar heb laten staan.
Tegelijk hiermee zend ik U een eerste proef van de omslag. De rugtitel moet
natuurlik ook in kader, zodat het gedrukte ook de indruk maakt van door te lopen.
Verder dacht ik de titel in rood te drukken, omdat 't nu wat saai is. Gaarne ziet ik de
proef met Uw opmerkingen terug.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 20 maart 1930
aant.

Rotterdam, 20 Maart 1930
N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Ingesloten de proef van het omslag terug, dat mij bij uitstek goed bevalt! Slechts
een paar opmerkingen:
1o Het is toch zeker Uw bedoeling, dat de kaderlijn wordt zooals ik aangaf? Waarbij
dus de twee verticale lijnen vervallen. Dan harmonieert de text met de plaat.
2o Uw idee, om de titel rood te laten drukken, lijkt mij zeer geslaagd. Zou het
geheel ook niet nog meer spreken, wanneer het papier niet geel, maar glanzend wit
was? Ik denk, dat dan de maskers nog scherper zullen uitkomen.
In het algemeen geloof ik, dat deze photo zeker geen minder effect maakt dan het
Carnaval van Bosch; en ik heb eenige hoop, dat althans 5 menschen in het land
bedrogen uit zullen komen, daar zij een boek over carnavalsgebruiken in Venlo
verwachten.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ik hoop dus de auteursexemplaren de volgende maand van U te ontvangen. Wilt
U er nog 5 stuks bij doen (totaal dus 20 ex.) voor mijn rekening? Als ik het wel heb,
worden die tegen kostprijs berekend?
m.v.gr.,hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
N.B. Ik heb nog eenige bladen en tijdschriften, die U waarschijnlijk niet als regel
met recensie-ex. vereert, maar waarvan ik eenig resultaat verwacht. Stelt U er prijs
op die te ontvangen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 21 maart 1930
aant.

Arnhem 21 Maart 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
De omslag-proef ontving ik in goede orde. Ik heb nu nog een proef op wit papier
laten maken, weifel ik, dan zend ik ze U door.
Tegen dat het boek gereed is, zal ik U een lijstje van bladen zenden, waarvan ik
een recensie-ex. denk te zenden; U kunt dit dan aanvullen, c.q. wijzigen.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 28 maart 1930
aant.

Arnhem 28 Maart 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
N. Binnenweg 131b
Rotterdam

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Zeer Geachte Heer ter Braak,
Hierbij nog even omslag op wit papier ter keuze. Mij lijkt deze beter dan op
chamois. De rugtitel wilde ik ook nog in rood laten drukken.
Met vriendelike groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Utrecht, 30 maart 1930
aant.
aant.

Zeer geachte Heer van Tricht
Het omslag op wit bevalt mij ook verreweg het beste, vooral als U den titel op den
rug ook nog rood laat drukken.
Het blijft daarbij dus?
m.v.gr., hoogachtend
uw dv
Menno ter Braak
's Gravendijkwal 142b
Rotterdam
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 16 april 1930
aant.

Rotterdam, 16 April 1930
's Gravendijkwal 142b
Zeer geachte Heer van Tricht
Zoudt U mij het genoegen willen doen, mij de exemplaren van het ‘Carnaval’
indien dat deze of volgende week verschijnt, te zenden aan het adres: EIBERGEN?
Ik ben n.l. tot 28 April buitenslands en kom pas eind April weer te Rotterdam.
U bij voorbaat dankend,
m.vr.gr., hoogachtend
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 1 mei 1930
aant.

Arnhem, 1 Mei 1930.
Den Heer Dr. Menno Ter Braak
's-Gravendijkwal 142b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Tot mijn spijt heb ik straks onwetend gelogen, toen ik U zeide, dat de ex. gisteren
verzonden waren; zij zijn eerst heden weggegaan in een postpakket en een pak
drukwerk. Aan de in aanmerking komende bladen worden recensie-ex. gezonden;
maar zijn er bepaalde personen aan wie het ex. beter rechtstreeks kan worden
toegestuurd ter bespreking in:
Elsevier
Gemeenschap
Gids
Groene Amsterdammer
Gulden Winckel
Groot Nederland
N.R.Crt.
Roeping
Telegraaf
Vrije Bladen
Anders zend ik een ex. gewoon aan de Redaktie. En wat vindt U van ‘Denken en
Leven’, Tijdschr. v. Wijsbegeerte (Bierens de Haan), Maasbode?
Misschien zijn er nog speciale bladen, waaraan U een ex. gezonden wilt hebben?
Met vriendel. groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 5 mei 1930
aant.

Dr. M. ter Braak
Rotterdam, 5 Mei 1930
's Gravendijkwal 142b
ROTTERDAM
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N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht,
Uw zending heb ik in dank ontvangen. Ik ben zeer content over de verzorging van
het boek; mijn beste wenschen voor rendeeren sprak ik reeds telephonisch uit.
Over de recensie-ex. mijnerzijds slechts dit:
Van de door U opgegeven bladen en tijdschriften heb ik voorkeursadressen voor:
‘De Vrije Bladen’, p/a Mr.H. Marsman, Oudwijkerlaan 4, Utrecht; ‘De Telegraaf’,
p/a Lou Lichtveld, Marg.v.Clevelaan 9, Buitenveldert (Nw. Amstel), L. is namelijk
de nieuwe litteraire criticus van de Tel. geworden. U zoudt mij een bijzonder genoegen
doen, als U dezen beiden heeren een gebonden exemplaar zoudt willen zenden. De
rest zal wel aan het gewone redactieadres terechtkomen. Vooral in het kamp van de
Gemeenschap zal er wel menig woord over vallen.
Het Tijdschr. v. Wijsbegeerte lijkt mij zeker in aanmerking te komen, ten einde
de reactie der ‘officieele’ philosophie te toetsen; ik ben daar zelfs zeer benieuwd
naar. De katholieke pers is natuurlijk ook wel curieus, maar of het iets uithaalt, lijkt
mij zeer moeilijk te zeggen.
Voorts zou ik u nog in overweging willen geven, een recensie-ex. te zenden aan
het Amsterdamsch Studenten Weekblad ‘Propria Cures’ (St. Jansstr.40, Amsterdam,
op naam van den heer H.W. Meihuizen); ik ben n.l. oudredacteur van dit blad en ik
weet, dat er in Amsterdamsche studentenkringen belangstelling voor dergelijke
boeken bestaat.
Voor het Critisch Bulletin ontving ik juist vandaag ‘Twelve against the Gods’ van
Rolitho (Heinemann). De heer Donkersloot had mij echter al lang de toezending
aangekondigd van ‘Die Frau von Morgen’, dat ik echter nooit heb ontvangen. Ik laat
U dit maar even volledigheidshalve weten.
‘Rathenau’ zal ik in Mei bespreken.
m.v.gr. en hoogachting
uw dv.
Menno ter Braak
‘Denken en leven’: voor!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 6 mei 1930
aant.

Arnhem 6 Mei 1930.
Den Heer Dr. Menno Ter Braak
's-Gravendijkwal 142b
Rotterdam

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Zeer Geachte Heer,
Dank voor Uw brief. Gisteren zond ik U op verzoek van A.D. het nieuwe werk
van Hesse ter bespreking, ook een soort ‘Dichter’ en ‘Burger’. Van de uitgever van
‘Die Frau von Morgen’ kwam bericht, dat hij geen recensie-ex. meer had! Ik zal eens
aan dr. Huebner schrijven.
Heden gaat de rest der recensie-ex.; zelf ben ik ook erg benieuwd naar de ontvangst;
wel vrees ik, dat 't voor menig recensent een te zware taak zal blijken!
Ik zend U alle binnenkomende recensies toe; degene waarvan ik slechts 1 ex.
ontvang, heb ik graag terug, wat ik er op zal zetten.
Mer vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghem Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 26 juni 1930
aant.

Rotterdam, 26 Juni 1936
's-Gravendijkwal 142b
Zeer geachte Heer van Tricht
U zoudt mij een genoegen doen, door mij bij gelegenheid eens te laten weten, hoe
de eerste reactie van het publiek op mijn boek geweest is. U begrijpt, dat het mij wel
interesseert te hooren, hoe belangstelling in koopkracht wordt omgezet. Over gebrek
aan belangstelling heb ik n.l. niet te klagen, al zijn de oordeelen zeer verschillend en
al heb ik eigenlijk nog geen voor mij persoonlijk waardevolle gedrukte critiek
ontvangen.
U deed mij toekomen de critiek van v. Leeuwen uit het Twentsch Dagbld, die wel
complimenteus, maar niet overmatig strijdbaar was. Verder las ik nog een
onwelwillend en onbenullig stukje in de Groene, dat zich echter meer tegen Uw
typografie richt (zeer ten onrecht m.i.!), voorts een uitvoerige maar niet positieve
critiek in de Nieuwe Courant en een eveneens serieuze, maar ook mij weinig zeggende
beschouwing in Propria Cures. Hebt U deze bladen gekregen?
Ik zal het zeer op prijs stellen, eenige voorloopige gegevens van U te ontvangen.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 27 juni 1930

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.

Arnhem 27 Junie 1930.
De Heer Menno Ter Braak
's-Gravendijkwal 142b
Rotterdam
Hooggeachte Heer ter Braak,
In antwoord op Uw brief d.d. 26/6 j.l. berichten wij U, dat de heer van Tricht met
vakantie is; zodra hij terug is, zullen wij de U gevraagde gegevens verstrekken.
Hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum.

van Loghum Saterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Arnhem, 3 juli 1930
aant.

Arnhem 3 Julie 1930.
De Heer Dr. Menno Ter Braak
's-Gravendijkwal 142b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Terugkomende van vakantie vind ik Uw brief van 26 dezer. Er is nog weinig te
zeggen van de verkoop; omdat de boekhandel bij aanbieding kocht en dus voor een
deel altans uit voorraad kan leveren. In totaal werden ca. 220 tot 1 Julie verkocht.
Ik heb een hele stapel kranten gevonden, die ik nog niet kon doorzien; ik zend U
echter dezer dagen eventuele recensies toe, behalve die U reeds las.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 7 juli 1930
aant.

Arnhem 7 Julie 1930.
Dr. M. Ter Braak
's-Gravendijkwal 142b

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Kerssemakers vraagt een recensie-ex. van ‘Carnaval’ voor ‘De Paal’. Mag ik even
horen of U daarvoor voelt? Het blad is m.i. niet belangrijk genoeg en het hysterisch
geschrijf, dat tot nog toe er in verscheen, waarborgt geenszins een serieuze bespreking.
Maar misschien voor de curiositeit?
Gisteren zond ik wat aan recensies is binnengekomen: nog niet veel biezonders.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Dezer dagen ontvangt U proef voor het Cr.Bulletin: tot wanneer bent u te R'dam?
Het kan ook hier wel gekorrigeerd.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 7 juli 1930
aant.
aant.

7 Juli 1930
Zeer geachte Heer van Tricht
Serieuze achting voor ‘De Paal’ voel ik evenmin als U. Maar curiositeitshalve zou
ik toezending werkelijk in dit geval aanbevelen, nl., omdat er natuurlijk een zekere
munt tegenover het officieele katholicisme uit geslagen zal worden. Dat is
ongetwijfeld amusant.
Hartelijk dank voor de toegezonden recensie. Het goede schijnt inderdaad nog te
moeten komen.
Ik ben tot Zaterdag a.s. in Rotterdam; dan van 12-19 Juli Belsize Road 19, London
NW6., vervolgens tot Sept. Eibergen.
Proef artikel Huizinga ontvangt U dezer dagen terug.
mvgr. hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Eibergen, 24 juli 1930
aant.
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aant.

Eibergen, 24 Juli '30
Zeer geachte Heer van Tricht
Heden ontving ik in dank bewijsnummers ‘Stem’ en ‘Bulletin’.
Daar ik echter vooraf geen extra revisieproef van mijn artikel over Huizinga
ontving, zooals ik op bijgevoegd formulier destijds verzocht, vermoed ik, dat ook
mijn verzoek om 10 losse vellen van mijn stuk over Huizinga niet terechtkwam. Als
dit vermoeden juist is, zou ik graag nog deze vellen willen ontvangen. (Dat ik de
proef niet kreeg, is overigens niet erg, daar de revisie zeer correct is verricht).
Critieken over ‘Carnaval’ met ‘graag terug’ ontvangt U binnenkort retour,
m.v.gr.,hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 26 juli 1930
aant.

Arnhem 26 Julie 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
Eibergen
Zeer Geachte Heer ter Braak,
De losse vellen zult U intussen hebben ontvangen. Ik kon U geen revisie meer
zenden, daar ik moest laten afdrukken. 't Is een uitnemend stuk, ik ben blij, dat 't in
De Stem staat, afgezien van de rehabilitatie, die 't voor mij als uitgever van ‘vies
romancées’ bevat! Je durfde na Huizinga's boek ze nauweliks meer te adverteren!
Donkers bespreking van ‘Carnaval’ is de eerste, die er werkelik op in gaat.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Eibergen, 7 augustus 1930
aant.

7 Aug. 1930
Geachte Heer v. Tricht
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Zou ik nog 2 losse vellen van mijn artikel over Huizinga kunnen krijgen? Bij
voorbaat dank.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 8 augustus 1930
aant.

Arnhem 8 Augustus 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
Eibergen
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Tot mijn grote spijt kan ik U niet meer aan losse vellen van Uw artiekel helpen.
Er is niets meer van over. En het voor de verkoop beschikbare aantal afleveringen
is zo geslonken, dat ik daarvan ook geen ex. kan schenden.
Ingesloten een korte bespreking door Mej. Knappert in ‘Leven en Werken’. De
verkoop ging de laatste weken niet slecht, in Juli zijn er 30 ex. verkocht.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 29 september 1930
aant.

Dr. M. ter Braak
Rotterdam, 29 Sept. 30
Beukelsdijk 143b
ROTTERDAM
Zeer geachte Heer van Tricht
Langzamerhand begin ik eenige wroeging te voelen, dat ik U nog steeds de critieken
met ‘graag terug’ niet heb gezonden; ik kan U echter verzekeren, dat ze bij elkaar
liggen te wachten, tot ik er eenige, die ik heb uitgeleend, terug heb ontvangen. Hebt
U er haast mee? Anders zend ik ze samen na ontvangst van de uitgeleende terug.
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Ik ben U zeer dankbaar voor de opzending van één en ander. De critiek is werkelijk
zeer complimenteus. Voor mij persoonlijk had het opstel van du Perron in Den Gulden
Winckel van deze maand (die ik overigens niet van U kreeg) de meeste waarde; hij
heeft m.i. volkomen aangevoeld, wat de kern van het boek is. De Ligt, die ik
Zaterdagavond ook in de N.R.C. ontdekte, maakt het wel wat al te fraai, hoewel hij
ook eenige juiste dingen zei.
Bij gelegenheid hoor ik gaarne nog eens iets over de belangstelling van het koopend
publiek. Is die in overeenstemming met de recensies?
Ik werk inmiddels hard aan een roman, die (zoover de school het mij toelaat) goed
opschiet; in het voorjaar hoop ik hem persklaar te hebben. Ik zou het, gezien de meer
dan voortreffelijke behartiging van het Carnavalsbelang Uwerzijds, op prijs stellen,
hem U eerst ter lezing te zenden. Reflecteert U er in principe (geheel afgezien dus
van Uw later oordeel) op, dan zal ik gaarne de eerste keuring voor U reserveeren.
Zulks in verband met een zijdelingsch aanbod, dat ik dezer dagen ontving.
M.v.gr., hoogachtend,
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 1 oktober 1930
aant.

Arnhem, 1 October, 1930.
De Heer Dr. M. ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
In dank ontving ik Uw brief, van 29 dezer. Uw aankondiging van een in bewerking
zynde roman verheugt my biezonder; natuurlik houd ik my voor lezing tenzeerste
aanbevolen.
Ja, de kritiek op ‘Carnaval’ is heel gunstig (en de invloed ervan is dan ook zeer
merkbaar; tegenover 30 ex. in Juli en 6 in Aug. staan er 52 in September!) Juist
daarom plaatste ik eens een advertentie in de N.R.C., ter aanmoediging aan de
belangstelling. U kunt de recensies nog wel houden mocht ik ze nodig hebben, dan
schryf ik er wel over.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
P.S. Van Den G. Winckel ontving ik geen bewysex.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aan
Menno ter Braak
Arnhem, 12 november 1930
aant.

Arnhem 12 November 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer geachte Heer ter Braak,
Kunt U mij ook al enige mededeling doen omtrent het tijdstip, dat U Uw roman
ongeveer voltooid zult hebben? Dit met 't oog op de verdeling van onze nieuwe
uitgaven over voor- en najaar. Bij voorbaat dank.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 14 november 1930
aant.

Rotterdam, 14 Nov. 1930
Beukelsdijk 143b
Zeer geachte Heer van Tricht
Naar aanleiding van Uw schrijven van 12 dezer kan ik U mededeelen, dat mijn
roman flink is opgeschoten; ik verwacht, (afgezien van alle denkbare lacunes, die
zich bij zooiets in werktijd en inspiratie kunnen voordoen) in Januari of Februari
klaar te kunnen zijn. Het lijkt mij dus niet onmogelijk, dat het boek in Februari tot
Uw beschikking is, maar zekerheid kan ik daarover niet geven.
Er is nog een uitgever aan de deur geweest over dit boek, maar ik zal ook hem
berichten, dat ik U de eerste lezing heb gegund. De andere gegadigde, waarover ik
U vroeger reeds schreef, had ik gisteren op bezoek. Ik voel mij genoodzaakt, na dit
onderhoud, zijn voorstellen niet zonder meer te verwerpen (hij hield zich overigens
natuurlijk ook vrij, tot hij het manuscript zou kunnen lezen), maar heb mij op het
standpunt gesteld, dat ik niet de minste reden had, om, wanneer Uw aanbod eventueel
met het zijne zou overeenkomen, of anderszins aannemelijk zou zijn, bij U weg te
gaan, integendeel. Ik wil echter geen enkele bindende afspraak maken, tot ik de
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laatste hand gelegd heb, maar ik zal U na voltooiing het manuscript zoo spoedig
mogelijk zenden.
Voorts kreeg ik een voorloopig aanbod, om het Carnaval in het Duitsch te laten
vertalen. Zodra ik over meer gegevens beschik, zal ik U natuurlijk in die zaak kennen.
U hebt zeker de recensies in de Haagsche Post (!) en de N.R.Ct. gezien? Die ‘zon
van dankbaarheid’ van Jan van Kasteel vond ik niet erg principieel.
Gaarne hoor ik nog eens bij gelegenheid, hoe het met den verkoop staat.
De titel van mijn roman zal zijn ‘Hampton Court’. Omvang schat ik op iets minder
dan het Carnaval.
Met vriendelijke groeten, hoogachtend, Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 18 november 1930
aant.

Arnhem, 18 November, 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer geachte Heer ter Braak,
In goede orde ontving ik Uw brief van 14 dezer. De verkoop van ‘Carnaval’ gaat
niet onfortuinlyk; in sept. en oct. samen werden 109 ex. verkocht. Gaat dit nog de
laatste twee maanden zo door, dan zal aan 't eind van 't jaar de winstmogelikheden
zeer naby zyn gekomen, zo de winst dan al geen werkelik is geworden. Dat is een
snellere gang van zaken dan ik verwacht heb.
Gisteren zond ik U het art. dat Tielrooy in De Stem er aan wydde, terwyl ik U
tegelyk hiermee een ex. van de Boeken-schouw zend, waarin een typerende bespreking
van Uw art. in de ‘Vrye Bladen’; daarin schynt in ieder geval geen ‘Zon der
dankbaarheid’!
Indien U nog een overdrukje van Uw art. in ‘Vrye Bladen’ disponibel hebt, houd
ik my voor toezending aanbevolen. De bespreking in de Haagse Post vond ik in
zoverre interessant, als er duidelikheid uit spreekt, dat de schryver het blykbaar niet
durfde afmaken, wat hy, daar hy er tot zyn ergernis niets van begreep, toch graag
moet hebben willen doen. Nu zal hy zichzelf nog handig hebben gevonden ook!
Wat Uw roman betreft: ik wacht dus nu maar tot ik Uw kopie ontvang. Het verbaast
my niet, dat U bezoek van een collega ontving. Er zyn er enkele, die er op uit zyn
de riskante uitgaven door anderen te laten uitgeven, om dan, als er enig sukses te
constateren valt, te trachten de auteur, met 't oog op minder riskante uitgaven, door
finantiële aanbiedingen tot zich te lokken, een praktyk, die onlangs nog publiekelik
als ignobel is gebrandmerkt.
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Ik waardeer 't dan ook, dat U U niet hebt laten verlokken, en ik twyfel niet, of wy
zullen 't na onderling overleg over de voorwaarden eventueel wel eens worden.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel, Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschapij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 19 november 1930
aant.
aant.

19 Nov. 1930
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Vriendelijk dank voor Uw gedrukte zendingen en Uw brief. Tot mijn spijt beschik
ik niet meer over een exemplaar van De Vrije Bladen, waarin de polemiek ‘Waarom
Ketters’ voorkomt; zoo heel belangrijk was het ook niet, maar de bedoeling, in het
roomsche kamp eenige beroering te wekken, is uitstekend gelukt.
Het stuk van Tielrooy lijkt mij niet geheel consequent aan het slot. Net als Jan van
Kasteel (hoewel ik deze beschouwing nog tienmaal beter vind) zoekt hij het au fond
nog in een kwantitatief iets, een ‘meer’ en ‘minder’ waarom het toch niet gaat. Du
Perron blijft voor mij nog de beste beoordelaar. Het doet mij genoegen, dat u geen
strop haalt aan den verkoop en dat ik zelfs een perspectief van winst zie schemeren.
Ik schrijf u eigenlijk omgaand omdat ik mij eenigszins schuldig voel tegenover
den door U als ‘ignobel’ gequalificeerde uitgever. Dat ik geen naam noemde, is
uitsluitend te danken aan het feit, dat ik er een tegenzin in heb voor de voltooiing
van het boek, bindende zakelijke besprekingen te voeren. Maar nu het de indruk
maakt, alsof deze man ‘onderkruipen wil, behoef ik U niet te verzwijgen, dat de
uitgever in quaestie de Haan uit Utrecht is, uit wiens firma ik door toevallige
omstandigheden een der firmanten ken. Ik stel er echter prijs op, u te laten weten,
dat hij mijn voorkeur voor U in dezen geheel begreep en geen enkele poging in het
werk heeft gesteld, unfaire aanbiedingen te doen. Het eenige aanbod dat ik van hem
heb, is, dat hij graag op het manuscript wil reflecteeren (met voorloopig vaag
omschreven condities), als ik met U niet tot overeenstemming kan komen. Dit is m.i.
ook niet meer dan zijn goed recht als zakenman. Verder heeft Stols nog gereflecteerd,
maar ik heb dit aanbod maar terzijde gelegd. Hij geeft een bundel stukken van mij
uit, die minder voor een groote oplaag en intensieve exploitatie in aanmerking komt;
maar voor een roman lijkt hij mij niet de aangewezen persoon.
Ik hoop, dat u dus mijn geheimzinnigheid niet kwalijk hebt genomen, want die
betrof uitsluitend mijn eigen houding tegenover een nog niet voltooid boek. Verder
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hoop ik, na voltooiing, de uitgave van ‘Hampton Court’ eerst met U te bespreken,
en ik vermoed ook wel, dat wij, als U in de uitgave iets ziet, gemakkelijk tot
overeenstemming zullen komen. Ik kan U wel vast zeggen, dat het geen verkapt
essay à la Stille Lach is, al komt er geen moord in voor.
Misschien mag ik dan verder nog even Uw aandacht vragen voor een meer
persoonlijke aangelegenheid. Ik kreeg n.l. juist vandaag een brief van Jo Planten, die
mij vroeg, of zij door mijn bemiddeling niet een boek te vertalen kon krijgen. Ik weet
natuurlijk in het geheel niet, of U haar in dezen toevallig zoudt kunnen voorthelpen,
maar het leek mij aangewezen, in de eerste plaats U eens te schrijven. Mocht U soms
nader met haar willen overleggen, dan kunt U zich wellicht rechtstreeks met haar in
verbinding stellen aan haar tegenwoordig adres: P.de Hoochlaan 67, Hilversum. Ik
dank U bij voorbaat voor de overweging van mijn verzoek.
M.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 20 november 1930
aant.

Arnhem 20 November 1930.
De Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer geachte Heer ter Braak,
Met Uw brief van 19 dezer ben ik erg blij, want die heldert de zaak ineens op; ik
had inderdaad een andere collega van ‘onderkruipen’ verdacht.
Ja, ook naar mijn mening heeft du Perron tot nog toe 't meest de kern van de zaak
geraakt. Tielrooy maakt de indruk zich aan 't slot enigszins gemakkelik van het
probleem af te maken, zodat men twijfelt of hij het nijpende ervan wel aan den lijve
heeft gevoeld. Donker's bespreking vind ik ook erg goed. Overigens zou een studie
van de serieuze besprekingen uit een karakter-onthullend oogpunt heel interessant
kunnen zijn.
Aan Jo Planten zal ik denken; 't is een enorme toer om iedereen tevreden te stellen,
ook wanneer je dat met genoegen zou doen, als in dit geval. Maar doordat ik
langzamerhand enige min of meer vaste vertalers heb gekregen, wordt 't hoe langer
hoe moeiliker ook aan anderen eens een opdracht te geven.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 11 december 1930
aant.

Arnhem 11 Desember 1930.
De Heer Dr. M. ter Braak
Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Toevallig zag ik inliggende bespreking in Vragen v.d. Dag. Wellicht interesseert
ze U, er komen enkele niet onvermakelike zinsneden aan Uw adres in voor. U zult
ook begrijpen, hoe prettig 't is nu eindelik de Stem eens te horen betitelen als een
brandpunt van ‘ge-aesthetiseer’. Mag ik dit inzichtrijke stukje terug?
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 22 december 1930
aant.

Arnhem 22 Desember 1930.
De Heer Dr. M. ter Braak
EIBERGEN
Waarde Heer ter Braak,
Even meld ik U, dat de 10e Jan. het toilet naar keuze is, zelf ga ik in smoking,
maar er zullen er allicht ook in colbert en in rok zijn. Er is nogal veel belangstelling.
Met vriendelike groeten
gaarne Uw
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschapij N.V.
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Eibergen, 30 december 1930
aant.
aant.

Eibergen, 30 Dec. 1930
Geachte Heer van Tricht,
Dank voor Uw briefkaart; ik zal er maar een smoking op wagen. Proeven van Alie
en de rest ontving U zeker terug?
Zoudt U mij nog omgaand een ex. van het Carnaval kunnen zenden? Zoo mogelijk
nog naar Eibergen, waar ik tot en met Zaterdag ben.
m.v.gr., hoogachtend
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 10 februari 1931
aant.

R'dam, 10 Febr. '31
Zeer geachte Heer van Tricht,
Zoudt U mij, zoo mogelijk omgaand, één gebonden en één ingenaaid exemplaar
van het Carnaval willen toezenden? Bij voorbaat mijn dank.
Mijn roman is op een oor na gevild. Het oor kost echter meer tijd dan ik dacht,
omdat ik aan de griep leed, en nogal flink. Ik reken er echter op, over twee weken
klaar te zijn, kan U dan spoedig het manuscript zenden.
Blijft er in de belangstelling voor het Carnaval nog eenige constantheid?
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 12 februari 1930
aant.

Arnhem 12 Februarie 1931.
De Heer Dr. M. ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Beukelsdijk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Dank voor Uw briefje; de bestelde ex. zult U intussen hebben ontvangen.
Ingesloten zend ik U een uittrekseltje uit de exploitatierekening, waaruit U ziet
dat er al een kleinigheid te verdelen valt, een mooi resultaat. Behoudens de nog te
maken bindkosten is dus de rest van de opbrengst winst; een gedeelte van de op 1
Jan. nog aanwezige voorraad is al uitverkocht, hoeveel presies kan ik op 't ogenblik
niet nagaan, daar wij door de balanswerkzaamheden met de gewone administratie
wat achter zijn.
Ik zal 't prettig vinden over een paar weken het manuscript van uw roman te krijgen,
ben erg benieuwd!
Met vriendelike groeten,
gaarne Uw
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 24 februari 1931
aant.

Rotterdam, 24 Febr. 1931
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Hierbij deel ik U mede, dat mijn roman sedert eenige dagen af is, zoodat ik U het
manuscript kan toezenden, nadat het door eenige vrienden is gelezen.
Ik zal U het exemplaar, waarover ik het eerst kan beschikken, aangeteekend
toezenden; U kunt het dan op uw gemak lezen en U kunt mij dan even laten weten,
wanneer wij ten Uwent de uitgave kunnen bespreken.
Voor uitgave in het voorjaar is het natuurlijk toch te laat, zoodat bijzondere haast
zeker nu niet noodig is. Ik zou trouwens vooraf eenige fragmenten in tijdschriften
willen publiceeren.
Uw afrekening van ‘Carnaval’ heb ik in dank ontvangen. Denkt U nog over een
herdruk, als de voorraad uitgeput mocht zijn?
m.v.gr., hoogachtend,
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
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Rotterdam, 6 maart 1931
aant.

Rotterdam, 6 Maart '31
Zeer geachte Heer van Tricht
Tot mijn spijt kon ik U niet reeds deze week het manuscript van ‘Hampton Court’
zenden, daar ik het eene exemplaar steeds nog niet terugontving. Thans stuurt mej.
de Roos U uit Voorburg het andere, aangeteekend. Ik hoop, dat U het uiterlijk
Maandag hebt.
Misschien zouden wij dan voor Zaterdagmiddag (14 Maart) een afspraak kunnen
maken (in Arnhem), teneinde over de uitgave te spreken? Dat zou mij wel het beste
uitkomen. Gaarne even Uw antwoord.
U wilt dit potloodbriefje wel excuseren? Ik lig weer met griep te bed.
m.v.grl, Hoogachtend
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 9 maart 1931
aant.

9 Maart 1931
de Weledelzeergel. Heer
Dr. M. ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
In antwoord op uw briefje meld ik U, dat ik zo juist de kopie heb ontvangen; ook
al zal ik dadelik met de lezing beginnen, zal ik toch niet in staat zyn my voor Zaterdag
een gefundeerd oordeel te vormen, op grond waarvan ik U een voorstel kan doen.
Waarschynlik komt U met de Paaschvacantie deze kant uit en kunnen wy daarvan
voor een bespreking gebruik maken.
Ik hoop, dat de griep weer over is en U er geen vervelende gevolgen van ondervindt.
Las U Houwink's kritiek op ‘Carnaval’ in ‘Elsevier’? Ik kreeg nog een overdruk,
doch zend deze u dadelyk toe.
Met vriendelike groeten en
hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 12 maart 1931
aant.

Rotterdam, 12 Maart 1931
N.V. VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Velperweg 143c, ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Voor Uw brief van 9 Maart zeg ik U bij dezen vriendelijk dank. Tot mijn spijt
verneem ik daaruit, dat U voor Paschen niet tot een decisie meent te kunnen komen.
In het bijzonder met het oog op mijn voorgenomen huwelijk, dat 8 April te Berlijn
voltrokken zal worden. Ik zou daarom graag de zaak voor ik op reis ga, afdoen en
liefst spoedig Uw voorstellen tegemoet zien.
Misschien verdient het in de gegeven omstandigheden de voorkeur, de zaak eerst
even schriftelijk te behandelen, opdat ik een zuiver vergelijk kan maken; ik heb n.l.
ook een andere mij bekende uitgever het m.s. ter lezing gegeven en hem verzocht,
mij een aanbieding te doen. Hij behoort niet tot de twee, die ik U vroeger noemde;
ik ken hem door andere relaties en mag als ‘zakenman’ zijn mogelijkheden nu eenmaal
niet buiten beschouwing laten. Daarom zou ik er prijs op stellen, de aangelegenheid
voor het eind van de volgende week af te handelen en Uw voorstellen voor Zaterdag
21 Maart in mijn bezit hebben. Ik hoop, dat deze datum U niet in ongerief brengt en
dat U mijn haast voor deze speciale omstandigheden wilt verontschuldigen.
M.v.gr, hoogachtend,
Uw dv.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 19 maart 1931
aant.
aant.

19 Maart 1931
De Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
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In antwoord op Uw brief van 12 dezer meld ik U, dat ik natuurlyk gaarne de zaak
bespoedigen wil, nu U bepaalde redenen hebt, die dit wenselik maken.
Niet zeer aangenaam trof my Uw mededeling, dat U tegelykertyd het manuscript
ook aan een andere uitgever hebt aangeboden. Het is, dunkt my, een terecht geldende
usance, om, wanneer men eenmaal werk aan een uitgever aanbiedt, diens voorstellen
af te wachten en op grond daarvan te trachten met hem tot overeenstemming te
komen. Ik zie althans de verhouding tussen auteur en uitgever nog door andere
factoren bepaald dan uitsluitend door de vraag, wie het meeste biedt.
Het leek my eerliker U myn mening maar ronduit te zeggen: daarom even goede
vrienden!
Wat nu Uw manuscript betreft: Ik heb het met de grootste belangstelling gelezen
en ben in beginsel gaarne bereid het uit te geven. 't Is heel knap, interessant en boeiend
werk, al betwyfel ik wel of het voor enigszins grotere lezerskring voldoende
voorzichtig zal zyn. De lezers zullen grotendeels in de kringen der intellectuelen
gezocht moeten worden. dat is natuurlik geen bezwaar, maar wel een overweging,
die voor het bepalen der mogelikheden van belang is.
Wanneer wy de oplaag op 1500 ex. als grondslag voor een calculatie stellen en de
prys op F. 2.90 voor het ing.ex., meen ik daarmee de grenzen van die mogelikheden
te hebben aangegeven.
Als honorarium zou ik U op die grondslag kunnen aanbieden: F.300.- by verschynen
als een niet terugvorderbaar voorschot op een royalty van 15% van de particuliere
prys van elk verkocht ex.
Dit komt neer op ca. F.650.--, als 1500 ex. zyn verkocht.
Mochten wy op grond van de aanbieding of b.v. van de reactie van het publiek op
de publicatie in ‘De Stem’, de oplaag kunnen verhogen, dan zou dit natuurlik nog
meer worden.
Voor eventuele herdrukken zou een zelfde regeling kunnen gelden.
Ter vergelyking, by de bepaling van de oplaag diene, dat van ‘Carnaval der
Burgers’ op 1 Maart in totaal 630 ex. verkocht waren incl. present. en
recentie-exemplaren. Ter vergelyking by de bepaling van de prys, dat ‘Hinne Rode’
en ‘Kleine Inez’ b.v. ook F.2.90 kosten.
Als formaat en letter had ik my ‘Hinne Rode’ gedacht, waarin het ongeveer 270
blz. omvang zal hebben.
Gaarne zie ik Uw nader bericht hieromtrent tegemoet.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 19 maart 1931
aant.

Rotterdam, 19 Maart 1931
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N.V. VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Velperweg 143c, ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Mag ik er nog even bij U op aandringen, dat U mij voor of op a.s. Zaterdag laat
weten, of U zich voor de uitgave van mijn roman interesseert, en zoo ja, op welke
voorwaarden? Het spijt mij zeer, dat ik in dezen zoo'n haast moet maken; maar er is
in verband met mijn a.s. huwelijk eenig financieel belang voor mij aan verbonden,
dat ik niet voorbij mag zien, zooals ik U in mijn brief van 12 dezer al schreef. Ik wil
uiterlijk 21 maar graag beslissen, wat er met ‘Hampton Court’ gebeuren moet, maar
wacht in ieder geval tot dien datum.
Gaarne nader bericht van U tegemoetziend,
m.v.gr., hoogachtend,
N.B. Ik dank U zeer voor de toezending van Houwink's critiek. Overigens die van
een volleerd burgermoralist!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 21 maart 1931
aant.

Rotterdam, 21 Maart 1931
N.V. VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.
Velperweg 143c, ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Na rijpelijk overleg moet ik U meedeelen, dat ik besloten heb, mijn roman
‘Hampton Court’ bij de fa. Nijgh & van Ditmar uit te geven. De reden van dit besluit
is het zeer belangrijke verschil der condities, dat voor mij in mijn tegenwoordige
omstandigheden een niet te verwaarloozen factor uitmaakt. Ik behoef U zeker niet
te verzekeren, dat het hier niet gaat om een luttel bedrag; dit zou voor mij nimmer
aanleiding geweest zijn, van uitgever te veranderen. Het verschil is n.l. zoo aanzienlijk,
dat ik moet concludeeren, dat Nijgh & van Ditmar principieel meer
exploitatiemogelijkheden in het boek zien, en wel in dier voege, dat zij een veel
grooter honorarium en een grooter oplaag geven.
Het spijt mij werkelijk oprecht, dat ik de zeer aangename relaties tusschen Uw
firma en mij voorloopig niet verder kan uitbreiden, maar ik geloof, dat U mijn
motieven zult kunnen billijken. Er is bij mij geen sprake van geweest, om met
‘Hampton Court’ te gaan ‘leuren’; aan vroegere, U bekende aanbiedingen heb ik ook
geen aandacht geschonken. Er is verder ook geen sprake van, dat ik Nijgh & van
Ditmar van Uw condities in kennis heb gesteld; hun aanbieding is geheel onafhankelijk
van de Uwe geschied. Ik stel er prijs op, daarop den nadruk te leggen. U zult mij
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echter moeten toegeven, dat het vergelijken van condities het goed recht van den
auteur is, en dat hij, wanneer hij materieel nu eenmaal niet onafhankelijk is,
genoodzaakt is bij een belangrijk verschil zijn consequenties te trekken. Dat zulks
niet inhoudt, dat ik mij voor de toekomst voorgoed aan een anderen uitgever verplicht,
noch dat ik de uitnemende wijze, waarop u de belangen van het ‘Carnaval’ verzorgd
heb, vergeten heb, behoeft wel geen nader betoog. Ik ben het geheel met U eens, dat
de relatie tusschen uitgever en auteur niet alleen een quaestie van bieden is, maar ik
kan aan den anderen kant in dezen de luxe van een zuiver ideëele relatie helaas niet
dragen. Zoo moet ik dan wel den schijn van den materialist op mij laden.
Wilt U mij het manuscript dezer dagen even aangeteekend terugzenden? Bij
voorbaat daarvoor mijn dank.
Ik hoop, dat U de redenen van mijn besluit zult billijken en dat het geen afbreuk
zal doen aan onze overige connecties.
m.v.gr., hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 23 maart 1931
aant.

23 Maart 1931
De Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Hierby zend ik U Uw manuscript aangetekend terug.
Natuurlyk kan ik het volkomen aanvaarden, dat U aan aanmerkelik betere condities
van Van Nygh en Van Ditmar de voorkeur geeft.
't Zal my biezonder interesseren t.z.t. eens te mogen vernemen of myn raming van
de oplaag op 1500 à 2000 ex. inderdaad ver beneden het werkelik verkochte getal
blykt te zyn geweest. U begrypt, dat dit voor myn kyk in het algemeen op
exploitatiemogelikheden van groot belang is.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel en doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
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Menno ter Braak
Arnhem, 23 maart 1931
aant.

23 Maart 1931
De Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Vanmorgen zond ik U Uw manuscript aangetekend terug. Daar de Heer Coster
my geen opgave had gezonden, van wat hy eventueel in De Stem wilde opnemen,
vond ik geen vryheid in stryd met Uw verzoek het handschrift achter te houden. Zo
juist ontvang ik (nu) een telegram van hem, waarin hy meldt van hoofdstuk I tot de
breuk met Eline gaarne in De Stem gepubliceerd te zien.
Indien U hiermee accoord gaat, verzoek ik U dringend, dit gedeelte omgaand aan
drukkery G.J. Thieme, Nymegen te willen zenden; Gaat U niet accoord dan gaarne
even bericht.
By voorbaat dank.
Hoogachtend,
J.L. van Tricht
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 14 april 1931
aant.

14 April 1931
De Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
De beide correcties heb ik aangebracht in het ex., dat voor afdrukken gereed lag.
Ingesloten nog twee recensies, die ik graag terug heb. De ene is niet heel veel
zeggend, de andere zeer vermakelik.
Met vriendelike groeten en
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hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 28 mei 1931
aant.

Arnhem, 28 Mei, 1931
De Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Kunt U mij in verband met zijn medewerking aan het ‘Critisch Bulletin’ ook even
het adres van de Heer du Perron melden? Bij voorbaat dank.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 19 september 1931
aant.

Rotterdam, 19 Sept. 1931
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Zoudt U mij dezer dagen eens willen opgeven, hoe het met de verkoop van het
‘Carnaval’ staat? Ik heb er n.l. geen flauw begrip van, of de oplage al ongeveer is
uitgeput en of eventueel een herdruk wenschelijk zou kunnen zijn.
Bij voorbaat mijn vriendelijken dank voor Uw moeite.
m.v.gr., hoogachtend
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
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aan
Menno ter Braak
Arnhem, 21 september 1931
aant.

Arnhem, 21 September 1931.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdyk 143b
Rotterdam
Zeer geachte Heer ter Braak,
In antwoord op uw brief van 19 dezer bericht ik U, dat ik U geen definitief getal
der resterende exemplaren noemen kan, daar ik op dit ogenblik niet weet wat er van
de zich in commissie bevindende ex. verkocht is. Ik schat het resterende aantal op
40 ex. Ik zal eens informeren bij de verschillende depots, hoeveel ex. daar nog
aanwezig zijn.
Met vriendeliken groet en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
Rotterdam, 6 oktober 1931
aant.

Rotterdam, 6 Oct. 1931
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Uit Uw laatste opgave concludeer ik, dat de eerste druk van het ‘Carnaval’ vrijwel
is uitverkocht; ook al mocht het aantal nog voorhanden ex. iets grooter zijn, dan U
vermoedde, dan lijkt mij tocht het vermoeden gewettigd, dat aan het eind van het
jaar de oplage is uitgeput. Ik zou daarom gaarne in het voorjaar van 1932 een tweede
druk zien verschijnen.
Hoewel wij contractueel niets over een herdruk hebben bepaald, wil ik U natuurlijk
in de eerste plaats voor dezen herdruk aanzoeken. Van mijn kant zou ik daarbij deze
voorwaarden willen voorslaan:
1. voor de herdruk zal een ander lettertype gebruikt worden. Hoewel ik de letter
van den eersten druk zelf heb uitgezocht, vind ik hem bij nader inzien tocht te
zwaar; ik zou een eleganter type prefereeren. Wij zouden dit punt in onderling
overleg kunnen regelen.
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2. van de ex. van den tweeden druk ontvangt de auteur 15% per ex. van den
ingenaaiden prijs. Deze wijziging lijkt mij wel billijk, nu het boek een zekeren
naam heeft gekregen.
3. door uitgever en auteur wordt de mogelijkheid van een grooter oplage onder
oogen gezien. Over dit punt kan ik niet oordeelen, maar wij kunnen het nader
bespreken.
Gaarne zou ik van U vernemen, of U principieel, en zoo ja, onder genoemde condities,
voor een herdruk voelt.
Zoudt U mij voorts het genoegen willen doen, een ex. van het ‘Carnaval’ voor
mijn rekening te zenden aan: A.A.M. Stols, Warmoesberg 13, Brussel? Bij voorbaat
mijn dank.
Met vriendelijke groeten, hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 8 oktober 1931
aant.

Arnhem, 8 October 1931.
den Heer Dr. M. ter Braak
Beukelsdyk 143 b
Rotterdam
Zeer geachte Heer Ter Braak,
In antwoord op Uw brief van 6 dezer meld ik U, dat my een herdruk van het
‘Carnaval’ op zichzelf een twyfelachtige onderneming lykt; in de gegeven
omstandigheden voel ik daar begrypelykerwyze in het geheel niet voor.
Ik zal U tydig waarschuwen, wanneer de eerste druk is uitverkocht, indien dit voor
de jaarlikse aflevering het geval mocht zyn.
Factuur voor het aan de heer Stols gezonden ex. sluit ik hierby in.
Met vriendelike groeten en hoogachting,
N.V. van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)
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Rotterdam, 26 oktober 1931
aant.

Rotterdam, 26 Oct. 1931
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Zeer geachte Heer van Tricht
Zou ik van U een recensie-exemplaar mogen ontvangen van ‘Rembrandt’ voor
het tijdschrift ‘Forum’, dat in Januari a.s. begint te verschijnen? Ik zou er gaarne
uitvoerig over schrijven.
Tevens zoudt U mij verplichten door een ex. van het ‘Carnaval’ voor mijn rekening
toe te zenden aan: DR.P.H. Ritter Jr., Adm.v.Gentstraat 23, Utrecht.
Van Uw standpunt inzake een herdruk van het ‘Carnaval’ heb ik kennis genomen.
M.v.gr., hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 5 januari 1932
aant.

Rotterdam, 5 Jan. 1932
N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.
Velperweg 143c ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Mijn boekhandelaar deelde mij eenige dagen geleden mede, dat hij bij bestelling
van U bericht had ontvangen, dat het ‘Carnaval’ uitverkocht was. Gezien onze
voorafgegane correspondentie heb ik mij daarop tot de fa. Nijgh & van Ditmar gewend
en deze bereid gevonden, een herdruk te verzorgen. Ik meende aan de aangename
verstandhouding, waaronder wij den eersten druk hebben voorbereid, verplicht te
zijn, U hiervan even kennis te geven.
U zoudt mij voorts een persoonlijken dienst bewijzen, door in den loop van deze
maand met mij de in 1931 verkochte exemplaren te verrekenen; ik heb, meen ik, ook
nog een kleine schuld bij U staan. Mocht U deze verrekening, waarop ik contractueel
eerst in Maart recht heb, om eenige reden bezwaarlijk zijn, dan stel ik er prijs op,
dat U dit verzoek als niet gedaan beschouwt.
Inmiddels, m.v.gr., hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 17 oktober 1932
aant.

Rotterdam, 17 Oct. 1932
Den Weled. Heer J.L. VAN TRICHT
Te ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht
Aangezien de uitnoodiging van het Comité-Emil Ludwig uit Arnhem aan mij was
verzonden, neem ik de vrijheid mij tot U te wenden met de volgende vraag:
De redactie van de Nieuwe Rott. Courant heeft mij opgedragen een onderhoud
aan te vragen met den Heer Emil Ludwig, welk onderhoud zoo mogelijk van
eenigszins andere geaardheid zou moeten zijn dan een gewoon vluchtig journalistiek
gesprek. Ik zou het in verband met deze opdracht zeer op prijs stellen, den heer
Ludwig Vrijdag (na 4 uur schikt mij ieder uur) in den Haag te ontmoeten, liefst niet
al te zeer in a hurry. Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn, mij even per expresse mede
te deelen, of U mij dienomtrent eenige nadere gegevens kunt verschaffen? Ik ben U
daarvoor bij voorbaat dankbaar.
m.v.gr., hoogachtend,
Menno ter Braak
P.S. Mocht de Heer Ludwig b.v. Donderdag al in het land zijn, dan ben ik (na 4 uur)
ook dan tot zijn dispositie. De bedoeling is, dat het onderhoud onder mijn eigen naam
verschijnt.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 11 mei 1933
aant.

Arnhem, 11-5-33.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143 B
Rotterdam.
Zeer geachte Heer,
Zoudt U er voor voelen voor de Kleine Bibliotheek v. Hedend. Cultuurleven een
werkje te schrijven over de beteekenis van Nietzsche voor de huidige cultuur? De
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nummers uit deze serie hebben in de regel een omvang van 11 à 12 vel als bijgaand
model terwijl wij tot nog toe een honorarium van - 200,- daarvoor betaalden. Indien
U in principe voor dit denkbeeld voelt, kan er natuurlijk over de practische uitvoering
nader overleg worden gepleegd.
Met belangstelling zie ik Uw antwoord tegenmoet en blijf met vriendelijke groeten
en Hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Rotterdam, 12 mei 1933
aant.

Rotterdam, 12 Mei '33
Zeer geachte Heer van Tricht
Aan Uw verzoek zou ik met genoegen voldaan hebben, ware het niet, dat ik in een
boek, waaraan ik bezig ben de de laatste hand te leggen, een zoo uitvoerige
‘ontmoeting’ met Nietzsche heb gehad, dat er voor den afzonderlijke studie letterlijk
niets overblijft (voor mij dan). Het spijt mij, want Uw plan was mij in beginsel
natuurlijk zeer sympathiek. Moch U bij gelegenheid een ander idee hebben in verband
met deze reeks uitgaven, dan hoop ik dienomtrent nader van U te hooren.
m.v.gr., hoogachtend
Uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 13 april 1934
aant.

Den Haag, 13 April 1934
Den Weledelgeb. Heer
H.J. van Tricht,
Directeur van Loghum
Slaterus Uitg. Mij,
ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht,
Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft het Vaderland een bijblad over het
boek, bezien door de oogen van de verschillende belanghebbenden bij dat boek.
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Ik zal het zeer op prijs stellen om daarvoor van uw hand te ontvangen een artikel
over: De uitgever en het boek; lengte ongeveer 4 vel kwarto getypt zonder interlinie
of iets meer. Als honorarium kunnen wij U daarvoor f.20,- aanbieden.
In verband met den naderenden datum zou ik gaarne omgaand Uw antwoord en
ev. Uw artikel ontvangen.
met vriendelijke groeten en
de meeste hoogachting,
Namens de Kunstredactie:
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 16 april 1934
aant.

Arnhem, 16-4-34.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Red. Het Vaderland
Den Haag.
Zeer geachte Heer ter Braak,
In goede orde ontving ik Uw brief van 13 dezer met Uw zeer gewaardeerd voorstel.
Tot mijn grote spijt kan ik echter niet aan Uw verzoek voldoen. In beginsel zou
ik daartoe gaarne bereid zijn maar, niet vlug met de pen zijnde, is de tijd voor mij
veel te kort. Bovendien ben ik erg bezet met allerlei ander werk, zoodat ik er, zeer
tot mijn leedwezen, geen kans toe zie.
Met vriendelijke groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 9 december 1934
aant.

9 Dec. 1934
Van Loghum Slaterus' Uitg.Mij.
ARNHEM
Zeer geachte Heer van Tricht

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Bij Bernard Grasset is eenigen tijd geleden verschenen een uitstekend, duidelijk,
verklarend en overzichtelijk boekje van den Duitschen emigrant Ernst Erich Noth,
la Tragédie de la Jeunesse Allemande, waarin de oorzaken van den val der republiek
van Weimar en de ondergang van de cultuur dier republiek buitengewoon suggestief
worden behandeld. Een bewijs, dat het boekje juist voor buitenlanders waarde heeft,
is wel, dat Grasset het publiceerde. Ik zelf besprak het onlangs is Het Vad.
Toevallig kwam ik later in schriftelijk contact met den auteur, die mij verzocht
moeite te doen voor een vertaling en uitgave in het Nederlandsch. (Het boek is alleen
in het Fr., dus ook niet in het Duitsch verschenen). Ik dacht toen dadelijk aan U,
aangezien U immers een serie uitgeeft, waarin zulk soort werken worden gepubliceerd.
Voelt U er iets voor de uitgave van dit geschrift te overwegen? Ik kan U door Grasset
een exemplaar van den Fr. tekst laten toezenden, terwijl ik ook een bekwamen en
geschikten vertaler zou weten.
Gaarne zie ik Uw antwoord hierop tegemoet. Ik heb nog geen poging bij een
anderen uitgever gedaan, omdat Uw uitgeverij mij hiervoor wel het meest geëigend
voorkwam.
m.v.gr. en hoogachting
gaarne
Uw Menno ter Braak
De heer Noth schreef mij nog, dat hij voor de ev. Ned. uitgave gaarne een hoofdstuk
aan het boek zou toevoegen over de gebeurtenissen van den 30sten Juni, die er wel
in worden voorspeld, maar nog niet behandeld.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 10 december 1934
aant.

Arnhem, 10-12-34.
Den Heer Dr, Menno ter Braak
Pomonaplein 22
Den Haag.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Veel dank voor Uw brief van 9 dezer. Gaarne zal ik het door U genoemde boek
ter inzage ontvangen om een Nederlandse uitgave te overwegen.
U beleeft wel genoegen van Uw enquête in Het Vaderland, dunkt mij. Ik had nog
geen gelegenheid alle antwoorden te lezen, maar mij dunkt, dat die in ieder geval
het probleem van alle kanten belichten.
Met vriendelijke groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 11 december 1934
aant.

Den Haag, 11 Dec. '34
Pomonaplein 22
Zeer geachte Heer van Tricht
Dank voor Uw vriendelijk schrijven. Ik heb nu aan den heer Noth geschreven, dat
hij U omgaand een exemplaar moet laten zenden van de ‘Tragedie’, U zult dat dus
binnenkort wel ontvangen.
Mocht U tot de uitgave besluiten, dan zou dr. Elisabeth de Roos gaarne de vertaling
op zich willen nemen.
Verdere correspondentie over deze zaak kan over mij blijven gaan.
De enquête is inderdaad quantitatief een groot succes geweest. Qualitatief is een
andere quaestie.
m.v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Arnhem, 17 december 1934
aant.

Arnhem, 17-12-34.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
p/a Red. Het Vaderland
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Het boek van Noth ontving ik in dank. Ik had nog geen gelegenheid het anders
dan vluchtig in te zien, zodat ik mij nog geen oordeel heb kunnen vormen. Wel ben
ik zover dat de Nederlandse uitgave een riskante onderneming zal zijn. Zoudt U mij,
om een beslissing te vergemakkelijken, Uw bespreking uit Het Vaderland willen
toezenden? Bij voorbaat dank.
Het is inderdaad zo, dat de antwoorden van de enquête kwalitatief niet zijn
meegevallen maar ze leveren interessant psychologisch materiaal met betrekking tot
de schrijvers!
Met vriendelijke groeten en hoogachting
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Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 18 december 1934
aant.

18 Dec. '34
Zeer geachte Heer van Tricht
Mijn bespreking in Het Vad. wordt U heden gezonden. Ik kon niet zeer uitvoerig
zijn, omdat het artikel eigenlijk over een ander onderwerp liep. Maar mocht het U
bij de uitgave van dienst kunnen zijn, dan wil ik met pleizier, en zonder verdere
kosten Uwerzijds, een inleidend woord schrijven ter aanbeveling!
De eischen van den heer Noth zullen zeker niet overdreven zijn. In ieder geval zal
ik hem na Uw beslissing adviseren, zoo die gunstig mocht uitvallen. Mij lijkt
overigens het risico niet zoo enorm groot!
De heer Noth schreef mij nog eens, dat hij voor de Ned. uitgave gaarne een
slothoofdstuk over 30 juni e.v. schrijven zal.
m.v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 28 december 1934
aant.

Arnhem, 28-12-34.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
p/a Red. Het Vaderland
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Tot mijn spijt moet ik U melden, dat ik toch geen succes verwacht van een vertaling
van ‘La Tragédie de la Jeunesse’. Ongetwijfeld is het een belangrijk werkje maar er
zijn te veel belemmerende factoren om een Hollandse uitgave m.i. een kans te geven:
er bestaat reeds het werkje van Fischer ‘Jugend in Not’ (een vertaling kwam bij
Querido), dat wel een andere strekking heeft maar toch ook veel verwantschap met
Noth's boek. Het succes van de Ned. vertaling schijnt niet zeer groot te zijn geweest;
onze eigen ervaring met de vertaling van Matzke's boekje, dat een veel ruimere
strekking had, is ongeveer dezelfde; bovendien is het tamelijk omvangrijk, zodat het
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vrij duur zou moeten worden, terwijl het m.i. ook wel gehandicapt wordt door de
lange zinnen. Misschien dat dit in het Frans nog meer opvalt dan in het oorspronkelijk
het geval zou zijn.
Dit alles tezamen brengt mij tot de conclusie, dat een vertaling te riskant zou zijn.
Misschien dat Querido er voor voelt.
Met vriendelijke groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 7 juni 1935
aant.

Arnhem, 7-6-35.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
p/a Red. Het Vaderland
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Gaarne zou ik nog even terugkomen op ons telefoongesprek inzake ‘De Koers van
het Leven’. In strikt vertrouwen wil ik U nl. gaarne mededelen - hetgeen ik door de
telefoon moeilijk doen kon - dat ik in een der Engelse recensies de veronderstelling
heb geopperd gezien, dat George R. Preedy een ander pseudoniem zou zijn voor
dezelfde schrijfster, die zich achter het pseudoniem Marjorie Bowen verschuilt. Ik
heb in Engeland geïnformeerd of dit juist is omdat wij alleen in dat geval kunnen
overwegen in hoeverre wij daaraan verdere ruchtbaarheid zullen geven, wat natuurlijk,
zolang het niet bevestigd is, ongewenst zou zijn.
Zodra ik antwoord uit Engeland heb ontvangen, zal ik U daarvan op de hoogte
brengen.
Met beleefde groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 12 juni 1935
aant.

Arnhem, 12-6-35.
Den Heer Dr. M. ter Braak
p/a Red. Het Vaderland
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Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Uit Engeland bericht men mij, dat inderdaad George R. Preedy een pseudoniem
is waaronder Mrs. Campbell verschillende romans heeft geschreven, terwijl ze vroeger
onder de naam van Marjorie Bowen schreef. Het lijkt mij voorlopig beter om het
publiek hiervan onkundig te laten, op de in mijn vorige brief reeds uiteengezette
gronden. U wilt dus deze mededeling wel als vertrouwelijk beschouwen. Wanneer
het publiek gelegenheid heeft gehad zijn houding t.o.v. ‘De Koers van het Leven’ te
bepalen, is er natuurlijk geen bezwaar tegen dat de identiteit van beide pseudoniemen
bekend wordt. Ik zal U dan echter tijdig waarschuwen zodat U, indien U dat wenselijk
vindt, het ook in Uw blad kunt vermelden.
Ik was zeer ingenomen met Uw critiek; het is altijd prettig wanneer men zijn eigen
oordeel bevestigd ziet door ter-zake-kundigen.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij N.V.
J.L. van Tricht
P.S. Erg benieuwd ben ik ook naar Uw oordeel over ‘Kunstzij’, waarvan ik de
zwakheden natuurlijk wel zie; ik meende echter daarover te moeten heenstappen
terwille van de goede kwaliteiten, vooral bij iemand, die nog nooit geschreven had.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 30 augustus 1935
aant.

Arnhem, 30-8-35.
Den Heer Dr. M. ter Braak
p/a Red. Het Vaderland
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Volgens afspraak meld ik U even dat wij onzerzijds geen bezwaar meer hebben
tegen het bekend worden van de identiteit van George R. Preedy en Marjorie Bowen.
Tot mijn schrik zie ik nl. in een bespreking in de Prov. Overijss. en Zwolse Crt. dat
men het geheim doorgrond heeft.
Met beleefde groeten
Hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 6 december 1935
aant.

Arnhem, 6-12-35.
Aan de Heren Anton van Duinkerken, Amsterdam; G. Knuvelder, Eindhoven; Mr.
R. Houwink, Zeist; Dr.W. Verkade, Utrecht; Dr.P.J. Bouman, Middelburg; Dr. M.
ter Braak, Den Haag; Dr. Hk. Brugmans, Amsterdam; A.M. Brouwer, Praesis
Volkseenheid-Commissie te Amsterdam.
Mijne Heren,
Op verzoek van Dr. N.A. Donkersloot (Anthonie Donker) verwijzen wij U naar
een artikel van zijn hand in het Decembernummer van het ‘Critisch Bulletin’
(bladz.337; ‘De Stem’ bladz. 1249) naar aanleiding van het boek van Prof. J. Huizinga,
‘In de schaduwen van Morgen’, ter overweging van de mogelijkheid van een initiatief
door één of meer van U te nemen, om door overleg, onderling en met Prof. Huizinga,
een gemeenschappelijke actie der voornaamste geestesrichtingen in ons land voor
te bereiden tot intensievere verdediging van de in Huizinga's boek aangewezen,
bedreigde cultuurbelangen.
Met de meeste hoogachting,
van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij N.V.
J.L. van Tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 9 december 1935
aant.

Arnhem, 9-12-35.
Den Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 2
Den Haag.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Naar aanleiding van Uw bespreking van Huizinga's werk ‘IN DE SCHADUWEN
VAN MORGEN’, is de gedachte bij mij opgekomen of U niet een werk voor ons
zoudt willen schrijven over de huidige cultuurproblemen, waarin U Uw mening
daarover eens uiteenzet.
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Ik heb daarbij gedacht aan onze ‘Kleine Bibliotheek van hedendaagse
Cultuurleven’, waarin een dergelijk principieel werkje nog ontbreekt, welke leemte
ik zeer gaarne door U aangevuld zou zien.
Mag ik eens van U horen hoe U hierover in principe denkt? Mocht U reeds met
een dergelijk werk bezig zijn en daarvoor ook maar enige afspraken met een collega
hebben gemaakt, dan wilt U mijn vraag wel als niet gedaan beschouwen.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
van Loghum Slaterus'
Uitgevers-Maatschappij N.V.
J.L. van tricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 18 december 1935
aant.

Arnhem, 18-12-35.
Den Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 2
Den Haag.
Zeer geachte Heer ter Braak,
In dank ontving ik Uw brief van 17 dezer. Het spreekt vanzelf, dat U, wanneer U
met een werk bezig bent, dit eerst aan Nijgh & van Ditmar aanbiedt; mocht men daar
om de een of andere reden minder ervoor voelen, dan houd ik mij in ieder geval voor
overweging der uitgave aanbevolen.
Het was niet zozeer mijn bedoeling dat U een boek zoudt schrijven tegen Prof.
Huizinga. Uw kritiek op zijn boek was voor mijn aanleiding om het U te vragen,
daar ik - ik mag wel zeggen tot mijn genoegen - daaruit zag, dat U in verschillende
opzichten andere opvattingen huldigt.
Voor een boek, dat de principiële cultuurproblemen behandelt en tevens naar de
toekomst in plaats van voor het grootste gedeelte naar het verleden is georiënteerd,
zou m.i. zeker plaats zijn, maar misschien voldoet het boek, waaraan U bezig bent,
reeds hieraan.
Met vriendelijke groeten en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Arnhem, 25 februari 1936
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aant.

Arnhem, 25-2-36.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 2
Den Haag.
Zeer geachte Heer,
Binnen enkele maanden zal bij ons de Nederlandse vertaling verschijnen van het
boek van Dr. Alexis Carrel, dat in Frankrijk en Amerika een ongewoon grote
belangstelling heeft gevonden: ‘L'HOMME CET INCONNU’ (Engelse titel ‘Man
The Unknown’).
Wij zouden het op hoge prijs stellen wanneer wij ter inleiding van dit werk bij het
Nederlandse publiek een kort oordeel over de betekenis van dit boek voor het huidige
cultuurleven zouden kunnen publiceren van een aantal vooraanstaande en
gezaghebbende Nederlanders. Vandaar dat wij ons ook tot U wenden met de vraag
of U bereid zoudt zijn daartoe Uw medewerking te verlenen.
Voor het geval U het boek nog niet kent, zijn wij gaarne bereid U een exemplaar
der Franse editie te doen toekomen, terwijl het ons een genoegen zal zijn U bij
verschijnen een exemplaar der Nederlandse uitgave te zenden.
Wij danken U bij voorbaat ten zeerste voor Uw welwillendheid en tekenen
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
[na 25 februari 1936]
aant.

Zeer geachte heer v. T.
Het is heusch geen gebrek aan goeden wil, maar moordend gebrek aan beschikbare
tijd, dat mij U doet verzoeken om vrijstelling van deze voor-aankondiging. <Ik ken
het boek n.l. niet edition zou het dus moeten lezen.> Ik beloof U het boek na
verschijnen speciaal in het oog te zullen houden.
m.v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 10 maart 1936
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aant.

Arnhem, 10-3-36.
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 2
Den Haag.
Zeer geachte Heer ter Braak,
In de Rotterdammer zag ik een verslag van Uw lezing te Leiden. Indien U geen
andere bedoelingen met die lezing hebt, zoudt U er dan niet voor voelen ze in De
Stem te plaatsen? Ik weet natuurlijk niet of de lezing speciaal was ingesteld op het
studenten-publiek, maar in dat geval zal het waarschijnlijk met weinig moeite mogelijk
zijn de vorm ervan een algemener karakter te geven.
Erg prettig zou ik het vinden indien dit stuk in De Stem gepubliceerd kon worden.
Indien U er voor voelt, zou de kopie uiterlijk 20 dezer in mijn bezit moeten zijn. In
ieder geval mag ik wel een enkel woord van U horen?
Met vriendelijke groeten en hoogachting
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 14 maart 1936
aant.

14 Maart '36
Zeer geachte Heer van Tricht
De lezing voor de Leidsche Studenten was een causerie, die ik vrijwel geheel
geïmproviseerd heb, met punten als leidraad. Er staat dus niets van op schrift, en ik
kan helaas geen tijd vrijmaken om de aanteekeningen uit te werken. Voor Uw aanbod
kreeg ik reeds een ander (uitgave in brochurevorm), dat ik om dezelfde redenen heb
moeten afslaan. Het spijt mij wel, want dat gedoe over Heldenkermis is al bijzonder
irritant.
Het boek, waarover U mij laatst schreef (heet het niet ‘L'Homme, Cet Inconnu’?)
zag ik laatst toevallig bij een boekhandel in. Het lijkt mij een zeer interessant gegeven
voor een Zondagsartikel. Mocht U er prijs op stellen, dat het daarvoor in mijn handen
komt, dan zou ik u willen verzoeken het recensie-exemplaar te zijner tijd aan mij
persoonlijk te adresseeren. Omdat het niet speciaal litterair is, zou het anders kunnen
‘verdwalen’.
m.v.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aan
Menno ter Braak
Arnhem, 23 december 1938
aant.

Arnhem, 23 December 1938
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's Gravenhage
Zeer geachte Heer ter Braak,
Op verzoek van Prof. Pos deel ik u mede, dat ik gaarne accoord ga met uw voorstel
de Heer de Gruyter te vragen in het werk ‘Anti-semitisme en Jodendom’ een 8 pagina's
te schrijven over de Joodse geest en de schilderkunst. Uit de brief van Prof. Pos heb
ik opgemaakt, dat U bereid bent het hem te vragen. U zoudt mij een genoegen doen
zijn antwoord mij zo spoedig mogelijk mede te delen met het oog op het gereedmaken
van het reisexemplaar. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 28 december 1938
aant.

28 Dec. 1938
VAN LOGHUM SLATERUS' UITG.MIJ.
Velperweg 43, ARNHEM
Zeer geachte Heer Van Tricht
De heer De Gruyter heeft alle sympathie voor de uitgave en heeft zich direct bereid
verklaard de bijdrage over de beeldende kunst te leveren. Hij zal dus, overeenkomstig
het voorstel, voor 1 Maart 8 bladzijden van pl.m. 600 woorden zenden tegen een
honorarium van f.25.
Mijn bijdrage kunt U waarschijnlijk eerder tegemoetzien, maar in ieder geval ook
voor dien datum, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
m.v.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
P.S. Deelt U een en ander aan prof. Pos mee? Misschien wilt U aan De Gruyter voor
de goede orde ook nog even een bevestiging zenden van deze afspraak.
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 29 december 1938
aant.

Arnhem, 29 December 1938
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's Gravenhage
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Veel dank voor Uw moeite en de mededeling, dat de Heer De Gruyter bereid is
een bijdrage te leveren. Wij hebben hem de afspraak nog even bevestigd.
Ingesloten een proefpagina, waaruit U zult zien, dat Uw schatting van 600 woorden
op een misverstand berust. Deze pagina bevat circa 400 worden. Ik heb dit ook aan
den Heer De Gruyter nog even medegedeeld.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
Den Haag, 2 april 1939
aant.

2 April '39
Zeer geachte Heer Van Tricht
Als drukwerk zend ik U met gelijke post de proef van mijn artikel over de Joden
terug. Gaarne nog een revisie.
Als ik U daarmee geen last veroorzaak, zou ik gaarne in den loop van deze week
de f 5. honorarium op mijn girorekening overgeschreven zien. Ik zou het geld juist
nu bijzonder goed kunnen gebruiken, en U zoudt mij dus een dienst bewijzen door
de overschrijving voor Paschen. Maar natuurlijk alleen, wanneer het voor U geen
bezwaren meebrengt.
Met v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Emmy van
Lokhorst
Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
2 juni 1926
aant.

2 Juni '26
Beste Menno
Je mooie rozen deden mijn dag in de bijbehoorende kleur begrünen. Erg lief van
je, ik dank je wel.
Dick gaf mij zijn Bashkirtseff gisteravond. Het schijnt met jouw studie nogal
voorspoedig te gaan, niet? Hou je goed in Eibergen - allicht is er meer groen en
bloemen dan hier.
Je naam zal niet onder het stukkie verschijnen. Hou me aanbevolen voor entrefilets
in de trant van je Amerikaansche vrouw.
Dag Menno, laat je even hooren als je in Juni nog hier komt?
Veel hartelijks
t.à.t. Emmy
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak
[8 februari 1927]
aant.

8 Febr.
Beste Menno
Wat hartelijk van je, dat zoo gauw even te schrijven. Zoo iets vind ik bijzonder
prettig. Ik kan het compliment retourneeren betreffende je stuk in I10 dat veel
waardeering vond.
Valt Berlijn mee? Ik ken het niet en heb dus eenige grootsche voorstelling omtrent
bv. het nachtleven daar, waarvan je mij een suggestief kaartje zond!
Menno, denk je nog eens aan de Vrouwen pag. van de Telegraaf? Ondergeteekende
beveelt zich beleefd in uw belangstelling aan.
Net kreeg ik Henny's Paradise Regained. Ik kan me niet bij de band neerleggen
maar de inhoud is een dierbaar bezit.
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Volgende week verhuizen wij naar de Saxen Weimarlaan 56III, een grooter huis,
Goddank. Alleen niet het mooie uitzicht van hier. Op 't oogenblik is het Slatuinenpad
middelpunt van graven (werkwoord) voor toekomstig bouwen.
Dick's indrukken van het Telegraafleven zijn zeer gemengd. Soms is hij zeer
tevreden, dan wil hij over twee maanden weg. Ik weet niet wat ik hem moet aanraden,
jij? Zijn studie gaat voor alles, vind ik.
Dag Menno, laat eens iets hooren.
Wim zendt je zijn hartelijke groeten
So do I.
Emmy
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Parijs, 11 mei 1927
aant.

Parijs bij nacht is toch nog beter! Wij gaan morgen naar Montigny.
Adieu au revoir,
W en E
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak
7 oktober 1929
aant.
aant.

7 Oct. '29
Beste Menno,
Na je aardigen brief heb ik de zaak grondig overwogen en het is dus niet uit
koppigheid dat ik je vraag, om Reveil toch maar naar den drukker te zenden. Primo
héb ik momenteel niets dat in de Termen valt. Mijn tooneelstuk laat zich lastig in
fragmenten hakken, mijn roman staat op 't punt te verschijnen en ik heb geen novelle
of essay gereed. Secundo ben ik (en anderen met mij) het niet met je eens, dat elke
uitval grondige redelijkheid tot basis moet hebben. Er is misschien iets in dat niet
waar is maar ook iets dat wel waar is en dat laatste iets is al voldoende om de
slaperigen eens even op te schrikken.
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Natuurlijk is de polemiek noch mijn fort noch mijn karakteristiekste schrijftrant
en als ik iets beters klaar had, zou ik 't je zenden. Niettemin vind ik Reveil toch wel
aardig genoeg om in Erts te komen.
Wil je me vergeven? En kom je eens gauw met Hannie of alleen in ons nieuwe
huis kijken? Zaterdagavond is de Muiderkring geopend. Dick en Enny, Henny en
Rien logeerden hier. Doe spoedig desgelijks.
Tabe veel liefs,
je Emmy
Hart. gr. v. Wim
Excuseer haast!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak
Wassenaar, 27 april 1934
aant.
aant.

Wassenaar, 27-4-34
Vijverweg 19
Beste Menno,
Lang ligt de tijd achter ons toen ik je eerste journalistieke geschriften (ik herinner
me van éen zelfs nog de titel: ‘Aan weerszijden van het hek’ en het gedeelte in het
Melkhuis!) ter rotatiepers mocht zenden. Er is sinds die jaren van naïveteit zooveel
veranderd, dat ik waarlijk niet weet, of ik, door je bijgaand stuk te zenden, op welke
wijze dan ook een vergissing bega. Maar het aantal tijdschriften, waarin ik nog kan
wenschen te publiceeren, is dermate geslonken, dat ik alle aarzelingen maar overwin
en je verzoek, de plaatsing te overwegen van dit fragment uit mijn roman: De Toren
van Babel, die dit jaar bij Querido verschijnt.
Hoewel ik Gimborn prefereer boven Parker Duofold Kantoorinkt (met Gimborn
is de Toren van Babel gebouwd op het verraderlijk allemansvloeiblad, aan de ordinaire
tafel) kan ik je ter geruststelling verzekeren dat ik geen nationaal chauvinisme koester
en dat ik o.a. op desbetreffende punten tot dezelfde Politici zonder partij behoor, die
in je laatste boek met sneeuwwitte onschuldletters staan geschreven op le rouge et
le noir van den omslag.
Graag zou ik van je hooren, of je dit fragment kunt publiceeren.
Met besten groet
Emmy van Lokhorst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
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Emmy van Lokhorst
Den Haag, 30 juni 1934
aant.

Den Haag, 30 Juni '34
Pomonaplein 22
Beste Emmy,
Hartelijk dank voor je brief. Het doet me genoegen, dat je op mijn opinie zoo
reageert. Wat je over de mildheid van mijn toon zegt, is minder nieuw in me dan je
veronderstelt; ik denk, dat ik minder bang ben voor mijn gevoel, maar verdere
concessies aan dat gevoel heb ik toch niet gedaan. Het verschil met vroeger is
waarschijnlijk, dat in mijn verstandelijke redeneering de afhankelijkheid van de
gevoelsimpuls duidelijker uitkomt.
Wij willen heel graag eens komen eten. Er komt, hoop ik, wel eens een gelegenheid,
dat de wederzijdse drukte gering is.
hart. gr, je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Emmy van Lokhorst (Wassenaar)
Den Haag, 8 november 1934
aant.
aant.

Woensdag
Beste Emmy
Hartelijk dank voor je antwoord op de enquête! Ook voor de vriendelijke invitatie,
waaraan wij helaas geen gevolg kunnen geven, omdat wij Zaterdag en Zondag een
logée hebben, a.s. Dinsdag komt voor eenigen tijd een andere vaste logée, zoodat
het ons voorloopig moeilijk valt uit te gaan. Gaarne dus later eens; in December zijn
wij zeker weer vrij.
h.gr., ook voor en van echtgenoot(e)
tt. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Emmy van Lokhorst (Wassenaar)
Den Haag, 28 juni 1935
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aant.
aant.

Beste Emmy
Het is mij niet mogen gelukken iets op te scharrelen uit mijn papieren, dat geschikt
is voor een jaarboek, gegeven de weinig beschikbare pagina's. Het spijt me, maar
het is de waarheid.
Je zult het dus zonder mijn medewerking moeten stellen, wat op zichzelf ook al
wel weer een ‘overkomelijk bezwaar’ zal zijn. Natuurlijk wil ik je met pleizier
permissie verleenen een gepubliceerd stuk af te drukken, maar dat is zeker jullie
bedoeling niet?
h.gr. tt. Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Emmy van Lokhorst (Oegstgeest)
Den Haag, 22 augustus 1937
aant.
aant.

Den Haag, 22 Aug. '37
Kraaienlaan 36
B.E.
De uitnoodiging had mij wel bereikt, maar ik heb niets gestuurd, omdat ik
momenteel niets heb liggen, dat voor het doel geschikt is. Na een periode van
voortdurend produceren ben ik zoo leeg als een vat en alleen nog maar in staat tot
journalistiek afvalwerk. En: wat is geen essay? Als het dat nog maar mocht zijn, dan,
eventueel... maar het mag geen essay zijn, dus ik renonceer, tot mijn spijt.
h.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Joop Lokhorst
Menno ter Braak
aan
Joop Lokhorst
Den Haag, 10 april 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
10 April 1935
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An den Heer J. Lokhorst
de Vriesstraat 38
den Haag
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik u mede deelen, dat zij zeer lang geaarzeld heeft,
alvorens te besluiten tot het terugzending van dit gedicht.
Zij hoopt, dat U hierin aanleiding zult vinden te zijner tijd nog eens ander werk
in te zenden. Het gedicht ‘Schaduwbeeld’ heeft zeker kwaliteiten, maar was toch
nog niet goed genoeg om publicatie te wettigen.
Namens de Redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - E.M. van
Lonkhuyzen
E.M. van Lonkhuyzen
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 december 1935
aant.
aant.

E.M. van Lonkhuyzen.
Kerkstraat 342
Amsterdam.
15 December 1935
Aan den WelEd. Zr.Gel.Heer
Dr. Menno ter Braak.
Pomonaplein22.
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Naar aanleiding van Uw besprekingen met onzen artistiek adviseur Dr. B.J. van
Eyk, betreffende het opvoeringsrecht van de ‘Pantserkrant’, wil ik U het volgende
mededelen:
Het doet ons zeer veel genoegen, dat U ons niet alleen toestemming tot deze
opvoeringen wilt geven, maar U zelfs bereid hebt verklaard, ons eventueel met Uw
raad bij te staan.
Uw eisch om een repetitie en de première bij te wonen, is natuurlijk volkomen
billijk en wij willigen dat ook gaarne in.
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Het is mij alleszins begrijpelijk, dat U verbaasd moest zijn, deze aanvraag tot
opvoering van de vredesbeweging te ontvangen, aangezien U de vredesbeweging
juist in het stuk hekelt, zooals elke uitgesproken richting hierin gehekeld wordt.
Ik heb dat niet over het hoofd gezien, maar ik heb de overtuiging, dat gezond
denkende menschen in welke beweging dan ook wel degelijk gevoel hebben voor
de belachelijke of foutieve kant, die eraan vastzit en dat het zien hiervan hoogstens
een aansporing kan zijn deze kant tot een minimum te beperken, terwijl de menschen,
die er het meeste aanleiding tot hekelen geven, hoogstwaarschijnlijk niet eens zullen
begrijpen, dat het als zoodanig bedoeld is.
De reden, waarom ik het stuk juist op het repertoire van het Amsterd. Vredestooneel
zou willen hebben, is, het duidelijk maken van de achtergrond van den oorlog, van
de heele perscampagne in dienst van het wapenkapitaal, van het feit, dat een oorlog
gevoerd wordt voor andere belangen dan om het ‘vaderland’ te verdedigen.
Het stuk is echter te lang voor een normale opvoering van b.v. acht uur tot half
elf. Daarom heb ik getracht het te bekorten. Dit heb ik niet gevonden in het weglaten
van bedoelde persiflages, dat alles heb ik geheel intact gelaten. Echter bekortte ik
hier en daar, waar ik meende, dat de bedoeling niet geschaad werd, daar er een andere
maatstaf aangelegd kan worden aan het zien van een tooneelstuk dan aan het lezen
van hetzelfde stuk.
Verder heb ik, rekening houdende met de weinige krachten, waarover ik in mijn
groep beschik, gemeend de rol van den redacteur Brown, te moeten toekennen aan
een vrouw die hiervoor uitermate geschikt is.
Naar ik meen heeft de heer van Eyk U een en ander reeds verteld. Ik vond het
echter van belang, waar ik de regie en dus ook de coupures in handen heb, U
persoonlijk te schrijven, hoe ik denk het stuk als zoodanig in overeenstemming te
brengen met de bedoelingen van het Vredestooneel.
Hierbij stuur ik U het stuk op, zooals ik bekort heb en hopende, dat dit een
bevredigende aanvulling is van het mondeling onderhoud met den heer van Eyk en
dat ik een enkele keer Uw advies zal mogen inwinnen, verblijf ik,
met de meeste hoogachting:
namens het Vredestooneel:
Bets van Lonkhuyzen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E.M. van Lonkhuyzen
[Den Haag], 19 december 1935
aant.

19 Dec. 1935
Mej. E.M. van Lonkhuyzen
Kerkstr. 342
AMSTERDAM
Zeer geachte Mejuffrouw
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Dank voor Uw schrijven van 15 Dec.j.l. Ik heb nog geen gelegenheid gehad kennis
te nemen van het door U samengestelde regieboek, maar ik moet op grond van Uw
brief reeds thans een voorbehoud maken. Ik heb met dr. van Eijk uitdrukkelijk
afgesproken, dat ev. bekorting geen wijziging in den tekst zou beteekenen.
Ik kan dan ook niet meegaan met de willekeurige verandering van Brown in een
dame; 1e niet, omdat de geheele figuur een typisch mannelijke figuur is en bovendien
2e omdat een vrouwelijke journalist een groote exceptie is in het dagbladverblijf en
ieder denkend toeschouwer zich dus met recht zal afvragen, welke bedoeling de
auteur heeft met zulk een exceptioneele mevrouw van het vak.
Het spijt mij natuurlijk, dat U voor de rol van Brown geen geschikte mannelijke
kracht hebt, maar ik kan daarom mijn zienswijze niet veranderen. Mocht U geen
andere oplossing dan de door U bedachte weten, dan kan ik geen toestemming geven
tot de opvoering door Uw gezelschap. Een en ander volgens de door mij met dr. van
Eyk gemaakte afspraak. Ik hoop echter, dat U er iets anders op bedenkt.
In afwachting van Uw antwoord,
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.J.H.
Lousberg
F.J.H. Lousberg
aan
Menno ter Braak
Maastricht, 27 oktober 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Maastricht, 27 October 1930
Zeer Geachte Heer,
In Uw artikel ‘Waarom ketters’ heeft de Zinsnede ‘dat wij aan de vergissing der
hervorming hebben meegedaan, door niet in Limburg geboren te zijn’ mij
onaangenaam getroffen. In het Noorden beschouwt men de geboren Limburgers dus
nog steeds als persé Katholiek! U veroorlooft mij op te merken, dat dit niet geheel
juist is. Het dwaze gekoketteer der Gemeenschap met het Katholieke Zuid Limburg
stijft de Noord Nederlander telkens opnieuw in die verkeerde mening. Het wordt dan
ook hoog tijd, dat hiertegen - en vooral na het Zuid Limburg nummer der
Gemeenschap - eindelijk eens een protest opgaat.
U sta mij toe U in het kort een en ander duidelijk te maken.
Vóór de oorlog was in Maastricht een groepje on-godsdienstige jongelui - allen
van katholieke ouders - wier eenige belangstelling litteratuur en kunst betrof. Tot
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die groep behoorde - om enkel de nu ook in het Noorden bekend geworden leden te
noemen - H. Jonas, Ch. Nijpels en C. Vos. Alléén de laatste practiseerde, ging dus
naar de mis etc.. De overigen waren en zijn nog (uitgezonderd Jonas die sedert eenige
jaren weer practiseerend katholiek is) franchement moderne heidenen (ketters!).
Zonder overdrijving kan ik zeggen, dat de doorsneê Maastrichtenaar, ik bedoel
die van de betere standen, zoo treurig weinig cultuur heeft, dat het heelemaal niet op
aan komt of hij katholiek is of niet. Ik wil U slechts inlichten over wat wij, oude
[salereurs?], denken over de geste der Gemeenschap als groep.
Eerst op rijperen leeftijd kwamen wij, enkele jaren geleden, met de Gemeenschaps's
lui in aanraking. Voornamelijk door middel van onzen goeden, ouden vriend P. Vos.
Wij sympathiseerde met hun frisschen durf als auteurs, hun katholicisme namen wij,
onverschillig, op den koop toe. Na een feest door ons ter eere van H. Jonas
georganiseerd en waaraan de staf der Gemaanscahp en grand complet heeft
deelgenomen, beschouwden wij ze als vrienden en goede kennissen. Vooral Engelman
toonde een groeiende belangstelling voor Jonas en onzen groep en bovendien trekt
hem de Maastrichtsche levenssfeer bijzonder aan. Dit alles heeft ons als groep zeer
verheugd, in ons isolement was ons direkte voeling met de Noorder Provincies beslist
welkom. Toen kwam de politiek!
In den beginne reeds hadden wij, Mtr. ketters, er ons over verwonderd, dat er een
litterair tijdschrift (de Gemeenschap) kon bestaan, dat onder kerkelijke censuur stond,
dat de daarin verschijnende publicaties de approbatie behoefde - al was het in schijn
- van een pastoor of kapelaan! Wij beschouwden dit als zoo onnoozel, dat we het
geen verdere aandacht waard vonden. Anders werd dit toen ons uit het verloop van
het Nolens relletje bleek, dat de ‘Gemeenschap’ zich onvoorwaardelijk ging
onderwerpen aan het verbod van den bisschopom politieke meeningen en appreciaties
en désaprouveningen in hun orgaan te publiceeren die hen niet welgevallig waren.
Hun houding werd toen door ons even sterk gelaakt als door in Uw opstel. Trouwens
- dit en passant gezegd - U slaat de spijker zoo vaak op den kop, dat wij waarlijk
benieuwd zijn hoe de ‘Gemeenschap’ er zich uit zal kletsen.
Er zijn natuurlijk toen wij Engelman te pakken kregen hevige discussies gevolgd
over deze voor de Gemeenschap zoo smadelijke Nolens affaire. Per slot van rekening
heb ik - ook in verband met andere dingen - in een brief aan Engelman mijn standpunt
(tevens het standpunt mijner medebroeders heidenen) uiteengezet. Dit komt op het
volgende neer en waaruit U tevens zal blijken hoe dwaas ons die Gemeenschaps
schwärmerei met het katholieke Zuid Limburg aandoet.
Vanaf zeker theoretisch historisch moment is de Europeesche cultuur van dragers
veranderd. Niet meer de Roomsche geestelijken, doch de leeken en ketters werden
de aanvoerders, de dragers van het steeds verder evolueerende intellectueele en
artistieke leven. In de achtiende eeuw waren deze aanvoerders atheisten zonder meer,
aan den spits stond Frankrijk!
Zoo mijn geheugen mij geen parten speelt herinner ik mij fransche boekjes gezien
te hebben die in de 18e eeuw / begin 19e eeuw te Maastricht gedrukt waren. U kunt
begrijpen, dat de clergé het ijverig lezen van Voltaire, Rousseau en Encyclopaedisten
in het toenmalig soldatesque Maastricht niet verhinderen kon. Onze grootvaders, en
vaders lazen geen Nederlandsch, doch Fransch! De ontwikkelde Maastrichtenaar
(bijv. de generatie die omstreeks 1860 geboren was) las Hugo, de Musset, Renan.
Deze waren natuurlijk allen liberalen, de meeste gingen niet naar de kerk. Wij - de
zonen en kleinzonen - begonnen met de Musset, Balzac, de duitsche en engelsche
romantiek, later de hollandsche tachtigers en de fransche symbolisten (Baudelaire
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natuurlijk werd voor ons een tijd de groote) Gezelle was de eenige katholieke dichter
die wij lazen en waarachtig niet om zijn katholiciteit! Het katholicisme van Frans
Erens is ons nooit bijzonder concreet geworden.
U ziet dus dat het ferment van de 18eeuwsche réveille ook in Maastricht heeft
doorgewerkt. En wij mogen zeggen te veel historisch begrip te hebben om onze
culturele afstamming hiervan te loochenen. Wij zijn ons bewust, dat de vorm van
onze sensibiliteit en de structuur van onzen geest niet anders dan modern heidens
kán zijn. Een herleven van religieuze gevoelens - van moderne levens-mystiek - sluit
dit niet uit! Ook beseffen wij, dat geen echte of kunstmatige katholieke reveille (het
zij zuiver religieus of politiek) ook maar iets kan veranderen. Ook zal het U nu verder
niet bevreemden, dat wij, met den hoogmoed ketters en goddeloozen eigen, elke
inmenging van welke geestelijkheid dan ook inzake cultuur - zooals litteratuur, kunst,
philosophie, politiek - beslist van de hand moeten wijzen. Of beter gezegd wij kunnen
ons een dergelijke inmenging niet meer indenken. En dit nu is de carrefour waar Gij
kettersche Noord Nederlanders en wij goddelooze Zuid Limburgers ons treffen!
Rome is een mummie. Het Katholicisme (voor U het Christendom) een historische
merkwaardigheid die wij, als belemmering om het leven eerlijk en mannelijk te
aanvaarden, versmaden.
U sta mij tenslotte toe er met nadruk op te wijzen dat deze brief enkel een zakelijk
protest is. Geen enkele animositeit tegen een der Gemeenschap's leden zit voor. De
in dezen brief meergenoemde Heer Engelman is ons als mensch inderdaad sympatiek;
hij toont als litterator eigenschappen (of als een mensch een temperament) waardoor
hij ons nader staat, dan andere niet genoemde zijner bentgenooten.
Ik hoop met dezen brief mogelijk valschen noties over Maastrichtsche vrienden
der Gemeenschap te hebben gerectificeerd. De Heer Jonas gaat met mijn meeningen
vanzelfsprekend niet accoord. Wil mijn slecht schrift en gebrekkig Nederlandsch
excuseren!
Met de meeste Hoogachting
Uw dw F.J.H. Lousberg
adres:
F.J.H. Lousberg
Alex. Battalaan 23a
Maastricht
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - David
Luschnat
David Luschnat
aan
Menno ter Braak
Nice, 20 april 1935
aant.
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David Luschnat
Nice, 20.4.35.
Chemin de l'Arénas, pavillon Elisabeth
Sehr geehrter Herr Dr. Menno ter Braak,
Ihre Aufsätze in der Sammlung und im neuen Tagebuch haben mich sehr
interessiert. Ich würde Sie gern kennen lernen, leider habe ich kein Geld, um Reisen
zu machen: es macht mir Mühe, das notwendigste an Essen und Wohnungsmiete für
meine Frau und mich und unser Kind, das wir erwarten, herbeizuschaffen. Ich weiss
nicht, wie Ihre Lage ist: wenn Sie es ermöglichen können, hierherzufahren (etwa
durch ein verbilligte Ferien-Retour-Karte), würde ich mich sehr freuen. Max Stirner
ist mir nicht fremd. Es war mir wichtig zu wissen, dass Sie ihn schätzen. Wie alt sind
Sie? Haben Sie Bücher geschrieben? Können Sie mir etwas von Ihren Arbeiten
senden? Sie erhalten alles zuverlässig zurück. Ich würde Ihnen ein Romanmanuskript
von mir zum Lesen senden, wenn es Sie Interessiert. Entschuldigen Sie, dass ich mit
Bleistift schreibe, ich habe keine Schreibmachine mehr.
Hochachtungsvoll
David Luschnat
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

M
Briefwisseling Menno ter Braak - Henri Morel
Menno ter Braak
aan
Henri Morel
Den Haag, 10 januari 1934
aant.

10 Januari 1934.
Pomonaplein 22 Den Haag
Den WelEd. Heer
Alex Campaert,
Ruisdaelstraat 39
Nijmegen.
Zeer geachte Heer Campaert,
Uw brief van 12 Dec. l.l. moet op een misverstand van de secretaris berusten.
De redactie stemde tegen opname van uw verzen omdat zij vertalingen zijn en
geen oorspronkelijk werk. Hiervoor wordt slechts bij uitzondering plaatsruimte
beschikbaar gesteld.
Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling voor het blad te mogen rekenen.
Met de meeste hoogachting
namens de redactie

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Leiden, 8 juni 1932
aant.

Leiden, den 8sten Juni 1932
Ik heb den eer U te berichten dat Gij in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, den 8sten Juni 1932, tot
lid dier Maatschappij zijt gekozen.
Hiernevens zend ik U een afdruk van de Wet der Maatschappij en neem de vrijheid
U te verzoeken mij binnen den tijd van een maand te willen melden, of Gij bereid
zijt deze benoeming aan te nemen.
De Secretaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
H.T. Damsté
H.T. Damsté
Koninginnelaan 11
Oestgeest
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
10 juni 1932
aant.
aant.

10 Juni 32
Aan het Bestuur der Maatschappij der Ned. Letterkunde
te LEIDEN
Mijne Heeren
Naar aanleiding van Uw geacht schrijven van 8 Juni j.l., waarin vervat mijn
benoeming tot lid van Uw maatschappij, moet ik U berichten, dat ik deze benoeming
niet kan aanvaarden.
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Het is allerminst geringschatting voor Uw hoffelijke geste, die mij noopt tot dit
besluit, maar wel de overtuiging, dat voor een schrijver, die op het praedicaat
‘letterkundige’ geen prijs stelt, het lidmaatschap van een vereeniging van
letterkundigen zinneloos en zelfs nadeelig is. Ik heb de handelingen Uwer
maatschappij, voorzoover die het gebied raken, waarop ik mij heb bewogen, steeds
te zeer met scherpe critiek gevolgd, dan dat het mij thans zou vrijstaan mijn houding
te wijzigen. Dit lidmaatschap zou het doen voorkomen, alsof ik plotseling tot de
conclusie ware gekomen, dat ‘letterkundige’ autoriteit voor mij een criterium
beteekent; het zou mij tevens mijn vrijheid van polemiek tegenover bepaalde
verschijnselen in het cultureele leven van Nederland ontnemen. Ook ben ik van
meening, dat van ‘belooning’ van schrijversqualiteiten, in welken vorm ook en alleen
de geldelijke buitengesloten, slechts sprake kan zijn in een verhouding van mensch
tot mensch.
Om al deze redenen moet ik, onder dankzegging voor Uw vriendelijke bedoeling,
Uw verzoek in ontkennenden zin beantwoorden.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.J.G.
Maclaine Pont
Menno ter Braak
aan
A.J.G. Maclaine Pont
Den Haag, 27 juli 1934
aant.

Secretariaat: Pomonaplein 22 den Haag
27 Juli 1934
Aan den WelEd.Gestr.Heer
Mr. A.J.G. Maclaine Pont,
Bussumer Grintweg 43
Hilversum.
Zeer geachte Heer,
Zeer tot onze spijt moeten ook wij U teleurstellen. In het genre is het natuurlijk
lang niet slecht, maar dit genre is juist niet geschikt om in Forum te plaatsen. Wij
hebben het echter met belangstelling gelezen.
Vermoedelijk vind U nog wel een ander tijdschrift om het te plaatsen.
Wij hopen echter op Uw belangstelling voor het tijdschrift te mogen blijven
rekenen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Redactie
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Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. van der
Made
J.A. van der Made
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 17 december 1933
aant.
aant.

17/ XII /'33
J.A. van der Made
van Hoytemastraat 59
Den Haag.
Den Weledel Zeergeleerden Heer
Dr. Menno ter Braak
Rotterdam.
Weledel Zeergeleerde Heer,
Hierby heb ik de eer U te doen toekomen kort verhaal, dat ik van Groot Nederland
terug ontving aangezien men eroptegen had meer dan een verhaal van myn hand in
portefeuille te hebben en het laatst geaccepteerde nog niet was geplaatst.
Ik doe U myn werk toekomen - hoewel ik nog geen relaties had met uw blad - om
de volgende reden. Deze schets is door het ontwerp voor Elsevier ongeschikt en
zoowel de Gids als de Nieuwe Gids zyn my te langzaam om de Stem maar buiten
beschouwing te laten.
Ik ben namelyk niet zoo gelukkig anderszins dan met schryven in myn onderhoud
te voorzien, daar myn studie - ik studeerde vier jaar Chineesch te Leiden - plotseling
is afgebroken door een oogziekte, die het my voorgoed onmogelyk maakte deze
studie voort te zetten. Daar ik met deze wetenschap hier niet veel uitrichten kan en
haar voorloopig wegens myn oogen helemaal zelfs niet gebruiken kan - hang ik totaal
van myn schryvery af - wat dan ook op voortdurende moeilykheden uitdraait.
Ik heb dan ook een verzoek aan U, dat U my, naar ik hoop, niet kwalyk zult willen
nemen, gezien de door nood gebroken wetten. Dit verzoek is, dat U, zoo snel U dit
zonder moeite mogelyk is, dit verhaal even leest en my - indien U het mocht
accepteeren - nog deze week het honorarium doet toekomen.
Ik weet, dat ik hiermee van iemand, die het druk heeft veel vraag - evenwel - zie
boven over nood enz.
Inderdaad staat het my tegen myn persoonlyke omstandigheden aan U te openbaren,
maar, aangezien het hier niet alleen om my gaat, maar ook om myn vrouw, hoop ik
dat ik juist doe met daaroverheen te stappen.
Ik mag U misschien vragen, my, indien U op een en ander niet in kunt gaan, even
een bericht te zenden.
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Ik heb de eer U alvast te danken voor de eventueele moeite en te zyn,
hoogachtend,
uw dw.
J.A. van der Made
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.A. van der Made
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 19 november 1934
aant.

19/ XI /'34
J.A van der Made
van Hoytemastraat 59
Den Haag.
Den Weled. Zeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak.
Den Haag.
Weledel Zeergeleerde Heer,
Hierby heb ik de eer U een studie te doen toekomen, die ik maakte over het niet
noodzakelyk detail.
Ik moet hier myn verontschuldiging aanbieden over een nieuw -isme, dat hier is
ingeslopen, ik was wel gedwongen om ter wille van de kortheid het beestje, waar ik
het oog op had een naam te geven. Eerst dacht ik over superrealisme, maar dat is
door de surrealisten al gebruikt. Ik ben gebleven by transrealisme. Niettegenstaande
dit nieuw -isme is het hier niet een kwestie van ‘da eben wo Begriffe fehlen, da stellt
zur rechten Zeit ein wort sich ein’, ik hoop duidelyk te hebben gemaakt, wat ik met
dit woord bedoel.
Ik hoop, dat dit in het kader van uw blad ‘Forum’ vallen zal en door U geschikt
bevonden mag worden. Mocht dat zoo zyn wilt U dan het honorarium niet uitstellen
tot de plaatsing? Het is nog steeds het oude lied, als je wil en je kan en je hebt het
niet.
Ik heb de eer U te groeten en te zyn,
van U, Weledel Zeergeleerde Heer,
uw dw.
J.A. van der Made
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Magazijn De
Bijenkorf N.V.
Menno ter Braak, Verspreide brieven

Magazijn De Bijenkorf N.V.
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 8 februari 1940
aant.

Den Haag, 8 Febr. 1940
den Weledelzeergeleerden Heer
Dr. M. ter Braak
Kraaienlaan 36
Den Haag
Weledelzeergeleerde Heer,
Naar aanleiding van Uw telefonisch onderhoud met Mevr. v.d. Heyden, chef van
onze afd. Boekhandel, doen wij U ingesloten 3 catalogi toekomen van reeds vroeger
georganiseerde tentoonstellingen.
Inmiddels teekenen wij,
Hoogachtend
N.V. Mag. ‘De BIJENKORF’
filiaal den Haag
Kaufmann
bijlage
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Magazijn De Bijenkorf N.V.
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 12 februari 1940
aant.

Den Haag, 12 Februari 1940
den WelEd. Zeergel. Heer
Dr. M. ter Braak
Kraaienlaan 36,
Den Haag
WelEd. Zeergel. Heer,
In antwoord op Uw brief van 11 dezer, deelen wij U beleefd mede, dat bij de
diverse letterkundige tentoonstellingen Salamander reeks, J. Greshoff, H. v.d.
Woestijne, niets is weggeraakt, behalve bij de H. v.d. Woestijne-tentoonstelling, een
critiekje van den Heer Toussaint v. Boelare. Op onze tentoonstelling wordt
voortdurend extra toezicht uitgeoefend; bovendien hebben wij reeds aan allen, die
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wij schriftelijk verzochten iets af te willen staan (uitgezonderd aan U, die wij reeds
bereikten) beloofd, dat wij alles, wat volgens de inzenders een bijzondere waarde
vertegenwoordigt, waaronder natuurlijk alle manuscripten te rekenen zijn, in gesloten
vitrines geëtaleerd zou worden.
U zult trouwens uit eigen ervaring weten, dat dit bij ons steeds het geval was, dat
wij het ons toevertrouwde met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid behandeld
hebben en ook thans natuurlijk zullen behandelen. In ieder geval zijn wij U erkentelijk
voor het feit, dat u ons hierop nogmaals hebt gewezen, maar wij zijn er met U van
overtuigd, dat wij de verantwoording voor de manuscripten, die voor de uitgave van
de verzamelde werken onvervangbaar zijn, niet te licht kunnen opvatten. Wij beloven
U dus gaarne, dat wij ook thans alles zullen doen, om diefstal of beschadiging te
voorkomen.
Inmiddels verblijven wij
met de meeste hoogachting
N.V. Mag. ‘DE BIJENKORF’
Kaufmann
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Walter Marti
Walter Marti
aan
Menno ter Braak
Genua, 3 juni 1935
aant.

Monsieur Menno Ter Braak
Den Haag
31 Via Peschiera
Genova
Le 3 juin 1935
Mon cher confrère,
L'article de notre ami Greshoff a créé un lien précieux entre deux auteurs qui
s'ignoraient encore hier. Je vous remercie cordialement de l'envoi de votre livre dont
j'ai déjà commencé la lecture. Quelle coincidence heureuse! Je comprends assez bien
votre langue en lisant lentement le texte et je me suis déjà rendu compte de l'identité
du but que nous poursuivons.
Je compte voir Greshoff cet été. Il me parlera de vous et j'espère bien faire votre
connaissance dans un avenir pas trop lointain. Je viens de donner ordre à mon éditeur
de vous envoyer mes deux petits volumes d'essais dramatiques.
Je vous prie, mon cher confrère, de croire à tout le plaisir que j'éprouve de faire
tout d'abord votre connaissance littéraire et d'agréer l'expression de mes sentiments
très cordiaux.
Walter Marti
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Bertus Meijer
Bertus Meijer
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 9 september 1935
aant.

R'dam 9-9-'35
Bertus Meijer
Rozegaarde 28
Rotterdam zuid.
Aan den heer
Dr. Menno ter Braak
redacteur van ‘FORUM’
Pomonaplein 22 den Haag.
Zeer geachte heer,
Voor eenige weken, zond ik den heer V. van Vriesland eenige van mijn verhalen
ter lezing. Ik ontving van hem toen een vriendelijk briefje (waarvoor ik dankbaar
ben) waarin hij mij mededeelde, dat mijn werk z.i. stellig van talent getuigde.
Ik schrijf U dit slechts, om dat U ongetwijfeld mijn naam niet zult kennen (ik
publiceerde tot nu alleen een bundel novellen) en ik toch gaarne zou zien, dat U de
twee hierbij ingesloten verhalen zoudt willen lezen, en beoordeelen of ze voor
plaatsing in het tijdschrift ‘FORUM’ in aanmerking zouden kunnen komen.
Het eene verhaal, een herinnering, is de verbeelde indruk, die destijds de film ‘Het
kabinet van dr. Caligari’ als kind op me maakte. De andere schets probeert een beeld
te geven van de wanhoopstoestand van de tegenwoordige jeugd, die ik als werkloos
arbeider van zeer nabij waarneem.
Ik hoop zeer, dat U een van mijn inzendingen voor plaatsing geschikt acht.
In afwachting op Uw beslissing,
Hoogachtend
Bertus Meijer
P.S. Postzegel en envelop voor retour zijn bijgesloten.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Wybo Meyer
Wybo Meyer
aan
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Menno ter Braak (Amsterdam)
Laag-Soeren, 12 mei 1924
aant.
aant.

B.M.
Dit is het houtvlot, waar Dick z'n tante op moet zetten, om haar van haar ‘Susa’
af te helpen. In deze beek zit snoek en paling die 's avonds met een lantaren bedwelmd
en - niet gevangen worden. Je hóórt ze lachen, 't geliefkoosde hoon-woord van een
paling is dan: ‘Doojevissiesfreter!’ (met een Geldersch accent). De snoeken zijn meer
‘hautain’, klapwieken alleen maar minachtend met de kopvinnen, en mompelen:
‘Hou er de moed maar in!’ And so do I.
Dag!
tot kijk
Wybo
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

D.A.M. Binnendijk en Wybo Meyer
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
[Laag Soeren], 21 mei 1924
aant.
aant.

Dick
Wybo
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

C.S.A. Masston D.B.B. (Secretary of the Board of Lectureship,
Holland Section) [= Wybo Meyer]
aan
Menno ter Braak
27 februari 1925
aant.
aant.
aant.

Sir!
By kindness we read your article ‘Europa voor de Europeanen!’ in your student's
weekly. Though being quite sure, this article is a very obvious one to dispute, we
won't do so, because you are only a very young man, who has no opinion, that means,
no common sense about things, of what you are writing.
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We are also quite sure, that meeting with more, especially with Christian American
people, you will be able to make your detested brain more saint.
For giving you this chance, we send you enclosed this here card, and we sincerely
hope, you'll be kind enough as to comply with our invitation.
As seen from the view of journalists, your article was not so very bad. We dare
say, if you would have some desire for it, we can send you a tip for one of our leading
weekly's, and you'll make a great deal of money with it.
Expecting to meet you, on the 10th of March we remain,
Sir, yours faithfully
C.S.A. Masston D.B.B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Wybo Meyer
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 10 maart 1925
aant.

Amsterdam, 10-3-'25
Beste Menno!
Terwijl ik dit schrijf, weet 'k nog niet of je vanavond inderdaad naar de
Zendingskapel bent geloopen, ik vrees, dat je dan een vergeefsche wandeling maakte,
ik had je die willen besparen, uit bangheid, te vèr te gaan met m'n verlakkerij, maar
Dick heeft me dat uit het hoofd gepraat.
In ieder geval meen ik, dat het mysterie nu lang genoeg heeft geduurd. Ik had niet
durven hopen, dat mijn grapje zóó zou slagen, en het is me nòg een raadsel. De
bewuste kaart ontving ik kort na je hoofd-artikel in P.C., daardoor kwam ik op het
idee. De ingewijden hebben er eenige vroolijke oogenblikken om gehad, en ik hoop
hartelijk, dat je er niet boos om bent. Dat zou me spijten.
Beste groeten
tt
Wybo
Origineel: Letterkundig Museum

Wybo Meyer
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 2 september 1926
aant.
aant.
aant.

Amsterdam, 2 Sept. '26
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B.M.
Wij vergaten Dinsdag bij ons afscheid nog het stuk van A.M. de Jong over
‘Wanenwijsheid’.
Zou je 't me willen toezenden? ik wil het zoo graag lenen. In ruil hierbij een afdruk
van Greshoff's gedicht.
Bij voorbaat veel dank Beste groeten, tt
Wybo
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Dora
Michaëlis
Dora Michaëlis
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 7 maart 1935
aant.
aant.

9, 't Hoenstr.
Den Haag, 7 III 35
Sehr geehrter Herr Doktor ter Braak,
Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass Dr. Kayzer und Dr. Schayer um ½ 8 mit
uns zu Abend essen und wir uns freuen würden, wenn Sie auch kommen könnten.
Aber bitte, sagen Sie auch wieder vollkommen ungehemmt ab, wenn es aus äusseren
oder inneren Gründen nicht leicht geht. Es sind jetzt vorübergehend zwei Söhne einer aus Paris, einer aus New York - hier und unser Freund Wolfgang Koeppen.
Mit schönem Gruss,
Ihre Dora Michaëlis
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ernest Michel
Ernest Michel
aan
Menno ter Braak
Malden, 10 maart 1935
aant.
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10 Maart 1935
Weledelgeb. Zeergel. Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22
DEN HAAG
Weledelgeboren Zeergeleerde Heer,
Daar ik eenige berichten heb, bestemd voor Mr. H. Marsman, wiens juiste adres
mij niet bekend is, verzoek ik U beleefd, mij zijn huidige adres te willen mededeelen.
U bij voorbaat dankend, verblijf ik inmiddels hoogachtend,
Ernest Michel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Ernest Michel
aan
Menno ter Braak
Malden, 22 maart 1935
aant.

22 Maart 1935
Weledelgeb. Zeergel. Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22
's Gravenhage.
Weledelgeboren Heer,
Hierbij doe ik u eenige gedichten toekomen uit een nieuwen cyclus.
Indien u plaatsing in ‘Forum’ geschikt acht, zie ik gaarne drukproef tegemoet.
Wanneer u echter de publicatie hiervan in uw tijdschrift ongewenscht voorkomt,
zoo wilt mij de copie, verzoek ik u, spoedig terugzenden.
Inmiddels verblijf ik met hoogachting,
Ernest Michel
Porto bijgevoegd
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Briefwisseling Menno ter Braak - Frans
Mijnssen
Frans Mijnssen
aan
Menno ter Braak
19 november 1934
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aant.
aant.
aant.

19 November 1934
‘Het Vaderland’
Kunstredactie
Parkstraat 25
Den Haag.
Geachte Heer ter Braak.
Ik had geen antwoord op Uwe vragen. Doch nu ‘Het Vaderland’ zoo telkens by
my binnenkomt, heb ik iets opgeschreven, dat ik U hierby doe toekomen.
Het volgt de vragen niet en gaarne laat ik dan ook aan U de beslissing, of het wel
in het verband Uwer enquête past.
Hoogachtend
[handgeschreven inleiding op de brief van Mijnssen door Ter Braak:]
De toneelschrijver Frans Mijnssen zendt ons het volgende antwoord:
Ik geloof, dat op den duur geen kunstenaar wordt miskend. En daar komt het eigenlyk
op aan. Want er bestaat nooit, ook niet in den aanvang, een algemééne miskenning.
Voor hen, die overschat worden en een korten grooten roem genieten - en er worden
oneindig veel meer kunstenaars overschat dan onderschat, vooral in een klein land,
waar iedereen dadelyk bekend is - voor hen zal het zeer pynlyk zyn als het gety
verloopt. Meestal zullen zy zichzelf eveneens en blyvend hebben overschat.
Er zyn enkelen, die voorbestemd zyn door enkelen slechts te worden verstaan zooals J.H. Leopold - doch wie zou by hen van miskenning kunnen spreken? En ik
denk aan het geluk, dat iemand ondervinden moet, als hy in later tyden zulk werk
ontdekt!
Frans Mijnssen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - E. van
Moerkerken
E. van Moerkerken
aan
Menno ter Braak
Haarlem, 14 februari 1935
aant.

jordensstraat 45 haarlem
14 febr. 1935
Zeer geachte heer Ter Braak,
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Gisteren kreeg ik het Vaderland in handen, waarin u mijn film Sonate zo volkomen
afmaakte.
Nu dient gezegd te worden, dat ik, als ik geweten had dat er perskritieken op
zouden volgen, nooit toegestaan had, dat deze film op dien avond vertoond zou
worden.
Het is nogal vanzelfsprekend dat een filmexperiment, dat ik op mijn zeventiende
jaar gemaakt heb, niet de kwaliteiten bezit, die het een openbare voorstelling voor
pers en publiek zou waardig maken. Ik meende dat de filmstudiegroep een kleine
besloten kring was.
Dat ik zo op uw aanwezigheid gesteld was, betekende zeker niet dat u uw mening
zo luid moest verkondigen, daar dit nog te veel eer is voor dit kleine experiment.
Nu u het tòch openbaar bekritiseerd heeft, neem ik de vrijheid, om hierover nog
iets te schrijven, omdat ik uw kritiek, in tegenstelling tot die van de N.R.Ct zeer au
sérieux neem, en u altijd als filmkritikus en kritikus überhaupt zeer gewaardeerd heb.
Wat betreft de fotografie van deze film; het is bekend dat de technise resultaten
van smalfilm ver achterstaan bij die van normaalfilm, vooral wanneer de projectie,
zoals dien avond het geval was, veel te weinig lichtsterk is. Boven dien was de
fotografie die zelfs von Barsy niet slecht vond, gehandicapt door de slordig gemaakte
kopie, hetgeen mijn werk niet was.
In Sonate komt niets, maar dan ook niets voor, wat een Freudiaans symbool moet
voorstellen; ik heb nooit tienderangs boekjes over Freud gelezen, óók niet het
hoofdstuk, ‘Freud contra Nietzsche’ (of omgekeerd), uit Politikus zonder partij.
Ook is het zeer jammer, dat ik nooit een film van Man Ray gezien heb, en deze
dus moeilik kan nabootsen. Ik ben wèl een groot bewonderaar van zijn foto's.
Misschien kunt u mij mededelen, hoe ik Emak Bakia en Etoile de Mer te zien zou
kunnen krijgen, daar deze films mij zeer interesseren.
Datgene wat mij zeer spijt, is dat u de montage slecht en pretentieus vond. Ik heb
mij steeds in alle onschuld verbeeld, dat deze werkelik niet beroerd was. Dat ik mij
daarin blijkbaar bedrogen heb, is een reden om uw raad op te volgen. Ik zal dus mijn
reepjes smalfilm spoedig bijzetten in het graf van de onbekende celluloid-soldaat.
hoogachtend,
E. van Moerkerken
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken (Amsterdam)
Den Haag, 24 januari 1936
aant.

24 Jan. 1936
Zeer geachte Heer van Moerkerken
De verontschuldigingen, die U van mij te goed hebt, zijn zoo talrijk, dat ik ze maar
met één woord af zal doen: mijn traagheid in het terugzenden was onvergeeflijk. Ik
bied U mij excuses aan en verzoek U alleen te overwegen, dat de journalistiek een
vak is, dat tot zulke verzuimen leidt.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ik vind Uw foto's overigens bijzonder geslaagd, maar U weet: practische waarde
heeft dat niet meer voor U, sedert ik geen tijdschriftredacteur meer ben.
met de meeste hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 3 november 1936
aant.

3 Nov. '36
Geachte heer v. Moerkerken
Met veel genoegen wil ik eens ‘zitten’ voor Uw portret. Ik kom toevallig wel eens
in Haarlem, zal U dan even waarschuwen.
Du Perron moet al in Indië zijn aangekomen, maar ik heb na Marseille nog geen
bericht van hem. U bereikt hem voorloopig:
p/a O. Tissing, onderneming Rantja Soemi, bij Bandoeng (N.O.I.)
hoogachtend
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 19 oktober 1937
aant.

Den Haag, 19 Oct. '37
Kraaienlaan 36
Zeer geachte heer v. Moerkerken
Ja, ik geneer mij, dat ik nog altijd niet tot die foto kwam! Want ik heb het me
telkens voorgenomen, en altijd kwam er iets tusschen.
Het adres van Du Perron is tot nader bericht: Hotel Papandajan, Garoet, (Java).
Hij blijft daar vermoedelijk tot Januari; dan krijgt hij een betrekking in Batavia.
Ik zag de tentoonstelling Foto '37. Mijn reactie was: wat is deze kunst een
verduiveld gemakkelijke kunst, en hoe vervelend zijn al die russische of semi-russische
smoelen, afgewisseld door baksteenen, zandverstuivingen, glazen, potjes en weer
smoelen! Ik liep er vrij snel weer uit en deed mij, zonder eenige reactionnaire
bedoelingen overigens, te goed aan de schilderijen op de tentoonstelling van het
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A.S.C. De vraag is nu: is deze gemakkelijkheid en cliché-fabriekerigheid essentieel
of een gevolg van de rommelige overdadigheid?
En dan te denken, dat ik pas in 1927 vol verbazing het werk van Moholy Nagy
als iets geheel nieuws ontdekte!
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 6 december 1938
aant.

6 Dec. '38
Zeer geachte heer v. M.
tot mijn spijt kwam ik er nooit toe op uw [vorigen] brief te antwoorden.
Ik ben (dat weet Du Perron ook) een tamelijk slecht correspondent. De zending,
Reich heb ik u ook geenszins euvel geduid, want ik heb de boeken gehouden. Maar
het komt me voor, dat er in uw epistolaire neigingen tot ‘benadering’ wel iets
krampachtigs schuilt. Ik bedoel daarmee niets hatelijks, want u constateert het zelf,
dat u van kindsbeen af gepredisponeerd bent tot het ‘aanklampen’ van menschen. Ik
erken daartegenover, dat ik, door niet te verschijnen als fotografisch object, aanleiding
kon geven tot misverstand. Ik was dat werkelijk van plan, dat verschijnen om te
poseeren, en ik ben het nog van plan, maar er kwam steeds iets tusschenbeide.
Laten wij nu afspreken, dat ik bij de eerste gelegenheid, dat ik in A'dam ben, u
bericht zend. Dan kunnen wij meteen de onderwerpen van uw laatste brief bespreken;
dat lijkt mij vruchtbaarder dan schrijven.
m.v.gr.
uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 12 juli 1939
aant.

12 Juli '39
Zeer geachte heer v.M.
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Zeer hartelijk dank voor uw alleraardigste attentie! Ik was in 1933 in Sils en voelde
mij door uw foto's plotseling weer in de sfeer van dat verrukkelijke dorp (= van
Nietzsche op zijn allerdoorzichtigst) verplaatst.
Over het portretteeren durf ik niets meer te zeggen. Ik heb mij daarin schandelijk
gedragen door nog niet te komen opdagen...
m.vr.gr.
Uw
[?]
Ik plakte Uw foto's in mijn Nietzsche.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 5 december 1939
aant.
aant.

5 dec. '39
Zeer geachte heer van Moerkerken
Zeer hartelijk dank voor de foto's! Ik vind er eenige voortreffelijke opnamen bij,
voortreffelijk vooral omdat het u gelukt is, mij zonder fotografische ‘kul’ te nemen.
De poesen zijn ook heerlijk in de lens gekomen; alleen de drie Forumboys lijken
meer op drie boeven, te weten v.l.n.r. een bokser, een tuchthuisboef en een pastoor,
uitgejouwd door een miserabel proletariërskind. En in het oogje van PM 19 is licht
gevallen, anders zou die ook wel geslaagd zijn.
Mag ik een vrij groote bestelling doen? Ziehier dan:
van P.M. 13

3 ex.

van P.M. 18

5 ex.

van P.M. 14

5 ex.

van P.M. 17, 20, 21

3 ex.

van P.M. 23

2 ex.

Wilt u dan de nota bijvoegen, bij voorkeur met opgave van gironummer, als u het
hebt? En kan ik ev. nog nabestellen?
Nogmaals dank voor de anti-kullige opvatting van uw taak. Ik vond het prettig u
na vele jaren weer te spreken.
m.v.gr.
Uw
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Zijn de Vestdijks goed geworden? Van het beste, volgens uw meening, zou ik ook
graag een afdruk hebben.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, 23 december 1939
aant.

Den Haag, 23 Dec. '39
Kraaienlaan 36
Zeer geachte heer van Moerkerken,
Het is eigenlijk heel onbescheiden, dat ik mij durf vermeten U nog even te
herinneren aan de afdrukken van de gemaakte foto’s – onbescheiden omdat ik zelf
ettelijke malen in gebreke ben gebleven, terwijl ik beloofd had te zullen komen. De
reden, waarom ik erom vraag, is alleen deze: Greshoff, de banneling, verheugt zich
zeer op de afbeeldingen, en ik zou ze hem graag omstreeks de jaarwisseling zenden,
als dat mogelijk was.
m.vr.gr.
Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken
Den Haag, [?]
aant.

Zou ik nog 5 ex. mogen hebben van PM 15, dat ik met Du Perron het beste portret
vind?
Bij voorbaat dank
v.gr.
MtB
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Maurits Mok
Maurits Mok
aan

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Menno ter Braak
Zandvoort, 4 maart 1935
aant.

4 Maart '35
Den Weled.Zeergeleerden Heer
Dr. Menno ter Braak
Den Haag.
Zeer geachte Heer,
Bij dezen veroorloof ik mij, U eenige aan mijn pen ontvloeide gedichten te zenden
en hoop, dat deze door de redactie van ‘Forum’ voor plaatsing in haar tijdschrift
zullen worden aanvaard.
In afwachting verblijf ik,
Hoogachtend,
M. Mok
M. Mok
Kostverlorenstraat 40
Zandvoort
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Maurits Mok
Den Haag, 6 juni 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
6 Juni 1935
Aan den Heer
M. Mok
Kostverlorenstraat 40
Zandvoort.
Zeer geachte Heer
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij van de door U ingezonden
gedichten gaarne ‘De versmade dichter’ wil plaatsen. De verdere copy gaat dus hierbij
terug.
Mocht U een volgende keer terugzending van niet geplaatste copy wenschen dan
wordt U verzocht daarvoor porto in te sluiten, daar anders over de inzendingen niet
gecorrespondeerd wordt.
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Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Maurits Mok
aan
Menno ter Braak
Zandvoort, 22 augustus 1935
aant.

Zandvoort, 22 Augustus 1935
Den Weled.Zeergeleerden Heer
Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 22,
Den Haag.
Zeer geachte Heer,
Ik veroorloof mij, U hierbij wederom eenige gedichten te doen toekomen, in de
hoop, dat de redactie van ‘Forum’ deze kan plaatsen.
Gedachtig aan het mij onlangs verstrekte advies, sluit ik hierbij een postzegel in,
opdat ik mijn verzen, indien deze onwaardig worden bevonden, weder onder mijn
hoede kan nemen.
Met de meeste hoogachting,
M. Mok
M. Mok
Kostverlorenstraat 40
Zandvoort
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Maurits Mok
Den Haag, [30 oktober 1935]
aant.

Pomonaplein 22 Den Haag
Zeer geachte Heer Mok,
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat het tijdschrift Forum met ingang
van 1 Jan 1935 zal ophouden te bestaan.
Hierbij zend ik U de nog aanwezige copy terug. Het reeds aangenomen gedicht
werd in het December-nummer geplaatst
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Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Johan de
Molenaar
Johan de Molenaar
aan
Menno ter Braak
Bussum, 21 januari 1933
aant.
aant.
aant.

Bussum, 21 Jan. 1933
Hooggeachte Heer,
Hiermede ben ik zoo vrij U met dit epistel plus bijlage lastig te vallen. Ter
motivering moge het volgend dienen:
Zooals U wellicht weet, werd in ‘De Stem’ een paar maal een kleine reeks verzen
gepubliceerd door Theun de Vries, onder den titel ‘Kleine Galerij’. Hierin werden
verschillende componisten gekarakteriseerd, waaraan ik mij (als musicus) nogal
geërgerd heb. Het waren nogal vrije (ik meen: flodderige) verzen en hetgeen als
‘inhoud’ over de componisten te berde gebracht werd was kennelijk hetgeen een
liefhebber (dichterlijk aangelegd) erin hoort; eruit haalt of, erin weet te leggen: - Ik
liep al lang rond met het idee daar iets tegen te doen, totdat ik, voor mijzelf toch nog
onverwacht, in een paar uur tijds bijgaande versjes schreef, waarin 55 componisten
een ‘beurt’ krijgen - Ik weet niet in hoeverre U op muzikaal terrein is georiënteerd;
doch hetgeen over persoon, levensloop en werk der componisten gezegd wordt is
volkomen in orde (smaak blijft natuurlijk persoonlijk) - Ik zou met Hugo Wolf willen
zeggen (ik ben mij het hoogmoedige van dit citaat wèl bewust): ‘Da können Sie Gift
darauf nehmen, dass bei mir alles richtig ist’.
In tegenstelling met de poëtisch omschrijvende, slecht gelijkende portretten van
Th. de Vries heb ik de vorm zoo strak mogelijk gehouden. Er is mij ook al verweten,
dat ik er een soort ‘démasqué’ van heb gemaakt! Het is echter de neerslag van een
groot aantal jaren ‘leven’ met muziek en componisten. (Als pianist trad ik de
afgeloopen jaren op o.a. veel als solist met orkest, in samenwerking met Evert Cornelis
e.a. Verzen publiceerde ik in Groot Nederland, Elsevier, Nieuwe Gids en Helikon.Mijn eerste opwelling was: dat stuur ik naar ‘Forum’. De Heer A. Roland Holst,
die het bij een vriend van mij las, zei ook dadelijk dat ik het aan U moest zenden. Ik
heb dan ook mijn aanvankelijke bedenking dat het misschien te specifiek muzikaal
is, laten varen en stuur U hiermede dan dit geschrift, in de hoop dat het inderdaad
iets voor Uw tijdschrift is. De lezerskring van Forum zal, dunkt mij, wel voldoende
‘algemeen ontwikkeld’ zijn om er iets aan te hebben.
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Wat de schimpscheut op Rudolf Mengelberg betreft wilde ik nog even opmerken
(niet om mij achter hem te verschuilen, doch om hem de eer te geven die hem
toekomt) dat de eerste 2 regels bijna woordelijk zijn hetgeen Mathijs Vermeulen in
een critiek van eenige jaren over dezen componist schreef en dat mij (zeker omdat
het zoo zeldzaam juist was) bijgebleven is.
Indien U het prefereert (altijd tenminste wanneer er een plaatsje in ‘Forum’ voor
gemaakt kan worden) om alleen een selectie op te nemen of een opname over een
paar afleveringen te verdeelen, zal ik dat gaarne vernemen. Ik ben vrijwel iedere
week een dag in Rotterdam en ben gaarne bereid, indien U het wenschelijk mocht
vinden, even over een en ander met U te spreken.Ik hoop zeer dat ik U met dit breedvoerig schrijven niet al te veel lastig val en met
mijn inzending niet te opdringerig ben.
Gaarne eenig antwoord van U tegemoetziend heb ik de eer te zijn, met de meeste
hoogachting
Uw dw.
Johan de Molenaar
P.S. Indien U tegen de titel bezwaar heeft daar U al een rubriek: ‘Panopticum’ heeft,
is er natuurlijk wel iets anders te bedenken.
Mijn adres is:
Jac. Verhoeflaan 26
Bussum
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Adriaan
Morriën
Adriaan Morriën
aan
Menno ter Braak
IJmuiden, 2 juli 1935
aant.

IJmuiden, 2 Juli 1935
Zeer Geachte Heer,
Hoewel ik weet dat mijn vriend Gerard van Gelder met U in correspondentie is
en ik dus de kans loop, bij u de vrees te verwekken alsof heel IJmuiden aan het
dichten geslagen is en U in de toekomst een zondvloed onsterfelijkheden te wachten
staat, ben ik toch zo vrij u een vijftal gedichten te zenden. Zoudt u er ook eens uw
oordeel over willen laten gaan. Kunt u ze voor Forum gebruiken. Wat het ged. ‘Eric’
betreft: het gegeven is, zoals u zien zult, ontleend aan de gelijknamige roman van
Gerard Walschap. Indien u het voor plaatsing geschikt acht, zou ik graag, tenzij u
het mij ontraadt, aan Gerard Walschap toestemming willen vragen het aan hem op
te dragen. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn mij zijn adres te verstrekken?
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Overigens heb ik reeds aan Elsevier's Maandschrift een drietal gedichten ter
publicatie afgestaan, zodat ik dus niet meer helemaal ‘maagdelijk’ ben.
Gaarne uw antwoord afwachtend,
Hoogachtend.
Adriaan Morriën
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Adriaan Morriën
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
IJmuiden, 19 augustus 1935
aant.
aant.

IJmuiden, 19 Aug. '35.
M.H.
Hierbij bevestig ik de ontvangst van Uw schrijven van de 16 de j.l.
Mijn adres is: Edisonstraat 24. IJmuiden,
Hoogachtend,
Adr. Morriën
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Adriaan Morriën, Lies van Weezel, Fred Batten en Kennie van
Schendel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
30 mei 1939
aant.
aant.

30.5.39.
Fred liet mij dezen Bosch zien. Zooals u over uzelf opmerkte, dat u alles met
Nietzsche confronteert, zoo vergelijk ik alles met Kafka. Kafka? Met het linkermes
dat nog getrokken moet worden kon K. gedood zijn.
Adriaan Morriën
Hartelijke groeten.
Wij zoeken de schurk met het smoel van Nijgh.
Lies van Weezel
Fred Batten
Je ‘leerares’ - Kennie

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H.W. dèr
Mouw-van Enst
H.W. dèr Mouw-van Enst
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 13 december 1925
aant.
aant.

den Haag, 13 Dec.
Zeer geachte Heer,
Met bizondere belangstelling heb ik Uw artikel ‘over Adwaïta’ gelezen en hoewel
Vic. v. Vriesland mij het manuscript al had laten lezen, heb ik bij hernieuwing genoten
van de wijze waarop U over hem schrijft. Ik dank er U heel hartelijk voor, evenals
voor de toezending van de ‘Vrije Bladen’.
Ik verheug me erg op het vervolg en ben zoo blij het dan telkens te kunnen nalezen.
Zoover ik er over kan oordeelen lijkt dit mij het beste wat er over hem en zijn werk
werd geschreven.
Wie weet, misschien wordt door Uw artikel nu wel meer wat belangstelling
opgewekt.
Met de meeste Hoogachting,
N. dèr Mouw v Enst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.W. dèr Mouw-van Enst
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 13 oktober 1932
aant.
aant.

den Haag, 13 Oct.
Zeer geachte Heer,
Door allerlei vervelende drukte kon ik U niet dadelijk antwoorden.
Ik kende deze zomer! verzen niet, wél het laatsten sonnet. Eerlijk gezegd vind ik
ze vreeselijk. 't Zal wel een heel origineele visie zijn, maar het onaesthetische vind
ik véél gewichtiger. 't Zoogenaamd ‘onfatsoenlijke’ schokt me minder dan het
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ontzettend vieze. Ik kan alleen geloven, dat deze verzen ontstaan zijn in een erg
ongelukkige, cynische bui, en ik neem aan dat niemand er iets bij verliest als hij de
dichter van ‘Brahman’ niet van deze zijde leert kennen.
Voor U en Vic en misschien nog een paar anderen die z'n werk bestudeeren, is
het natuurlijk wèl hoogst interessant om hem ook eens zóó te zien, maar ik geloof,
dat het publiek zich na het lezen, van deze verzen nog meer zal afwenden van den
onpopulairen dichter.
Vindt U dat deze verzen iets met poëzie te maken hebben en gelooft U dat iemand
er iets beter of gelukkiger door wordt, als hij dit gelezen heeft? Integendeel, geloof
ik. En als hij ze had willen publiceeren waarom heeft hij ze dan niet opgenomen in
één van de bundels? Evenals het laatste vers, dat hij er blijkbaar óók niet goed genoeg
voor vond?
Ik meen, dat hem groot onrecht zou worden aangedaan, als de verzen geplaatst
werden, omdat hij ze zelf blijkbaar niet waard heeft gevonden om ze in ‘Brahman’
op te nemen en dus geen publicatie wenschte.
Ik heb Vic en U nu ook, volkomen vrijheid gegeven om te publiceeren wat U
beiden geschikt leek en daar houd ik mij aan, maar ik vind het vreeselijk, dat men
een indruk van hem zal krijgen, die onrechtvaardig is.
Zóó was hij niet, tenminste hoogst zelden en de menschen die in hem een ‘verlate
dominee’ zien, moeten dat dan maar blijven doen, vind ik.
Maar vindt U beiden, dat mijn bezwaren geen steek houden, doet U dan wat U 't
beste vindt. Alleen zou ik dan graag willen vragen ze, nadat ze in ‘Forum’ verschenen
zijn, niet in dezelfde uitgave van de Jeugdverzen op te nemen, omdat ik vind, dat die
er absoluut door wordt bedorven.
Ik sluit hierbij in een vers, een héél persoonlijk, dat U misschien niet kent, dat ook
niet is geschreven om te publiceeren, maar wat er mijns inziens dan nog 100 × meer
voor in aanmerking komt.
Omdat het mijn éénige afschrift is, zou ik het, bij gelegenheid graag terug hebben.
Met veel vriendelijke groeten ook aan Uw vrouw.
Hoogachtend,
Uwe N. dèr Mouw v. Enst.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.W. dèr Mouw-van Enst
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 14 mei 1935
aant.
aant.

den Haag, 14 Mei
Hooggeachte Heer ter Braak,
Ik dank U hartelijk voor de toezending van Forum. Met groote belangstelling heb
ik Uw artikel, waarin U weer zulke waardeerende woorden over Adwaïta zegt,
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gelezen, evenals ik trouwens alles wat ik van Uw hand te pakken kan krijgen, met
de meeste interesse lees.
Vic. van Vriesland heeft mij geschreven, dat U tegen het najaar hem wilt helpen,
het nagelaten werk van Adwaïta na te zien, en misschien wilt probeeren, het ook
uitgegeven te krijgen.
Hoe ik waardeer Uw durf om zoo als U deed over hem getuigen tegen de bijna
algemeene opinie in en dat U nu ook weer van Uw weinige vrije tijd voor zijn werk
zult willen afstaan, kan ik U niet zeggen.
Met beleefde groeten.
Hoogachtend,
N. dèr Mouw-v.Enst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Arthur
Lehning
Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
[1927]
aant.

B. Menno!
Zou je deze brief voor Uitvanck van een adres willen voorzien? Je zult het wel
weten. Weet ook niet of je in de stad bent.
Dinsdag as. eten we om 6 uur bij Kempinski beneden. Eet je mee?
Hand
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, [voor 27 januari 1927]
aant.
aant.

Beste Menno,
voorloopig in haast alleen dank, en bericht van goede ontvangst van aangeteekenden
brief en kaart. Sinds enkele dagen weer hier - het gaat redelijk wel, maar voel mij
nog niet heelemaal hersteld - al weet ik eigenlijk ook niet hoe dat gevoel is.
Verheugen ons dat je Picard (groet hem!) intusschen ontmoet hebt - i 10 ontvangen
hebt en tevreden bent. Een proef Metropolis krijgt je w.s. En je vergeet niet dat ik
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in een der volgende nrs ook graag nog voor andere rubrieken een artikel van je wil
hebben? Ik schrijf je nog uitvoeriger later - nu alleen dus paar regels.
Groet event. bekenden, heb het goed in Berlijn,
veel groeten en hand van ons beiden
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Brussel, 14 februari 1927
aant.
aant.

Beste Menno,
Een groet vanuit Brussel - waar ik vier dagen moest zijn - correctie terug ontvangen.
Nr 2. is, hoop ik, gereed om te verschijnen. Ik ben erg druk en erg moe.
Hand
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, 21 februari 1927
aant.
aant.

A'dam, 21-2-27
Beste Menno,
weer terug uit Brussel - het was zeer interessant maar zeer vermoeiend, en het zou
gunstig zijn als ik wat rust kon nemen. We zijn blij verrast met de mededeeling dat
je in April al weer in het land bent. Twee nr. I 10 krijg je deze week. Wordt vandaag
gedrukt. Als je iets voor 3e nr. hebt dan gaarne vòòr 28 v.d. maand.
Las in Groene je artikel over Berlijn - dat is heel goed. Weet jij nog medewerkers
voor literatuur en aanverwante gebieden? Anders kom ik teveel in de politiek terecht.
Met je critiek op eerste nr. ga ik volkomen accoord! Fritz was een week hier en is
pas in twee dagen in Berlijn terug. Hij zal je dan berichten. - Dick was eergisteren
een avond hier. Moholy wil je graag eens spreken. Hij komt af en toe in Berlijn.
Misschien kun je hem schrijven: Dessau, Burgkühnauerallee 2.
Hou je goed! En laat geregeld wat hooren,
veel groeten en hand
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je Arthur
Bald komme ich wieder nach Berlin, bin damals ganz plötzlich ausgerissen - und es
ist schön hier!
Herzlichen Gruss,
Fritz Picard
<H. gr. Annie>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Rotterdam, 1 maart 1927
aant.
aant.

Rotterdam, 1-3-27
Beste Menno,
Je bent een trouwe medewerker! Zéer gaarne nog voor I 10,3 een artikel van je.
Als je wilt is er in ieder nummer voor je plaats. No. 2 ontvangen? Ben blij als je weer
hier bent. Het is moeilijk met het blad een goed evenwicht te vinden. Niet te zwaar
en ook niet alleen dada. Ik heb geen medewerkers literatuur, en wil niet te veel in de
politiek vervallen...
Hand + Gruss
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, 2 maart 1927
aant.
aant.

2-3-27 A'dam
Beste Menno,
gisterenavond haalde ik je artikel. Vind je het goed, dat ik dit als gewoon artikel
druk, en niet als kroniek? - Je kunt volgende maand in de kroniek misschien nog
eens een gedetailleerde bespreking van ‘Die Mutter’ geven? Geef als je wilt mij
omgaand een samenvatting in een paar regels, het beste direkt in duitsch, (liefst ook
fransch en engelsch!). Je krijgt nog proef. I 10, 2 zul je intusschen ontvangen hebben?
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Veel groeten van ons beiden
Je Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, 13 maart 1927
aant.
aant.

13-3-27
Beste Menno
Proef russische filmkunst kwam terug. Ik maakte de revisie met invoeging
bovenschriften. Je zag w.s. Lit. Welt van deze week - de kwestie is actueel. Zeer w.s.
wordt over een twee weken Die Mutter hier gedraaid. Als je nog voor de F Kroniek
een speciale bespreking ervan wil geven (eventueel ook: Streik, enz) zou dat gunstig
zijn: copie uiterlijk 26 Maart.
Las je uitstekende Woord en Persoonlijkheid artikel. Skandaleus om dat na 8 pg.
af te breken, hingegen het geleuter van Jerimias in zijn geheel en überhaupt te
plaatsen!
Ontmoette je Moholy?
Is Fritz weer terug?
Ben erg druk. I 10 kost veel tijd. Er is veel ander werk. Gezondheid zeer matig.
Met jou alles goed?
Hand + Gruss van ons beiden
Je Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Scheveningen, 27 maart 1927
aant.
aant.

27-III-27
Scheveningen Z.Zt.[?] (een avond)
Beste Menno,
Brief met kroniek en kaart tijdig, in goede orde ontvangen. Hartelijk dank. - je
moet je vergist hebben - of een brief van mij niet ontvangen hebben, waarin ik je
bedankte voor overdruk van je Stem artikel. -
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I 10, 3 dus in je bezit. Twee ex. zal ik je nog laten zenden - voòr 4 April nog naar
Berlijn. Ik heb het razend druk, en weet eigenlijk niet hoe ik met al 't werk moet klaar
komen. I 10 kost veel tijd, en ik besteed er al minder tijd aan dan 't moet.
Ja - hr. Boeken vroeg mij je adres - hij wilde iets over de film met je bespreken?...
Hij was al eens eerder bij me om een artikel over I 10 te schrijven in het Bouwk.
weekblad.
Ik denk er hard over om een maand weg te gaan - want 1e ben ik doodmoe, 2e
geneest de operatie (de wond van binnen) niet door het ellendige klimaat.
Gisteren was iedereen in matinee Schouwburg Dans van der Vies. ‘Parade’ was
niet onverdienstelijk, waarna we in American met veel plezier een borrel gedronken
hebben en Pijper met A.B. Kleerekooper en ik met Dijkstra kennis maakte.
De rede, die je houdt in Arnhem is geschikt voor druk? Ik hoop niet dat je deze
vraag al te onbescheiden zult vinden - en gun, - en zeker als me dat de Vriendschap
van Dick zou kosten - ook de Vrije Bladen wel iets!
Dit laatste nr. lijkt me zelf het best geslaagd van de eerste drie - Hiermee moest
eigenlijk wel de zaak gewonnen of verloren zijn. En ik denk ook dat ze het is. Ik ben erg blij je spoedig weer in Amsterdam, althans in Holland te zien ( - al is
misschien Berlijn niet veel verder dan Eibergen -.) Vergeef me dit egoïsme - misschien
ook ben je graag terug? Ik hoorde zooiets zijdelings van Dick, dat je je in Berlijn
ook niet zoo thuis weet Veel groeten van ons beiden
Hand
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, 30 maart 1927
aant.
aant.

Amsterdam, 30-3-27
Beste Menno,
Veel dank voor je zoo juist ontvangen briefkaart. Fotos Metropolis kreeg ik indertijd
van Moholy. Ik informeerde nu hier, of de film Iwan reeds in Holland is, dan had ik
hier waarschijnlijk fotos kunnen krijgen. Zou jij niet zelf, onmiddellijk bij de UFA,
propaganda-afdeeling fotos kunnen vragen en mij onmiddellijk zenden. Als je deze
krijgt ben je dus w.s. in Dessau en den Rijksdag geweest en ik ben dus benieuwd
naar je verhalen. 2 exemplaren i 10 3 liet ik maar naar Eibergen sturen.
In haast.
Vele groeten en tot spoedig ziens,
je Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Ascona, 6 april 1927
aant.
aant.

Ascona, 6-4-27
Beste Menno,
Voordat je terug was ben ik dus toch al gedeserteerd - het was eigenlijk
onverantwoordelijk om weg te gaan - misschien ook om niet al vroeger te gaan. Je
gaat als je in A'dam komt wel Annie opzoeken - Heb je een duplicaat van je lezing?
Of heb je het nog niet klaar. Als het geschikt is voor druk, dan kan het 15 April naar
den drukker? Maak dat in orde met Annie, die ook midden v d maand vertrekt. Dit
land is schoon, warm en zon. Maar te veel nationaliteitgenooten van me.
Hand en Gruss
Je Arthur
Origieel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Ascona, 19 april 1927
aant.

Ascona, 19-4-27
Beste Menno,
Ik wil gaarne je lezing, zóo, in zijn geheel, plaatsen. Het moet - lijkt me overigens
- van de eerste regels, en enkele uitzonderingen afgezien, eerder geschikt zijn om te
lezen dan voor te lezen... Het gaat van hier naar den drukker. Je zou mij een
buitengewoon genoegen doen en het risico verminderen, dat het volgende nr. in de
war loopt, als jij voor de samenvattingen in de drie talen zoudt kunnen zorgen en ze
zelf al naar v. Amerongen wilt zenden; er bij schrijven, dat hij van mij het
toebehoorend artikel ontvangt. Veranderingen maak je wel in de correctie zoo noodig
en verlang zelf eventl. revisie. - Ik kan niet beoordeelen hoe lang het wordt, misschien
te lang? voor een nr. dan halveeren. Hoewel ik er meer voor voel, als eenigszins
mogelijk, in een nr. te plaatsen. Begin Mei zien wij elkaar dus - in Amsterdam. Het
gaat mij hier goed, althans beter, het weer is prachtig. Annie heb je dus niet meer
gesproken? Ik zal haar w.s. eind deze week even in Domodossola, op doorreis naar
Rome, ontmoeten. Benieuwd je te spreken over Berlijn en Dessau.
Veel groeten en hand
je Arthur
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Ascona, 22 april 1927
aant.
aant.

Ascona, 22-4-27
Beste Menno
Voor alles mijn dank voor je overdruk, die Annie mij naar hier zond. Mijn brief
zul je intusschen ontvangen hebben: dat ik van hier msc. naar den drukker zond en
jou smeekte voor de samenvattingen te zorgen. Je las Kallais artikel reeds? Schrijf
niet meer hierheen. Tot begin Mei is adres: bei dr Ligt, campagne Boucherie,
ONEX/Genève. Veel succes met de lezing van heden avond.
Veel groeten
je Arthur.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Grouw, 5 juli 1927
aant.
aant.

Beste Menno Zaterdagavond kreeg ik je msc, ging naar den drukker. Wil proef aan hem
terugzenden. Zondagochtend ging ik naar deze streken om eenige dagen, met vrienden
te zeilen, een aanbevelingswaardige Angelegenheit - Zeer tot mijn leedwezen niet
mogelijk voor fotos te zorgen. Het zal w.s. ook niet meer mogelijk zijn. Jammer, dat
ik je niet meer zag. - Maar je komt nog eens in Amsterdam?
Veel groeten van ons beiden
je Arthur
Annie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Amsterdam, [8 juli 1927]
aant.

Vrijdagmorgen
Beste Menno
Veel dank voor brief en fotos - Jazz, die nog vandaag in orde worden gemaakt.
Gisterenavond kwam ik terug - heerlijke dagen in Friesland. Zou je voor mij willen corrigeeren, de namen van regisseurs enz. Slotartikel
Chantoly[?]? Gaarne omgaand retour. Moeten de fotos, die ik laat clicheeren niet naar Paramount terug. Wat moet onder
de fotos? Naam (Paramount - F?) van film, eigenaar? - of acteurs[?] uit: Jazz? Schrijf
ook dat even.
Veel groeten van ons beiden
Arthur
P.S. zoo juist kaart ontvangen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 22 juli 1927
aant.
aant.

22-7 27 Amsterdam
Beste Menno,
i10 is al Maandag verschenen. Jij had Dinsdag een ex. moeten hebben. Ik schreef
onmiddellijk aan de ‘Tijdstroom’. Wil je mij drie dagen na ontvangst van dit epistel
berichten als je dan nog niets (ook geld) ontvangen hebt?
In de Stem las ik Costers interessante on-aesthetische beschouwing. Het verlokt
mij tot een aanteekening in volgend nummer van i10:
Waarheen gaat Coster?
In plaats van een antwoord op de Stem-enqûete Waar heengaan wij.
Dank voor kaart met jullie groeten. Als Dick Maandag bij je is zeg hem dank voor
brief. Ben nu hard aan het werk. Ga niet naar Moskou. Geen visum. Men stelt mijn
aanwezigheid op het oogenblik niet op prijs. Kritiek van Marsman op Last was
behoorlijk.
Annie was tien dagen in Danzig. Komt vanavond weer thuis. i10, 7 bevalt mij
ditmaal min of meer. Omslag is een vergissing. Drukkers zijn ezels.
Hand en Gruss
je Arthur
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
[september 1927]
aant.

Zondag.
Beste Menno,
Ik weet niet of je in Eibergen, Den Haag of Amsterdam bent. Van mijn komen
naar Den Haag is niets meer gekomen - we hadden je eigenlijk al weer eens hier
verwacht.
Heb je wellicht wat copie voor I 10? Als eenigszins mogelijk: stuur me wat, zo
spoedig als je kunt, uiterlijk tot 24 Sept. en dan liefst direct aan den drukker.
Laat in ieder geval eens wat hooren, waar je bent en zoo.
Veel groeten van ons beiden
je Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 28 september 1927
aant.
aant.

B.M.
Zou je aan C. v. Eesteren, die men gevraagd heeft voor voorzitter Liga-Den Haag,
een toegangsbewijs kunnen zenden voor a.s. matinée. Hij wil jullie graag spreken
over de Liga. In Den Haag is ... Luc Welinck[?] verhuisd. adviseur of zoo!
Dank voor terugzending artikel,
B. gr.
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Noordwijk aan Zee, 21 oktober 1927
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aant.

Noordwijk Zee 21-10-27
Beste Menno,
Ingesloten proef. Stuur het s.v.p. direct aan van Amerongen terug. Typografisch
komt het ongelukkig uit. Kun je het niet wat langer maken of 11 regels bekorten! De
lezers moesten eens weten, hoe met de kunst producten, die hen worden voorgezet,
wordt omgesprongen. Het lijkt wel of je een krentenbrood op maat besteld! Wanneer
zien we je eens in Noordwijk? We verwachten Dick vandaag. Kom je misschien
mee?
Vele groeten van ons beiden,
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Noordwijk aan Zee, 11 november 1927
aant.

Beste Menno,
Morgen Zaterdag in Amsterdam. Bel mij zoo mogelijk tusschen 6 en half 8 op,
dan ben ik in ieder geval thuis. Hoe groot wordt je stuk voor i10? Een kroniek of een
artikel (groote letter)? Welk clichee van Jazz wil je hebben? Over i10 nog niets
beslist.
Als je wilt ‘komen eten’, ben je welkom. ‘We kunnen dan even over alles praten’.
Hartelijke groeten en tot ziens,
Arthur
P.S. Zondag vertrek ik w.s. naar Duitschland
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 3 januari 1928
aant.
aant.

3-1-'28
Beste Menno,
De volkscultuuravond voor het platteland is nu zeker achter den rug en naar ik
hoop geslaagd - maar Joris zal er toch wel niet geweest zijn want ik kreeg omstreeks
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denzelfden tijd een kaart van hem uit Parijs. Dick was even hier en vertelde mij dat
hij het mee zou maken. Van hem zul je ook over Slau vernomen hebben.
Het laatste nummer is nu naar ik hoop wel in je bezit. Het verscheen 24 dec. Het
verder verschijnen is zeer fraglich. Definitief is er nog niets beslist.
Hier niet veel nieuws. Annie is weer terug uit Zwitserland. Zooals je weet spreken
we weinig menschen en gaan niet met journalisten om, zoodat we maar bij
uitzondering iets over het cultureele leven in deze streken vernemen. Wel had ik het
genoegen voor kort met den heer Van Wessem kennis te maken. We hoopen je in
niet al te langen tijd weer eens hier te zien. De volgende Liga matiné is binnenkort?
Veel groeten van ons beiden
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 22 februari 1928
aant.
aant.

22/2/28
Den Haag
Van Merlenstraat 124 (p/a Toorop)
Beste Menno,
Daar het huis Leidschegracht in verband met ziekte huishoudster en de staking
van alle af en toevoerbuizen onbewoonbaar is ben ik hier in asyl. Sprak hier gisteren
Last, die mij al eerder een lang epistel schreef over ‘Branding’ en hij vraagt mij om
jou te verzoeken in je ev. kritiek in Filmliga of i 10 niet alle schrijvers te volgen door
dit scenario (of scenarium zooals hij zegt) op zijn naam te schrijven. Hiervoor is hij,
zooals alle ingewijden weten niet verantwoordelijk.
Franken heeft er totaal iets anders van gemaakt. Of het anders veel beter geworden
was zul je wel (met mij) betwijfelen. Maar formeel heeft hij, lijkt mij, wel gelijk.
Het is niet redelijk hem voor iets uit te schelden wat tenslotte niet zijn werk is. Het
zou beter geweest zijn als hij maar geheel zijn naam teruggetrokken had.
Nog iets: hij wilde zijn artikel Volk en Film terug hebben daar iets, meende hij,
de indruk wekte, alsof het een verdediging tegenover de slechte kritieken was. Ik
raadde hem aan, en vraag het voor hem, nu, zet als je het plaatst een noot: wegens
plaatsgebrek eenige weken liggen gebleven.
Je kreeg i10? Ik gaf het op 't je te sturen.
Schrijf wanneer je weer in A'dam komt. Charley vertelde dat je opgebeld had.
Hart. gegroet!
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 3 april 1928
aant.
aant.

3.4.28 Amsterdam
Beste Menno
Jullie zijn dus toch niet meer ‘ten eten’ verschenen en ik vermoed je dus weer
hoog en droog in de achterhoek. Daar zul je, hoop ik, dan voor i10, II,1 schrijven:
een bespreking van Moholy's boek en een filmkroniek. Ik zal zien voor Filmliga 10
over Bett u. Sofa en over [woord onleesbaar] (wel) wat te schrijven. Wanneer moet
je het hebben?
Gisteren is, zooals je misschien las, ook in tweede instantie Bett u. Sofa te licht
bevonden. Nu zal zeker de Liga deze draaien?
Veel groeten van ons beiden
Van [onleesbaar] Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 9 mei 1928
aant.
aant.

Woensdag
Beste Menno,
Neem mij niet kwalijk, dat ik mij niet aan de belofte hield - te komen en een
afspraak te maken - het was niet mogelijk deze week... Proef ontving je, neem ik
aan. Zendt ze mij terug - ook als je het msc. van Moholy in Eibergen hebt - dan
gaarne naar hier. Misschien kan ik toch al een eerste stuk in het eerste nr. plaatsen.
Heb niet zoo veel copie als ik dacht (alles is gedrukt voor i10, II, 1) Zag vanochtend ‘Petersburg’ - alleen met de Moeder te vergelijken en als film,
lijkt mij, nog beter. Prachtige stukken en als geheel zeer sterk - morgenavond danst
Palucca - volgende week hoop ik weer verder te kunnen werken.
Veel groeten,
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Amsterdam, [19 mei 1928]
aant.
aant.

19 Mei
Beste Menno
Ik had gehoopt, en erop gerekend, dat ik je hier Zaterdag of Zondag zien zou maar Maandag was je blijkbaar al weer vertrokken - We rekenen nu maar op je
volgend bezoek aan Amsterdam om je hier op de Leidschegracht te ontvangen. - Dan
zal ook alles geregeld zijn...
Nu ben je om rust weer in Berlijn. Voor hoe lang? Over sociologische stelling
moeten we natuurlijk samen spreken! Dat kan toch zeker nog na je terugkomst?
Filmkroniek Petersburg kan ik steeds gebruiken, ev. nog voor eerste nummer, dat
nog niet verschijnt - daar de vorm van exploitatie weer onzeker is. Ik ben aan 't
onderhandelen met advertentieburo - dat zal w.s. lukken - de exploitatie wordt
daardoor verzekerd - maar verschijnt in dat geval anders. (Meer en dunnere nrs, dus
goedkooper het enkel-nr.)
Ik zou ook wel graag een bespreking van je willen hebben van
Einbahnstrasse-Benjamin. Ik vind het jammer dat je niet naar Palucca gegaan bent.
Tot ziens! Bericht als je weer in de stad komt.
Kelks Greshoff-kritiek is niet onverdienstelijk.
Hand
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 7 juli 1928
aant.
aant.

Zaterdagmiddag
B. Menno
Juist op weg naar je toe hoorde ik (van Henny) dat je - met Dick - al weer naar
den achterhoek vertrokken bent. Tevens kwam het schoone portret van het feest met
prachtige smoelen.
Wil je eventueel - en meldt het per wendende post - filmredactie i10 op je nemen
(het brengt praktisch weinig - meer - werk met zich mee dan je sowieso aan i10
wijdt.)
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Groeten en tot wanneer ziens?
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Ploumanach, 1 augustus 1928
aant.
aant.

Hotel des Rochers
1-8-28
B.M.:
Een hartelijke groet uit dit zeer schoone land. Las met instemming je kritiek op
de verdediging der middel eeuwen; ik las intusschen ook het boek zelf en zal er ook
over schrijven.
Je ontving i10, 13? Honor. zullen we in Sept. in orde maken.
Schrijf zoo mogelijk iets over Einbahnstr.
Ook van Charley gegroet
Hand
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Ploumanach, 17 augustus 1928
aant.
aant.

Ploumanach, 17 Aug. 1928
Beste Menno
zou je nog deze maand (het zou uiterlijk: 3 Sept in mijn bezit moeten zijn) Benjamin
Einbahnstr. kunnen bespreken? Daarnaast is natuurlijk alles wat de film betreft ook
zeer welkom - ik heb een te groote overvloed aan uitsluitend ‘politieke’ copie. Ontving
je nog proefnr. i10, 14, of gaf je adressen op? Dat kan steeds aan mijn adres
Leidschegr. De post wordt daar verzorgd.
1 Sept. ben ik weer in Holland en in de stad terug.
Hand u. Gruss
Arthur
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 januari 1929
aant.

15/1/29
Beste Menno,
Jammer, dat ik je voor je vertrek naar het binnenland niet meer sprak. Ik had graag
je ministerie ervaringen zelf gehoord. Het is juist, dat P. van Opbouw niet spreken
mocht, omdat die vereeniging wellicht ‘roode’ leden had? Kun je mij de text van
zijn rede zenden? Of ben je er nog mee bezig voor ‘Filmliga’ - daar verschijnt die
toch in?
Zendt mij ‘De Tijd’ over de Liga. En wat je verder ev. kunt afstaan voor een paar
dagen. Ik wil er graag een AANTEEKENING aan wijden. Schrijf je ook nog een
paar woorden over Fawcett?
Tot ziens, Zaterdag?
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 28 maart 1929
aant.
aant.

28-III-29
Beste Menno,
De filmkroniek in dank ontvangen. Ik wil die graag in het laatste nummer plaatsen,
als je tenminste zoolang, tot begin Mei, op het verschijnen ervan kunt wachten. Het
voorlaatste nummer is in druk en heb je waarschijnlijk Dinsdag in Eibergen. Daar
kan het dus, jammer genoeg, niet meer in. Wanneer je ook voor dat nummer (ik zou
het dan uiterlijk 15 April moeten hebben) nog iets over de Einbahnstrasse kunt
schrijven zou ik je dankbaar zijn. Zooals je weet herinner ik je er maar steeds weer
aan, omdat het een nog langere belofte van mij aan Benjamin is dan die van jou aan
mij. Een nummer met de coquille wordt aan het opgegeven adres verzonden. Kunnen
we nog plaatjes bij de ‘tien dagen’ krijgen? Eén Mei vertrek ik uit Amsterdam, tot
den herfst is mijn woonplaats in Zeeland.
Zie ik je in April nog in Amsterdam?
H.gr.
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Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Westkapelle, 3 juni 1929
aant.

Westkapelle (Z)
Beste Menno,
Heb je niet nog een msc. voor me voor het laatste nr. van i10, b.v. een stuk uit je
Carnaval der burgers? Hoe staat het leven? Ik zit nog steeds in dit schoone maar
wèl ‘afgelegen’ dorp - maar het is heel prettig - en gezond. Een revisie van Eisenstein
is zeker niet noodig - ik zal het zelf wel reviseeren.
Hart. gegroet!
Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning (Westkapelle)
Zeist, 13 augustus 1929
B.A.
Schandelijk lang heb ik gezwegen, terwijl er velerlei geschiedde. Zoo gaat het
meestal. Je briefkaart ontving ik hier in Zeist, waar ik thans voorloopig zit te werken
(o.a.) en eindelijk tot de laatste bladzijden van het Carnaval ga naderen.
Zag ik je eigenlijk nog na mijn ambtsaanvaarding te Zaltbommel? Ook dat is weer
achter den rug: het beviel me best voor drie maanden en met mooi weer. Voor de
eeuwigheid en in den winter zou het wat anders geweest zijn. Wel heeft het me
natuurlijk verschrikkelijk opgehouden. In Tiel deed ik mijn a.s. vrouw op, zooals ik
je per kaartje liet weten (dit onanarchistisch sacrament niet op mijn wensch; maar
ik ben niet dogmatisch in die dingen). Zij is juist aan het gymnasium ontstegen en
heeft haar eigenlijk woonoord in Zeist, jou niet onbekend meen ik. Roel Houwink
vliegt hier als vleermuis en predikant gekruist rond, maar groet niet of weinig. Henny
heb ik juist opgespoord in een pension. Het is hier in de bosschen lieflijk, maar er
wonen ontzettend veel oude dames, die zich ook vertoonen langs den openbaren
weg.
De laatste i10 ontving ik. Jammer, dat het ter ziele is; het was tenminste wat
berucht. Er zit toch ook voor mij een stuk leven in, verzwagerd met de film.
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Wat voer je uit in Westkapelle? Schrijven? Toch geen propaganda? Zijn er daar
ook anarchisten onder de boeren? Groeit je aanhang of ben je langzamerhand tot het
meer katterige individualisme overgegaan, waartoe ik steeds geleidelijker overhel?
Ik trek in Sept. naar Rotterdam, waar ik aan het Rotterdamsch Lyceum ben
benoemd. Adres wordt daar: N.Binnenweg 131. Mijn school is vlak tegenover de
Handelshoogeschool. Huwen zal, zonder tegenspoed, binnen afzienbare tijd plaats
vinden.
Dirk zit op dit oogenblik in Montigny; ik sprak hem nog kort geleden. Hij maakt
het best, maar produceert niet veel. Teeken van geluk.
Aanloopen zal moeilijk gaan, als je in Zeeland blijft zitten! Kom liever eens naar
A'-, R'dam of Zeist.
Hartelijke groeten, ook aan Charley, van
je Menno
Origineel: Erven Arthur Lehning

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Mont-Louis, Pyrénées Orientales, 23 november 1931
aant.
aant.

23.11.31
Beste Menno
- uit een kritiek van Van Duinkerken, die men mij stuurde, zie ik, dat Forum gestart
is. Laat mij door den uitgever een nummer zenden!: Hotel de France, Mont-Louis
(Pyr. Orient.). Van hier uit de aard der zaak geen nieuws. En bij jullie?
Gegroet!
Hartelijk, als steeds
je Arthur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Arthur Müller Lehning
aan
Menno ter Braak
Mont-Louis, Pyrénées Orientales, 3 december 1931
aant.
aant.

Mont-Louis, 3.12.31
Beste Menno,

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Van jullie redactie-secretaris kreeg ik ‘in aansluiting’ op het ‘gesprek’ in Rotterdam
nog eens een briefje, dat jullie graag werk van mij op zullen nemen.
Ik heb er intusschen nog eens over gedacht. Wat ik voor FORUM zou kunnen
schrijven, voorloopig, is een artikel over oorlog en vrede... Voel je daar iets voor?
Het zou tevens een bijdrage van Forum kunnen zijn tot de fameuze
ontwapening-conferentie in het voorjaar.
De beruchte clausule is hoop ik, geen bezwaar. Maar ik vermoed dat niet. Het
artikel zal, het spreekt trouwens vanzelf, niet ‘propagandistisch’ of opruiend van
aard zijn. Het mag volgens de brief van jullie vriend Bouws niet van
‘politiek-tendentieusen’ aard zijn. - Maar wat is tendentieus?
Indien er in principe geen bezwaar tegen is, dat ik in Forum over politieke zaken
schrijf, dan is het niet goed mogelijk, dat dit geheel zonder tendenz gebeurt. Jullie
verwacht in zoo'n geval toch niet een juridische uiteenzetting van b.v. artikel 15 van
het Pact en hoe dit juridisch in overeenstemming kan gebracht worden met het
Kellog-Pact.
Om kort te gaan: ik zal niet schrijven, zooals ik in ‘De Wapens Neer’ schrijf:
‘Soldaten en arbeiders staakt!’
Maar ik zal wel schrijven:
‘Wie deze zaak op deze wijze heeft leeren begrijpen, begrijpt tevens dat binnen
het raam van het kapitalisme, dat onder kapitalistische verhoudingen, het probleem
van de “ontwapening”, het probleem van den vrede niet opgelost worden kàn. Dan
begrijpt men waarom pacifisten niet anders dan - pacifisten kunnen zijn, maar dan
ziet men ook dat het sprookje van den Volkenbond niets anders is dan het
“rookgordijn”, waarachter zich de werkelijkheid met mathematische zekerheid
voltrekt. Deze werkelijkheid is de voorbereiding tot den oorlog. Deze werkelijkheid
is de imperialistische oorlog zèlf en wellicht de reeks van imperialistische oorlogen.
Wat het karakter van den modernen oorlog is, is reeds gezegd: het is de guerre totale;
het is de bedreiging van een terugval in het barbarisme. Daarom is de keus niet:
kapitalisme of socialisme, oorlog of vrede, maar barbarisme of socialistische
revolutie.’
In dezen geest! Naar deze passage kun je oordeelen of het binnen het raam van de
clausule valt! en of je überhaupt zoo iets wilt hebben. Ik schrijf je dit alles niet om
jullie redactioneele beslissing over al of niet opname van een eventueel artikel te
anticipeeren of eenigszins te binden. Ik wil alleen zekerheid hebben over jullie
uitlegging van de allicht rekbare clausule. Ik wil vermijden, dat jullie het op grond
hiervan eventueel ‘minder geschikt’ achten. Te meer daar ik het uitsluitend voor
FORUM zou schrijven en ik planwirtschaftlich overproduktie wil voorkomen, daar
het door zijn vorm, voor mijn gewone afzetgebied niet geschikt zou zijn.
Als je wilt bespreek deze zaak even met je mederedacteur, aan wien overigens
zeer hartelijke groeten. Indien Slau nog in Holland is en jullie hem ontmoeten of
schrijven zeg hem dan, dat hij eens iets van zich moet laten hooren.
Juist vanochtend kreeg ik het eerste nummer van Filmliga en las - hoe kan het
anders - met veel genot je bijdrage tot het Tuschinski-jubileum. Het was ook wel het
meest amusante van dit nummer...
Van hier, uit de aard der zaak, weinig nieuws en voorloopig zelfs weinig goeds te
melden. Van Charley Toorop hoorde ik, dat je aan de boemel geweest bent in
Amsterdam.
Bien des amitiés
je Arthur
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Hotel de France
Mont-Louis
(Pyrénées Orientales)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning
Rottterdam, 20 december 1931
Beste Arthur
Mijn antwoord komt wat laat, omdat ik van het eene naar het andere werd gesleept,
dezer dagen.
De beroemde clausule in ons contract is natuurlijk rekbaar, maar ik geloof niet in
de richting, die je in je citaat aangeeft. Dit is niet zoozeer een quaestie van wat kan
en wat niet kan, als wel van de opzet van ‘Forum’. De keuze ‘barbarisme of
socialistische revolutie’ als politiek probleem valt buiten ons bestek, en het antwoord
op de vraag kan alleen in philosophisch gewaad worden opgenomen. Meen nu niet,
dat ik me hier terugtrek achter een clausule, want niets is minder het geval; ik hoop,
dat je uit mijn artikel tegen Tuschinski gezien hebt, dat mijn polemische geest nog
blakend is. Maar de wijze van probleemstelling bepaalt de leiding van een tijdschrift
en de jouwe staat mij toch te dicht bij de verkiezings-speech. Is het je werkelijk niet
mogelijk, anders scherp te zijn dan zoo, in dezen meeting-toon? (waarmee niets ten
ongunste van de meeting gezegd, maar wel ten ongunste van gedrukt
meeting-redevoeringen). Is het je niet mogelijk, hetzelfde probleem oorlog-vrede
zonder ‘klinkende leuzen’ met dezelfde pregnantie te behandelen? Schipperen is
heusch niet noodig, maar voor een geschreven stuk is, dunkt mij, de argumentatie
veel vlijmender te geven.
Ik kan je natuurlijk geen stijl opdringen en wil dat ook allerminst. Het zou mij
radicaal onmogelijk zijn, om in ‘De Wapens Neer’ te schrijven, ook al kon ik me
met de gestelde idealen vereenigen; misschien is het jou even onmogelijk, in ‘Forum’
te schrijven. Sommige accenten zijn voor sommige menschen noodzakelijk, om in
hun stijl te kunnen ademen; ik behoor tot dezulken, en ik geloof, jij ook. Maar dat
neemt niet weg, dat ik alle vitaliteit bewonder, ook in jouw politieken vorm; en
daarom zou ik graag willen, dat je in ‘Forum’ schreef. - Uit je citaat interesseert me
het meest, wat je eigenlijk onder ‘barbarisme’ verstaat. Is dat niet een onderwerp
voor een vlijmscherpe analyse? Daar gaat voor mij de zaak pas spannend worden.
Maar neem me niet kwalijk, dat ik je een advies schijn te geven omtrent een
onderwerp; ik weet zelf, hoe onmogelijk zooiets is voor iemand, die werkelijk wat
te zeggen heeft. Als redacteur (revue-directeur noemt de heer du Perron zulks) zou
ik je nu eenmaal op één of andere manier willen inlijven.
hart.gr.,
je Menno
Origineel: Erven Arthur Lehning. Briefpapier ‘Forum’. Machineschrift.
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Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning
[vóór 20 mei 1934]
B.A.,
het deed me erg veel genoegen je handschrift, dat ik nog herkende, weer te zien.
Ik wil je ook werkelijk graag ontmoeten, maar: nu ga ik de Pinksterdagen juist in
Parijs bij du Perron! ik ben Dinsdagavond weer terug. Kunnen we nu niet iets
afspreken voor Woensdag? Schrijf mij, zoo ja, naar mijn huis Pomonaplein 22, den
Haag. Je kunt bij ons logeren, eten etc. etc. Ik kan ook in Amsterdam komen, maar
als het zo schikt tref ik je liever in den Haag, omdat ik het zoo druk heb.
Je brief over [onleesbaar] heeft mij nooit bereikt! Ik heb dus ook niet kunnen
reageren, tot mijn spijt,
hart. [onleesbaar]
je Menno
Ik zou er prijs op stellen je opinie over mijn laatste boek, ‘Politicus zonder partij’ te
horen, heb je het soms gelezen? Ik heb helaas geen exemplaar meer over om je te
sturen.
Origineel: Erven Arthur Lehning

Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning
Den Haag, 31 oktober 1934
Hervormingsdag (!)
Beste Arthur
Zoo juist ontvang ik een rood drukwerkje van je, dat me er van verzekert, dat je
niet in den laatsten Spaanschen Schlamazzel bent omgekomen. Ik haast me dus nu
je eindelijk te antwoorden op je brief van 30 Sept. Daartusschen liggen bloedige
Spaansche gebeurtenissen, die ik zoo goed mogelijk van hier heb gevolgd. Ik houd
mijn hart vast, dat het laatste land van Europa met eenige constitutioneele vrijheden
nu ook een dictatuur gaat krijgen.
Je opmerkingen over den ‘Politicus’, vooral wat je zegt over den invloed van
Nietzsche, leken mij zeer juist. Die invloed gaat inderdaad veel dieper dan ‘men’
heeft ontdekt - ‘men’, die N. alleen van buiten of van bloemlezingen kent en niets
van zijn stijl aanvoelt. Het élan van N. is anders, zijn zekerheid ook grooter, maar
hij is de eenige, die bij dit geschrift peet heeft gestaan.
Inmiddels hebben je verwijzingen naar Bakoenin mij nieuwsgierig gemaakt. Ik
heb deze maand om te beginnen zijn briefwisseling met Herzen en Ogarjow gelezen,
die mij zeer boeide. Dit na lezing van de correspondentie Marx-Engels, die mij
eigenlijk verveelde. Het rangverschil tussen Bakoenin en Marx is onmiskenbaar; de
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sterke spontane persoonlijkheid tegenover den taaien, berekenden tacticus;
Herrenmoral contra Sklavenmoral. Vooral wat Bakoenin aan Herzen, den scepticus,
schrijft in een langen en prachtigen brief is uitmuntend en afdoend voor het
scepticisme. ‘hört auf Erasmus zu sein, werdet Männer wie Luther!’ ‘Solange die
jetzt möglichen Menschen da sind, sind wir unmögliche Menschen’ (of zooiets).
Verder heb ik nog pas wat hier en daar in zijn werken gesnuffeld, maar durf nog niet
over details oordeelen. Wat beveel jij aan? Deze man boeit mij. Ik heb alleen het
gevoel, dat hij door Nietzsche onherstelbaar overtroffen is, omdat N. tot den wortel
is doorgedrongen, de ‘vrijheid’ en de ‘gelijkheid’ heeft uitgebannen waar ze niet
thuis hooren. De grondslag van het anarchisme lijkt mij, voorloopig, illusoir, zooals
het syndikalisme mij psychologisch onhoudbaar lijkt. Ik lees ook Kropotkin, die mij
een goede man lijkt, maar met een vertrouwen op de wetenschap, dat hem
onmiddellijk klasseert bij de volksuniversiteit (wat zijn ‘leer’ betreft).
Het anarchisme is inderdaad de eenig mogelijke politiek met partij voor ons, juist
omdat het van praemissen uitgaat, die volstrektheid, opbouw van onder af, eischen.
Als ik partij moet kiezen, kies ik dat anarchisme, maar ik kan mijn critiek op de
fundamenten niet kwijtraken. Het is toch duidelijk, waarom Marx Bakoenin overwon:
omdat B. een compleet mensch was en dus politiek naief! Entweder - oder: men
overwint in de politiek en dan is men tacticus, aangepast bij de flapdrollen, of men
verliest in de politiek en blijft ‘honnête’. Ik ben overtuigd van B.'s ‘honnêteté’,
geenszins van die van Marx.
Ik ken niets van Ball; maar je zegt, dat hij te katholiek was om Nietzscheaan te
zijn. Was hij daarom misschien juist gefascineerd door Bakoenin, wiens grondslagen
toch ‘christelijk’ zijn? Het is maar een suppositie.
Ik zond je een drietal artikelen, kwamen ze aan? Momenteel werk ik weer aan een
boek, in dialogen over de ‘nieuwe mensch’. Nader nu het sociale probleem.
Mijn persbaantje is after all niet kwaad. Ik kan via vermommingen veel spuien,
wat anders de bourgeoisie nooit zou bereiken en nu toch op een of andere manier
zijn werk doet. In deze ‘tactiek’ zit soms iets aantrekkelijks; het idee, dat een
goed-burgerlijk verdienconcern je gelegenheid geeft gif rond te strooien, dat het zelf
aan huis laat bezorgen bij duizenden!
Overigens blijft het in de Ned. letteren jammeren. De revolutieromans van den
Doolaard en Theun de Vries zijn meer dan belachelijk. Deze sinjeurs (‘Scheisse’ zou
het duo Marx-Engels zeggen) hebben nog nooit een revolutionair gezien en
beschrijven doodgemoedereerd zelfs leiders, een Lenin! - Je moet alleen bepaald du
Perrons ‘De Smalle Mens’ lezen!! Verzuim dat vooral niet. Het is mutatis mutandis
toch ook Bakoenin tegen Marx... Zonder Bakoenin natuurlijk. Zijn vertaling van
Malraux is nog steeds niet uit.
Ik hoop spoedig weer iets van je te hooren - ook over Bakoenin, die mij te pakken
heeft. Het is me door de lezing van dien man precies duidelijk geworden, waarom
ik jou apprecieer en b.v. de Marxist Last niet. Het Marxisme is geboren voor de
<nieuwe> kleinburgers van Rusland. Het syndikalisme is voor honnêtes hommes.
Heb jij Bakoenin voor Nietzsche gelezen? Het antwoord op die vraag zou me
interesseeren.
Mijn vrouw vraagt me je vooral hartelijk te groeten. Wij hebben sedert 4 weken
een Kropotkinistisch getint emigrant in huis, een vriend van Rudolf Rocker, met
wien ik over dezen dingen ijverig discussieer.
Zelf hart. gegroet van je
Menno
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Origineel: Erven Arthur Lehning

Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning
[voor 23 september 1935]
B.A.
Verheugd je weer in het kleine land te weten! Helaas schikt a.s. maandag ons erg
slecht, omdat wij twee logés hebben, n.l. Du Perron en een antifascistischen Italiaan,
die juist die avond een lezing moet houden.
Maar ik hoop toch zeer binnenkort naar Amsterdam te komen. Verzuim echter
niet even op te bellen als je soms eerder in den Haag moet zijn!
Verder alles wel
hr. gr. je
Menno
Origineel: Erven Arthur Lehning

Menno ter Braak
aan
Arthur Müller Lehning
13 maart 1939
B.A.
Dank voor je brief. Ik was vrijdag niet thuis. Maar zou ik je eventueel a.s.
Donderdag, tussen 2 en 4, in Amsterdam ergens kunnen treffen? Zoo ja, schrijf mij
waar, en als ik kan, kom ik.
In dat geval graag omgaand bericht!
Hart. gr. ook van A.
je Menno
Origineel: Erven Arthur Lehning

N
Briefwisseling Menno ter Braak - W.H. Nagel
W.H. Nagel
aan
Menno ter Braak
Haren (Gr.), 25 maart 1935
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aant.

25.3.35
Aan Dr. Menno ter Braak
Hooggeachte Heer:
Ingesloten gelieve U aan te treffen twee postzegels van zes cent, en een couvert.
U zou me een groot genoegen doen, wanneer U, met behulp daarvan, mij mijn
verhaal ‘Interview’ terug bezorgde, wanneer U het niet, absoluut niet, kunt plaatsen
in ‘Forum’.
Wanneer U evenwel meent, mijn verhaal wèl te kunnen accepteren - ondanks het
weinig volkomene ervan - doet me dat, ev., nog méér plezier (Aan Uw oordeel erover
had ik nòg meer - maar zoveel durf ik niet te vragen.)
U vooruit hartelijk dankend,
W.H. Nagel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Der Neue Geist
Verlag
Der Neue Geist Verlag
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 14 februari 1933
aant.

J/Fr.
den 14.2.1933.
Hernn
Dr. Menno ter Braak
143b Beukelsdijk
Rotterdam
Sehr geehrter Herr:
Herr Albert Vigoleis Thelen, Palma Mallorca, verweist uns an Sie, und empfiehlt
uns das Manuskript seiner deutschen Uebertragung Ihres Werkes ‘Karneval der
Bürger’ zur Ueberprüfung. Wir bitten Sie um frdl. umgehende Zusendung des
Manuskriptes. Wir werden uns dann sofort über die Eignung des Werkes für unseren
Verlag äussern.
Hochachtungsvoll.
DER NEUE GEIST VERLAG
[Osinski]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Das Neue
Tage-Buch
Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 2 maart 1935
aant.

Amsterdam Z., 2 Maart 1935
Den Weledelgeboren Heer
Den Heere M. ter BRAAK,
Pomonaplein 22
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Bijgesloten brief hebben wij vandaag uit Los Angeles ontvangen. Ik haast mij U
dezen doortesturen & hoop, dat hij goed in Uw bezit zal komen.
De Heer Warendorf is op het oogenblik in Parijs. Als de brief ook voor onze
redactie van belangstelling zal zijn (zeker gaat het weer om uw artikel:
Emigrantenliteratuur) zou ik U verzoeken, een en ander aan de Heer W. naar Parijs
te schrijven.
Das Neue Tage-Buch
steeds in Uw gewaardeerde belangstelling aanbevelend teeken ik inmiddels
met de meeste hoogachting
NEDERLANDSCHE UITGEVERIJ
S.à r.l. te Parijs
i.o.
[ naam onleesbaar]
Bÿlage:
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 29 april 1935
aant.

Amsterdam Z., 29/4, 1935
Den WeledelZeergeleerden Heer,
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Den Heere Dr. Menno Ter Braak,
22, Pomona Plein
DEN HAAG
Waarde Menno ter Braak,
In het voorlaatste nummer van het Tagebuch lees ik een advertentie voor Alexan:
Mit uns der Sintflut. Onder meer werd daarin een kritiek afgedrukt uit ‘Het Vaterland,
Amsterdam’. Ik neem aan, dat bedoeld werd ‘het Vaderland’ te den Haag en voorts,
dat het lezend publiek jou hulde moet brengen voor deze ontdekking.
Dit geeft mij aanleiding je nog eens te zeggen, dat wij (het N.T.B.) steeds gaarne
kleine boekbesprekingen zullen publiceeren over dergelijke nieuw-ontdekte publicaties
(in welke taal dan ook).
Ik eindig deze opwekking met een hartelijke groet, steeds gaarne
je
J.C.S. Warendorf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Das Neue Tage-Buch
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 23 november 1935
aant.
aant.

Amsterdam Z., 23 November 1935
Den Weledelzeergeleerden Heere
Den Heere Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 22
Den HAAG
Waarde Menno ter Braak,
De bijgesloten copie spreekt voor zichzelf. Eenerzijds zie je dat ik de zaak niet
vergeten heb, en anderzijds smaak jezelf nu de voldoening een goed werk verricht
te hebben. Voor de jonge man in kwestie is het - juist na zoo langen tijd des te meer
- een meevaller!
Nogmaals, je lezing was byzonder goed. Ik zie met belangstelling je medewerking
in gelijken zin gaarne tegemoet. Laat ons hopen op de tÿd na St-Nicolaas.
Wat gaat er eig. met Forum gebeuren? Ik hoorde geruchten over een optreden van
Albert Helman in een of andere functie daarbij. Is dat juist of wat kun jij me daarvan
zeggen?
Tenslotte nog dit: ten zeerste kan ik je ter bespreking aanbevelen het jongste werk
van Dr. (phil) Theodor Reik: Der Ueberraschte Psychologe of verscheen die reeds?
Reik zeide me indertÿd wel je te kennen. Maar een behoorlijke besprekeing zag ik
er tot nog toe niet van. Ik gun Reik gaarne het succes waar hij m.i. recht op heeft.
Het boek is ook ditmaal weer zeer goed.
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Met besten groet v.h.t.h. - laat eens wat hooren t.t.
J.C.S. Warendorf

Bÿlage.
[Brief van J.C.S. Warendorf aan de heer Kurt Lehmann (Konrad Merz)
(Amsterdam)]
Sehr geehrter Herr Lehmann,
In der Pause seiner Vorlesung für B.K.V.K. am 15 d.M. erzählte mir Herr Dr.
Menno ter Braak, dass eine Honorarzahlung unsrer Wochenschrift
Das Neue Tage-Buch
an Sie noch immer ausstehe. Ich habe mich nun diesbezgl. an unsre Pariser
Administration gewandt mit der Bitte um Aufklärung über diese merkwürdige
Tatsache. Und habe heute folgende Erklärung erhalten: Sie hatten derZeit eine Reise
nach Deutschland angekündigt und eine nähere Adresseangabe soll dann später nicht
mehr stattgefunden haben.
Wie dem auch sei, Sie verdanken Herrn Dr. Ter Braak das Resultat meiner
Nachfrage:
Ich beehre mich Ihnen anbei einen Scheck zu überreichen für den Gegenwert von
Frs.Fr. 255.Holl.Gld. 24.75
dessen Empfang Sie gefl. bestätigen wollen.
Ich begrüsse Sie mit den besten Gefühlen und mit vorzüglicher Hochachtung
[handtekening]
(Mr J.C.S. Warendorf)
NEDERLANDSCHE UITGEVERIJ
Société Néerl.d'Editions
s.à r.l. te Parijs
dir.
Anlage:Ch.Nr.19.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - De Nieuwe
Pers
Menno ter Braak
aan
De Nieuwe Pers
24 september 1933
aant.
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24 Sept. 1933
Hoofdredeactie DE NIEUWE PERS
Weissenbruchstr. 239, DEN HAAG
Zeer geachte Heer Bürger,
Naar aanleiding van ons onderhoud van Donderdag j.l. deel ik U mede, dat ik in
beginsel gaarne bereid ben mijn medewerking aan Uw blad te verleenen. Het lijkt
mij echter voor beide partijen het aangenaamst, als zij precies weten, waaraan zij
zich te houden hebben; daarom veroorloof ik mij, nog even schriftelijk te
recapituleeren, wat ik mij, na de inlichtingen Uwerzijds, van onze samenwerking
voorstel, en U voorts nog om enkele informaties te verzoeken.
Ik schrijf dus wekelijks een artikel over een onderwerp de film betreffende van
circa 1½ kolom, dat gehonoreerd wordt met een bedrag van f.20. Ik zal zooveel
doenlijk zorgen, dat dit artikel Dinsdag voor het verschijnen van het nummer in Uw
bezit is (alleen in gevallen, waar het bijzondere actualiteit betreft, zou ik daarop een
uitzondering willen maken), en U verplicht zich dan, geen wijzigingen of bekortingen
in mijn artikelen aan te brengen, tenzij na voorafgaand overleg. Dat ik tot zulk een
overleg natuurlijk steeds gaarne bereid ben, spreekt vanzelf; ik leg dit punt alleen
vast, omdat ik onmogelijk naar mijn beste kunnen zou kunnen schrijven, als ik
voortdurend met de bijgedachte zou rondloopen, dat dit of dat detail zou kunnen
vervallen, zonder dat ik er in gekend was.
Voorts zou ik, als U zich daarmee kunt vereenigen, willen schrijven onder het
pseudoniem PALMSTRöM. U zoudt mij een genoegen doen met de volstrekte
geheimhouding van dit pseudoniem, omdat ik uit eenige ervaring weet, dat de
bioscoopdirecties hier te lande ongaarne critiek verdragen en, ook bij een verre van
‘vernietigende’ beoordeling hunner films, geneigd zijn tot represailles als toegang
weigeren etc. Hoewel ik allerminst van plan ben conflicten uit te lokken, lijkt mij
een werkelijk geheim pseudoniem alle voordeelen en geen nadeelen te hebben; bij
een eenigzins persoonlijke schrijfwijze wekt het de nieuwsgierigheid bovendien op.
Als ik goed begrepen heb, zijn wij overeengekomen, dat ik zelf entrees voor de
bioscopen betaal; dit lijkt mij ook zeer billijk. Ik zou echter nog gaarne van U
vernemen, of ik, als er b.v. een belangrijke première in Amsterdam is of elders, de
reiskosten kan declareeren, en voorts, of ik U daarvoor eerst moet opbellen.
Wilt U mij dan nog berichten, hoe U zich voorstelt af te rekenen? (wekelijks of
maandelijks). Ik prefereer betaling per giro (131747).
In afwachting van Uw antwoord, met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

De Nieuwe Pers
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 september 1933
aant.

Amsterdam, 27 September 1933
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Den Heere Dr. Menno ter Braak.
Naar aanleiding van uw brief van 24 September 1933, deelen wij U mede, dat wij
met uw schrijven accoord gaan.
De geheimhouding van uw pseudoniem, is verzekerd.
Aangaande uw verzoek tot declaratie van reiskosten, ingeval U voor een belangrijke
première, zich naar Amsterdam of elders moet begeven, geven wij U een bevestigend
antwoord, mits dit in beperkte mate geschiedt en U ons van te voren even opbelt,
wanneer U voor een première naar het buitenland wenscht te gaan.
Wij stellen ons vóór de afrekening maandelijks te doen plaats hebben, per giro.
Hoogachtend,
De Nieuwe Pers
[handtekening onleesbaar]
redactie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
De Nieuwe Pers
13 oktober 1933
aant.

13 Oct. 1933
REDACTIE ‘DE 'NIEUWE PERS’
Zeer geachte Heer Börger
Het wil mij voorkomen, dat wij elkaar in onderhoud en correspondentie toch niet
geheel begrepen hebben; althans de beide tot op heden verschenen nummers van
D.N.P. doen mij veronderstellen, dat U niet bedoelt een filmkroniek (zooals b.v. in
de ‘Groene’), wekelijks, van mijn hand te ontvangen, of zelfs niet een wekelijksch
artikel over de film (zooals U mij door Uw accoordverklaring met mijn schrijven
van 24 Sept. hebt verzekerd).
Niet alleen, dat Uw blad geen geregelde kunstrubrieken bevat - het schijnt mij toe,
dat het ook niet in de lijn van Uw uitgave ligt, iets dergelijks in te voeren. Mij dunkt,
dat U in dit opzicht niet overduidelijk geweest is, door mij zonder meer uit te
noodigen.
Voorts tref ik in het tweede nummer een soort reclameartikel over de film
‘Cavalcade’ aan, geschreven in den gebruikelijken bioscoopstijl, en m.i. al heel
weinig in overeenstemming met Uw ondertitel ‘onafhankelijk weekblad’. Het lijkt
mij op zijn minst zonderling, dat U twee menschen aan het woord zou laten, waarvan
de één de opinie der Tuschinski-advertentie en de ander (in casu: ik) zijn eigen opinie
zou verkondigen: afgezien nog van het feit, dat zulks voor mij persoonlijk zijn
bezwaren meebrengt. Ik heb b.v. toevallig ‘Calvalcade’ in Parijs gezien en zou, als
ik toevallig daarop kwam, naar aanleiding van die film moeten schrijven, dat de
maker een amusant, maar uiterst goedkoop-nationalistisch en volmaakt kitschig werk
had afgeleverd; hetgeen U weer in strijd met Uw adverteerder-plus-reclameauteur
en den lezer in de grootste verwarring zou brengen. Als het in Uw bedoeling ligt met
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zulke artikelen voort te gaan, lijkt het mij beter, dat ik U nu aanstonds meedeel, dat
mijn medewerking verder onmogelijk is. Het is niet doenlijk voor mij, ‘samen te
werken’ met een gecamoufleerde advertentiepaginator.
Ik meen U deze duidelijke verklaring schuldig te zijn, teneinde alle misverstand
te voorkomen; het spijt mij overigens, want ik had mij gaarne solidair verklaard met
een blad, dat positief stelling neemt tegen het fascisme.
Inmiddels, hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Nieuwe
Rotterdamsche Courant
Nieuwe Rotterdamsche Courant
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 14 december 1929
aant.

Rotterdam, 14 December 1929
Dr. Menno ter Braak
131b, Nieuwe Binnenweg,
ROTTERDAM.
Hooggeachte Heer ter Braak,
Een enkel woord om U te berichten, dat het geenszins de bedoeling is, dat U elke
week een stuk over de film voor de filmrubriek schrijft. Ik ben geen voorstander van
zulke wekelijksche artikelen en verzoek U dus U te bepalen tot één artikel op zijn
hoogst in de maand.
Met de meeste hoogachting,
G.G. van der Hoeven
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Nieuwe Rotterdamsche Courant
[Den Haag], 6 mei 1939
aant.
aant.

6 Mei 1939
Mr. P.C. Swart
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Hoofdred. Nieuwe Rott. Courant
ROTTERDAM
Zeer geachte Heer Swart
Ingesloten doe ik U copie toekomen van mijn ontslagaanvrage aan den heer Nijgh.
Het is mij, zooals ik U gedurende ons onderhoud van gisteren reeds aanduidde,
onmogelijk Uw opvatting van liberalisme ten opzichte van Uw medewerkers anders
te beschouwen dan als een vorm van gematigde, maar daarom niet minder
kenmerkende ‘gelijkschakeling’, en ik ben bereid de consequenties daarvan te trekken
door heen te gaan. Mijn begrip van liberalisme houdt n.l. in, dat een leider de
werkzaamheid van de personen, met wie hij samenwerkt, niet door schematische
indeeling kan bepalen; Uw indeeling in ‘zuivere kunst’, ‘politiek’, ‘religie’ (alsof
men deze zaken gescheiden zou kunnen beoefenen) is voor mij een scholastische
fictie, en ik zou mij, zelfs indien ik dat in dezen tijd voor mijn geweten zou kunnen
verantwoorden, niet in staat achten aan de eischen der daarbij behoorende casuïstiek
tegemoet te komen. Mijn samenwerking van vijf en een half jaar met den heer Schilt
berustte op den vorm van liberalisme, dien ik hierboven als de mijne heb gekenschetst,
en die blijkens de resultaten dier samenwerking zeer wel voor verwezenlijking vatbaar
is.
Intusschen: voorzoover het hier een theoretisch verschil van inzicht betreft,
respecteer ik Uw opvattingen, die nu eenmaal anders zijn dan de mijne, en heb ik
(nu de autoriteit van den heer Schilt, naar ik uit Uw woorden meen te moeten
opmaken, voortaan niet meer dan een leege formule zal zijn) mijn houding als
redacteur van het Vaderland afhankelijk te stellen van de Uwe als hoofdredacteur.
Ik zou echter onvolledig en oneerlijk zijn, wanneer ik u bij dit afscheid mijn gevoel
van bittere terleurstelling verheelde over de wijze, waarop u den brief van den heer
Nijgh met Uw authoriteit hebt willen dekken, hoewel U tijdens ons gesprek de
onhoudbaarheid der daarin vervatte lukrake beweringen met zooveel woorden hebt
moeten toegeven. Het is mogelijk, dat de heer Nijgh (met wien ik geen verdere
correspondentie zal voeren over andere dan strikt zakelijke aangelegenheden) geen
betere middelen heeft om pressie uit te oefenen; maar ik was tot dusverre werkelijk
zoo naïef van U iets anders te verwachten dan de goedkeuring van een document,
dat onbewezen en onbewijsbare verdachtmakingen inhoudt van mijn goeden naam.
Ik hoop voor U, dat U zich over deze houding voor Uzelf kunt verantwoorden en
wensch U van harte toe, dat het U gegeven zal zijn een opvolger voor mijn persoon
te vinden, die in staat zal zijn zich naar Uw wenschen te richten.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Nijgh
H. Nijgh
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 4 mei 1939
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aant.
aant.

Rotterdam C., 4 Mei 1939.
Den Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak,
Redactie Het Vaderland,
DEN HAAG.
Geachte Heer ter Braak,
Wij zijn verplicht, tot ons leedwezen, U een laatste waarschuwing te geven. Wie
niet hooren wil, moet voelen en waar U blijkbaar de wenschen van Uw hoofdredacteur
aan Uw laars lapt en daardoor ook die van den gedelegeerde voor redactiezaken van
Het Vaderland, zijn wij verplicht U te waarschuwen, dat wij van U niet meer zullen
dulden gekif en politiek in Uw geschrijf en overbodige persoonlijke aanvallen, als
die aan het adres van den heer Hans in Uw laatste artikel.
Van de gelegenheid maken wij gebruik, om de wenschelijkheid uit te spreken, dat
U in Uw werk wat meer objectief wordt, d.w.z. niet voortgaat op de wijze als U dat
gewoon bent te doen, Uw vriendjes voor te trekken en de verschenen boeken van
andere opvattingen dan de Uwe voor een groot deel links te laten liggen. Die
wederkeerige ophemelarij van een kleine groep begint het publiek te vervelen. Wij
hebben den heer Schilt verzocht in de toekomst nauwer op Uw werk toe te zien. Het
laatste artikel had hij niet door moeten laten.
Ziet U geen kans, aan ons verzoek te voldoen of zijt gij daar niet toe bereid, wilt
het ons dan ronduit zeggen en tevens met de grootste spoed naar een andere positie
uitzien. Het spreekwoord ‘wat gij niet wilt, dat U geschiedt’ had U wel eens mogen
toepassen na Uw kritiek op dr. Krekel, door thans niet zelf aanleiding te geven tot
ergernis.
Als Hans Vestdijk becritiseert, kan U dat koud laten. V. kan best zichzelf
verdedigen; buitendien achten wij antikritiek ontoelaatbaar.
Hoogachtend,
Uw dw,
H. Nijgh
Ook namens Mr. Swart
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
H. Nijgh
6 mei 1939
aant.

6 Mei 1939
Den Heer H. NIJGH
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Dir. Nieuwe Rott. Courant
ROTTERDAM
Geachte Heer
Naar aanleiding van een onderhoud, dat ik gisteren had met den heer Swart, verzoek
ik U mij met ingang van 1 September 1939 ontslag te willen verleenen als redacteur
letteren en kunst van Het Vaderland.
Het zou mij aangenaam zijn omgaand een antwoord van U tegemoet te kunnen
zien, aangezien ik verschillende zaken te regelen heb.
hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Martinus
Nijhoff
Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 3 september 1931
aant.

Amsterdam 3 Sept. 1931
6. Andrieszkade
Beste Menno,
Hierbij zend ik je tot mijn diepe leedwezen een opstel terug, dat ik graag in ‘De
Gids’ had geplaatst gezien. Jany meldt me echter, dat je het intrekt ten bate van een
met Januari aanvangenden concurrent. Het spijt me bijzonder, vooral omdat ik het
volmaakt [met] je eens ben in de ruimte die je opvattingen doorloopen. Ze loopen,
laat ik zeggen, van H tot T en van dien H tot dien T ga ik volkomen mee. Maar ze
loopen niet van A tot Z, en uit een zekere opzet niet.
Wil je dat we daar eens over correspondeeren, meld me dit dan. Ik zal dan
probeeren, uit pure persoonlijke belangstelling, persoonlijker te zijn dan bovenstaande
algebra. Maar ik weet niet, of jij daar tijd en lust toe hebt. ‘Chacun pour soi’ brengt
eerder ‘Dieu pour nous tous’ dan al die persoonlijke belangstellingen.
Hoe het zij, beste groeten
je Pom
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 23 november 1931
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aant.
aant.

Amsterdam 23 Nov. 1931
6. Andrieszkade
Beste Menno,
Het heeft me gespeten, je in de pauze van De Meester-herdenking even spoedig
te zien komen en verdwijnen. Ik had graag voor na afloop een afspraak gemaakt, om
ergens in de stad wat te praten tot de laatste trein naar Amsterdam.
Zoojuist heb ik je stukje Dionysos en Pentheus, dat je voor De Gids naar Jany
stuurde, nog eens gelezen. Tenslotte dienen de Pentheussen ervoor, om de
Dionysossen te doen uitkomen. Niet in Lyrisch, maar in dramatisch verband - is dit
noodzaak. Van Brann heb je een tragische figuur gemaakt, maar waarom zeg je zoo
weinig over Nietzsche? Zou één enkele schets van zijn enorme omtrek den titel niet
reeds rechtvaardigen? Want nu kun je het evengoed ‘Pentheus’ alleen noemen. Denk
eens over zulk een toevoeging, die maar enkele bladzijden groot hoeft te zijn, na. Ik
houd je stuk nog een week hier. Hoor ik in die week niets, dan zend ik het, zooals
het is, naar Colenbrander door ter plaatsing.
Ik zit er over te denken, indien je het werkelijk eens was met mijn De
Meester-voordracht, om je de copy daarvan te sturen voor Forum. Kijk. Ik heb precies
gezegd wat er geschreven stond. Heb jij nu als toehoorder den indruk gekregen, dat
wat ik zei ook gelezen, gedrukt, goed zou zijn? Ik heb niet den moed om de boel
voor druk om te werken, maar als jij zegt: het gaat zooals het nu eenmaal is, dan durf
ik het doen. Het kan natuurlijk best zijn, dat ik zoo iets alleen gesproken waarde
heeft (De kunst van het schrijven is immers enkel een tegemoetkoming van het
verschil tusschen het gedrukten en het gesprokenen) Had mijn lezing alleen een
gesproken waarde, dan is zij door de voordracht reeds voldoende gepubliceerd. Ik
kan dat zelf niet uitmaken, en doe een beroep op jou als toehoorder omtrent de waarde
van een tekstboekje. - Toen je in de pauze je waardeering uitsprak, schoot het al door
me heen, je dit na afloop te vragen.
Beste groeten,
je Pom
Weet jij iets van een ‘Radio-Jaarboek’? Wie en wat is dat? Heeft dat iets met Avro,
Vara of [Ako] te maken?
Nijhoff
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Martinus Nijhoff
Rotterdam, [voor 7 december 1931]
aant.

Beste Pom,
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tot mijn spijt moet ik je nog eens met het stuk over de Meester lastig vallen. Wij
hebben n.l. nu alle drie (d.P., R. en ik) het artikel grondig gelezen en hebben, mede
in verband met het bijna onmogelijke werk om over 64 pagina's een behoorlijk
verdeeld nummer samen te stellen, er de conclusie uit getrokken, dat de eerste
bladzijden als te zeer ‘gesproken’ o.i. gemist zouden kunnen worden. Pas bij de
passage over de kunstrubriek kom je op de M. zelf terecht en juist die passage zouden
wij graag als inzet plaatsen. (Ik heb bij het betreffende punt een kruis gezet, met
inkt).
Ik vind het zelf erg vervelend, zoo over een stuk te moeten marchandeeren; maar
wij hebben een teveel aan essays en moeten met de te kleine ruimte een gevarieerd
nummer maken. Zou je mij, voor dit bijzondere geval, niet den dienst willen bewijzen,
dezen bewerking te beproeven?
h.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 7 december 1931
aant.

Amsterdam 7 Dec. 1931
Beste Menno,
Het is me onmogelijk, om aan jullie verzoek te voldoen en den omvang van het
De M. stuk wat te bekorten. Ik heb het nog eens overgelezen, maar heb den indruk,
dat den schrapperij nog geen pagina zou beloopen. Bovendien, eenmaal schrappend,
zou ik hoogst waarschijnlijk blijven schrappen.
Ik verkies daarom plaatsing in April. De actualiteit is immers toch al, als Februari
onmogelijk is, zeer betrekkelijk geworden.
Beste groeten,
je Pom
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 7 november 1934
aant.
aant.
aant.

Utrecht, 7 Nov. 1934
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Beste Menno
Hierbij mijn antwoord op je enquête. Ik hoor dat Henriette Roland Holst ook
geantwoord heeft. Zou je me dat willen toesturen? - Ik houd me ook aanbevolen voor
andere antwoorden, in het bijzonder voor je eigen résumé.
Beste groeten
je Nijhoff

[bijlage: antwoord van Nijhoff op Vaderland-enquête]
I Overschatting en Onderschatting
Op de vragen in uw enquête gesteld, mijnheer de redacteur, kan men zeer kort
antwoorden. Alle eersterangs schrijvers worden in Nederland onderschat, alle
tweederangs schrijvers worden er overschat. Daar is inderdaad een zekere
stelselmatigheid in. De vraag wordt thans deze: wat is een eersterangs schrijver? Het
is een schrijver die verdwenen is in zijn werk. Dante is de wandelaar in de Divina
Commedia. Shakespeare is de secretaris van Hamlet en Coriolanus. Multatuli is Max
Havelaar. Willem ‘die Madok maakte’ is Reinaert de Vos.
De tweederangs schrijver schrijft bespiegelend of weerspiegelend. Hij brengt
hoogstens een portret voort of een vaag gezoem om het leven. Hij blijft zelf belangrijk.
Hij doet wat Kloos zegt: hij laat den mensch sterven opdat de kunstenaar leeft. Maar
hij laat niet den kunstenaar sterven opdat het kunstwerk leeft. Onproductieve
belangrijkheid, daar is het land vol van, zoo vol, dat een eersterangs schrijver bijna
genoodzaakt is een zonderling te worden of in het buitenland te gaan wonen. Het
publiek, het volk, leest buitenlandsche boeken. In het binnenland laat het de
tweederangs schrijvers hun gang gaan. Het is gewend aan regenten, het houdt zelfs
wel van gewichtige belangrijkheid.
Dit zijn eenige meditaties, mijnheer de redacteur, naar aanleiding van uw vragen.
Met een laatste meditatie wil ik eindigen. Van Deyssel is een eersterangs schrijver
van ‘impromptu's’, hij is een tweederangs criticus. Hij is als het eerste onderschat,
als het tweede overschat. Is er een duidelijker voorbeeld van de stelselmatigheid
waarmee men in ons land den kleinen schrijver ten koste van den grooten verheft?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 14 juni 1935.
aant.

Utrecht, 14 Juni 1935.
341 Oude Gracht.
Beste Menno,
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Ik las gisteren met genoegen bij Marsman je stukje over de Maatschappij-misère.
Zou je dit willen doen volgen met een bericht, dat de voorzitter der Maatschappij,
Prof. Dr. Jan de Vries, onmiddellijk daarna en om dien reden uit het bestuur is
uitgetreden. De man verdient het, niet in één adem met de overige bestuursleden
genoemd te worden. De zaak zou, zonder de f1000,- die de arme Marsman zoo goed
kan gebruiken, alleen maar komiek zijn.
Beste groeten, en dank bij voorbaat
je Pom
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jan van Nijlen
Menno ter Braak
aan
Jan van Nijlen
8 november 1938
Beste Jan van Nijlen
hartelijk dank voor je gedichten, en vooral voor de uitdagende opdracht, die ik ter
dege zal onderzoeken! Maar intusschen heb ik je hele bundel uitgelezen, en daardoor
nog eens geverifieerd, wat ik eigenlijk al lang wist: dat je poëzie eersterangs is, en
op een belachelijk manier verwaarloosd ten bate van allerlei tweederangsgoden. Ik
zal binnenkort in een zondagsartikel over dat en heel wat andere thema's nog wel
heel wat te zeggen hebben. Volsta tot zolang met mijn dank van man tot man, en
wees kameraadschappelijk gegroet
van je
Menno ter Braak
Het allerbeste gedicht in het hele boek is voor mij: De Burgemeester.
Origineel: Antwerpen, Letterenhuis (B. 70085 B1). Brief

Briefwisseling Menno ter Braak - C.H.
Bos-Everts
Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Amsterdam, 11 maart 1929
Zeer geachte Mevrouw
Het deed mij buitengewoon veel genoegen, uit Uw brief te kunnen opmaken, dat
de expeditie van La Coquille et le Clergyman naar Eindhoven althans voor enkelen
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niet vergeefs werd ondernomen. Ondanks mijn betrekkelijk groote ervaring op het
gebied van waardeering bij het publiek, heb ik mij toch weer moeten ergeren aan de
verregaande onwetendheid en onbescheidenheid van een provinciaal blad als de
Meijerijsche Courant, die zich niet ontziet, om een werk, waaraan verschillende
menschen van beteekenis in Nederland en elders hun aandacht hebben gegeven, te
beoordeelen naar maatstaven van verschrikte boeren. Het spreekt vanzelf, dat deze
aangelegenheid voor ons aanleiding zal zijn, om stelling te nemen tegen iedere poging
tot clandestiene ‘nakeuring’, die men thans schijnt te willen beproeven.
Ik begrijp volkomen, dat U La Coquille nogmaals wilt zien; ik heb de film nu
zeker tien maal onder oogen gehad, maar ieder zien is opnieuw een verrassing! Kent
U het artikel van dr. v. Ophuijsen? Het is overbodig voor het ‘ondergaan’, maar
niettemin een interessante documentatie a posteriori.
Wij zullen U gaarne in de gelegenheid stellen, de Coquille nog eens te zien, indien
U daarvoor naar Amsterdam wilt komen. In onze studio bij de fa. Capi, Kalverstr.
115, kunt U op een vooraf vastgestelde avond Uw indruk bevestigen. Wanneer dat
geen bezwaar is, zal ik gaarne van U hooren, of U deze of volgende maand een uur
wilt vastleggen. Ik kan U dan nader bericht zenden.
Misschien geven wij op de laatste voorstelling in April een reprise van deze film;
maar dat staat nog niet vast. In dat geval zoudt U natuurlijk in Amsterdam toegang
kunnen verkrijgen.
Wat het droomen betreft: neen, mevrouw, men droomt niet in die kringen. Wel
ondergaat men des nachts reeksen beelden, maar onder het scheren worden die weer
geneutraliseerd. Aldus getuigde mij één der katholieke Eindhovensche bestuursleden,
wiens naam ik maar zal verzwijgen.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw belangstelling,
met de meeste hoogachting
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Amsterdam, 16 maart 1929
Zeer geachte Mevrouw
Het schikt hier het beste, dat U de Coquille Dinsdagmiddag komt zien. Aangezien
een uur vandaag nog moeilijk is vast te stellen, verzoek ik U, Dinsdag ca. 12 uur de
fa. Capi, 37071, even te willen opbellen; ik kan U dan nader bericht laten geven.
Zonder Uw tegenbericht zullen wij U dus gaarne Dinsdagmiddag a.s. ontvangen.
Met de meeste hoogachting
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

C.H. Bos-Everts
aan
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Menno ter Braak
Eindhoven, 19 maart 1929
Helaas verhinderd brief volgt = Bos
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Eibergen, 20 maart 1929
Zeer geachte Mevrouw
De combinatie van een kind met 39.3 en La Coquille et le Clergyman, en het
conflict, dat uit beider verschillende belangen ontstaat, verder Uw stijl en de paarse
inkt, waarmee U schrijft, wekken, U zult het willen excuseeren, toevallig zulke
merkwaardige herinneringen in mij, dat ik mij haasten wil, U gerust te stellen omtrent
de moeite, die U mij hebt bezorgd (die is ongeveer geene) en de teleurstelling, die
het karma U zelf heeft bereid. Ik hoop, dat U mij het bijzondere genoegen zult willen
doen, ± 10 April nog eens een beroep op mij te wagen; als die copie dan nog in het
land is (en dat is zeer waarschijnlijk) zal ik dan gaarne een uur voor U reserveeren.
Tot 10 April woon ik op het platteland, zoodat ik U voorloopig moeilijk van dienst
kan zijn. Vermoedelijk geven wij, ook al in verband met de katholieke agitatie, geen
reprise van de Coquille in het openbaar.
Ik zal U dan nu ook maar onthullen, dat wij aanvragen van Liga-leden, om onze
films nog eens in de studio te zien, bijna zonder uitzondering afslaan. Dat ik dit aan
U zelf heb aangeboden, terwijl U er niet eens om vroeg, moge U een bewijs zijn, dat
U mij slechts een pleizier doet door mij in April nogmaals een datum op te geven.
Misschien ben ik voorbarig en romantisch (of liever: dat ben ik, ondanks alles, nog
zeker): maar het merkwaardige is, dat ik mij uit Uw drie brieven een voorstelling
van een persoonlijkheid heb gevormd, die ik werkelijk gaarne aan de realiteit zou
willen verifieeren.
In de hoop, dat U deze divagatie zult willen boeken op rekening van de paarse
inkt, wacht ik Uw tweede datum af.
m.v.gr.
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Eibergen, 26 maart 1929
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Hartelijk dank voor Uw brief. Het is en blijft een mirakel, dat men door enkele
abstracte zinnen onbetwistbaar te weten kan komen, dat men ongeveer in hetzelfde
schuitje zit! Het is blijkbaar een geheimschrift, dat toch enkele geheimen verraadt,
en niettemin voor anderen zonder twijfel nu reeds geheel onbegrijpelijk is. ‘Conflict
39.3 - Coquille’ b.v. is een term, die diplomaten ons niet zouden verbeteren. (Alleen
hebben diplomaten juist de tegengestelde bedoeling.)
Inderdaad, welken naam U aan het conflict geeft, is van minder belang. Het boek,
waar ik aan bezig ben, gaat over niets anders, en ik kan voor het laatste hoofdstuk
gevoeglijk Lucas X, 38-42 als motto kiezen, Alleen, ik kom zeer bepaald tot de
conclusie, dat Maria het goede deel uitgekozen heeft, dat van haar niet zal worden
weggenomen!
Overigens bedenk ik tot mijn schrik, dat wij deze correspondentie niet met gelijke
wapenen voeren. U hebt mij, zij het als ‘publiek persoon’ en dus in hoogen mate
onpersoonlijk, zien staan oreeren, en U hebt dus een voorstelling, wie ik
‘physiognomisch’ ben; ik daarentegen moet voorloopig uit paarse lettertekens Uw
geheele persoon opbouwen. Ik schrijf dit alleen, opdat U zich ditmaal niet al te
gemakkelijk door het karma zult laten afschrikken; want U is mij thans wel de
oplossing schuldig op de vraag, of ik U juist heb gereconstrueerd. Zou de reconstructie
juist zijn, dan zou zij mij weer eenig vertrouwen méér in de contactmogelijkheden
van de taal verschaffen! Dus...
Als het U schikt, zou ik voorloopig graag Woensdag 10 April vasthouden.
Natuurlijk, als onze operateur dan beschikbaar is, hetgeen ik U tijdig kan berichten.
Doet U mij dan het genoegen des middags niet te laat in de stad te komen en met mij
ergens te gaan eten. Als U mij den trein schrijft, zal ik zorgen, aan het station te zijn.
U kent immers mijn ‘physiognomie’?
m.vr.gr.
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Eibergen, 5 april 1929
Film en operateur zijn Woensdag a.s. beschikbaar, alleen ik kan moeilijk vooruit
zeggen hoe laat precies, aangezien de operateur ook een dienstknecht in het huis der
fa. Capi is. Als U er geen bezwaar tegen hebt en als U mij dus uit de spaarzame
gegevens kunt herkennen, zou ik U toch willen voorstellen, dat ik U afhaal te 11.57
aan het C.S., oostelijke uitgang. Natuurlijk hebt U dan nog de volledige vrijheid alle
mogelijke boodschappen te gaan doen; maar ik kan dan de tijd zoo economisch
mogelijk met U verdeelen. Voor mij is het niet de minste moeite aan het station te
komen, daar ik vlak bij 's morgens plichten te vervullen heb.
Zonder Uw tegenbericht zal ik er op rekenen, dat ik U op het bepaalde uur aan het
C.S. tref. Mocht U niet kunnen komen of eenige wijziging in Uw plannen brengen,
laat U het mij dan even weten aan mijn amsterdamsch adres, waar ik vanaf Maandag
a.s. weer te bereiken ben. Tenminste schriftelijk; overigens is het er een
verschrikkelijke wanorde, omdat ik eigenlijk nergens woon voorloopig; en dit is ook
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wel de voornaamste reden, dat ik U niet zoomaar naar de den Texstraat kan laten
komen. Want tenslotte... weet ik toch niet, of U is, wie U moet zijn, en of Uw humor
zich ook over zulk dilettantisch wonen uitstrekt! Het is n.l. niet eens bohémienachtig,
maar gewoon onvolmaakt.
Het artikel over La Coquille et le Clergyman is inderdaad buiten mijzelf om
geschreven. Ik begrijp overigens niet, hoe U dat geraden hebt, want dat zou ik toch
ook ‘zelf’ kunnen zijn.
Tot Woensdag dus, hoop ik.
m.vr.gr.
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Eibergen, 6 april 1929
Het karma schijnt toch nog niet recht te willen. Nauwelijks heb ik mijn brief gepost,
of ik vind een oproep om als sollicitant op Woensdag 10 April te Dordrecht te
verschijnen. Ik mag dat helaas niet voorbij laten gaan.
Mijn voorstel wordt nu, dat wij van Woensdag eenvoudig Donderdag maken en
verder alles bij het oude laten. Ik zal de Coquille ook op dien dag wel kunnen krijgen.
Zend U mij nog even bericht? Schijft U er voor alle zekerheid ook maar bij, of U
soms ook Vrijdag nog kunt komen, want ik begin nu bijgeloovig te worden.
m.vr.gr. in haast
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Amsterdam, 7 april 1929
Inderdaad, de opzet wordt langzamerhand en onopgemerkt geheel anders. Zijn het
de frappante ‘samenloopen van omstandigheden’, die daarvan de oorzaak zijn? Het
is natuurlijk erg verleidelijk, om dit alles als een soort waarschuwing van het noodlot
voor te stellen, maar het zou ook omgekeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Bij de
firma Capi heeft men sedert vandaag de overtuiging, dat de raadselachtige ‘mevr.
[...]’ wel nooit zal komen. Intusschen, de Coquille zal voorloopig nog hier blijven,
zoodat alle hoop, ook in dit opzicht, nog niet verloren is...
Maar laat ik de Coquille maar laten rusten; die heeft niet veel meer uitstaande met
wat ik U schrijven wilde. U hebt het gevoel, dat het leven voor ons een verdere groei
van deze zoo incidenteel begonnen relatie bewaart; ik behoef U niet te zeggen, dat
ik van dezelfde mening ben. En toch: ik moet daarbij eenige commentaar geven, die
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ik nu nog kan geven, zoolang wij nog eenigszins abstracte wezens voor elkaar zijn.
Het leven is zoo'n waanzinnig gecompliceerde grootheid, dat het evengoed voor ons
een serie ellendes zou kunnen opleveren, die wij ons nu nog kunnen besparen.
Het is misschien belachelijk, om deze opmerking te maken na een paar
fragmentarische brieven met enkele regels geheimschrift, die ons mogelijk nog
misleiden ook. Maar aan dit laatste geloof ik niet al te vast. Ik heb U vroeger al
geschreven, hoe wonderlijk, angstwekkend bijna, Uw stijl mij deed denken aan een
episode, die nog niet lang achter mij ligt. En deze gelijkenis completeerde zich steeds
duidelijker; wanneer Uw kinderen ook nog Frits, Kees en Joost heeten, mankeert er
werkelijk niets aan de overeenkomst. Ik bedoel dit niet in dezen zin, dat U een soort
‘Abbild’ zou zijn van de persoon in quaestie; maar er is een zoo opvallend
overeenstemmen van factoren, van problemen, van reageeren, dat ik onwillekeurig
parallellen ga trekken. Op zichzelf ook al weer niets wonderlijks eigenlijk; want de
‘men of idea’, het meditatieve mensentype, hebben in dit eene opzicht allen dezelfde
stijl, dat zij reageeren op wezenlijke bedoelingen en niet op uiterlijke feiten; dat is
voor mij ook de eenige heerlijkheid van het leven, dat men elkaar kan ontdekken
door nietszeggende phrases heen, langs officieele teekens, die Uw buurman niets
anders meedeelen dan een courantenbericht. Ik ontdekte zoo eenige maanden geleden
de directeur van een H.B.S. in Amsterdam, waar ik leraar was; een man n.b. van vijf
en zestig jaar! Wij werden vrienden, terwijl wij begonnen met een zuiver collegiale
verhouding. Er is in deze materie geen leeftijd, geen klasse, geen grens.
Maar de menschen, die zich op deze ontdekkingsmanie toeleggen, zijn gemeenlijk
niet de gelukkigste en men tolereert dit soort onmaatschappelijk levenstoerisme niet
met veel enthousiasme. Ik heb dit in de laatste drie jaren zoo herhaaldelijk aan den
lijve gevoeld, dat het woord ‘embryonale vriendschap’, dat U gebruikt, mij bijna
benauwt, vooral waar het weinige, wat ik van Uw uiterlijke omstandigheden afweet,
zoozeer gelijkt op de verhoudingen, waarin ik nog niet zoo lang geleden placht te
leven. Het is eenigszins zoo, alsof de geschiedenis nog eens moet worden afgespeeld,
die al in de geschiedenisboeken staat. En nu is dit natuurlijk een vergissing, die alleen
hierop berust, dat ik U uitsluitend ken uit de toch altijd abstracte formuleering van
brieven. U is in werkelijkheid natuurlijk iemand anders, misschien wel zóó anders,
dat ik U vol verbazing (zeer onbeleefd) zou aanstaren, als ik U zag! Daarom had ik
mij ook bijzonder op vandaag verheugd: om te kunnen ontdekken, dat U dezelfde
en toch totaal een ander was. Maar aangezien de appendix der dienstbode ook een
fatale rol speelt op dit ondermaansche, bleef het bij de verwachting.
De gelijkheid bestaat alleen in zooverre, dat U eveneens behoort tot het Maria-type
en in Martha-omstandigheden verzeild bent. Maar één ding moet ik hieruit afleiden:
het zou zeer wel mogelijk zijn (en het schijnt mij zelfs zeer waarschijnlijk) dat deze
combinatie van factoren iedere ontwikkeling van verdere ‘vriendschap’ in den weg
zou staan. Eerste bewijs: het is niet eens mogelijk, na ijverige pogingen wederzijds,
dat wij elkaar ontmoeten! Vindt U dit geen onmiskenbaar teeken? Want hoewel ik
heel graag (laat ik maar gerust zeggen: dolgraag) naar Eindhoven zou willen komen,
waarschuwt de combinatie van omstandigheden en de ervaring mij, dat ik, op grond
van deze toevallige ervaring, trachten moet, voor het laatst, verstandig te zijn. Wat
hebben wij aan een ‘vriendschap’, die geen enkele mogelijkheid van realiseering
bezit? Is het niet verstandiger niet te beginnen, als men weet, dat men geen vrije weg
voor zich heeft? - Ik gebruik het woord ‘vriendschap’ liever niet. U zult met mij de
ervaring hebben opgedaan, dat vriendschap, die waarde blijkt te bezitten, nooit en
nergens grenzen heeft. Als U Stendhal kent, zult U zich het prachtige beeld van de
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‘kristallisatie’ herinneren; het doodgewone, ordinaire takje wordt door de kristallen
der verbeelding onherkenbaar. Het burgermansgezegde: ‘je weet wel, wat je begint,
maar niet wat je aanhaalt’, is in zijn platvloerschheid nog niet zoo verschrikkelijk
onwijs! De materie, de zwaartekracht is dan ook niet gering te schatten, wanneer het
tegen deze kristallisatie gaat.
Het is mij nu nog mogelijk, dit alles zoo objectief en koel op te schrijven, omdat
ik Uw persoonlijkheid nog slechts ken door en langs abstracta. Omgekeerd: U kent
mij eveneens nauwelijks anders, want het 1.86 lange stuk ‘inleider’, dat U bij de
Coquille-avond vaag hebt gezien, is niet zooveel meer dan de woorden in brieven.
Wij kunnen dus nu nog wel zeer rustig constateeren, dat de kristallisatie een proces
is, dat, eenmaal begonnen, niet meer willekeurig kan worden tegengehouden door
een eigenwijs individu. Misschien is het proces al een stadium te ver, dat kan ik als
betrokkene niet beoordeelen, en U kunt het ook niet. Maar de mogelijkheid zou b.v.
altijd nog aanwezig zijn, dat wij, bij een eventueele ontmoeting, beiden zouden
zeggen: ‘Godbewareme, is dat de vrouw of de man, die dergelijke brieven schrijft!’
Zoo zou het kunnen zijn, dat U, bij een reëele, individueele ontmoeting, liever mij
dan de film zou willen laten schieten! Echter: ook het tegendeel zou waar kunnen
zijn, en dan zou het proces der kristallisatie geen inmenging van ‘particulieren’ meer
toelaten!
Hoe berekend, niet waar? U weet beter, vermoed ik. Want uitsluitend het
parallellisme der feiten geeft mij aanleiding, zoo mathematisch te werk te gaan.
Misschien bespaar ik U een buitengewoon onaangename aanraking met de
zwaartekracht. U hebt een man, en U hebt kinderen, ik daarentegen heb niets van
dat alles, wat misschien iets meer vrijheid geeft, maar niet eens altijd zoo
empfehlenswert is; maar ik heb wel de duidende kracht van die factoren leren kennen,
zóó, dat het mijn leven op een wijze bepaalde, die ik niet betreur (integendeel), maar
die ook niet ‘aangenaam’ in den gebruikelijken zin is te noemen.
Ik zie volkomen het nutteloos-verstandelijke van al deze woorden in. Alle woorden
zijn nutteloos, wanneer ze over dingen handelen, die ze niet bij machte zijn, te
omvatten. Maar ik kan toch b.v. beweren, dat Uw man er geen speciale prijs op zal
stellen, dat ik U in Eindhoven kom opzoeken. Ik zou het een zeer onaangename
situatie vinden, wanneer ik iemand ook maar in het minst hinderlijk zou zijn door
mijn, verstandelijk gesproken onlogische, aanwezigheid. Ik ken mijzelf n.l. wel
voldoende, om te weten, dat ik over den loop van een kristallisatieproces (in welke
richting ook) geen medezeggenschap heb! Misschien is het met U anders, maar het
zou mij verwonderen... En denkt U bovendien nog even aan de niet uit te sluiten
mogelijkheid, dat wij elkaar bij nader inzien afschuwelijke wezens vinden! Denkt
U even aan het week-end, dat daarvan de consequentie zou zijn!
U zult al lang begrepen hebben, wat ik met al dit omslachtig en zorgvuldig geschrijf
bedoel. En ik laat U graag het antwoord over. Wat mij persoonlijk betreft: ik accepteer
iedere schakeering, die de moeite waard is en er is niemand, die mij dwingt anders
te handelen, dan ik wil (voor zoover dat dan mogelijk is); maar ik ben zonderling
moraliseerend aangelegd, als het anderen betreft. U moet dit maar optellen bij mijn
andere eigenschappen, die U ongetwijfeld al ontdekt hebt. Of neen: moraliseerend
is ook het woord niet, heelemaal niet. Ik ben graag verstandelijk, zoolang de voorraad
verstandelijke begrippen strekt. En, zooals gezegd, maar één ding maakt het mij nog
mogelijk, zoo formeel te cijferen: dat ik U niet gezien heb.
Schrijft U nu maar, of U mij zien wilt of niet.
met hart. groeten
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Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Amsterdam, 14 april 1929
Door je laatste brief heb je me goddank eindelijk bevrijd van het spookachtige
denkbeeld der gelijkenis en herhaling! Plotseling sta je voor me als de totaal andere,
al heb ik je dan nog niet gezien. Ik ben blij, dat een deel van mijn analogieconclusie
onjuist is, in de eerste plaats voor jou, maar ook voor mij. Er is niets ellendigers en
afmattenders, dan voortdurend betrokken te zijn in een huwelijk, dat gebaseerd is op
een vergissing en op gebrek aan begrip, terwijl er in laatste instantie geen enkel
middel is, om aan de begonnen vergissing een einde te maken. Het is moeilijk,
daarover te schrijven, even als over madame X, waarvan ik je te zijner tijd alles zal
vertellen. Laat ik voorloopig alleen maar zeggen, dat ik aan ieder moment van deze
verhouding met dankbaarheid terugdenk en dat ik mezelf in deze verhouding eigenlijk
pas ‘ontdekt’ heb. Daarom irriteerde de gelijkenis me ook niet; ze gaf me alleen de
sensatie van beperktheid der ‘ontmoetingssoorten’; maar die beperktheid voel ik nu,
na je brief, niet meer.
Er zijn dus wel heel diepgaande verschillen tusschen jou en madame X. (Ik vind
het vreemd, om een naam te noemen, die je niets zal zeggen, zonder dat ik je er een
beeld bij geef; dit dus later). Toch vermoed ik, dat jullie wel veel op elkaar zult lijken;
de omstandigheden zijn ten slotte bijzaak, al is het onmogelijk, om er aan te ontkomen.
Je begrijpt wel: nu moet ik je zien. Het eenige serieuze argument contra was
mijnerzijds, dat ik niemand door mijn aanwezigheid onaangenaam wilde zijn. Nu
dat ook niet het geval is, kom ik, of kom jij; ik weet niet, wat het eerst mogelijk is.
Ik kan je nu niet veel meer schrijven, zonder dat ik weet, wie je bent. Er is allerlei
in je brief, waar ik tegen zou willen opponeeren; maar als ik het wil doen, stoort me
voortdurend de bijgedachte, dat ik je niet voor me zie. Het is mogelijk en
waarschijnlijk, dat we hetzelfde bedoelen, waar jij andere woorden kiest dan die de
mijne zouden zijn. B.v. het woord ‘veiligheid’ komt in mijn vocabularium niet voor,
behalve voor de koers van den dollar; en toch ben ik overtuigd, dat we hetzelfde
bedoelen, als je over de veiligheid van een volkomen gelukkig huwelijk spreekt. Ik
ben juist bezig met al deze dingen al schrijvend af te rekenen in mijn boek ‘Het
Carnaval der Burgers’, dat op anderhalf hoofdstuk na af is. Als ik, bij het schrijven
van deze afrekening, denk aan hetgeen ik voor drie jaar als mijn particuliere
zekerheden beschouwde, zou ik hardop kunnen lachen. Zooals ik over drie jaar
waarschijnlijk weer over mijn tegenwoordige veiligheden zal moeten lachen. Ik wil
niets vasthouden, om daardoor alles te kunnen vasthouden; geen enkel begrip wil ik
heel laten en geen enkel gevoel onaangetast, om daardoor te kunnen erkennen, dat
ieder begrip een noodzakelijke ‘veiligheids’klep is voor ieder onveilig gevoel. Enfin,
daarover mondeling meer. Ik ben waarschijnlijk verschrikkelijk onduidelijk zoo.
Maar laat ik eerst pogen, spijkers met practische koppen te slaan. Het lijkt me het
best, nu we de verantwoordelijkheid van de ontmoeting zo edelmoedig op elkaar
hebben afgewenteld, dat we beiden de verantwoordelijkheid maar op ons nemen,
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maar dat jij een concreet voorstel doet, waarvoor ik je hierbij gegevens over mijn
plannen verschaf. Je weet, geloof ik, niet eens, wat ik uitvoer voor het dagelijksch
brood. Dat is in deze maanden ook maar schraal. Ik studeerde in 1926 af, woonde
toen een tijd in Berlijn, omdat ik op een krankzinnige Duitsche keizer wilde
promoveeren, en was na mijn promotie in juli 1928 tijdelijk leeraar in de geschiedenis
en nederlandsch aan een H.B.S. in Amsterdam. Na December '28 ben ik eigenlijk
‘werkeloos’. D.w.z. ik ben ook nog filmexploitant, zooals je weet; en met dit
zonderling bedrijf moet ik nu voorloopig maar aan de kost komen. Ik houd dus
lezingen voor Volksuniversiteiten e.d., het meest nuttelooze werk dat er bestaat; maar
het is vaak wel amusant. De reacties van het publiek... enfin, die ken je van ‘La
Coquille et le Clergyman’! En verder schrijf ik, maar daarvan kan zelfs geen bedelaar
leven. Ik geef deze balans, om je een idee te geven van mijn levensstatus, die dus nu
vrij ‘los-vast’ is. Deze week zit ik in Amsterdam vast, daar a.s. Zaterdag onze laatste
amsterdamsche Liga-matinee is, waarvoor een nummer van het tijdschrift in elkaar
moet worden gezet; dit kost me gewoonlijk drie dagen. Zaterdagavond moet ik nog
naar Arnhem voor een Ligavoorstelling aldaar, zoodat ik aan handen en voeten
gebonden ben, zij het dan niet door een appendix. Vanaf de volgende week ben ik
voorloopig vrij; ik trek me dan in Eibergen terug, om aan mijn boek te werken.
Vandaar kan ik zoowel naar Eindhoven als naar Amsterdam komen, wat jou het beste
lijkt.
Voor ‘geforceerdheid’ was ik ook eigenlijk niet heel bang. Of liever: je zult zien,
dat ik altijd geforceerd doe, als ik iemand zie, die ik niet ken. Op de genezing van
deze kwaal kunnen we moeilijk wachten! Zoo gemakkelijk als ik in een brief direct
kan zijn, zoo omslachtig, stijf en ‘correct’ ben ik in de omgang. Misschien valt het
mee, als ik het je nu maar vast zeg. Er zijn menschen, die deze pose gauw door
hebben, en daar zal jij waarschijnlijk ook wel toe behooren. Maar: ‘godbewareme’
zal ik toch in geen geval zeggen, zelfs al zou ik het meenen. Deze eerlijkheidsgraad
bezit ik niet dadelijk.
Je bent dus Lieneke. Een nieuwe naam: voor mij tenminste. De eenige Lieneke,
die ik ken, was een kind uit Eibergen, waar ik in mijn prille jeugd een hekel aan had
en waarmee ik placht te vechten. Maar dit sans rancune. Je weet, hoe het gaat met
een nieuwe naam; het duurt een paar dagen, voor het beeld er mee versmelt.
Voor mij behoef je geen zorg te hebben. Ik heb niets te verliezen en alles op de
wereld, wat de moeite waard is, is winst. Tenslotte heb ik ook mijn ‘rijkdom’, al heb
ik dan alle veiligheid over boord gegooid, moeten gooien. Hoe mijn kristallisatieproces
verloopt, daarover kan niemand iets zeggen; maar waarom zullen we daarover
discussieeren, voor dat noodig is? Hoofdzaak is, dat ik niemand ‘benadeel’; want dit
woord is alleen maar toepasselijk op menschen zonder begrip van deze imponderabilia.
Mijn rijkdom is deze, dat ik een gevoel desnoods wel vermoorden kan, als het
noodzakelijk is, terwijl ik het dan toch niet kwijt ben. ‘Ich habe meine Sache auf
Nichts gestellt’.
Schrijf je me dus nog, welke plannen je maakt? Leg me in dit opzicht maar een
dictatuur op; als het eenigszins kan, gehoorzaam ik dan wel.
Hartelijke groeten
je Menno ter Braak
Na het schrijven van het bovenstaande ging ik in het Concertgebouw Mahler hooren,
omdat ik aan je naam wilde wennen. De muziek geeft altijd de gevulde leegte, die
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noodig is, om dingen, die je in één seconde kunt zeggen, duizend maal heen en weer
te draaien, zoodat ze eindelijk vertrouwd worden.
Ik sluit deze brief in bij een exemplaar (het laatste, dat ik heb) van mijn studies
over de film. De helft is, volgens jouw definitie, buiten mij om geschreven, ontdek
maar welke.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Amsterdam, [na 14 april 1929]
Een wonderlijk toeval, dat ik juist na mijn brief aan je verzonden te hebben, van mijn
vriendin (ik lieg niet!) Elisabeth de Roos de opmerkingen kreeg, die ik hierbij insluit.
Naar aanleiding van jouw betiteling van het conflict als Martha- en Mariaconflict
had ik het toevallig met haar over het probleem. De gelijkenis (voor mij dan een
gelijkenis, bedoel ik) van de beide vrouwen is ook zeer frappant.
Ik denk, dat je in deze vrouwelijke beantwoording van de vraag een betere
commentaar zult vinden, dan in wat ik over ‘veiligheid’ schreef. Een man is in dit
opzicht theoretischer waarschijnlijk, en minder geneigd zich zijn gevoelszwakheden
te bekennen. Maar zooals zij het hier zegt, kan ik het volkomen accepteren. Ik zou
haast zeggen, ik kan het overnemen.
Deze Elisabeth de Roos is een merkwaardige vrouw, buitengewoon vrouwelijk
en toch ongenadig intelligent. (Zij is de ‘toneelcritiek’ van de N.R.Ct.) Zij is de
eenige vrouw, waarvan ik met de hand op het hart durf erkennen, dat ik bevriend
met haar ben. Ik voel nooit neiging haar hulde te bewijzen: dat is het zekerste teken.
Wij zijn, geloof ik, te gelijk, om elkaar te verbazen. Soms is het griezelig, dat deze
vriendschap werkelijk kan bestaan. Het is maar ten deele prettig, een dergelijke
onverschilligheid te voelen voor een vrouwelijke persoon.
Dat ik je deze brief stuur, is eigenlijk een bewijs, dat ik je niet meer als ‘l'inconnue’
kan beschouwen. Wie zendt nu aan iemand, die hij nog nooit gezien heeft, een intieme
brief van een ander! Ik moet bekennen, dat mijn speculatie op de realiteit van
geschreven woorden aan anderen gewaagd zal schijnen. Maar ik kan het niet helpen,
dat ik geloof te weten, wie je bent. En daarom boeit het me zoo, wat je van deze M.
en M. beschouwing denkt. De brief krijg ik te zijner tijd wel eens van je terug.
Om misverstand te voorkomen: het was niet deze paarse inkt, waarover ik je eens
schreef
h.gr.
Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
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Amsterdam, [17 april 1929]
Heel veel dank voor je lieve brief, die ik thuis vond, toen ik, ook al doodop, van de
drukkerij kwam. (Ik moest n.l. vandaag ook nog en passant in den Haag bij den
profeet Casimir naar een baantje solliciteeren). Maar luister nu eens, Lieneke; ik wil
niet meer antwoorden, ik wil je eerst zien. Dezen morgen kreeg ik een woedende
brief uit Arnhem: waarom ik Zaterdag niet gekomen was. Ik blijk me n.b. een week
vergist te hebben, zoodat het maar goed is, dat je niet naar Arnhem, gegaan bent!
Maar wat beter is: ik ben nu na de Liga-matinee vrij! Ik heb nu het volgende plan:
Jij komt 11.57, Zaterdag, in Amsterdam. Ik haal je af en we lunchen in de stad. Je
kunt 's middags in het Centraal Theater de Coquille zien, die we als extranummer
aan het programma toevoegen. Daarna heb ik alle mogelijke tijd, en Zondag ook.
Ja, hoe het me ook spijt, ik kan je niet spoorslags aan een dienstbode helpen, ben
volledig leek op dat terrein! Maar dat is toch geen reden, dat jij je overstuur werkt?
Doe nu, wat ik je als programma opgeef, dan kom je er toch ook even uit. (Dit als
het motief, dat voor je geweten zou kunnen dienst doen). En bedenk daarbij, dat ik
a.s. Dinsdag waarschijnlijk... in Zalt-Bommel voor eenige boertjes aldaar geschiedenis
sta te doceeren! Ik heb n.l., ook al vandaag, een oproep van den inspecteur gekregen,
om dadelijk een vacature in dat nest waar te nemen; en ik voel me tegenover mijn
schuldenlast verplicht het te accepteeren, al schrei ik tranen om mijn boek, dat vlak
bij het eind liggen blijft. Ik zal het maar doen; het duurt tot de groote vacantie. Ik
voel het nog altijd als iets dolzinnigs: ik leeraar, voor een klas. Ik kan me nooit ernstig
gedragen. Maar enfin. Dus: kom, als je eenigszins kunt, Zaterdag 11.57. Kan het nu werkelijk helemaal
niet, dan kom ik, zoo gauw ik uit het Centraal Theater weg kan, naar Eindhoven.
Maar het is natuurlijk veel eenvoudiger als je hier komt; en bovendien: de Coquille,
daar kom je toch eigenlijk voor? <Vier maal ‘kom’ ben ik moe, of is het symboliek?>
Bel me nu Vrijdagmorgen tusschen half elf en half twaalf even op bij de drukkerij
Clausen 40851, en zeg me dan, wat je doet. Goed? Je bent er heusch schuld aan, dat
ik me in de Arnhemsche datum vergist heb...
Dag!
je Menno
Hoe je de vergeeflijke zwakheden van mijn moeder kent: o, dat heb ik al lang geraden!
Zooveel detective ben ik nog wel!
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Baarn, 28 april 1929
Lieve Lieneke,
Neen, natuurlijk had ik wel tijd om te schrijven deze week. Maar je gissing is juist:
ik kan door schrijven niets anders doen dan je deprimeeren. En daarom verdiepte ik
me maar in de jongetjes en meisjes van Bommel, die tot nu toe heel geschikt zijn,
zooals ik verwachtte, maar Zaterdagavond niet verwachtte.
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Begrijp me nu goed: ik kan niets anders schrijven, dan wat ik je al zei. Het heeft
dagen op me gedrukt, na je komen in Amsterdam, dat ik niets, niets voor je kon doen
en zijn. Inderdaad, ik had me niet vergist in je brieven, wat je persoonlijkheid betreft,
alleen in zooverre: ik dacht, dat je een soort frivole gelukkigheid bezat, die je mij
misschien zou kunnen ‘overdoen’, ik was dus egoïst in den engsten zin van het woord.
Ik waarschuwde je voor mogelijke consequenties, maar zonder de gevaarlijkste
consequentie te beseffen, die mogelijk was: n.l. dat ik niets voor je zou kunnen doen,
omdat wij gelijk waren, gelijk in ernst, gelijk in omstandigheden (min of meer). Wie
mij mogelijk zou kunnen redden in deze impasse, zou oprecht naïef en frivool en
gelukkig en onaangetast moeten zijn. Misschien, dat ik daarom wel plotseling eens
als een gehuwde, subs. verloofde voor den dag kom met een voor mijn vrienden
volkomen onbegrijpelijke gestalte, een volkomen oninteressante figuur. Er zit niet
veel anders op, vrees ik.
Misschien kan je dit helpen: dat ik door jou een ervaring rijker geworden ben, die
ik niet zou willen missen, dat inderdaad de stupide veronderstelling, dat wij misschien
‘geforceerd’ tegenover elkaar zouden staan, onzin bleek. Maar wat nu gebeurd is, is
een bewijs, dat je door brieven het geluksgehalte van een ander mensch niet kunt
peilen. En op dien schijn, die illusie, komt het juist aan, wanneer je elkaar wilt helpen,
vernietigen als je wilt.
Je moet niet denken aan mijn impasse. Ik zal die zelf wel moeten kwijtraken. Denk
aan jezelf. Ik zou het waarachtig zoo oprecht graag willen, dat je uit mijn pessimisme
niet de wanhoops-consequentie trok. Ik ben geen pessimist, omdat ik op de gewone
manier wanhoop aan de mogelijkheden van het leven. Het is alleen dit, dat ik op
geen enkel mensch of verschijnsel mijn zaligheid tracht te bouwen. In dat beginsel
ligt een troost, die voor jou, die nog zooveel anders hebt, een ‘programma’ kan
beteekenen. Ik zal dat ‘programma’ nog moeten zoeken, ik zal ook nog moeten
trouwen en wat dies meer zij, en zal ook wel eens de onvolledigheid van die toevallige
dingen ondergaan. Maar voor jou, die er midden in zit, is de toepassing gemakkelijker,
en moeilijker. Gemakkelijker, omdat je een begrijpende man hebt, moeilijker
misschien, omdat je niet de schoone vaagheid van dwaze toekomstillusies hebt, die
toch niemand kan loslaten. Zelfs ik niet, al heb ik dan ‘meine Sache auf Nichts
gestellt’.
‘Met rust laten’ hoef je nu heelemaal niet. Maar wel moet je, nu je weet, wat en
hoe ik ben, rust vinden in de gedachte, dat wij naast elkaar, los van elkaar, door deze
zonderlinge doolhof moeten loopen. Het leven heeft ons niet door een simpele,
onnoozele, maar romantische illusie op elkaar aangewezen. Als alle oneffenheid na
deze eerste ontmoeting weg is, zullen wij misschien als vrienden (in den oprechten
zin) iets voor elkaar kunnen zijn. Er is een vriendschap, ook dat weet ik bij ervaring,
na troebelheden, die wèl, zelfs tusschen mannen en vrouwen, bestaanbaar is. Wanneer:
ik weet het niet.
Je briefje vond ik in de leeraarskamer, een vreeselijk onguur hok; het deed me
goed, dat je dien dag aan me dacht.
Tracht nu Martha te zijn, zooals ik op de H.B.S., dan ben je meer Maria, dan je
zelf denkt. Die Zaterdag is niets verloren, voor jou en voor mij niet, al is er geen
‘perspectief’. Maar dat is onze eigen schuld, die we zelf moeten oplossen.
Dag, hoor!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Tiel, 4 mei 1929
Lieve Lieneke,
Door je brief van gisteren, heb je me gelukkig gerustgesteld over het resultaat van
onze ontmoeting. Ik was werkelijk bang, dat je er een zwaarmoedige herinnering
aan zoudt bewaren, terwijl het nu blijkt, dat je er, ondanks alles, ondanks alle
verkeerde ‘instellingen’, iets aan gehad hebt, evenals ik. Ik heb dus nu des te minder
aanleiding, om in het niet te verdwijnen; dat zou ik zeker wel gedaan hebben, als ik
de overtuiging had, dat mijn aanwezigheid-in-deze-verhouding je onrustig zou maken.
Want een zekere rust heeft toch iedereen nodig, om zich juist zooveel te kunnen
handhaven, als voor de meest sceptische mens nog noodig is!
Hartelijk dank voor het boekje van Brouwer; ik haalde je pakje zoo juist af en kon
er dus alleen nog maar even in bladeren, maar ik zie al, dat het merkwaardig veel
overeenkomst vertoont met datgene, wat ik in het Carnaval der Burgers aan het
beweren ben. Zoodra ik het uit heb, zal ik je mijn opinie schrijven, het formaat is
juist geschikt, om dienst te doen in de vele treinen tusschen Zaltbommel en Tiel, die
ik tegenwoordig moet frequenteeren.
De H.B.S. valt erg mee voorloopig; ik vertel al weer mooie verhaaltjes in de eerste
klas en jaag de vijfde op tot een beetje enthousiasme, dat na het eindexamen weer
verdwijnt. Maar het is een gemoedelijk instituut. 's Morgens toer ik in de auto van
mijn oom prachtig langs de Waal; het is, alsof ik er al weer jaren was. Ik vind zelfs
nog tijd, om aan mijn boek te werken, al is het hinderlijk, er telkens door dagen met
les uit te raken. Zondag j.l. zag ik in Amsterdam nog even ‘Storm over Azië’, dat
tegenviel, en zelfs heb ik hier al een provincieconcert meegemaakt! Niet zonder
humor.
Neen, critiek van je op C.Mil. had ik niet verwacht; het is maar half en half iets
van mezelf. Al lang weer van me afgevallen.
Dat stuk over het Groote Gekkenhuis heb ik maar verscheurd; toch heb ik het nog
even, maar nu wat kalmer, in het volgend nummer van de V.Bl. (waarin later ook
fragmenten van het Carn. zullen verschijnen) opgenomen voor Willem Bon.
Houd je maar goed, lieve Lieneke
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Londen, 14 juli 1930
L.L.
Veel l.gr. uit Londen, waar ik het tot nu toe bijzonder tref met weer etc.
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Wil je me even schrijven (volgende week Eibergen) welke dagen je het best
uitkomen? Ik zal je dan ongeveer laten weten, welke dag ik kom.
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Eibergen, 26 juli 1930
Lieve Lieneke,
Je zult wel vermoeden, dat ik in onoverkomelijke luiheid hier in Eibergen verankerd
ben. Ten onrechte, want ik was oprecht van plan, direct deze maandag naar 't Joppe
te fietsen. Maar het weer was die en de volgende dag zoo allermiserabelst, dat ik
mijn plannen heb opgegeven. Inmiddels ben ik aan een boekje begonnen, dat ik voor
Brusse moet schrijven volgens contract, en waarvoor ik niet de minste inspiratie heb,
maar dat ik nu liefst maar ineens afmaak, om aan beter werk te kunnen beginnen. Ik
heb daarom een ander plan. A.s. Dinsdag ga ik naar Rotterdam om te verhuizen,
denk dan Zaterdag klaar te zijn. Kan ik op dien dag niet per trein in Gorssel komen?
Ik kom er dan toch langs en ben dan in geen enkel opzicht aan tijd gebonden. Als je
even naar mijn adres Gravendijkwal 142b schrijft, of je dat schikt, bericht ik je den
trein per briefkaart.
Hartelijk dank voor de ingesloten brief. Ik begrijp een dergelijke terughoudendheid
t.o.v. een boek heel goed. (Alleen geloof ik, dat H. Ford te veel idealiseert.)
Het is afschuwelijk vervelend, op een bepaalde datum af te zitten schrijven! In
Londen had ik het uitstekend.
Hierbij een overdrukje van een artikel uit ‘De Stem’.
tot Zaterdag?
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Rotterdam, 2 augustus 1930
Kom 16.40
Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
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C.H. Bos-Everts
Neurenberg, 20 augustus 1930
L.L.
Wij zijn zonder eenig plan naar Beieren vertrokken en hebben plotseling mooi
weer! Frankfort, Neurenberg zijn beide prachtig. We gaan misschien nog naar
München door.
Deze heele stad is nog ‘oud’. Er is natuurlijk een Dürer-cultus.
hgr.
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Rotterdam, 20 september 1930
Lieve Lieneke,
Je prachtige vaas met rozen verraste me buitengewoon prettig, toen ik uit school
kwam! Hij staat hier uitstekend op de piano; je keuze vind ik eenvoudig subliem.
Hartelijk dank!
Het wonen hier bevalt me tot nu toe ook heel goed. Het is een bij uitstek prettig
huis, voor zoover ik er nu over kan oordeelen. Ik kan er goed werken, dat is voor mij
de hoofdzaak, terwijl het voor mijn zuster heel handig is om te ‘bedienen’.
Aan de schoolorde ben ik ook weer zoowat gewend. Het kostte me ditmaal eerst
moeite, er weer in te komen na die groote vacantie, maar nu loopt het weer. Het kost
me alleen nog te veel tijd, mitsgaders ligavoorbereidingen e.d. Ik ben van plan, om
me toch meer en meer uit alles terug te trekken, want ik heb mijn tijd zwaar noodig.
Gelukkig ben ik zoo ver, dat ik aan mijn boek kan doorschrijven, al schiet het nu
niet hard op. Er zijn ongeveer 50 pagina's van af. Vandaag, Zondag, lukt het me naar
mijn eigen gevoel bijzonder goed. Maar de volgende week heb ik nog maar twee
avonden niet bezet. Het officieele leven moet onthalsd worden. Allerlei lieden brengen
hier bezoeken, dat is soms wel aardig, maar het kost altijd weer tijd.
Wij hadden een prettige reis in Zuid-Duitschland! Vooral Neurenberg en
Rothenburg zijn buitengewoon aan te bevelen!
Zeer benieuwd, waar je nu terecht zult komen. Denk in ieder geval aan het motto
van de kinderbriefkaart, niet uit ‘vlotheid’, maar omdat de uiterlijke gebeurtenissen
je niet mogen ‘nemen’. Dat zijn ze au fond niet waard.
Hartelijke groeten
je Menno
Origineel: particuliere collectie
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aan
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C.H. Bos-Everts
Eibergen, 30 december 1930
Lieve Lieneke,
Zou je me omgaand ‘Prometheus’ terug willen zenden? Ik heb het noodig voor
een stuk, waaraan ik bezig ben en kan het nergens krijgen. Tot Zaterdag a.s. ben ik
in Eibergen, daarna weer in Rotterdam.
Hoe gaat het jou? Ben je al verhuisd? Ik kom zoo juist uit Berlijn terug, vanwaar
ik een a.s. vrouw heb meegebracht, waarmee ik in April ga trouwen. 18 jaar, begrijpt
niets van het Carnaval, toch waag ik het. God zegen de greep!
Dag!
hart. gr.
t.t. Menno
Roman is bijna af!
Origineel: particuliere collectie

C.H. Bos-Everts
aan
Menno ter Braak
Eindhoven, 1 januari 1931
aant.
aant.

Eindhoven, 1 Januari '31
Lieve Menno,
Noode stuur ik je Prometheus terug! 't Lijkt niet erg enthousiast dat ik 't nog niet
uit heb, maar een boek als dit lees ik zeer langzaam en alleen op avonden dat ik er
goed toe gedisponeerd ben. Het ‘ligt’ me anders zeldzaam goed, ik vind het een
fascineerend merkwaardig boek. Ik wou het dus wel graag terug hebben als je 't weer
missen kunt, je weet het is niet meer te krijgen.
We zitten hier nog steeds, na allerlei ups and downs en spanningen. Een beslissing
die er voor ons erg op aan komt en waar we een maand ‘tegenaan hingen’ is nu weer
tot begin Februari uitgesteld. Tot 1 Maart hebben we tijd maar er is al lang geen werk
meer voor Lex wat erg vervelend is.
Ik moet het wel gelooven dat je gaat trouwen. Je begrijpt dat ik benieuwd naar
haar ben. Misschien ben ik wel ineens overtuigd als ik haar zie.
Wat hoop ik dat je ook de heel aparte verteederingen zult ervaren die kinderen in
je leven kunnen brengen.
Dag, zie ik je - of jullie - op 't ‘Stem’-diner den 10den? Wij zijn van plan er heen
te gaan.
Hartelijk gegroet je
Lieneke
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Geweldig dat je boek bijna af is, nu al! Ik was bang dat door de Liga-strubbelingen
en zoo, je eigen werk leelijk in het gedrang was gekomen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts
Rotterdam, 7 juni 1932
B.L.
Met zeer groote belangstelling heb ik je beschouwing over het Démasqué gelezen
en de eerlijkheid ervan gewaardeerd. Ik kan het met je bezwaren niet eens zijn, omdat
mijn appreciatie van de muziek als de kunst der verboden begrippen door je betoog
m.i. niet teniet wordt gedaan. In den tijd, toen ik het ‘Carnaval’ schreef, had ik
hetzelfde respect voor de muziek, dat jij nu hebt, omdat ik toen ook nog de termen
Eene, Dichter, Onnoembaar (soms zelfs met een hoofdletter) waagde te gebruiken.
Die mythologie verwerp ik nu, en daarmee heb ik voor mijn eigen gevoel het Carnaval
overwonnen. Tenslotte was de Dichter op het Carnaval alleen noodig, om den Burger
in mijzelf te rechtvaardigen; hij was het laatste overblijfsel van Onze Lieve Heer,
waarmee ik nog ben opgevoed. De conclusie: ‘er is nog iets anders’, durfde ik toen
nog niet te ontloopen, en daarom schiep ik den ‘onnoembaren’ Dichter. Wraak van
den Burger: hij danst op het Carnaval, hij wordt al aanstonds voor het fait accompli
van zijn dwaasheid gesteld; want de naam ‘carnaval’ is een saluut aan den Dichter
en een motie van wantrouwen tegen den Burger. In een volgend boek: ‘De Ingebeelde
Zieke’, zal ik met het ‘Carnaval’ afrekenen, alsof een ander het geschreven had. Het
‘Carnaval’ is nog voor 10% door het Christendom vergiftigd, omdat ik me nog niet
van het christelijk dualisme (God-mensch = dichter-burger) kon bevrijden. Het is
noodig ook den Dichter te vermoorden, want anders zou ik op het eind misschien
toch nog bij de katholieken of de fijnzinnig-protestanten in den pas raken. De reden,
waarom men in zulke verdachte kringen het ‘Carnaval’ nog slapjes geapprecieerd
heeft, ligt natuurlijk in het beetje O.L.H., dat die heeren altijd nog in den Dichter
herkennen. Die laatste illusie wil ik hen dan toch nog ontnemen, te zijner tijd.
Voor mij zou dus elke concessie aan de ‘verhevenheid’ der muziek een terugval
beteekenen naar een vorige denkperiode. Omdat de wereld onbegrijpelijk
(onnoembaar) is, is de onbegrijpelijkheid nog niet verheven boven dat, wat wij aan
haar begrijpen! Al begrijpende verkeeren wij nog steeds in onbegrijpelijkheid; maar
al niet-begrijpende (muziek hoorend b.v.) verkeeren wij ook steeds in begrippen, al
zijn die dan ook nog zoo confuus. Een ‘mystiek verband’ bestaat dus altijd en overal,
en er is geen enkele reden, om het onder het hooren van muziek speciaal te
accentueeren. Dat men het onder het hooren van muziek speciaal wil accentueeren,
pleit voor het vergiftigend karakter van deze schijnbaar ‘abstracte’ kunst (die alleen
maar abstract is, zooals de wiskunde, dus: vrij van woordmisleiding, maar voor de
rest bij uitstek hysterisch, omdat zij alle gevoelsexcessen toelaat zonder eenige
contrôle en dus den mensch kunstmatig buiten, niet boven, de gewone levenssfeer
rukt; hij keert er ontnuchterd, d.w.z. volgens sommigen wijzer, maar ik noem het
liever zoo, in terug). De muziek is door haar abstracte schijn het grootste gevaar voor
sensibele individuen, die dan ook de verlossing van den muziekdemon als een groot
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moment in hun leven beschouwen (Nietzsche, in zijn ‘Geburt der Tragödie’ nog
muziek-enthousiast, leert in Bayreuth, wat deze kunst der ‘schöne Gefühle’ voor het
menschenleven waard is; Schopenhauer blijft in zijn muziekvereering steken en
wordt consequentelijk misanthroop). Men kan zich musiceerend alles wijs maken,
omdat men meegesleept wordt en ‘gebroken’ (iets, dat an sich nog niet voor de
muziek pleit, integendeel), omdat men, als Schopenhauer, meent hier in de ‘reine
Anschauung’ verblijf te houden (een misverstand voor misanthropen, die het in het
dagelijksche leven niet kunnen uithouden). ‘Der Eenheid zelfherkenning’
veronderstelt, dat die ‘Eenheid’ zichzelf herkennen wil; en dat veronderstelt weer,
dat wij a priori de woorden Eenheid en herkennen voor ons pleizier en om de muziek
hoog te houden hebben uitgevonden! Het probleem van ‘eenheid’ en ‘veelheid’ (het
‘carnavalsprobleem’) is voor mij voorbij en als volgt gewijzigd: hoe komt het, dat
‘eenheid’ en ‘veelheid’, abstracties van den menselijken geest, tot tragische conflicten
zijn geraakt, terwijl niemand ooit anders ‘eenheid’ ervaart dan in en door ‘veelheid’!
En terwijl kinderen en barbaren gezond leven zonder zich met zulke
zwei-Seelen-Grübeleien bezig te houden! Faust, Hamlet en Carnaval: het zijn stadia,
die wijzen op een verziekt mensch, die ‘eenheid’ en ‘veelheid’, zijn eigen abstracties,
tot tragedies heeft geproclameerd en de muziek aanbidt, omdat zij narcose, d.w.z.
schijnoplossing en schijnverhevenheid <boven de schijntragedie> levert.
Je noemt het ondergaan van muziek: inkeer. Voor de zooveelste maal een argument
voor mijn muziektheorie; want de ‘muziek’ in het woord ‘inkeer’, dat niets zegt
(behalve, philologisch, dat iemand zich van de buitenwereld afkeert, een schizophreen
verschijnsel, als het pathologisch wordt, maar geen verheven iets, hoogstens een
gelegenheid om uit te rusten), drijft je er toe, dit woord te gebruiken, omdat het het
best correspondeert met je narcotische toestand onder muziekgenot. Het woord
narcotiseert je evenzeer als de muziek zelf, waar b.v. ‘uitrusten’ of ‘suffen’ of
‘zwijmelen’ je zou stooten. Zoo narcotiseeren alle woorden, die met een hoofdletter
geschreven worden; hun klank is pijnstillend, hun effect is slaap, tijdelijke
droomtoestand. Zij kunnen dus hygiënisch werken, zoolang de zieke het middel als
narcoticum wil aanvaarden. Maar langer ook niet! Zoo is het ook met ‘het groote
geheim, dat leeft achter de veelvuldige geheimteekens’; het narcotiseert, dit geheim,
zoodra het ‘groot’ genoemd wordt (waarom? het is noch groot, noch klein, het is
alleen maar een geheim!), en het is evengoed geheim in de nuchtere teekens zelf, als
in de niet zoo nuchtere teekens als de muziek (er achter is het nooit, dat veronderstelt
weer een verkapte O.L.H. op zolder!). De nuchterheid hangt hier bovendien van het
temperament van het geheimteeken-ondergaande individu af.
Het Eene zal steeds meer verdwijnen uit mijn werk, omdat ik steeds meer het
christelijke gevoel van het ‘achter de dingen’ zal verliezen. Mijn toon zal daarom
waarschijnlijk vulgairder gaan schijnen aan hen, die op dit Eene bijzonder gesteld
zijn. Het Eene was in het ‘Carnaval’ nog mijn laatste respect voor het respect. - Ons
meeningsverschil over de muziek is dus, zooals je zelf zegt, te herleiden tot een
meeningsverschil over het Eene, dat ik, zijnde een woord, wil onttronen, dat jij, zijnde
een bevrediging voor je gevoel, wilt behouden. Ik schrijf maar zoo open mogelijk,
veronderstellend, dat je mijn stellige toon wel voor lief zult nemen als een bewijs
van mijn stellige bedoeling je te overtuigen.
Voor Forum lijkt mij je stuk wat erg persoonlijk (ik bedoel: als brief geschreven).
Zou je het eventueel ergens anders willen plaatsen (al dan niet omgewerkt)? Anders
wil ik het graag bewaren.
Benieuwd naar je repliek.
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h.gr.
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Wim van
Norden
Menno ter Braak
aan
Wim van Norden
Den Haag, 21 juni 1939
aant.
aant.

Den Haag, 21 Juni '39
Zeer Geachte Heer v. Norden
Het is geen phrase, als ik U zeg, dat ik Uw verhaal geboeid heb gelezen. Daarmee
is ook al gezegd, dat ik er veel in zie, want mijn vak heeft mij wel zoozeer afgestompt
tegen de bekoringen van het middelmatige, dat ik daarvoor geen kopje thee meer
laat staan (zooals ik hedenmorgen wel deed voor uw verhaal.) Mijn hoofdbezwaar
is dan ook eigenlijk geen bezwaar in den gebruikelijken zin, het geldt Uw
afhankelijkheid van Kafka, die, dunkt mij, een goeden lezer direct opvalt. (Des te
pleizieriger zou ik het dus vinden, wanneer U mij meedeelde, dat U ‘Der Prozess’
nooit gelezen had!). Deze afhankelijkheid is echter meer een natuurlijke verwantschap,
dan een slaafsche navolging; want ware dat niet zoo, dan zou ik mij geïrriteerd
gevoeld hebben onder de lectum door dat Kafka op den achtergrond mij bij bleef; ik
konstateerde de verwantschap echter pas, nadat ik het verhaal met wezenlijke
belangstelling ten einde had gelezen. Er zitten trouwens ook elementen in, die zeer
persoonlijk aandoen. Wat U gemeen hebt met Kafka, is het als vanzelfsprekend
aanvaarden van het wonderbaarlijke, als een gegeven iets; hetzelfde vindt men bij
Jeroen Bosch, waaraan mij Uw optocht van gedrochten even deed denken.
Ik acht uw verhaal zeker waard om in een tijdschrift te worden gepubliceerd. Ik
zou U adviseeren, het te zenden aan het tijdschrift Werk. De redacteur daarvan, A.
van der Veen, is mijn collega aan het Vad., en als U mij in dien geest even een signaal
geeft, zend ik het manuscript (dat ik tot Uw antwoord hier houd) aan hem door.
Hebt u nog meer werk?
M.vr.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: particuliere collectie

O
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Briefwisseling Menno ter Braak - J.F.
Oberholzer
J.F. Oberholzer
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 13 juni 1937
aant.

Zeer geleerde heer,
Met belangstelling nam ik kennis van de beschouwingen over Multatuli in Het
Vaderland.
Voorts kan ik mededeelen, dat eenige jaren geleden de aangenomen zoon Wouter
woonachtig was te Wlingi (Java). Hij was gehuwd met een Mejuffrouw Stok en vader
van twee kinderen.
Mocht U nadere bizonderheden wenschen te weten, dan zou ik U in overweging
willen geven U te wenden tot zijn zwager, den Heer Stok te Wlingi, die U ongetwijfeld
juiste naam en adres zal kunnen verschaffen.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Uw dw,
J.F. Oberholzer
Oud-officier der Infanterie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (map Multatuli, Ter Braak, van Lier).
Brief. Machineschrift.

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Odink
H. Odink
aan
Menno ter Braak
Eibergen, 6 juli 1928
aant.

Eibergen 6 Juli 1928
Geachte Mijnheer terBraak,
Van harte wensch ik U en de Uwen geluk met Uw promoveeren ‘cum laude’! Ik
mag hopen, dat het U als Doctor in de letteren, geschiedenis en wijsbegeerte mogelijk
worde, om de wetenschap in deze iets verder te brengen, maar tevens, dat dien arbeid
U zelven en anderen tot zegen wordt.
Voor de toezending van Uw proefschrift zeg ik U wel vriendelijk dank. Ik hoop
in de gelegenheid te zijn, nog eens op deze doorwrochte studie terug te komen.
Met de meeste hoogachting
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Uw dw.
H. Odink
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.A. van
Oorschot
G.A. van Oorschot
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
[1935]
aant.

Red: Forum den Haag.
Geachte Heer.
Bijgaand stukje zend ik U ter opname [in] uw maandschrift: Forum.
Bij niet-opname gaarne terugzending, waarvoor ingesloten envelop.
In afwachting
Hoogachtend
G. v. Oorschot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.A. van Oorschot
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 21 maart 1935
aant.

Rotterdam
Mijnsheerenlaan 123 B
21 mrt. '35
Geachte Heer ter Braak.
Bijgaand gedichtje komt wellicht in aanmerking voor plaatsing in Forum?
Hoogachtend
G. v Oorschot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.A. van Oorschot
aan
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Menno ter Braak
Rotterdam, 27 maart 1935
aant.

Rotterdam
Mijnsheerenlaan 123B
27 mrt. 35
Geachte Heer,
Bijgaand gedicht bied ik ter plaatsing aan in ‘Forum.’
Bij e.v. niet opname ontvang ik het gaarne retour.
Hoogachtend,
G. v. Oorschot
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.J.D. van
Oosten
A.J.D. van Oosten
aan
Menno ter Braak
Rijswijk, 10 november 1934
aant.

Redactie ‘Kunst en Letteren’ van Het Vaderland te 's Gravenhage.
Rijswijk 10 November 1934
Tulpstraat 62
Hooggeachte Heer
bijgaand mijn beantwoording van Uw vragen. Verhuisdrukte verhinderde mij
eerder in te zenden. Wanneer antwoord als medewerking aan Uw blad beschouwd
kan worden, zou mij toezending van eenig honorarium zeer welkom zijn. Met de
meeste onderscheiding en bel. gr.
U Uw dvd.
A.J.D. van Oosten
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Vereeniging
Opbouw
Vereeniging Opbouw
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aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Rotterdam, 10 december 1929
aant.

rotterdam, 10-12-29.
mijnheer,
naar aanleiding van een bestuursvergadering van de vereeniging ‘opbouw’ ben ik
zoo vrij u te vragen of het bestuur u als lid van de vereeniging aan de algemeene
vergadering mag voorstellen.
door de laatste statuten wijziging is het ons mogelijk geworden ook leden te zoeken,
die niet direct beoefenaars zijn van een beeldende kunst, maar die in nauw verband
hiermede werken en in hun opvattingen blijk geven het met het streven van de
vereeniging in hoofdzaak eens zijn.
in afwachting uwer geëerde berichten,
hoogachtend,
Paul Schuitema
secr. ver. ‘opbouw’
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Opstelten
Menno ter Braak
aan
J.C. Opstelten (Den Haag)
Den Haag, 23 december 1935
aant.

23 Dec. 1935
Pomonaplein 22 den Haag
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie van Forum moet ik U mededeelen, dat het tijdschrift Forum
met ingang van 1 Jan. 1936 zal ophouden te bestaan.
Hierbij zend ik U dus Uw bijdrage weer terug, daar de laatste nummers reeds
overvol waren met copy, die reeds gezet was.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C. Opstelten
aan
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Menno ter Braak
13 mei 1939
Waarde Ter Braak
Even wil ik je mijn grooten spijt betuigen over twee dingen, ten eerste over het
feit dat je je genoodzaakt hebt gezien ontslag in te dienen bij het Vaderland; weliswaar
was ik geen abonné, maar het Zondagochtendblad kreeg ik geregeld van mijn zwager
en wel in hoofdzaak om de artikelen, die daar in gaan ontbreken. Verder - en dat gaat
mij nog meer aan - hoorde ik van Hoving, dat een kans je als collega te krijgen, helaas
afstuitte op de absolute onwil van den wethouder. Dit zijn dan de egoïste redenen
van mijn spijt. Overigens begrijp ik, dat je wellicht een moeilijke tijd wacht, waardoor
je ongetwijfeld wel in een nieuwe werkkring, die je lijkt, zult belanden. Van meer
dan één heb ik gehoord dat zij wilden bedanken voor het Vaderland; ik heb hun
gezegd: doe het dan dadelijk, misschien kan er dan nog op worden teruggekomen.
Maar ik weet dat natuurlijk niet. je hebt aan dit briefje niet veel, dat weet ik heel
goed; maar het hinderde mij toch ook geheel te blijven zwijgen. Met mijn besten
wenschen
J. Opstelten
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak- Vaderland ontslag). Brief.

Briefwisseling Menno ter Braak - Leo Ott
Leo Ott
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 23 oktober 1934
aant.

Aan de Kunstredactie
Het Vaderland
te 's Gravenhage
Rotterdam, 23 October 1934
Mijnheer,
In beleefd antwoord op Uw schrijven d.d. 16 dezer met Uw verzoek tot
medewerking aan Uw enquête moet ik U tot mijn leedwezen meedelen, dat ik hieraan
niet kan voldoen. Ten eerste beschouw ik mij in litteris te zeer als outsider, ten tweede
lees ik zo goed als geen Nederlandse boeken, gemiddeld nog geen vijf per jaar en
daarvan hoogstens twee tot het bittere einde. Wel lees ik vrij veel critieken, o.m. de
Zondagmorgenbesprekingen van Uw geëerd blad, die mij steeds de overtuiging
geven, dat ik niets gemist heb. Aldus kan ik over stelselmatige over- of onderschatting
van Nederlandse auteurs niets meedelen, noch er een mening over hebben. Ik weet
er niets van.
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Voor het overige zie ik het resultaat van Uw enquête met gepaste belangstelling
tegemoet.
Hoogachtend:
Leo Ott.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jo Otten
Jo Otten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 25 augustus 1929
Amice.
Eenige dagen geleden ontving ik je brief. Ik zal trachten een essayistische bijdrage
te zenden, maar kan dat niet vast beloven omdat ik niets gereed heb in dat genre.
Wel ben ik bezig aan een klein stukje oorspr. proza: ‘De neger van Delfshaven’. Ik
ben verhuisd en getrouwd. Adres: 203B Willem Buytewechstraat, ± 50 meter van
Delfshaven af, ± 250 meter van het Lyceum waar je gaat lesgeven. Zoo je lust hebt,
zoek ons eens op. Ik ben in den regel tot 2 uur 's middags thuis.
Tot ziens dan misschien
m.v.gr.
J.F. Otten
Origineel: Amsterdam, Filmmuseum, collectie Filmliga

Jo Otten
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Rotterdam, 18 oktober 1930
aant.
aant.

18 Oct. 1930
Beste Menno.
Daar ik waarsch. a.s. Dinsdag nog niet in Caland zal kunnen komen wil ik je even
schrijven hoe zeer ik ingenomen ben met je stuk in de V.B. Eindelijk eens iemand
die geen blad voor den mond neemt. Daar kan de Gemeenschap het mee doen.
Très bien.
Inmiddels
tàt
Jo
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jo Otten
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 20 september 1931
20 September 1931
Beste Menno.
Volgens afspraak zend ik je ingesloten een concept-overeenkomst van Scholte. Ik
heb hem geschreven, dat ik daarmee in het algemeen wel accoord kan gaan, evenwel
niet met den volgenden passus: ‘De algemeene leiding en de filmcritiek berusten bij
de drie oprichters ter Braak, Jordaan en Scholte. Het redactie-secretariaat, kwesties
van organisatorischen aard, de opmaak en het algemeene toezicht ter drukkerij
berusten bij Otten.’ Ik zie nl. niet in waarom ik zou worden uitgesloten van de
algemeene leiding en de filmcritiek en voor de eigelijke redactie hier in Rotterdam
alleen de technische en organisatorische besognes zou moeten afdoen. Daar de drie
oprichters-redacteuren het eigendomsrecht met Nijgh & van Ditmar deelen, is er
mijns inziens al een voldoende onderscheiding gemaakt. Ik heb Scholte daarom
voorgesteld den passus in questie aldus te lezen: ‘De algemeene leiding en de
filmcritiek berusten bij de vier redacteuren, terwijl bovendien het redactie-secretariaat,
kwesties van organisatorischen aard, de opmaak en het algemeene toezicht ter
drukkerij aan den redacteur Otten zijn opgedragen.’ Ik hoop dat je mijn zienswijze
zult kunnen billijken.
Inmiddels,
tàt
Origineel: onbekend

Jo Otten
aan
Menno ter Braak
10 april 1934
aant.

10/4/34
Beste Menno.
Onze brieven hebben elkaar gekruist. Ik zal spoedig iets laten hooren. Ingesloten
nog een stukje dat misschien iets is voor Forum. Ik ben verdomd beroerd. Excuseer
s.v.p. kortheid v. dezen brief. Hart. groeten aan Ant.
tàt
Jo
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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P
Briefwisseling Menno ter Braak - C.R. van
Paassen
C.R van Paassen
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 21 juni 1931
aant.
aant.

Amsterdam 21 Juni 1931
Amice collega,
Mijn dissertatie heb ik geschreven in een periode, toen ik mij als volgeling van
W. Wundt nog geheel in den ban van de logocentrische philosophie bevond.
Derhalve, welke merites bovengenoemd geschrift ook mogen aankleeven, het
verdient niet ook maar iets van je aandacht te vragen in verband met onze zoo
geanimeerde debatten van dien Zaterdagavond, waarvan ik hoop dat zij binnen korten
tijd nog eens zullen worden voortgezet. Mocht een immanente kritiek op Bergson je
interesseeren, dan zal ik je gaarne bij die gelegenheid een exemplaar van het
proefschrift ter hand stellen. Ik ben zeer benieuwd naar je reactie op Klages.
Met vrsch. groet t.t.
C.R. van Paassen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Julius Pée
Julius Pée
aan
Menno ter Braak
Lokeren (België), 28 april 1937
aant.

Lokeren, 28 April 1937
Zeer geachte heer Dr.!
Het is mijn schuld niet dat ik wat laat antwoord. Ik kreeg een nummer van Het
Vaderland uit... Brussel, en daar men mij niets dan één blad zond, kende ik noch
stad noch straat.
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Mevrouw D.D. jr. had ik mij toch wat fijner voorgesteld. Zij liegt. Nooit schreef
zij mij een antwoord en wat ik met den Bassani van Napels voorhad, verzwijg ik
liever. Maar later zullen er - onvermijdelijk - nog andere brieven het licht zien.
Mevrouw DD. jr. ligt met heel haar familie DD. overhoop. Wilde mevr. Dr. Ruysch
of mevr. Hoogendijk met open kaarten spelen, dan zou mevr. E.D.D. jr. gauw zwijgen.
Ik wist dat ik de meeningen van anderen niet behoefde. De brieven van Edu (van
1891 tot 1908) zouden voldoende zijn geweest. Maar ik hoopte iets in zijn voordeel
te vinden, als leeraar b.v. of als kunstenaar of zoo. En 't een was al erger dan het
ander.
In 1929 zat mijn oudste zoon eens op de Belgische legatie te Tokio, bij den
ambassadeur de Bassompierre. Toevallig werd over literatuur gesproken, de Havelaar
kwam er bij te pas en een hollandsch attaché zei: ‘Ik ben een oud-leerling van
Multatuli's zoon. Deze zei in volle klasse dat zijn vader een ploert was.’ Mijn zoon
schreef mij dat in 1929, toen ik nog niet dacht aan het uitgeven van Tine's brieven
aan Potgieter.
Laat mij U innig danken voor Uw gunstig en kordaat oordeel over mijn
Multatuli-boek. Wij waren eerst tegen Multatuli (als vader), maar de feiten kregen
ons om. Aan mijn ergsten vijand, zoo ik die had, zou ik zoo liefdelooze kinderen
niet toewenschen.
Krijg ik een paar nrs van het blad, waarin mijn antwoord verschijnt?
Met dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
Uw J. Pée
Ik kan het Ned. weekbl. van Mei of Juni 1924 niet opgeven, want ik kreeg maar een
knipsel toegezonden (in Maart 1937), uit Rotterdam.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - PEN-Club
Nederland
Menno ter Braak (Rotterdam)
aan
de secretaris van de PEN-Club Nederland, Herman Salomonson
18 juni 1933
Zeer geachte heer Salomonson
Door dezen deel ik U mede, dat ik bedank als lid van de P.E.N.-club, op dezen
grond, dat ik na het bijwonen van de vergadering van Zaterdag j.l. de overbodigheid
van een dergelijke organisatie inzie. Ik verzoek U, dit niet als een offensieve daad,
doch zuiver als een voor mijn eigen gevoel noodzakelijke geste te beschouwen.
Het zou mij aangenaam zijn, als U mij opgave wilde verstrekken van het bedrag
wegens lidmaatschap, dat ik nog schuldig ben; ik zou gaarne aan alle verplichtingen
voldoen, alvorens uit te treden.
Met de meeste hoogachting
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Uw dw. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum, archief PEN-Club Nederland. Briefpapier
Dr. Menno ter Braak.

Briefwisseling Menno ter Braak - Elisabeth du
Perron-de Roos
Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Cantal, 16 augustus 1927
aant.
aant.

Maison des Templiers Salers (Cantal) 16-VIII-27
Beste Menno,
Ik lees, dat Vrijdag 26 Aug. in 't Kurhaus in Scheveningen Napoleon van Gance
gaat; grand gala. Dat 't mooi is, kan ik je niet beloven, 'n compleet koor en fransche
bariton komen er aan te pas en de muziek van Honegger, maar wil je ervoor bij mij
komen logeeren? Doe het en knoop er wat aan vast, ik zou 't gezellig vinden. Wil je
even antwoorden naar adres van m'n broer: 13 Rue de la Grande Chaumière Paris
VI. Hier leef ik in de middeleeuwen, prachtig.
Hart.gr.
Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Parijs, 22 augustus 1927
aant.
aant.

Maandag, Parijs
Beste Menno,
Zou jij, nu je toch in den Haag bent, even plaatsen willen bespreken? 't Kan per
telefoon en begint woensdagmorgen. 't Was n.l. verleden jaar bij de Rosenkavalierfilm
heel vol. Ik kom pas Woensdagavond thuis. Neem er, als je wilt, voor Bob en mij.
Dick schrijft dat hij komt als hij geld heeft, ik schrijf hem nu, dat hij jou direct moet
berichten of je voor hem ook een plaats zult nemen. Kom je in ieder geval
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Vrijdagmiddag eten? Kom wat vroeg, voor thee. Neem blauwe tram in Scheveningen
of op 't bezuidenhout. (Uitstappen ‘Zwarte Laan’. Je kunt in 't Kurhaus in ieder toilet
komen, smoking niet noodig!)
Hart. groeten
Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 23 september 1927
aant.
aant.

23-IX-'27
Beste Menno,
Van Duyn zal je waarschijnlijk begin volgende week schrijven, wanneer er een
zaal gehuurd is. Dubbele kaarten gaan morgen naar de drukkerij - kunnen dus vóór
plm. 5 Oct. geteekend teruggestuurd worden. De voorzitter die overwerkt is en niets
mag doen - maar ons daarover niet vroeg genoeg inlichtte - treedt zoo gauw af als
er een ander is, en ik zal dus probeeren van Eesteren nog voor de eerste voorstelling
de functie van voorloopige voorzitter te laten overnemen. Initiatief bij de voorzitters
is hier het noodigst van alles. Het bestuur wordt in ieder geval uitgebreid en je hoort
nog even over Hellebrekers als eventueel 2e secretaris voor schrijfwerk en katholieke
aanhang. Aantal exemplaren ligablad is nu natuurlijk nog niet op te geven.
Voel je er niet iets voor Willink een steek toe te dienen over die bioscoop
tentoonstelling buiten de liga om (zijn naam in een comité met de magnaat Wilton),
ik deed het al terloops.
Ik heb de voornaamste bestuursleden dus allen tactvol toegesproken in ieder geval
voor de eerstvolgende dagen energie en een plan opgepord.
De rest zal moeten blijken. Je zult er ook wel niet meer aan twijfelen, in practische
dingen, dat ‘de mensch’ voor zichzelf in kan staan en voor niemand anders in de
verste verte.
Hart.gr.
Bep.
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 28 september 1927
aant.
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aant.
aant.
aant.

28.IX-27
Beste Menno,
Ik hoop, dat je mij nu nog eens een persoonlijke raad wilt geven. De toestand in
de liga is op 't oogenblik zoo: van Duyn wist gister, toen ik hem opbelde, niet, hoe
het met kaarten drukken zat, want hij had Zaterdagmorgen de drukker met prijsopgaaf
naar Alex de Jong (penningmeester) gestuurd, en daarna wist hij niets meer. Willink
en hij, die elkaar dagelijks spreken, (W. vertaalt teksten bij Loet C. Barnstijn) hadden
elkaar nog geen vindingen over de bioscoophuur meegedeeld, die Willinks chapiter
is. Ik belde W. dus ook op; die had wel alle mogelijke menschen opgebeld, maar
door de bioscoopbeurs waren de directeuren er niet. Dus ook daar nog geen zekerheid.
Van de voorzitter niets meer. Dit alles, nadat ik na de vergadering naar huis ging met
het idee dat althans die convocaties zouden uitgaan.
Het is natuurlijk waar, dat W. en v.D. als eerzame huisvaders het erg druk hebben
om een schamele bete broods etc., en de zaalhuur is hier werkelijk niet makkelijk,
maar ondertusschen is het bijna 1 Oct. en zij hebben klaarblijkelijk nog geen
premiérekoorts. Het komt er nu voor mij maar op neer, of ik eruit zal gaan vóór een
definitieve échec of niet?
Het is zoo ellendig, en ik die van te voren hoog opgaf over het slechte voorbeeld
van [onleesbaar], zit nu zelf in net zoo iets!!
Wat vind je? Het is in den regel natuurlijk onfatsoenlijk om ergens uit te loopen
vóór het definitief al of niet op pooten staat, maar je begrijpt toch ook, dat ik hier
zelfs nog geen tiende deel van de verantwoordelijkheid kan dragen. Ik gaf van Duyn
Vrijdagavond een kant en klare tekst voor convocatie op een papiertje in handen;
alleen datum en zaal nog in te vullen. En drie dagen later heeft nog niemand naar de
prijsopgaaf geïnformeerd.
Vanmiddag in den Haag wil van Eesteren me spreken, maar ik ben ook werkelijk
niet meer gerechtigd of in staat om hem de zaak nog aanlokkelijk voor te stellen. Ik
kan alleen zeggen, dat het eruit ziet als een verloren zaak en dat het misschien nog
een kansje heeft als hij er dictator in gaat spelen.
Ik had gisteravond willen probeeren of je in American was, maar Rika Hopper
was pas om twee uur uit. Laat me eens hooren wat je denkt, dat ik doen kan? Ben
eventueel tot kwart over elf opbelbaar in Hotel Boston Leidschekade.
Dan nog iets. Dank je voor je uitnoodiging, maar zooals ik al vreesde, moet ik
juist Zaterdag naar Brussel. Ik moet er een stuk zien en door allerlei omstandigheden
is er niets aan te verzetten. Het spijt me erg, juist met de triomfantelijke opening.
Maar nu zou ik het bovendien jammer vinden, als door mij de R'dammer de reclame
miste. Ik bel dus vanmorgen Kouwenaar op, om af te spreken dat jij of Dick erover
schrijven kunnen. Regel jij dat dus met Dick. Als je 't 's avonds schrijft, kan het
misschien tusschen half elf en half een getelefoneerd worden naar het ochtendblad.
Anders voor maandagavond. Je belt kruier Muyderman op om de copie te laten halen
waar je bent, en naar het kantoor te brengen. Het stuk komt dan onder ‘Amsterdam’.
Dit alles geldt natuurlijk alleen, als je er aan hecht, dat er in de R'dammer over
geschreven wordt. Anders hoef je 't voor mij niet op te knappen. De volgende keer
zal 't mij een feest zijn!
Dag, Bep
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Excuseer het schrift, ik heb net genachtwaakt over m'n recensie en ben nu in haast
voor de kruier!
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 25 april 1928
aant.
aant.

25-IV 28
Beste Menno,
Ik zal mijn best doen, maar ik ben erg uitgepraat in alle opzichten, zoodat ik heusch
niet weet waarover ik het hebben moet. Zou een bezoek aan de I.T.F. me inspireeren?
Ik vond het bepaald een teleurstelling dat jullie in gepaste concurrentie met de I. ??.
geen Lientje Deyers geetaleerd hadden Zaterdag. Nee, ik heb Zement nog niet gelezen,
de schrijver is niet meer heel jong, las ik.
Ik heb je Casimir-Cheopsparabel met luider stem aan mijn dankbare huisgenooten
voorgelezen.
Dag! Bep.
Ga naar Horowitz luisteren, als hij nog in A'dam komt! Soort muzikale Mosjoukine,
maar prachtig!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 28 juni 1928
aant.

28-VI-28
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je dissertatie! Ik denk, dat ik er vanavond al aan beginnen zal.
(En mijn ouders dus zal moeten voorbereiden op een uitstel van minstens een maand,
Otto terwille, van mijn examen.)
Ik wensch je vast heel veel succes voor Dinsdag. Hij ziet er keurig uit.
Hart. groeten Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Charlottenlund, 17 augustus 1928
aant.
aant.

Beste Menno,
Dit is de ‘Stad van de Torens’ en de zee. Allergezelligst en mooi. Denemarken is
ook: gezellig. Je kunt er fietsen. Ik spreek ook al heel aardig drie woorden (niet meer)
deensch, al zeg ik het zelf, maar molto rallentando.
Op de terugreis blijf ik nog een paar dagen in Hamburg. Ik ben verrukt van Otto
omdat hij hoewel dissertatie zijnde, zoo kennelijk in je verzamelde werken der
toekomst thuishoort. Ik zou het anonym herkend hebben. Ook deed ik er...
levenswijsheid over De Tijd etc. in op. In ernst.
Hoe bedrijf je je vacantie wel? En is er een benoeming? Laat me eens wat hooren,
wil je.
Hart. groeten,
je Bep
p/a Nyemann
Sommervej 6
Charlottenlund
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Eibergen, 19 augustus 1928
aant.
aant.

Eibergen, 19 Aug. 1928
Beste Bep.
Je briefkaart kwam me eraan herinneren, dat ik wist, dat je in den zomer naar de
Denen zou gaan; ik had juist bij Dick geïnformeerd, waar je op dit oogenblik was.
En aangezien je vraagt, iets te laten hooren, overwin ik de zomersche luiheid, die
alles tot een mondeling relaas wil opsparen, en schrijf, onmiddellijk. Ik ben van
nature niet lui, maar wel geneigd, brieven te laten loopen, als daarachter een prettig
weerzien in het vooruitzicht is. Bovendien ben ik eenige dagen hard aan het schrijven,
en dat kan voor jou, die eveneens de waarheid van het ‘vak’ kent, een teken zijn, hoe
zeer ik je briefkaart op prijs heb gesteld. Je sleurt me n.l. zoo maar uit het bijna
beeindigde hoofdstuk I van een boek, waaraan ik werk. Het ging eenige keeren achter
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elkaar zoo verdacht ‘gesmeerd’, dat ik bang word voor mezelf en bijna geen brief
durf schrijven, uit vrees, dat pleizieriger te gaan vinden. Het bewuste boek moet
heeten Het Carnaval der Burgers; en omdat ik binnenkort voor de klas verschijn,
haast ik me met een voorloopig begin, waar ik na het prepareeren van lesjes en nazien
van strafwerk eenig houvast aan heb.
Ik ga n.l. tijdelijk lesgeven aan de 4e H.B.S. 5 j-cursus aan de Jozef Israëlskade
45, Amsterdam. Een betrekking van 25 uur, Nederl. en Geschied., met groote klassen,
waar ik dus wel wat energie in mag steken, om niet te vergaan. Er zijn enkele
lichtpunten: het is een erkend goede school, met een zeer sympathieke directeur,
zekere A. Verschuur. Ook niet onvriendelijk is, dat ik zwaar verdien. Maar met dat
al is het een vreemd perspectief. Ik begin 6 Sept., blijf voorloopig in de Den Texstr.
wonen. - Je weet toch zeker, dat Dick in Baarn is benoemd aan het Lyceum? A.s.
Dinsdag ga ik voor een paar dagen met allerlei wonderlijke populaire boekjes naar
Zutfen, waar we dan gezamenlijk een soort plan de campagne zullen opmaken.
De vacantie heb ik geheel in Eibergen zoekgebracht; tennissen is de hoofdbezigheid,
als de inspiratie afwezig is. Ik verheug me bepaald over het succes van Otto III in
jouw handen, omdat me daaruit tenminste blijkt, dat een werkelijk belangrijke en
interessante figuur niet totaal in de wetenschap gestikt is. Ik voel me minder
wetenschapsman dan ooit, nu ik ontslagen ben van de verplichting, om een fantastisch
onderwerp met alle geweld historisch aannemelijk te maken. Voor de Stem heb ik
nu Otto nog eens zuiver on-wetenschappelijk behandeld, onder het motto van Novalis:
‘Nur solche Geschichte kann Geschichte sein, die man zugleich als Fabel erzählen
könnte’. Het speet me alleen, dat ik, om er niet heelemaal Delteil-historie van te
maken, genoodzaakt was, een paar ‘ware’ feiten mee te deelen.
Heb je een invitatie om mee te werken aan Erts 1929 ontvangen? Cinema Militans
schijnt nu ook werkelijk binnen zeer afzienbaren tijd te zullen verschijnen.
Heel veel succes met de drie woorden Dansk. ‘Køb Danske Varer’! En spoedig
tot ziens, na schooltijd! Hart. gr.
je Menno
N.B. De titel ‘mejuffrouw’ kan ik op het adres alleen bij benadering in het Deensch
vertalen!
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Londen, 4 september 1928
aant.
aant.

Beste Menno,
Een massa goed nieuws kreeg ik van je op vreemde bodem: Roman!!, en ik
feliciteer je met het vele goeds van je baantje, en wensch je heel veel succes met de
eerste ‘schooldagen’.
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Dit is al het tweede eiland in vier weken. Ik ben hier nog een paar dagen met
‘thuis’. Ik heb nog nooit zo'n internationale vacantie gehad.
H.gr. je Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
[1929]
aant.
aant.

L.B.
Zelden heb ik een brief ontvangen, die me zooveel ‘goed deed’ als de jouwe over
M. en M., de twee symbolische meisjes. In het algemeen ondervindt de z.g.
consequente pessimist, die ik tracht te zijn, zoo weinig werkelijke interesse, dat de
met volle maat toegemeten portie hem ook extra treft. De meeste menschen vinden
het pessimisme iets, ‘waar men aan lijdt’, waar je dus overheen dient te komen. Dient:
waarom, wordt zelden vermeld, door Coster ook niet. Voor mij is pessimisme geen
zwartgalligheid, maar alleen een fundamenteel onverticaal ingestelde levensleer.
Vermoedelijk zul jij wel één van de weinigen zijn, die het Carnaval der Burgers als
poging zal waardeeren. Laat ik je oprecht zeggen, dat dit mij werkelijk een prikkel
is, om het af te maken. Immers het pessimisme vindt ook het schrijven van minder
belang (zijnde deels Marthafunctie) dan de lieden der poésie pure, zoodat soms de
staking verleidelijk is.
Merkwaardig vind ik je beschouwing over de filmzaligheid, die overigens zeker
geen vrouwelijk privilege is, maar die ik b.v. even goed bezit. Mij dunkt ieder mensch,
zelfs de meest losgeslagene. Het verschil met de produceerende lieden is alleen, dat
het bij ons alleen dient, om steeds weer betwijfeld te worden, nadat het een oogenblik
zijn kracht liet gelden. Natuurlijk: één bepaald gevoel op één bepaalde dag weegt
tegen alles op. Maar ook niet. Dit te verstaan is niet een Hegelarij, maar het eenige,
dat ons redden kan.
Ik ontdek steeds meer, dat wij zooveel op elkaar lijken en zooveel reacties gemeen
hebben, dat we elkaar niet verbazen. Soms vind ik deze overeenkomst bepaald
angstwekkend, omdat je een vrouw bent. Vrouwen interesseeren je gewoonlijk niet
door helderheid en overeenkomst. Merkwaardig.
Ik zal Laforgue lezen, zoodra ik weer in Eibergen ben.
Zaterdag is er een aardig programma. Ik verspil nu mijn tijd met geestdrift aan het
tijdschrift. Tot zaterdag!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
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[Amsterdam], 8 maart 1929
aant.
aant.

8. III. '29
LB
Heel veel dank voor je uitvoerige en nu enorm duidelijke inlichtingen! Ik kon je
niet eerder schrijven, omdat ik voortdurend in de weer was met de Filmliga. Gisteren
in Eindhoven, waar de Coquille schandaal verwekte bij den aanhang van meneer
pastoor, zoodat we nu wel gauw op den index zullen komen. Ik heb er bij voorbaat
al vrede mee. Overigens een zonderling amerikaansch milieu daar bij Philips. Niets
is zonder Philips, ook de menschen zijn gemerkt met Philips.
Ik schreef aan prof. Methorst in vrij vage termen; liet iets los over mijn (publieke)
leven tot op deze dag, maar verviel niet in al te veel bijzonderheden. Natuurlijk weet
ik niet, of ik te veel of te weinig schreef; dat zal het resultaat, mocht er van de heele
zaak iets komen, uitwijzen. In ieder geval stel ik je voorspraak in zulke penibele
aangelegenheden als baantjes voor een niet erg sociaal mensch hogelijk op prijs!
Over het verloop van onze discussie in ‘Winkels’ geneer ik me. Ik had een onjuist
uitgangspunt gekozen en kon daardoor geen juiste dingen zeggen. Maar vermoedelijk
zul je dat wel begrepen hebben. Trouwens, ik kan helaas in deze materie niet objectief
spreken. Het is alles pleidooi.
Morgen moet ik ... een kindervoorstelling met films inleiden in den Haag, voor
H.B.S. leerlingen, hoogere klassen. Benieuwd, of dat experiment zal opgaan.
Ik zou graag eens komen logeeren, maar heb, buiten de Ligatijden om, nooit rust
voor dat boek van me af is. Daarna, hoop ik, wel weer!
Veel hart. gr.
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
7 oktober 1929
aant.
aant.

7-X-29
Lieve Menno,
Ik heb het Carnaval uit en vind het prachtig. Ik weet maar twee schrijvers, die me
zoo ter harte gaan, Thomas Mann en Drieu la Rochelle, bien étonnés. Dat is natuurlijk
geen vergelijking, die ik je opdring, maar mijn reactie, ik geloof om deze
eigenschappen: rücksichtlos persoonlijk en tegelijk gesloten, en verslingerd aan
‘oprechtheid’ en toch hautain.
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Het is een aangrijpende lectuur, dat zul je je wel kunnen voorstellen. Het is zoo
compleet.
Wanneer heb je een avond vrij; schrijf je dat even? Kom je vroeg? Eten, als je
wilt?
je Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Eibergen, 31 oktober 1929
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 31 Oct. '29
Lieve Bep,
Het is bepaald griezelig, om naar een adres te schrijven, dat volkomen los in de
lucht hangt, en nog wel in de Londensche fog! Maar ik zal het nu toch maar wagen,
in de hoop, dat je er veilig en wel bent aangekomen. Ik had deze week herfstvacantie
en breng vandaag een laatste dag in Eibergen door. Van mijn vrije dagen maakte ik
gebruik om het Carnaval zijn laatste vorm te geven, iets, wat me volgens eigen
inzicht wel gelukt is. Aan de kinder- en liefde hoofdstukken werkte ik nog veel om,
en ik vind, dat ze in deze proporties beter zijn en meer in het geheel passen. Laat ik
er dadelijk bijvoegen, dat het op zichzelf zoo ellendig, vervelende omwerken me
veel gemakkelijker is gevallen door de omstandigheid, dat jij het boek in zijn geheel
had gelezen en het goed had gevonden. De uitspraken van Dick en Henny hadden
me werkelijk iets van mijn zelfvertrouwen ontroofd, zoodat ik het manuscript tijden
liet liggen. Nu heb ik er weer meer kijk op, en begrijp zelf weer, wat het goede ervan
is. Zaterdag en Zondag j.l. was ik in Baarn en we discussieerden natuurlijk een heelen
avond over het Carnaval. Resultaat was, dat ik mijn standpunt kon handhaven,
afgezien van enkele detailpunten, en mijn niet-aesthetisch credo kon blijven belijden.
Dick heeft nu intusschen het volledige manuscript thuis, zoodat hij zich ook een
oordeel over het geheel kan vormen. Om technische redenen zal hfdst I niet in
Nov.-Dec., maar in Jan.-Febr. 1930 verschijnen. De volgende week zal ik eens op
een uitgever uitgaan, eerst de Gemeenschap, en als die weigeren, misschien van
Dishoeck.
Het was prettig in Baarn, de besprekingen over het Carnaval brachten ons bij
elkaar. En in Eibergen troffen we nog prachtig herfstweer.
Het bericht van het Ligatheater stond nu ook in de bladen, zoodat we nu zullen
moeten aanpakken, om er realiteit van te maken. Welke inconsequentie drijft mij
toch tot dit ‘geestdriftig handelen’ voor de Liga? Het is een stuk leven geworden,
die Liga. Merkwaardig, en vreemd, dat ik je nu bij de voorstellingen niet zal zien.
Laat eens gauw iets van je insulaire positie hooren. B.v. hoe je er in slaagt, den
cultuur van je af te zetten. Daaraan geloof ik n.l. niet.
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Eén van de hoofdstukken van mijn nieuwe boek zal heeten: ‘Gemeenschap met
Greta Garbo’.
Heel veel hart. gr.!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 11 november 1929
aant.
aant.
aant.
aant.

R'dam, 11 Nov. '29
Lieve Bep,
Ik ken waarschijnlijk het eigenaardige ambivalente (vergeef het weer ‘duitsche’
woord) gevoel, dat je in den vreemde hebt. Heimwee is eigenlijk geen juist woord,
maar het is prettig, iets uit je oude omgeving te hooren, dat is in dat geval zeker. Nu, eerst het oranje boekje. Ik vergat niet, er over te schrijven, omdat ik het niet de
moeite waard vond, maar omdat ik het vanzelfsprekend vond, dat ik het mooi vond.
Er zijn van die media (boeken of iets anders), die als het ware maar tusschen je in
behoeven te liggen, om al glashelder te zijn. Zoo was het ook met dit. Ik wil het (als
boekenfetichist) dolgraag houden! Er staan phaenomenale stukjes in! Ik citeer niet,
je weet uit jezelf, welke ik heb bewonderd. Weet je verder niets van de schrijfster
af?
Ik denk deze week met het Carnaval naar de Gemeenschap te gaan. (Wel een
zonderlinge zin eigenlijk, maar gelukkig is het maar de uitgeverij.) Van het
kinderhoofdstuk veranderde ik het geheele slot, met behoud natuurlijk van datgene,
wat jij er mooi in vond (van dat kind in bed). Ik werkte dat beter en concreter uit en
het is zoo m.i. werkelijk meer geslaagd nog. Het hoofdstuk van de liefde was en is
het minst gebleven, hoewel ik het op ongeveer tien plaatsen heb kunnen omwerken.
Het is nu wel meer naar mijn zin, maar toch begint het pas eigenlijk na Chartres. Dick is nu bezig het manuscript door te werken; hij heeft me beloofd, me er na
volledige lezing over te zullen schrijven.
Zaterdag was ik in Amsterdam voor de opening van het Liga-theater. Een mooi
begin was het; de eerste voorstellingen voor het gewone publiek waren zelfs
uitverkocht. We flaneerden als echte filmboeren bij de kassa heen en weer en
glunderden, toen er een enorme queue tot op de Leidsche straat stond. We hebben
nu twee programmajuffrouwen die de nieuwe Filmliga venten en een pracht van een
portier, met een pet, waar nog ‘Citybioscoop’ op staat! Het was een mooi programma:
Jeanne d'Arc, Jardin du Luxembourg van Franken en Heien (heel goed!) van Joris.
Drong het tot je door, dat de onverlaten van de keuringscommissie Jeanne d'Arc
eerst afgekeurd hebben? Het is geen grap, maar bij de herkeuring is het gelukkig
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beter gegaan, nadat... Brugmans Sr. als adviseur was geraadpleegd. Aan de N.R.Ct.
is een scherp conflict met den Bioscoopbond uitgebroken, die niet meer wil
adverteeren, omdat het een Ligablad is geworden! Wie had dat ooit gedacht?
Je ziet, de film geeft me heel veel gelegenheid, om burger te zijn zonder
achterdocht. Het was buitengewoon prettig, zaterdagavond op te gaan in uitverkocht
frontbalcon en ‘Nog maar 5 Stalles!!’
Er heeft zich een leerling bij mij aangemeld, die het leven niet meer aankon. Ik
voed hem nu met leugenachtige theorie, en dat gaat me ook wel af.
Zoo, nu weer eenige dictees corrigeeren. Ik schrijf zoo tusschen eerste en tweede
klasse door, dus je let maar niet op de qualiteiten van het handschrift!
Erts moet binnen tien dagen uit zijn, geef je adres aan Strengholt op voor een
exemplaar.
Tot een volgende maal. Dag! je
Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 20 november 1929
aant.
aant.

Rotterdam, 20 - XI - '29
Lieve Bep
Zoo dadelijk moet ik op den trein naar Enschedé om daar te ‘lezen’, met, naar ik
juist per telefoon hoor, films, die weer grootendeels omgegooid zijn. Prettig
vooruitzicht! Maar ik wil je toch gauw even bedanken voor je prettige brief, waaruit
ik opmaak, dat het je goed gaat, zooals je ‘programma’ het vroeg. Ik durf nu zelfs
een journalistieke vriendendienst van je te vragen en wel: 1. laat vooral Meisel een
artikel schrijven voor Filmliga, wat het ook is, Kant of Hegel, we nemen het alleen
al voor den naam op; we smachten naar buitenlandsche artikelen, en 2. wil je zelf
een stuk schrijven, een impressie of anderszins over de Filmsociety? We weten daar
niets van; dus ook graag met eenige feiten. Maar hoe persoonlijker hoe beter. Mag
ik op je rekenen? - Het theater heeft Jeanne d'Arc geprolongeerd en zal ten tweede
male prolongeeren deze week! Bepaald een moorddadig succes!
Ik leef stillekens voort, behalve dan in tijden van Liga-drukte, en peins over mijn
nieuwe boek. Het gekke is, dat ik er nog geen vorm voor heb, maar dat allerlei
fragmenten (b.v. dat over Greta Garbo) al klaar in mijn hoofd liggen. Schrijvensrijp
is het geheel nog niet, maar dat zal wel komen. Wat zonderling is toch het onhandige
ontstaan van zoo'n geschrift. Maar het geeft eenige vreugde, zelfs toen ik gisteren
op een ‘ouderavond’ allerlei carnavalsgezichten voor me kreeg; heel gek, al die
kinderhoofden in slechte folio-uitgaven van oude hoofden plotseling voor je te zien.
Het was interessant. (Tusschen haakjes, de jongen van het [tersluiks] gelezen Carnaval
maakt het momenteel weer goed. Zoo zal de werking van het boek trouwens op de
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meeste lezers zijn: voorbijgaand. Als het werkt. Ik heb nog geen beslissing van de
Gemeenschap.)
Joris' nieuwe film gaat over de Zuiderzee. Ga ik te onduidelijk schrijven?
Waarschuw me dan voortdurend!
Potemkin vond ik ook een tweede maal geweldig! Dag! Ik ga naar het Oosten.
Schrijf je wat voor ons?
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 25 maart 1930
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 25 Maart '30
na 1 April: 's Gravendijkwal 142b
Lieve Bep
Het is onwaarschijnlijk lang geleden, dat je iets van mij hoorde (trouwens, ook
omgekeerd!). Je hebt van die tijden, dat alles gezapig in je ronddraait, zonder dat iets
naar buiten komt, dat op uiting lijkt. Zoo'n periode heb ik achter den rug: in de
‘practijk’ verschrikkelijk druk (ik ben gewoon colporteur in filmlezingen geweest)
en in de hersens veel stilte; het Carnaval afgeschud, een nieuw ding, dat nog niet
heelemaal klaar is, geleidelijk opborrelend; door Hannie's tijdelijke afwezigheid in
Parijs weinig genoodzaakt tot plaatsbepaling van gedachten; kortom, ik heb geestelijk
ietwat gerentenierd, ook al heeft de buitenwereld juist in deze maanden erg veel
vellen druks van me moeten slikken. Ik heb vaak aan jou en je ‘filmromance’ gedacht,
maar zonder de ware schrijf-energie. Hoe gaat het nu met jou? Kom je tegen Paschen
weer terug?
Het Carnaval is gezet en gecorrigeerd, verschijnt in April. Je krijgt natuurlijk
dadelijk een exemplaar, als je me schrijft, waar ik het heen moet sturen. Mijn nieuwe
geesteskind zal nu, heb ik uitgemaakt, heeten ‘Reizen met Octavianus’. Deze laatste
is een mystieke compagnon, die plotseling kwam opduiken en nu langzamerhand
een plaats heeft gekregen in het oorspronkelijk erg verwarde schema. Het is de latere
keizer Augustus, maar daarmee heeft hij niet veel te maken.
Ik reis waarschijnlijk in April naar je geliefde Kopenhagen, om er een lezing te
houden voor de Forsøgsscenen. Het zal in het Duitsch moeten geschieden en over
de nederlandsche filmkunst gaan; maar de nederlandsche films, die ik meeneem,
zullen de grammaticale zonden wel goedmaken, hoop ik. Heb je nog bijzondere
wenken voor Kopenhagen? Ik houd me aanbevolen!
Met de film gaat het hier nog behoorlijk. O ja, dat moest ik doen: wil je me inlichten
over de engelsche avantgardefilms, die je gezien hebt en zoo mogelijk over derzelven
verkoopsadressen? Wij wilden n.l. als laatste programma eenige engelsche films
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demonstreeren. Scholte praat er altijd over, alsof ze vaste grootheden zijn; ik vind
ze nog altijd mythisch, maar hoop toch zeer op je inlichtingen. Naar Greed visschen
we nog voortdurend, ik ben zeer benieuwd na je uitstekend en bijna-de-film-oproepend
artikel over Stroheim.
Helaas moet ik eind deze maand weer verhuizen! Het beviel me hier best, maar
de menschen gaan weg, en ik dwaal maar zoolang met hen mee.
Laat je eens iets hooren? Ik ben verlangend, iets over je leven te weten.
Dag! Schrijf gauw eens
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Amsterdam, 1 juni 1930
aant.
aant.

Amsterdam, 1 Juni 1930
Lieve Bep,
Dat ik zoo lang met antwoorden wachtte, komt door mijn besluiteloosheid. Ik zou
het n.l. buitengewoon prettig gevonden hebben, de Pinksterdagen met je door Londen
te dwalen, maar er zijn twee omstandigheden, die me er van afhouden: 1) moet ik
a.s. Vrijdagavond een promotiediner meemaken, zoodat er al één vrije dag afgaat,
2) weet ik nog steeds niet, hoe ik mijn houding tegenover de dingen bepalen moet.
Vooral om 2, die door 1 eigenlijk gestut wordt, zou ik je willen voorstellen, het heele
plan tot begin Juli uit te stellen. Ik krijg 11 Juli vacantie en kan dan dadelijk
oversteken. Ik heb dan bovendien het gevoel, voor anderhalve maand totaal vrij te
zijn. Voel je er voor? Het zal werkelijk [prettig] zijn, nu ben ik te ‘zweverig’, te
‘ambivalent’. Dus: laten we dat voorloopig vast afspreken.
Ik zag ‘Huwelijksmarsch’ van Stroheim en was zeer onder den indruk van zijn
zeldzaam raar talent (genie?). Je hebt hem uitstekend gekarakteriseerd in je artikel
in Filmliga.
Tusschen haken: het uitstellen van Londen is geen gevolg van de afwezigheid van
welke romantische Duitsche ook! (Is trouwens nogal glad!) Het is louter, wat ik je
schreef: ‘ambivalentie’. Ik moet nog even op adem komen, om weer
volledig-met-belangstelling op de boot te stappen.
Ik zat zoo juist met Van Uytvanck voor Americain te praten. Hij is toch een
scherpzinnige vent, met, gelukkig, veel zelfironie. Gisteren ontmoette ik toevallig
Kelk hier, die n.b. zooiets als verloofd is, en werkelijk geheel en al, totaal, zonder
eenige terughouding, zonder gêne boersch gelukkig is en verschrikkelijk vrijt (in
Kempinski!) Zie je het eenigszins pijnlijke en toch heimelijk instemmende gezicht
van ondergeteekende daarbij? Instemmend n.l., omdat ik me van Kelk ook geen
andere manier van liefhebben zou kunnen voorstellen.
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Het Carnaval wordt werkelijk verkocht, en ik ontving een critiek van Van Leeuwen
in het Twentsch Dagblad, waardoor het debiet voor het oosten des lands ongetwijfeld
zal stijgen. Oom Nico daarentegen heeft me een woedende brief van zes kantjes
geschreven, met de vriendelijke opmerking, dat er voor mij niet meer rest dan
‘prostituee of perversiteit’! Hoe kan iemand dat in godsnaam uit het boek afleiden!
Er staat blijkbaar meer in, dan ik zelf weet.
Schrijf je me even, of je voor deze wijziging van plan voelt?
Dag! Alle goeds onder den rook van Daventry, waarnaar ik inmiddels luister!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 4 juni 1930
aant.
aant.

Rotterdam, 4 Juni 1930
Lieve Bep
Neen, met ‘voorloopig vast’ bedoelde ik zeer positief: vast. Het voorbehoud diende
alleen voor noodlotsinmenging. Ik zal n.l., dat weet ik zeker, als ik tegenover een
zee van vrije tijd sta, veel minder gedeprimeerd zijn dan nu. Ik was de vorige week
werkelijk psychisch onlekker, zooals een ieder dat kan overkomen (contrast:
weer-leven, school-natuur, alles heel gewoon, maar niet minder acuut soms!); nu
begin ik, in het vooruitzicht van de vacantie, weer op te halen.
Maar nog één ding over het komen in Juli; schrijf me eerlijk, als je die laatste
dagen in Londen liever geen gasten hebt, want je weet, dat ik het zal begrijpen, zooals
jij deze ambivalente bui van mij hebt begrepen. Anders reken ik er van nu af vast
op; we kunnen dan misschien samen terug vliegen.
Heb ik niet over de dame van Kelk geschreven? Zij heeft ook geen bijzondere
indruk op me gemaakt, donker, eenigszins Woodbrook-achtig, maar dit weer
vergoedend door ongegêneerd temperament zonder religieuze remmen. Dit onduidelijk
beeld zal je misschien nog niet al te veel zeggen, maar ik heb haar niet al te goed
bekeken. Zij is een zuster van de beeldhouwer van Hall.
Voor filmaangelegenheden is mijn ‘bureau’ steeds geopend, maar voor adressen
van foto's kun je beter dadelijk bij De Uitkijk belanden, die [zakelijk] meer relaties
op dat gebied heeft dan ik. Denk er aan, niet al te veel over Man Ray schrijven, da's
van [maàn]! Ik heb n.l. de absolute film ingepikt, zal daar dezer dagen eens aan
beginnen, om in den zomer mijn handen vrij te hebben voor Octavianus.
De reden, dat ik nu niet meer ‘omsla’, is in de eerste plaats, dat ik nog meer zin
heb, om in Juli te gaan. Verder (maar dat ware weer te annuleeren) heb ik de
verlangende ouders inmiddels beloofd in Eibergen te komen; laat ik dat nu maar
doen, dan weer een paar werkweken, en vervolgens de vrijheid (ik voel de beteekenis
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van dat woord, sedert ik in een vak ben, op bijna verlichte wijze! Dat komt van een
baantje).
Dus: vast in Juli, behalve als jij... zie boven! Dag!
je Menno
Ik heb juist een boek van Hesse gelezen, Narziss und Goldmund (voor het Cr. Bull.).
Dat is vreeselijk, ik had nog nooit iets van hem onder oogen gehad. Zoo strooperig
duitsch, dat je er wee van wordt.
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Londen, 1 juli 1930
aant.
aant.

29 Belsize Road
[N.W.] 6
I.VII:30.
Lieve Menno,
Dat begint er plezierig reëel uit te zien. Bestaan er geen 8-daagsche retours? 19
Juli (eventueel 20) zou voor mij ook een geschikte datum zijn om terug te reizen. Ik
hoop dat je de dagboot van Zaterdag kunt hebben; dat is een prettig moment om aan
te komen. Het is een moeilijk perron om iemand af te halen, omdat er geen nauwe
uitgang is; blijf je dus, als je me niet dadelijk ziet, even ter plaatse wachten tot ik je
oppik? Die tuinkamer hier is vrij voor je.
Helaas ken ik hier niemand met een radio, en het is een Zondag zodat we het niet
in een winkel kunnen probeeren. Maar als je wilt zal ik mijn tante (een van de weinige
holl. radiobezitters die ik ken) opdragen om met potlood en papier naast de
loudspeaker te gaan zitten en me dan per brief de indrukken van een onbevangen
luistervink mee te deelen - b.v. of ze meteen haar boekwinkel opgebeld heeft.
Je zult de Amerikaansche Mickey zien, van wie ik vandaag tot mijn vreugde bericht
kreeg dat ze overmorgen terugkomt. Als je wilt tenminste; als je geen zin hebt in
‘vreemden’, zeg je het natuurlijk wel. (Afscheidsvisites maak ik natuurlijk voordat
je komt.)
Vanavond verwacht ik mijn ouders en broertje voor drie dagen. Dag! So long,
je Bep
Maken je eindexamenleerlingen goede figuren?
Wil je als je hier bent één uur aan me opofferen om me met dat filmboekje te
helpen? Ik ben diep wanhopig, weet absoluut niet hoe ik aan foto's moet komen.
Origineel: particuliere collectie
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Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 3 juli 1930
aant.

Rotterdam, 3 Juli 1930
Lieve Bep
Vanmiddag schafte ik mij, al met het perspectief van de vacantie, een retour Londen
aan. Het is een z.g. vijftiendaagsch retour, waarop ik pas 7 dagen na dag van afreis
weer kan vertrekken. De risico voor jou is dus deze, dat je me niet eerder dan Zaterdag
19 Juli kunt kwijtraken! Ik heb het nu zoo ingericht, dat ik met de dagboot kan gaan,
waarmee ik dus 19.10 in Harwich, 21.15 in Londen ben. Natuurlijk blijf ik bij den
uitgang ter plaatse, tot ik je gezien heb. Verplichting van het retour is, om ook per
Vlissinger dagboot weer terug te reizen; daartegen heb je zeker geen bezwaar?
Ik ben zeer verlangend kennis te maken met een Amerikaansche, die - zei je dat
niet?- vijf en vijftig intelligente liefdesreacties heeft beschreven. Je moet je alleen
voorbereiden, bij eventueele kennismakingen, dat ik Engelsch spreek als een smid.
Verder: ik weet ongeveer niets van Londen en zal geen tijd hebben, er vooraf
‘studie van te maken’. In dit opzicht ga ik dus op jouw raadgevingen vertrouwen.
Natuurlijk zal ik je heel graag met het filmboekje helpen. Maar schrijf Mannus
Franken eens, in de Uitkijk, die kan je ook aan foto's zeker helpen!
Dus: tot Zaterdag 12 Juli, 21.15!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos (Voorburg)
Eibergen, 14 augustus 1930
aant.
aant.

Eibergen, 14 Aug '30
L.B.
Het moet een vergissing van Pelster zijn, want ik heb alleen met hem afgesproken,
dat hij Vrijdag voor mij stukjes film zou knippen, die hij mij zou opzenden! Ik ben
dus niet in den Haag, maar in het verregende Eibergen. Het spijt me erg, dat ik toch
niet kan komen koffiedrinken, maar die excursie is helaas te romantisch.
Ondanks het deprimeerende weer schiet ik werkelijk op, ben nu midden in het
tweede hoofdstuk, onder een doode appelboom, aangeland. Als gewoonlijk kan ik
zelf weer absoluut niet beoordeelen, wat het eigenlijk wordt. Alleen; ik schrijf met
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vuur, en dat is een genoegen voor mezelf. Toch heb ik nog altijd het gevoel, dat ik
liever niets doe.
Ik las juist In Memoriam van v. Oudshoorn; het is m.i. niet slecht, alleen het eind
is zoo idioot infantiel, dat je het boek daarom alleen al zou moeten lezen.
Onbegrijpelijk, dat hij daarmee zelf tevreden is geweest.
Ondanks dit misverstand: spoedig tot ziens op de flat!
Hoe gaat het met het werk?
Dag!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Parijs, 20 oktober 1930
aant.
aant.

Lieve Menno,
Ik ben bezig me te laten heroveren door Parijs; het is op het oogenblik prachtig
met herfstkleuren en lenteweer. Verder doe ik niets; wel heb ik al eenige vage
pogingen aangewend om Sous les Toits de Paris te zien te krijgen, en ik hoop dat
die nog results zullen hebben.
Veel hartelijke groeten
je Bep
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
7 november 1930
aant.
aant.

7-XI-'30
Lieve Menno,
Nee, je kunt nog wel een beetje doorgroeien tot vlak na de kerstvakantie vóór je
je rok laat uitleggen. Ikzelf kom wel eerder klaar, maar [onleesbaar], het drukken
e.d. zal niet meer voor Kerstmis kunnen. (Tusschen haakjes, raad je Clausen aan; is
hij goedkoop?) Ik ben net tien dagen ziek geweest en breng nog gedeelten van de
dag in bed door, en daardoor achterop geraakt. Kom je me niet eens opzoeken? Doe
het maar: ik zal me volgende week misschien nog een beetje rustig houden en het
dan erg apprecieeren.
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Nu je al zoover bent met ‘Octavianus’, vertel je er nu al eens iets meer van? Ik
word erg nieuwsgierig.
Over Do what you will van Huxley heb ik geschreven, niet over Brief Candle. Dat
was een eerdere bundel essay's, ook wel heel aardig, maar toch op den duur een beetje
teleurstellend. Hij gapte zoo van Gide, en ook kan ik het niet zetten dat zijn groote
romans romans à clef zijn. Ik weet een kostelijke anecdote over hem (waarom ben
ik zoo aan het roddelen?) - die de verdienste heeft waar gebeurd te zijn, want ik
hoorde hem van een vriendelijke oude dame zonder litterair venijn, die geen letter
van Huxley gelezen heeft maar hem als kind kende. Eens vond zijn familie hem
doodongelukkig, toen hij zeven jaar was. Wat is er, vroegen ze, en hij kreet: Aldous
moet later een groot dichter worden... en Aldous kan geen gedichten maken!
Ik heb een aardig romannetje van Morand over Amerika gelezen, Champions du
Monde; en La Fin de Chéri, een roman van Colette, wel heel subtiel en ‘captivant’.
Als je komen kunt, komt iedere tijd (of maaltijd) gelegen!
Dag, je Bep
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 21 november 1930
aant.
aant.
aant.
aant.

21-XI-'30
Lieve Menno,
Wel bedankt voor de kaart voor Zaterdag. Schrijf me als doorgefourneerd nog
eens even waar de Pompenburgsingel is? (Ik was eerst van plan de heele Zaterdag
in R'dam aan ‘visites’ te besteden, maar doe dat bij nader inzien niet.) Ik kan me
haast geen bioscoop voorstellen die niet op de Coolsingel zou zijn.
Er wordt voor Haagsche deelnemers voor een nachtbus terug gezorgd, een bof,
want ik moet Zondagmorgen weer in den Haag zijn. Tenzij het Souper me aantrekt
en dan fuif ik ook door tot de eerste trein (wat is het eigenlijk voor souper? Meneer
Tuszjinski biedt iets aan!!...) Ik weet zeker dat ik je gelijk nog iets vragen wou. Maar
wat??? O, ja, bestaat het blad Filmliga nog? Ik wacht nog altijd op het laatste nummer
van de vorige jaargang; is dat de schuld van Clausen of is het natuurlijk? Van de
nieuwe jaargang heb ik ook niets gemerkt.
Dag, groeten aan Truida,
je Bep
Wel charmant hè, Menschen am Sonntag?
Origineel: particuliere collectie
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Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 22 januari 1931
aant.
aant.
aant.

22-I-'31
Lieve Menno,
Ik zou Maandag graag willen, maar heb Filmliga. Voel je er iets voor om het laat
te maken en me om half of kwart voor tien in de ‘Twee Steden’ Buitenhof, komen
afhalen, in de restaurant ingang? Het laatste nummer kan ik laten loopen, en we
kunnen zien of we nog naar huis gaan of daar in een café blijven. (Maar dan jij als
mijn ‘gast’! Ik kan je niet te eten vragen omdat moeder uit de stad is etc.) Ik voel er
zelf heel veel voor om het zoo op Maandag te houden. Ik dank God dat je je naar het
buitenland hebt gericht! Zulke hollandsch zwaar op de handsche menschen als wij
tenslotte toch zijn, sterven als we ons niet aan het buitenlandsch avontuur overgeven.
Tot Maandag; in vliegende haast,
je Bep
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 16 maart 1931
aant.
aant.

Rotterdam, 16 Maart '31
Lieve Bep
Heel veel dank voor je telegram! Ik heb het erg gewaardeerd en voelde me er zeer
door gesterkt!
Inmiddels was ik in Eibergen en ik moet zeggen, dat ik optimistischer ben dan
Vrijdag. Nu ik eenmaal het standpunt heb ingenomen, dat ik je trachtte te verklaren,
ben ik werkelijk niet zoo ongerust meer, aangezien Gerda werkelijk erg sympathiek
op mijn toch voor haar nogal extravagante gedachtensprongen heeft gereageerd.
Misschien kan ik, juist nu ik ‘dupe’ ben, en met dat besef vertrouwd, van deze
combinatie iets maken. Zonder voorspellingen: ik waag het in ieder geval!
Het heeft me veel goed gedaan, alles met je te bepraten. Spoedig tot ziens hoop
ik.
hgr. je Menno
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Bitte wenden!
Graag gauw berichten over de promotie! Opdat ik mijn functie waardig kan vervullen.
En speciale groeten aan je familie!
M
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
3 april 1931
aant.

3-IV-'31
Lieve Menno,
Moeder is vanmiddag gestorven. De eerste dagen zag het er nog tamelijk gunstig
uit, maar het heeft te lang geduurd voor haar weerstand.
Dag, je Bep.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 4 april 1931
aant.
aant.

R'dam, 4.IV.'31
Lieve Bep
Het bericht van de dood van je moeder heeft me erg getroffen. Ik kende haar
weliswaar oppervlakkig, maar ik wist toch genoeg van haar, om te begrijpen, hoeveel
je in haar verliest. Jullie huis was zoo langzamerhand voor mij al een symbool
geworden van iets onbeschrijflijk prettigs, helders; je moeder was me buitengewoon
sympathiek, ik voelde, dat ze vanzelf dingen begreep, zonder dat er over gepraat
werd.
Schrijf me vooral, als ik iets voor je kan doen. Ik heb vacantie, ben heelemaal tot
je beschikking. Doe het, schrijf even, als je me voor iets gebruiken kunt. Ik zit zelf,
na dat afscheid, zoo boordevol met ellendige dingen, dat ik je extra graag zou willen
helpen.
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Misschien wil je ook via dit briefje mijn hartelijke deelneming aan je vader en
Bob overbrengen. Ik ken hen te weinig, om hen persoonlijk te schrijven, en toch al
weer te goed, om een beleefdheidsformule te sturen. Zij zullen dit wel begrijpen.
Sterkte, hoor, en schrijf, als je me noodig hebt! Dag!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 12 april 1931
aant.
aant.

12-IV-'31
Lieve Menno,
Op je brief waarin je me vroeg of je me helpen kon, had ik willen antwoorden of
je me een beetje veel gezelschap wou houden, de eerste tijd. Ondertusschen heb jij
ook al weer een massa ellende doorgemaakt. Daarom schrijf ik je nu met een aarzeling.
Ik hoorde, dat je weer in Rotterdam was, maar als je er incognito bent, beschouw je
dit briefje voorloopig maar als ongeschreven.
Liefs
je Bep
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
[mei 1931]
aant.
aant.

Maandag
L.M.,
Ik heb het Enny maar gevraagd; het lag wel het meest voor de hand; hoewel het
me zelf verwonderd heeft te merken dat het ‘symbolische’ element in deze kwestie
me eigenlijk zoo na aan mijn hart lag. Maar ik voel me schuldig tegenover mijn oude
vriendin [Nida] dat ik je heb laten denken dat ik mijn ‘respect humain’ = mijn angst
voor een opzichtige jurk, tegenover haar zóó zwaar zou laten wegen; daarvoor is ze
me toch te lief. Maar vader was het met me eens dat het niet aardig was haar als
remplaçant te vragen. Dat ik haar in eerste instantie niet gevraagd heb, verwijt ik me
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niet, en zij mij ook niet, maar ik zou het mezelf juist daarom kwalijk nemen om haar
als ‘emergency’ te gebruiken. Met Enny is dat anders; die is er toch bij.
Wil je gelooven dat ik me maandenlang erop gespitst had om mevr. Van Embden-de
Ridder met Lidy's lippenstift te ergeren?
Dag! Je Bep
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 2 juli 1931
aant.
aant.

R'dam, 2 Juli 1931
Lieve Bep,
Graag kom ik Maandag eten; Truida is tot haar spijt beide dagen, die je voorstelde,
bezet, dus je moet het met mij alleen doen.
Ik heb nog eens nagedacht over je brief. Het is mogelijk, dat wij in de laatste jaren
te ‘gelijk’ zijn geworden; waaruit mijn vestinggracht positie dan weer te verklaren
is. Misschien is het zelfs goed, als wij elkaar tijdelijk niet volgen met onze reacties
(ik weet het niet, maar het zou kunnen zijn, dat wij daarna, opnieuw ‘ongelijk’
geworden, naar ‘gelijkheid’ op zoek zouden gaan!). Maar is het noodig, om deze
verhouding der dingen met een positieve verandering in doen en laten te accentueeren?
Ik voel die behoefte niet, integendeel, er is te veel voorrecht in een werkelijke
‘gelijkheid’, zelfs al ontbreekt daardoor soms spanning. Überhaupt voel ik me na die
ellendige geschiedenis in het voorjaar teruggetrokkener dan ooit, alleen maar geschikt
voor omgang zonder schokken (die te zijner tijd toch wel weer zullen opdagen).
Misschien maak ik daardoor een verstandelijke, te verstandelijk-beheerschte indruk;
maar het gevoel heeft me nu eenmaal wat erg veel kapitaal gekost. Ik hoop, dat je je
daardoor niet zult laten misleiden, want de vestinggracht staat ook met die ‘stille
meren’ in verbinding.
Dus tot Maandag? Veel hart. gr.
je Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 3 juli 1931
aant.
aant.
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aant.

3-VII-'31
Lieve Menno,
Ik antwoord je even per brief omdat ik Bouws ook gevraagd heb Maandag te
komen eten. (Hij zou het, geloof ik, met jou overleggen, maar ik heb wel erg graag
nog even bericht.)
Goed, laten we maar niets veranderen in de dagelijksche omgang. Dat vind ik ook.
Het zou ook zoo zwaar-op-de-hand zijn.
Je moest in Augustus een paar dagen komen logeeren! Mijn zitkamertje en
Remington zijn tot je beschikking. Dan Haag inspireert je toch zoo. En verder kunnen
we, als het mooi weer is, een beetje in zee drijven. Ik moet deze dingen op het
oogenblik vragen onder het voorbehoud van dat er zich ineens een kooper voor het
huis zou opdoen of iets dergelijks.)
Tot Maandag, groeten aan Truida,
je Bep.
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 27 juli 1931
aant.
aant.

Voorburg, 27-VII-'31
Lieve Menno,
Kun je me voor een fransche vriendin die door middel van een lezing die ze van
de winter in Oxford houdt over La psychologie de la Peinture moderne, Kopenhagen
bezoeken wil, het adres geven van die Samfund waar jij indertijd triomfen gevierd
hebt? Ik heb het toch goed dat die zich met kunst ueberhaupt, niet alleen met film,
bezighoudt?
Dank bij voorbaat!
Heeft Dr. du May al iets verloren? Of is het nog steeds de aesthetica die
zienderoogen aftakelt?
Ik hoor zeker nog wel of je komt logeeren, eventueel in gezelschap van de naar
wij hopen dan reeds ontsnorde dokter.
Hartelijke groeten, ook aan je familie,
je Bep.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
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Eibergen, 28 juli 1931
aant.
aant.

Eibergen, 28 Juli '31
Lieve Bep
De Forsøgsscenen zijn inderdaad een algemeene vereeniging, maar ik geloof toch
niet zoo algemeen, dat ook de ‘peinture’ er onder valt. Hoe het ook zij: het adres is
Olaf Rosenkrantz, Fredericiagade 10, Kopenhagen K., of: Sekretariat für Theaterund Filmkulture, Vimmelskaftet 42A., Kopenhagen K. Bij den eersten meneer kan
de persoon in quaestie mijn naam eventueel als introductie gebruiken; ik ken hem
persoonlijk.
Hoe was het in Parijs? En was je daarna nog op Gistoux? Ik denk er nog een paar
dagen heen te gaan. Schikt het jou, als ik tusschen 15 en 20 Aug. kom logeeren? Of
ik Dr. Dumay al meebreng, weet ik niet, want hij verkeert nog in foeteralen toestand.
Vandaag heb ik juist het Démasqué afgemaakt, en daarna moet ik even op adem
komen. Ik zit nu met verwondering het Carnaval in het Duitsch te lezen; het is goed
vertaald. Al die zaken breng ik wel mee, maar Dumay...?
Tot Vrijdag zit ik nog hier, daarna een weekje in Rotterdam of elders (maar mijn
adres is dan toch daar), en dan nog een paar dagen in Gistoux. Schrijf je me nog
even, of 15-20 Aug. je schikt?
Veel hart. gr., ook aan je vader
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Eibergen, 26 augustus 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 26 Aug. '31
Lieve Bep
Aber sowas! En ik had het niet eens gemerkt, dit schandelijke verzuim! Dat komt
van het slechte weer, als men geen frivole kledingstukken kan dragen! Hartelijk dank
voor de opzending. Als souvenir zal ik je in September wel iets degelijkers sturen
dan dit flanel.
De priktol heeft mij altijd geleerd, dat ‘men een week hond moet laten worden,
voor men een bedankbrief schrijft’ (Nolthenii Codex Hagensis Comitis: de viatorum
moribus); maar ik zal maar over dat gebruik heenstappen en je nu vast, nog onder
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den indruk van het teruggezonden flanel, en als het nog noodig zou zijn, mijn
dankbaarheid schriftelijk doen toekomen. He, wat een moeite, om te zeggen, dat ik
erg prettige herinneringen bewaar aan deze week in Voorburg.
Het mixtum compositum van niets-doen en praten bekomt me altijd uitstekend,
tenminste als ik niet het gevoel heb, dat ik eigenlijk uit beleefdheid veel zou moeten
doen en nog meer praten. - Tot mijn verdriet kon ik het raampje in den trein maar
voor ¼ naar beneden duwen, zelfs met behulp van mannelijke medereizigers; maar
desondanks heb je mijn afscheidsgroet toch wel kunnen waarnemen, geloof ik.
In Tiel viel de stemming erg mee; ik heb hun de figuur van Philip Quarles
voorgedragen, en toen zij zagen, dat zooiets litterair voorkwam en gepermitteerd
was, werden zij heel rustig. ‘Oom Nico’ heeft mij voorts bijna van de vlakte
gephilosopheerd.
Ik kreeg een alleraardigste brief van Jany Holst over het Démasqué. Een mij
vreemde en toch eigen mentaliteit.
Een soort vrees voor de eerste klap houdt mij nog van den roman af. Misschien
gaat het toch nog, deze week.
Bedank ook je vader nog eens hartelijk voor zijn onovertroffen gastheerschap. En
groet hem.
je Menno
Eet meer kreeft à f 0,75! Het is mij uitstekend bekomen!
Origineel:particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
29 oktober 1931
aant.
aant.

29-X-31
L. Menno,
Ideeënvlucht tusschen de kaas en de koffie: Als die Dr du May een oudere broer
van je wordt - wordt hij dat? - dan moet je hem maar niet te veel, uit natuurlijke
bescheidenheid, op zijn geestengaven beknibbelen. Het intellect is een van jou
menschelijkste eigenschappen nu eenmaal, dus als je je personage daar niet genoeg
van meegeeft, krijgt hij niet alleen in brillantheid, maar ook in menschelijke
eigenschappen te kort.
Als je de ge-légion d'honneurs-de en gepuntbaarde types kon zien die ik hier in
horribele werkkamers bezoek!!
H.gr.
je Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Voorburg, 12 november 1931
aant.
aant.

Donderdag
Lieve Menno,
Zooals je geloof ik al weet, heb ik je gisteravond via Bouws beloofd Dinsdag naar
R'dam te komen, terwijl ik al een invitatie van Eddy voor een boksmatch aangenomen
had; ik moet je dus alsnog verzoeken mij Dinsdag te verontschuldigen. Mocht je
geneigd zijn mij in dezen een toonbeeld van dubbelhartigheid te vinden, dan moet
ik erop wijzen dat lieden die zoveel Voorburgen gedronken hebben als jij gisteren,
wel eens vaker de dingen dubbel zien. Aan dat verwijt ontkom ik dus geheel en al,
en ware het slechts door de onmogelijkheid waarin, naar ik krachtig vermoed, de
beleedigde partij verkeert om de dingen onbeneveld te beoordeelen!
Ik hoop jullie gauw eens hier te zien. En succes Dinsdag.
Dag, je Bep.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 15 november 1931
aant.
aant.

Rotterdam, 15 Nov.'31
Lieve Bep
Jammer, dat je niet komt eten! Maar een box-match is inderdaad te prefereeren
boven een lezing in De Bijenkorf; en heimelijk ben ik een beetje blij, dat ik geen
intellectueele controle onder mijn gehoor zal hebben. Het lezingen houden an sich
is al iets beschamends, dus in dien toestand te worden bijgewoond is beschamender.
- De nevels van al die voorburgen hebben den naam Voorburg, mij om andere redenen
zoo dierbaar, helaas bezwalkt; want ik ben er naar van geweest en heb gezworen,
zelfs bij het verschijnen van een liefdesduif, niet meer onmatig te zullen zijn.
Overigens was het feestje heel gezellig. Bouws had vooraf Hertha in drie verschillende
toiletten geëtaleerd, hetgeen heel mooi.
Het kaartje uit Parijs sloeg heel goed op dr. Dumay. Ik heb inderdaad het plan,
hem intellectueel veel minder te ondervoeden dan Andreas, maar momenteel werk
ik niet aan hem. Ik werk überhaupt niet; wordt weer beziggehouden door de vraag;
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waarom al dit bevestigen in woorden? Maar dit is bij mij tot nu toe altijd tijdelijk
geweest. Ik kan het toch niet laten te formuleeren.
Ik wilde je ook nog iets schrijven over je stuk in Forum. (Heb je dat inmiddels
gekregen?) Ik heb het nu nauwkeurig overgelezen en ben tot de conclusie gekomen,
dat beide stukken hyper-intelligent zijn en juist die opmerkingen lanceeren, die
gelanceerd moesten worden. Vooral wat je over de verhouding Lawrence - Huxley
(Miriam!!) zegt, is uitstekend. Eén bezwaar: ik vind, dat je nog altijd iets te moeilijk
schrijft, te moeilijk ook voor intelligente lezers, die het gevoel krijgen, dat het nog
juist een nuance eenvoudiger zou kunnen. (Dit heeft dus niets met de ‘moeilijkheid’
van Volksuniversiteits-lezers te maken!) Toch komt het me voor, dat ook bij jou ‘het
intellect een menschelijke eigenschap is’, al zal het zich anders realiseeren dan bij
mij. Maar zoo'n stuk over Huxley is een noodzakelijke reactie van een persoonlijkheid
op een persoonlijkheid, een ontmoeting en allerminst een boekbesprekend essay.
Zul je veel schrijven voor Forum? Let wel: ik noodig je niet uit, om ‘over engelsche
boeken te schrijven’, want zulke invitaties zijn belachelijke bindingen, goed voor v.
Kranendonks e.d. Maar misschien mogen we je toch wel beschouwen als iemand,
die de Engelschen door heeft en qua talis engelsche boeken vaak zal kiezen.
Ik heb me (alweer voor Forum) door drie nederl. romans heengeslagen, te weten
Rembrandt, Amsterdam en De Druivenplukkers. Allemaal tegenvallers, voor mij, of
liever; de gemiddelde verwachtingen kwamen in geval 1 uit, werden in geval 2 en 3
nog beschaamd. Theun de Vries is een brave jongen, Maurits Dekker een vieze
Amsterdammer en Den Doolaard... enfin, zie één der Erst-jaargangen!
hartelijke groeten
je Menno
N.B. Zoo juist brengt Tine mij de critiek van Borel op Hampton Court. Volgens hem
‘leef ik op de grens van den waanzin’. Van Haaften wordt weer erg naar gevonden,
zoo cynisch, u weet wel.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Eibergen, 23 december 1931
aant.

Eibergen, 23 Dec. '31
Lieve Bep
Toevallig wilde ik juist telefonisch eens informeeren, wat er eigenlijk met je ‘los’
was (hoewel jij evengoed kon denken, dat er met mij iets ‘los’ was), toen Truida hier
het bericht bracht, dat je opgebeld had. Dus ziek geweest? Laten we in ieder geval
gauw een afspraak maken, na Nieuwjaar.
Ik ben naar Eibergen gegaan wegens geldgebrek (en filiale liefde, natuurlijk). Ben
zoowaar schrijvende aan Dr Dumay en bezig hem te ontsnorren, welk proces zich
misschien morgen zal hebben voltrokken. Ik doe alle moeite, hem intellectueeler te
maken dan Andreas Laan, maar ik geloof, dat romanhelden in laatste instantie toch
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altijd iets doms behouden. [Zij] zijn nu eenmaal geen vrije essay-argumenten. (Er is
in het essay toch wel voor mij iets ‘vrij's’, iets primairs).
Ik bracht een week-end bij de Bloems door, te Breukelen. Zeer gezellig en
‘verrijkend’ voor den geest. De Vecht stroomt er achter het huis, maar dat is een
opmerkelijk vieze rivier vol schillen.
Dag!
Hart. gr. van je Menno
Noot v.d. Redactie. Hoe staat het met H.Ed. medewerking aan het tijdschrift Forum?
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 5 januari 1932
aant.

R'dam, 5 Jan. '32
Lieve Bep
Hierbij gaan eenige versjes van v. Lier (die ik niet geschikt acht voor Forum, maar
wel aardig en eerlijk), die Eddy graag wilde hebben. Wil je ze aan hem doorsturen,
ik weet zijn adres niet.
Ik heb nog veel gedachten gewijd aan jullie ‘plannen’. Het komt mij ineens alles
zoo energiek voor, maar ik ben er in alle opzichten oprecht blij over. Elisabeth du
Perron klinkt heel goed!
Tot donderdag over een week dus!
hart. gr. je Menno
Wil je misschien ook nog aan E. doorgeven, dat Bouws voor woensdag 13 Jan., 's
avonds bij Zijlstra, een verdachte vergadering beraamt? Hij kan dan misschien weer
in Holland zijn; het is noodig, dat hij erbij is.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
27 januari 1932
aant.

27. I. '32
Lieve Bep
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De heer Andreas Laan laat je hartelijk dank zeggen voor het goede woord te zijnen
behoeve gesproken! Hoe graag had hij overigens het geld van de Goncourt-prijs
opgestreken!
Ik moet je even mijn bevinding meedeelen, dat je stuk werkelijk nu al den invloed
van Eddy verraadt! Precies als bij mij destijds, geloof ik. Het is b.v. veel losser
geschreven dan het an sich natuurlijk belangrijker stuk over Renier-Huxley. Deze
man schijnt een allerweldadigste werking uit te oefenen op Germanen, die een klein
duwtje noodig hebben om b.v. ‘meneer zoo en zoo’ te durven schrijven. Bovendien,
hij kweekt geen epigonen, omdat er toch ook weer een verschil bestaat, dat juist de
beloning van deze wisselwerking uitmaakt. - Hoe het ook zij, de aankondiging van
je huwelijk heeft al in de N.R.Ct. gestaan!
Van het front momenteel geen nader nieuws.
hart. gr.
je Menno
Is je vader weer heelemaal beter? Mijn groeten aan hem!
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Voorburg, 28 januari 1932
aant.
aant.
aant.
aant.

28-I-'32
Lieve Menno,
Het spijt me zoo voor Eddy, dat ik dit stuk nu juist zin voor zin bij elkaar letterlijk
gezwoegd heb omdat het op een bepaald uur af moest zijn. Gelukkig is het niet zoo
erg als het lijkt; het komt omdat jij me in de N.R.C. maar sporadisch leest (and a
good thing too); anders zou je weten dat ik de stijl van ‘meneer zoo en zoo’ al
aanwend sinds de tijd dat ik blijspelen van Louis de Bree, en, veel erger, van Saalborn,
besprak, en ‘romannetjes’. Ik kàn het niet op die onschuldige Eddy laten zitten dat
ik zijn stijl zou schrijven op mijn broodschrijverigste oogenblikken.
Hij en ik hebben trouwens, voor zoover we weten, nog altijd van elkaar verwijderde
neigingen op het gebied van de ‘Kunst’, maar we weten het niet zeker want het is
niet ons dagelijksch onderwerp van gesprek. Kun je je dat wel indenken, my dear?
Ik vergat je ook nog zijn boodschap over te brengen naar aanleiding van je hoop dat
hij mij zou aanporren voor Forum; wel aan dan, complimenten van Eddy, en dat hij
zich in het vervolg toch meer zal intereseeren voor de soep die ik kook of laat koken
(dit laatste is een mentale restrictie van mezelf), dan voor het nut dat er uit mij voor
Forum te trekken valt. (Dit is weer een ander soort trekken dan het trekken van
bouillon.)
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Ik moet je nog even een veelzeggende droom vertellen die ik vannacht had. Ik
logeerde bij kennissen die jij niet kent; we vertrokken allemaal plotseling voor een
avontuurlijke en prettige tocht, maar al mijn koffers lagen nog ongepakt en slordig
op het gazon voor het huis. Wie zorgt er voor de rommel? zei ik; en een stem
antwoordde: o, dat kan Bouws wel doen, en ik dacht, o ja natuurlijk, dat laten we
Bouws maar doen. - Arme secretaris van de redactie!
Vader heeft nog altijd een beetje griep, maar laat je toch groeten. Vandaag verwacht
ik Eddy weer terug.
Ik hoop op spoedig nieuws van het linkerfront.
groeten, ook aan Truida,
je Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 28 januari 1932
aant.

R'dam, 28 Jan. '32
Lieve Bep,
Ik wil mijn ‘aantijging’ dadelijk intrekken, hoewel ik niet overtuigd ben! Want
broodschrijverij behoeft volstrekt niet het minst verraderlijk te zijn. Maar misschien
was het wel een nonsensikale opmerking, en zeer te onpas ingezonden, aangezien ik
me levendig kan voorstellen, dat je jou en Eddy niet wilt laten ‘ins theoretische
[umbrengen]’. (en zeker niet in het litteraire). Maar dat was heusch in de laatste plaats
mijn bedoeling, nog minder om ‘nut’ van je te hebben voor een tijdschrift, al is het
dan ook het dierbare Forum, van welks secretaris je zoo suggestief droomt. Natuurlijk,
ik sta anders tegenover het soep koken, maar je moet je toch geen al te compromittante
voorstelling maken van mijn conversatie in gevallen, waar het object kunst niet ter
zake doet. Misschien breng ik het nog eens zoover, dat ook werkelijk volmondig
Eddy's belijdenis tot de soep kan nazeggen; nu gaat het nog stamelend. Maar de
wegen des Heeren zijn wonderlijk en vele; en zijn kostgangers, ook de rare, moeten
die maar op hun eigen manier bewandelen, tot ze de soep bereikt hebben.
Ik sta versteld over mijn late symboliek en eindig met nog eens mijn bewering in
de lucht te hangen. Dag! Groet ook Eddy vast en zelf h. gr. van je
Menno
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
30 januari 1932
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aant.
aant.

30-I-'32
Lieve Menno,
Je symboliek heeft me veel plezier gedaan. Ik geloof trouwens niet dat het Eddy's
bedoeling was dat jij geen nut van me mocht trekken - en trouwens, soep ook, wanneer
je komt logeeren, wat, hoop ik, vaak zal zijn en je misschien naar diverse rare
windstreken zal voeren.
Er is overigens juist een correspondentie tusschen hem en mij loopende over zijn
en mijn warme gevoelens voor je manier van schrijven (we voelen ons daarbij
aangenaam trotsch op ons onderscheidingsvermogen, en, let wel, dat alles zonder
aanzien van perroniaansche heilgeneeswijzen). Treed jij hier niet een beetje in de
voetsporen van Pudovkin - Grundlage der F. ist die M.; zou je anders de persoonlijke
‘zegswijze’ van de een met de journalistieke truc van een ander kunnen verwarren?
Ik denk dat je je in de niet-kunst-conversatie waarover je schrijft, best genoeg zult
kunnen compromitteeren om geen compromettante indruk te maken. Bovendien heb
ik al heel lang het gevoel dat de conversaties die de moeite van het houden waard
zijn, over kunst of andere dingen toch vooral een begeleidend gedruisch zijn
(contrapunt als je wilt!) van de eigenlijke conversatie die over en weer binnensmonds
gaat!
Wèl compromettant vind ik het dat je zoo nonchalant schrijft: als ik Eddy's
belijdenis tot de soep volmondig kan nazeggen. De combinatie van die twee begrippen
lijkt mij, hoewel subtiel, geheel in strijd met Madame Etignette.
Mij gevoelend alsof ik me op het punt van symboliek nu afdoende heb
gerevancheerd (‘j'aurai ma revanche, coquin.’ heet in het Vlaamsch: ‘ik zal mijne
herkansing hebben, nietdeuger!’ - authentiek naar een filmtekst.), verblijf ik,
je Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 19 februari 1932
aant.

R'dam, 19 Febr. '32
Lieve Bep
Hierbij stuur ik je twee stukken, eigenlijk voor Eddy bestemd, maar wegens zijn
ambulantie veiligheidshalve aan jou geadresseerd. Wil je ze aan hem doorgeven?
Het eene is een stuk van Greshoff, waarop hij graag spoedig antwoord wilde hebben,
omdat hij het eigenlijk voor Den gulden Winckel had geschreven, maar plaatsing in
Forum prefereert. Mijn meening is, dat hij dit ding beter naar D.G.W. kan zenden,
omdat we voor de volgende nummers al te veel copy hebben (waaronder een
uitmuntend stuk van Greshoff zelf over schilderkunst, terwijl dit m.i. minder is, wel
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aardig, maar niet zoo sterk). Laat Eddy me zoo spoedig mogelijk zijn oordeel laten
weten. Roelants heeft een doorslag. - Het andere stuk is afkomstig van mijn leerlinge
Ada Schelling, de befaamde je-weet-wel van de jongens van Forum. Ik doe het er
eigenlijk meer speciaal voor jou bij, om je indruk van deze dame te verkrijgen; maar
Eddy zal het ook wel willen lezen.
Het boek van Berl heb ik besteld, na [U.Ed.] vergelijkende studie. Ik las van hem
Mort de la pensée bourgeoise, dat ik niet slecht vond; is dit het vervolg?
Wanneer komen jullie hier eens gezamenlijk eten?
Hart. gr. van je
Menno
Origineel: particuliere collectie

E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
Gistoux, 11 juni 1932
aant.
aant.
aant.
aant.

Gistoux, Zaterdagavond.
Beste Menno,
Je brief en je briefkaart kwamen hier tegelijk. Ik antwoord nu wat haastig op je
brief, maar, zonder scherp te willen zijn, doe ik het zoo precies mogelijk.
Ten eerste dan: ik vind het uitstekend, dat je me geschreven hebt zonder je
gevoelens te verzwijgen. Maar dit eenmaal gezegd, begrijp ik van die gevoelens zelf
niet veel. Een minderwaardigheidscomplex is best; ik zal er, behalve dit eene, nog
wel 3 of 4 andere hebben, wil ik hopen, of ik zou geheel uit de mode zijn!
Maar een ‘eerlijk affect’ rijmt slecht met een ‘unfaire handeling’ (i.c. brief).
Daarom, ter verklaring, dit: Ik wist niet dat Bouws die ‘meneer’ was, omdat ik voor
de spoed die proeven gezonden had in een enveloppe, die men erbij had gedaan, aan
N. & Van D., Rotterdam, en niet, als gewoonlijk, via Bouws. Ik kon een beetje
veronderstellen dat hij er toch achter zat, maar het had even goed de een of andere
chef-corrector kunnen zijn. Ik had behoefte die brief zóó te schrijven, en hij was op
dat moment zóó naar Bouws in hoogsteigen persoon gegaan, wanneer ik zeker was
geweest dat hij de ‘meneer’ was. Ik was pisnijdig over die misselijke rotbehandeling,
en ben het eigenlijk nog; zijn dit kleinigheden? mogelijk, maar rot en misselijk blijf
ik het vinden, het praatje over de haast pakt nog altijd niet, en ik betreur niets van
mijn schrijven aan Bouws. Als hij mij hier zelf over schrijft, inpl. van achter jou te
gaan staan, zal ik mij hierover nog verder, en duidelijk, met hemzelf verstaan.
Dat je dus razend was op mij: jij, die hier zoo weinig mee te maken had, begrijp
ik dus gewoon niet. Je zoekt te veel van wantrouwen, etc. in mijn reacties. Er is één
ding dat ik verdomd vervelend vind, maar meer ook niet, in ons ‘team’: dat principe
van contrôle; niet van kritiek. Dàt zal dan mijn minderw. complex zijn, maar het
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heeft niets te maken met die misselijkheid van mij te tracteeren op een halfverbeterde
tekst. Het Forum-nr. is voor mij bedorven, zooals ik Bouws schreef; daarmee uit.
Een volgend maal prefereer ik mijn extra-correctie te betalen, dan nogmaals voor
déze ‘kleinigheden’ te worden gezet, waar ik niet tegen kan.
Die 3 puntjes waren inderdaad wèl een kleinigheid; maar daarover had ik al eens
met Bouws gesproken en ik had er dan 3 gezet. (En ik bedank voor die 4e van zetter
of corrector of Bouws, die niet door mij gezet werd!)
Waarom dat vers tegen Vic (is het nu opeens zoo pertinent tegen Vic, inplaats van
door zijn houding ‘geïnspireerd’?) niet opnemen? Ik ben erg gesteld op welopname
ervan. Ik beschouw je niet als ‘tolerant’, maar als ‘beschermer’ van menschen die
zich zelf toch ook nog kunnen verdedigen, en een beetje noodeloos. Als ik Vic ooit
persoonlijk bedoel, zal ik dat erbij vermelden, maar hij was hier alleen maar
‘gangmaker’, ik heb nu aan minstens 5, 6 anderen erbij gedacht. Wat ik jou persoonlijk
schrijf, valt buiten de logica van dat poëem, dat zich tenslotte vrij algemeen tegen
de Kring-leer keert. Ik heb ook vriendschap voor Vic, en in dit geval zou ik zeggen:
daarom juist! (Dit laatste verklaart je misschien alles?)
Terwijl ik dit schrijf is Bep bezig aan een briefje aan jou, waarin deze kwestie
wschl. ook wordt ‘behandeld’, want zij las na mij je brief. Beschouw onze reacties
dan alsjeblieft als buiten de ‘tweeëenheid der echtelieden’ liggend, die je in een
vorigen brief zeide maar bij uitzondering te willen in acht nemen.
De toestand is belabberd, maar niet alleen door die ziekte, die minder erg is dan
het telegram deed verwachten. Hierover later meer.
Schrijf nog hierheen als iets je onduidelijk of onjuist voorkomt in deze verklaring.
Met hartelijke groeten steeds je
E.

Zaterdag 11-VI-'32
Lieve Menno,
Denk niet dat ik als een andere Cornelia moeder der Gracchen het zwaard omgord
om voor mijn gemaal in het strijdperk te treden. Maar ik kan mijn psychologische
bijdrage tot het geval niet voor me houden omdat ik vind dat je hier naar een zoo ver
liggende verklaring gezocht hebt. Want ik, met mijn ik zou bijna zeggen berucht
on-anti-en a-polemisch karakter, reageer in een geval als dit met die proeven precies
zoo als Eddy deed. En wel omdat het zonder verder commentaar niet-acht-slaan op
een nadrukkelijke wensch of opdracht (zoo kun je die correctie wel noemen) een van
de meest irritante onhebbelijkheden is die iemand van een ander ondervinden kan.
Je begrijpt, ik spreek absoluut niet uit naam van Eddy, maar als ik mezelf als
psychologisch voorbeeld aan de tand voel krijg ik dit resultaat: dat mijn ergernis en
woede alleen maar te smoren waren geweest (en dan waarschijnlijk ook werkelijk
wel verminderd zouden zìjn) als de verantwoordelijke persoon - dus hier Everard gezorgd had dat ik vóór het ontvangen van Forum mededeeling van het geval gekregen
had. Dit fait-accompli (zooals het nu was) zou mij tot dezelfde reactie als Eddy
gedreven hebben. (Alleen zou ik dan waarschijnlijk daarna die brief verscheurd
hebben en inplaats daarvan met een hautain gezicht en zonder opgave van redenen
het verdere werk geweigerd hebben, hetgeen kennelijk de vrouwelijke en tevens veel
kinderachtiger variant in dezen is.).
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Dag, je
Bep
Ik heb eerst mijn brief gepend, toen dit gelezen en doe het nu maar in hetzelfde
omhulsel. De verklaring van Bep lijkt mij zeer juist: in ieder geval, ik was woedend,
en ik ben het au fond nòg, als ik me de zaak weer goed herinneren ga. Er is hier een
element bij, dat jij dus misschien niet begrijpt?* En je denkt, geloof ik, dat het alleen
om puntjes en andere leesteekens gaat; neen, er zijn verscheidene andere correcties,
die voor mij van belang waren, niet gedaan, en waarom sommige dan wèl uitgevoerd
werden begrijp ik nog niet. Wel was dat feit op zichzelf iets dat de woede nog wat
sterker maakte.
Dit wordt werkelijk een psychologische bijdrage... En toch, als ik het goed
beschouw, ik heb volstrekt niets tegen je ‘eerlijk maar kinderachtig affect, oftewel
minderwaardigheidscomplex.’ Als ik een volgende keer maar niet meer zoo ‘verrot
misselijk’ word bejegend... Je
E.
* [E.d.P.-d.R.:] Ik denk dat je het wèl begrijpen zult! En dat ondanks mijn opvatting
dat begrijpen een temperaments- en klierenkwestie is!!

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 23 juni 1932
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 23 Juni 1932
Lieve Bep
Je brief ontving ik, terwijl ik op een record-laagtepunt van vitaliteit verkeerde:
gevolg van overmatige examendrukte en het stervende seizoen. Ik heb in veertien
dagen niet meer aan Dumay kunnen werken en alleen nog kans gezien het stuk te
schrijven over de beschrijving. Als het nu maar eenmaal vacantie is, komt de lust
wel weer terug; ik moet een maand hebben, om dat boek nu in één adem af te maken,
zonder dat hinderlijke schoolgedoe.
Ik beantwoord nu maar tegelijk jouw en Eddy's brief. Leuk, zooals jullie elkaar
telkens be-dialogiseert in je afzonderlijke epistels; ik mag dat wel. Ik ben benieuwd
naar de ‘banden’, die zich gevormd zullen hebben, als ik jullie weer ontmoet; want
zooiets als banden zal onwillekeurig ontstaan, en geen sterveling weet vooruit, op
welk gebied, in welke richting. Het is voor mij een probleem, wat de resultaten van
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de wisselwerking zullen zijn. Zooveel Ina Boudier-Bakker heb ik nog wel in me, dat
ik levendig belang stel in de ontwikkeling van de abstractie ‘huwelijk’, zelfs al zijn
de afzonderlijke personen (zooals in dit geval) hoofdzaak.
Gelukkig, dat het geschil-Bouws is bijgelegd! En het heeft voor mij nog één
buitengewoon pleizierige kant: ik heb nu gemerkt, dat de vriendschap tusschen Eddy
en mij tegen een stootje kan. Toen ik ‘scherpe woorden’ ging gebruiken, was ik nog
een oogenblik bang, dat die onwillekeurig iets (hoe zal ik zeggen) - kwetsends zouden
hebben, terwijl ze voor mij louter en alleen pogingen beteekenden, om zoo helder
mogelijk te zijn. Het woord ‘minderwaardigheidscomplex’ b.v., waaraan ik volstrekt
niet de exact-afdoende beteekenis van Freud wil hechten, kon mij op dat moment
een bepaalde dienst bewijzen, al dan niet terecht. Ik ben op dit punt werkelijk naïef;
ik denk er niet aan, dat 90% van de menschen scherpe woorden als beleedigingen
voelen en dus houd ik met die mogelijkheid ook geen rekening. Tegenover een vriend
spreekt het voor mij vanzelf, dat hij de scherpste woorden als ‘bepalingen’ opvat;
en dat dit ook zoo kan zijn, bewijst mij dit ‘incident’. Het geeft mij het prettige gevoel,
dat de vriendschap gehard uit het vuur is gekomen.
De afstand van sceptica tot geloovige, die je bent gaan voelen, is verklaarbaar en
hangt samen met je vraag over het waarom. Ik kan niet ontkennen, dat voornamelijk
het lezen van Der Wille zur macht en de rest van Nietzsche een nieuw element in
mijn denken heeft gebracht, dat de scepsis vasthoudt, maar tevens tracht te gebruiken.
Voor het oogenblik maak ik daarom misschien den indruk van een geloovige. De
drie vragen over het ‘waarom’ hangen van die ‘schijn-geloovigheid’ af en ik zal ze
moeten beantwoorden in mijn volgende boek (liever dan er nu al een praematuur
essay over te schrijven). Het zal moeten beginnen met een bespreking van de grenzen
der scepsis, een verheerlijking en een versmading van de scepsis dus. (het
merkwaardige b.v., dat alle interessante sceptici heelemaal geen sceptici zijn, een
manie hebben, terwijl werkelijke sceptici vervelende individuen zijn). Mijn
Umwertung aller Werte zal over die van Nietzsche heen moeten gaan, want de
Uebermensch is m.i. zijn groote ontsporing geworden. Ik geloof, dat ik nu de figuur
Nietzsche vrij compleet overzie; hij is het type van wat ik een eersterangs mensch
noem, in gevoel en intellect, en nu begin ik langzamerhand gelukkig ook zijn
zwakheden te ontdekken (psychologie van de vrouw b.v., Uebermensch e.a.). Maar
hij maakt mij steeds weer duidelijk, wat eigenlijk de zin van schrijven is, en hoe
duidelijk de tweede rang zich van de eerste afteekent. - Heb dus nog wat geduld met
het ‘waarom’! Nog een antwoord aan Eddy. Hij veronderstelt (glimlachend, denk ik!), dat ik Ant
‘opvoed’, om eventueel met mijn ‘beste leerling’ te trouwen. Dit is perse onjuist; zij
voedt mij op, als er met alle geweld paedagogie aan te pas moet komen, en in ieder
geval is zij in geen enkel opzicht (behalve in niet ter zake doende ‘feitelijke’ kennis)
mijn mindere. Het is een gelukkig gevoel, dat te weten; want de omgang met
‘minderen’ is alleen als anecdote aardig en verveelt te gauw. Fermina Marquez leen
ik bepaald niet meer uit aan minderen.
Over de Forum-zaakjes ben ik het in alles met Eddy eens. Jan Engelman's
Panopticum kan er ditmaal zeker niet in, daar het nummer al gebarsten is. Het
Aug.-nummer moet zelfs 80 pag. worden of meer, omdat Zijlstra optimist is; hij heeft
n.l. tusschen 1 en 15 Juni alleen nog 10 nieuwe abonné's genoteerd, waaronder uit
Afrika en Indië.
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Ik hoor toch graag nog eens iets over jullie standpunt inzake Roelants' interventie.
Van hemzelf hoorde ik nog niets. Hij zal ‘scherpe woorden’ toch wel kunnen
verdragen?
Vanmorgen zond ik Nietzsche en Larbaud af.
Hart. gr. voor jullie beiden
je Menno
Vrijdag komt Anthony G. hier dineeren. Ik hoop volgende week een afspraak met
Vestdijk te maken en dan meteen de Multatuli's te halen!
Dank voor heer Jan van Nijvel, zalige herinnering! O vacantie!!
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
[Spa, 8 augustus 1932]
aant.
aant.

Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Zutphen, 25 augustus 1932
aant.

Zutfen, 25 Aug. '32
Lieve Bep,
Zooeven post ik een brief aan Eddy en bedenk een minuut later, dat ik vergeten
heb 1) om de hartelijke groeten van Ant over te brengen en 2) om je mijn oprechte
bewondering te betuigen over je stuk over Virginia Woolf. Het is een prachtig stuk,
nog beter dan dat over Schnitzler, vind ik, en volkomen iets, dat alleen jij kunt
schrijven. Ik heb nog niets van V.W. gelezen, maar geloof, dat ik ongeveer weet,
wat ik zal vinden, zoo genuanceerd is je beschouwing over de vrouwelijke
intelligentie; morgen begin ik met Mrs. Dalloway. (Vandaag las ik met veel pleizier
Lijmen, werkelijk een sympathiek boek, om geweldig en toch geïnteresseerd te
lachen).
Wil je nog aan Eddy zeggen, dat ik het drama van Blijstra slecht vind en de verzen
van Engelman mij niets kunnen schelen? Misschien schreef Bouws dat al?
Schrijf me vooral ook zelf over Dumay!
hart. gr. van je
Menno
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Origineel: particuliere collectie

E. du Perron, E. du Perron-de Roos, en J. Greshoff
aan
Menno ter Braak
Brussel, 29 augustus 1932
aant.
aant.

[J.G.:] Beste Menno,
Kom je nog? Waarom zou je eigenlijk niet komen? Er is een bed bereid. Schrijf
p.o. even.
[E.d.P.-d.R.:]Van mij krijg je zoo dadelijk uit de trein nog een epistel. Excuus bij
voorbaat voor het schrift.
[E.d.P.:]Van mij ging vanmorgen een lange brief over Dumay uit Gistoux. Maar
sindsdien bedacht ik wel 100 dingetjes, die ik je er nog over zeggen wou. Nu vertelt
Jan me dat hij je te logeeren vroeg. Waarom zou je inderdaad niet komen? het hoeft
je maar de reis te kosten; wschl. kan je ook nog een avond of zoo bij mij komen in
Gistoux. We ‘deviseeren’ dan nog aangenaam over Dumay, etc.
Jan. Bep. Eddy
In Tienda bij de Beurs, Maandagmorgen 12 uur.
P.S. - Kunnen we er niet meteen een redactie vergadering van maken, terwijl ik nog
hier ben? (tot 10 Sept.) Bouws komt dan ook over; en we vergaderen ditmaal bij Jan.
Ik heb nog een hoop andere dingen met je te bespreken.
E.
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
29 augustus, 1932
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

29-VIII-'32
Lieve Menno,
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Hier in de trein heb ik de tijd om je te schrijven, terwijl ik de eerstvolgende dagen
thuis wel aldoor vanwege mijn verhuizerij aan het draven zal zijn. Tusschen haakjes,
we rekenen dan op je voor de herfstvacantie; Bellevue met zijn vele bomen zal in de
herfst wel heel aardig zijn, en Parijs is op twintig minuten afstand.
Hartelijk gefeliciteerd met Dumay; net als Eddy heb ik het in één adem uitgelezen,
en vergeleken met de lezing in manuscript van Hampton Court vind ik het veel
boeiender. Heelemaal stukken beter trouwens; dat varieeren van de personages is je
bewonderenswaardig gelukt; en als de hollandsche intelligentsia zich nu nog niet
laat boeien en inziet dat dit boek iets is dat hun aangaat, geef ik het op. Dat je de
geschiedenis van Karin met Lucas in een afzonderlijk hoofdstuk geeft, niet enkel als
verhaaltje van haar aan Dumay, lijkt me enorm goed gezien; ze krijgt daardoor
substantie hoewel ze voor Dumay eigenlijk meer aanleiding is, en ze is door en door
een personage geworden. Daardoor is het echt een roman en geen novelle. - Mijn
hemel, we rijden Roosendaal voorbij en ik had hier voor het eerst na drie maanden
een kadet willen eten. - Ik ben het dan ook niet met Eddy eens dat je cijfertjes boven
de deelen van de hoofdstukken moeten zetten. Huxley doet dat, geloof ik, ook niet
in P.C. Point? Je procédé lijkt er een beetje op, behalve wat de dialoog betreft. Daar
ga ik je nog meer over zeggen, maar eerst moet nu de douane zich met mij bemoeien.
Ik zei daarnet ‘hollandsche intelligentsia’ omdat ik dit boek van je even typisch
voor de hollandsche intelligentie vind als P.c.P voor de engelsche. Met Hampton
Court was dat minder het geval, omdat je daar zoo in de eerste plaats over probleemen
schreef, die voor een ander misschien veel minder problematisch waren terwijl het
nu werkelijk om een karakter gaat. Je schreef overigens in een brief dat er zooveel
zelfsatire in te vinden was, maar Eddy en ik vinden beiden dat het met de satire zoo'n
vaart niet loopt, want dat Dumay een sympathieke figuur is. Andreas was veel meer
hollandsch student in de bepèrkende zin van ‘hollandsch’.
Dit ‘nog meer’ klinkt wel erg dissertatie-achtig! Overigens, ik moet je nog een
amende honorable doen: een ons overgebriefde uitspraak van Blijstra over Eddy die
‘op de verkeerde weg’ was, omdat een stuk als dat over Chatterley ‘volkomen
onbelangrijk’ was, en die ‘nu maar weer eens scheppend werk moest doen’, bracht
me tot het inzicht hoe bête zulke uitspraken zijn, en hoe onnoodig vooral onder
menschen die toch altijd op de een of andere manier ‘stick together’ tegenover de
Blijstra's. Ik zal je dus niet meer lastig vallen over ‘het leraarschap’!
Als ik me nu in details ga vermijden, zul je de indruk krijgen dat Eddy en ik het
erg samen bekokstoofd hebben, maar dat is niet waar: alleen bleek dat ik, toen ik het
na hem las (en vóór hij er iets over losgelaten had), dat ik bijna altijd het hoofd opstak
om iets te zeggen, op precies dezelfde punten waar hij ook iets over te beweren had!
Alleen: de fragmenten waarbij wij riepen: ‘uitstekend’! waren nog wel eens een
originele keuze, waar je bij boft, want nu kun je Eddy's enthousiasmes en de mijne
bij elkaar optellen! Natuurlijk ben ik evenals hij vol warmte over het hoofdstuk
Donner in de mist, en Dumay op het intellectueele avondje bij Max. (Eddy noemt
dat in zijn brief allemaal hoofdstuk III. Is het zoo? Het manuscript is in de
bagagewagen; ik zal het brengen bij Bouws.)
Ik vind erg goed Dumay aan het ontbijt bij Max, de revolver in het begin bij Karin
‘die hem iets te zeggen heeft’, oom Jacobus en de liefdesbrieven, kortom alle
meditatiestukken. Ik heb nog altijd het gevoel dat jij-op-je-best bent (een cerebraal
man die toch sensitief is, en deze twee dingen in volkomen harmonie; cerebraal is
van mij natuurlijk geen scheldwoord), veel meer dan, in de eerste hoofdstukken, dat
wat Eddy noemt ‘als Menno zoo populair is’ (maar E. leest je wel erg graag over iets
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dat je zoo door en door kent als het gymnasium), en ik ‘Menno's
gewone-woorden-theorie’ die een fetichisme geworden is en je eigenlijk toch niet
ligt. Bijvoorbeeld: de begrafenisscène, - die toch heelemaal door Dumay's oogen en
niet door die van de auteur gezien moet worden, meen ik - lijkt me drie bladzijden
lang gemakkelijk van realisme en daardoor ruw, tot er ineens volkomen onvoorbereid
staat dat ook Dumay vocht met zijn ontroering. Wanneer je een beschrijving
geëmotioneerd of dramatisch wilt maken, is het altijd geloofwaardig bij je, maar
wanneer je expres geen emotie of dramatiek wilt geven, geef je er een (als genrestukje
knappe - daar niet van!) effectvolheid voor in de plaats, terwijl ik het gevoel heb dat
het - in een boek van deze standing (excuseer dit woord van Max of wie?) - een voor
de auteur karakteristieker effect zou zijn wanneer de stijl toonloos en koel genoeg
was om te verraden dat er met opzet iets (de emotie en de dramatiek) in afwezig werd
gehouden.
Maar èrg aardig vind ik in het begin het detail van Dumay's weerzin tegen brieven.
Ça en dit très long sur un personnage, een dergelijk detail.
Nu moet ik dan nog dat ‘iets meer’ zeggen over de dialoog. Ik houd er niet van
dat die zoo natuurgetrouw is (durft Huxley niet veel meer de intellectueele essentie
van een dialoog te geven), temeer omdat Hollanders, zelfs intelligente, toch al niet
bepaald de gave des gesproken dialoogs hebben! En dat dan nog natuurgetrouw! (Dit
is wat Eddy het gezellige noemt; ik ben dus ook zeer gechoqueerd door de dingen
waarover hij je al schreef: de ‘D. van Dirk’, het ‘nog een stapje naar links, mevrouw’,
etc. etc.) En dialogen zijn toch over het algemeen al zooveel minder instructief en
verraderlijk dan de indirecte weergave die de listige auteur ervan zou kunnen geven.
En dan nog natuurgetrouw!! - Dan moet ik je nog zeggen dat ik bij Eddy's bezwaren
tegen de vele aangestoken sigaren en opengemaakte deuren een uitzondering maak
voor de nacht waarin Dumay tot het huwelijk besluit; daar vind ik al dat onbehagelijke
rondgedraai met details psychologisch erg goed.
Alles bij elkaar komen deze dingen neer op het beroemde en erg scherpzinnige
gezegde van Valéry dat hij geen roman zou kunnen schrijven omdat hij zich er niet
toe zou kunnen brengen om te vertellen dat: Madame la Marquise sortit à cinq heures.
En ik heb erg het gevoel dat het nu vervlogen modernisme, en het nonconformistisch
zijn, en het: de-hollandsche-jongeren-gaan-romans-schrijven, wel heelemaal en
ontmoedigend voor niets gediend heeft wanneer er geen manier van presenteeren
gevonden wordt die het bùiten dat Madame etc. kan stellen - of er iets persoonlijks
van maakt.
Eddy zei me nog je te schrijven dat hij vergeten had je op de ‘groene vrouw met
het roode haar’ te wijzen. In de verbeelding van een meisje als Marie, komen, zegt
hij, dergelijke associaties niet meer op. En ik voeg er aan toe: uit het heele verhaal
van juffr. vdWall, hoezeer ook de waarheid verdraaiend, komt het beeld van het
blonde scharreltje zoo duidelijk naar voren, dat het onmogelijk wordt dat iemand
daarna nog aan groen met rood haar zou denken. Hetzelfde is het met de romantische
voorstelling die Marie zich van Lucas maakt. De neef van juffr. vanderWall! Van
dat kromme menschje met dat burgerlijke hoedje! Denk het je in!
Ik herinner me ineens die omgekeerde Livius. Erg aardig; ik denk dat in zulke
notities op den duur je ‘persoonlijke accent’ zal blijken te liggen. En de
kimono-vogels.
Nu, je ziet: Dumay heeft me niet met stomheid geslagen... Ik permitteer me ook
nog, te denken dat je Dumay's kamerjapon met welbehagen genoemd hebt!
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Dank voor je briefje. Ik ben verheugd met je appreciatie van mijn Virginia. En
compliment over de voelhorens waarmee je De Bankroetier als verkapte essay herkend
hebt; dat was zelfs eerst de ondertitel, maar ik houd niet van ondertitels. Wanneer
De Ingebeelde Zieke? Ik acht je in staat er al aan toe te zijn.
Veel hartelijks, ook aan Ant als ze soms bij je is, en aan je ouders,
Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. du Perron en E. du Perron-de Roos
Eibergen, 1 september 1932
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 1 Sept. 1932
Beste Eddy en Bep
Om dat jullie gescheiden bent, typ ik een antwoord op jullie brieven, voor zoover
het de ‘zakelijke’ kant van den heer Dumay betreft, in duplo. Ik ben jullie uiterst
dankbaar voor je uitvoerig geformuleerde oordeelen, waarvan ik de overeenkomsten
zoowel als de verschillen bijzonder heb geapprecieerd! Ik zou liever tot een mondeling
antwoord wachten, omdat ik daarbij de finesses beter naar voren kan brengen; maar
nu dat niet gaat, begin ik, hoewel eenigszins versuft door een wandeltocht over den
Montferlant, maar schriftelijk.
Ik ben blij met jullie voor het geheel gunstigen indruk; daarover hoef ik natuurlijk
niet uit te weiden. Ik had zelf ook het gevoel, dat het geheel completer was dan
Hampton Court, al blijf ik zelf de ‘onvolledigheid’ van dat boek als een aparte
aantrekkelijkheid beschouwen (maar dit alleen als vader van het kind). De
‘gezelligheid’, die E. in Dumay ontdekt, heb ik zelf ook wel gezien; het is een gevolg
van mijn poging, om iedere gezochte originaliteit te vermijden, ieder Bij Gebrek aan
Ernst - effect ditmaal te onderdrukken. Ook ben ik het met jullie eens, dat daarin een
gevaar steekt. Als ik doorging in deze ‘branche’, zou ik mijn geweten aanstonds
kunnen verliezen. Ik heb gedeelten van dit boek inderdaad gemakkelijk geschreven,
deels, omdat de ervaring bijna overal direct voor de hand lag, maar ook, omdat ik
merkte, het métier geleerd te hebben. Niets is gevaarlijker; ik voel het zoo sterk, dat
ik voorloopig geen roman meer zou kunnen schrijven, zonder òf een nieuw procédé
te hebben gevonden òf ervan te vomeeren. Dit is, dunkt me, sterk genoeg gezegd,
maar het is zoo; de puntjes zijn zeker symbolen van een te gemakkelijke uitvoerigheid
en de wijze van presenteeren doet er wel degelijk toe, al gààt het dan niet om de
presenteermethode an sich. Wat Bep zegt naar aanleiding van Valéry (‘Mme la
marquise sort etc.’) heb ik onder het schrijven herhaaldelijk als een beleedigende
werkelijkheid gevoeld; dat aansteken van sigaren en openen van deuren en ‘denken’
en zich begeven en een auto huren etc. etc. is bijwijlen hoogst stompzinnig, vervult
je met walging; je gaat alleen door, omdat je denkt aan een volgend ‘goed’ stuk en
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omdat je voor geen geld een opzettelijk ander procédé tusschen het eenmaal gekozene
wilt inschuiven. Dat is één van de onaangenaamste dingen, vind ik: het volhouden
van een procédé. Ik zag geen kans, om in dit geval de gekozen methode te
verloochenen; misschien is het ook niet noodig, en zeker zou het een opzettelijken
indruk gemaakt hebben; maar het is op den duur bête, als die dr Dumay weer gaat
‘denken’ en rooken. Onder het schrijven aan de volgens E. overbodige tante Nelly
stuitte ik hier toevallig op de Klop op de Deur en las daar even in; tot mijn groote
schrik ontdekte ik toen een zekere gelijkenis. Toch kon ik die scène niet missen of
anders schrijven, omdat dat personage later de peripetie in mevrouw Laurens' houding
tegenover Dumay moet verklaren (de trots op de academische opleiding bij
burgermenschen; anders is het bijdraaien niet voldoende gemotiveerd). Een roman
heeft bepaald een stompzinnige kant: de beschrijving van onnoodige en toch
onmisbare dingen is, ik merk het zelf aan den lijve, eigenlijk voor den
privé-secretaris... en dus overbodig! Ik heb niettemin getracht, den privé-secretaris
zoo weinig mogelijk kans te geven en, hand op het hart, nooit aan het effect bij het
publiek van de leesportefeuille gedacht, ook niet, waar ik ‘populair’ schijn. Echter
begrijp ik jullie bezwaren tegen den D van Dirk en het stapje links. Ik zal die passages
en dergelijke nog eens doornemen en zien, waar ik ze ook als te gemakkelijk en te
volledig voel. Wat de puntjes betreft: ik weet niet, of ik daaraan veel kan veranderen
zonder het heele procédé van den roman aan te tasten. Het is overigens wel erg, juist
hierin op Herman Robbers te lijken... (puntje puntje puntje). Maar het procédé eischte
ditmaal een zeker realisme; toen ik het eenmaal aanvaard had, kon ik er niet weer
af. Op veel plaatsen heb ik het bewust tegenover niet-realistische gedeelten gesteld;
de D van Dirk b.v. als een plotselinge inval van de ‘realiteit’ in een volkomen door
gedachtencombinaties ‘onwerkelijk’ geworden sfeer; als het daar ‘gemakkelijk’
aandoet, is het mijns ondanks.
In ieder geval schijnt mij de moraal heel duidelijk (die was er al voor jullie brieven,
maar wordt daardoor in het quadraat bevestigd): ondergeteekende moet zijn volgende
boek perse niet als roman schrijven; dat zou al zijn slechte neigingen boven doen
drijven. In Dumay is de kaalheid van Andreas Laan in zekeren zin gewroken; in een
ev. direct volgenden heer Maylaan of zoo zou het embonpoint waarschijnlijk niet
uitblijven. Geen roman, voor een ander procédé zonder markiezinnenuitgang zich
heeft voorgedaan; ernaar zoeken leidt toch tot litteratuur, dus afwachten is in dezen
de boodschap. Intusschen kan ik een ander boek schrijven, dat ik ongeveer, zooals
jullie weet, in mijn hoofd heb, en dat volgens lieden als de pseudo-Shakespeare
Blijstra, dan wel ‘niet scheppend’ zal zijn, evenmin als het Carnaval. (ja mijn hemel,
wat een klutten zijn die Blijstra's toch!). Hierin zal ik mezelf de terugtocht naar het
oude procédé ook afsnijden door het te demaskeeren. Als ik dan daarna toch weer
begin met ‘denken’ en rooken, kan iedereen veilig zeggen, dat ik kindsch ga worden.
Het is misschien wel aardig, om Dumay met Bij Gebrek aan Ernst te vergelijken;
die taak zouden we Wim kunnen opdragen, dien ik het doorslagmanuscript dezer
dagen zal zenden. (hij had over B.G.a.E. al willen schrijven, is daarvan zeker nog
door zijn werk afgehouden). Het zijn zeker twee uiteinden van vertelmethode, met
toch vrijwel hetzelfde kernprobleem. Ik zal vandaag de situatie Bennie-Lajos herlezen.
Nu nog een paar detailkwesties. Eerst Bep. 1o Zelfsatyre in Dumay betreft meer
de situaties dan den man als karakter; het satyrieke zit hoogstens in zijn hulpeloosheid,
anders heb ik ook niet bedoeld. 2o de begrafenisscène sla ik zelf hooger aan, niet
alleen als genrestukje; ik dacht, dat de ‘ontroering’ van Dumay er van het begin af
aan wel inzat, maar kan me vergissen; in ieder geval heb ik de scène met ‘ontroering’

Menno ter Braak, Verspreide brieven

geschreven, niet zooals b.v. de scène met den Populaire en het skelet, geamuseerd
alleen. 3o de groene vrouw met het koperroode haar zal ik herzien; het doet me leed,
maar ik geloof, dat je gelijk hebt. Of het met Marie's voorstelling van Lucas ook zoo
zal zijn, weet ik niet. Misschien wijzig ik wel iets, maar hier doet mee, dat M. eigenlijk
aan een (jeugdiger en onpersoonlijker) Dumay denkt. Natuurlijk moet dit niet met
de gegeven feiten contrasteeren; ik zal de scène nauwkeurig overlezen. 4o De details,
die je als erg goed aanhaalt, heb ik inderdaad stuk voor stuk met dien geheimen
wellust neergeschreven, die alleen een goed verstaander er weer uithaalt. Zeker de
kamerjapon! dat merkt ‘men’ zeker niet!
Eddy. 1o Misschien kun jij te zijner tijd wat puntjes verwijderen? Ik zal er eerst
zelf nog eens naar kijken, maar ik vrees, dat ik er geen zicht op zal hebben. 2o Naar
het zinnetje over den ‘Ehrenmann’ ben ik razend benieuwd! Ik ben het verhaal
notabene zelf vergeten, herinner me, nu je het zegt, wel het woord. Dit is ook een
thema voor een verhaal: de man, die zijn verleden beter hoort uit de mond van zijn
vriend, terwijl hij het zelf deels vergeten, deels versymboliseerd heeft! 3o Het gedenk
van mevr. Laurens, tante Nel incluis, en de klap aan George heb je er m.i. zeer terecht
uitgehaald als de zwakste van het boek; ze zijn gedeeltelijk van den privésecretaris
afkomstig blijkbaar. Maar de vraag is, wat ik ervan kan missen; het gedenk kan wel
bekort worden, tante Nel moet op een of andere manier blijven om reden
bovenvermeld, klap George is als einde van de verhouding Marie-George ook
onmisbaar. Ik denk, dat ik daar wel genoegen mee zal moeten nemen, maar zal
herlezen. 4o Als je, in mijn doorslagmanuscript, aanteekening wilt maken van de te
‘hollandsche’ zinnetjes, die er volgens jou uitmoeten, kan ik probeeren één en ander
te schrappen. Dat het boek in een enkel opzicht de holl. romantraditie nadert, is zeker
waar en misschien het onvermijdelijk gevolg van het feit, dat ik een echte Hollander
ben; maar waar dit een gezellige, vlotte indruk maakt, en niets meer dan dat, wil ik
mijzelf genadeloos castreeren. Ik kan dat werk echter zelf niet doen, ook al weer om
redenen boven vermeld; wèl misschien als ik tien jaar wachtte en op mijn procédé
kon neerblikken in de befaamde objectiviteit van dr. D. Bartling. (ik maakte hem
gisteren weer mee; zelfs zijn stem is objectief geworden, toonloos, onmenschelijk;
geef mij dan maar ‘dominé F.’, die misschien veel heeft van den ouden heer Lisse
uit mijn roman, wanneer de zaken door het herderschap worden vervangen). 5o Ik
heb opzettelijk onder het schrijven geen titels aan de hoofdstukken gegeven, omdat
ik mijzelf daardoor misschien een zekeren dwang had kunnen opleggen (de verleiding
van titel-symmetrie en zoo); maar ik voel eigenlijk voor het idee, om het ‘Dr. Dumay
verliest’-motief in de hoofdstukken te brengen. Dus I. Dr. Dumay verliest zijn prestige.
II. Dr. Dumay verliest zijn Snor... XII. Dr. Dumay verliest zijn Geweten. Etc. Ik zal
eens een lijstje maken en zien, of het niet te gewild wordt; in ieder geval kan het
achteraf geen kwaad en het grapje is aardig.
Ook hartelijk dank voor de beide boeken! Ik zal, na overlezing van Bennie-Lajos,
daarover nader schrijven.
Ik schreef gisteren aan Jan Greshoff, of hij mij 10 en 11 Sept. kon hebben; eerder
kan ik helaas niet weg. We zouden daarmee de redactievergadering kunnen (moeten!
het is noodig!) kunnen combineeren. Als jullie dan één dag langer blijft, klopt het
precies. Ik hoor er nog wel over? 5 Sept. ben ik weer in Rotterdam, dan begint het
gedumay weer.
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Dus: tot ziens hoop ik! Op de herfstvacantie reken ik al met vreugde! En heb ik
niets vergeten? Er was ditmaal veel. hart. gr. voor jullie beiden en nog extra bedankt
voor de brieven je
Menno
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Bellevue, [5 november] 1932
aant.
aant.

L.M.,
Nee, hier is je regenjas niet; ik heb hem dunkt me ook niet aan je waargenomen:
misschien heb je hem meteen in de Pullman laten liggen? Eddy kijkt Dumay na, nu.
Marie Ramondt vroeg ons om portretten forumredactie voor dat boekje over Ned.
Litt. in de serie van Walzel. Wij sturen haar van jou die foto in armstoel die Eddy
genomen heeft; wij hadden er twee. Als je daar bezwaar tegen hebt, schrijf het dan
gauw; dan verhinder ik alsnog de plaatsing. Valentijn was geschikt. Bob is nu hier.
Veel groeten van ons beiden!
je Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
Bellevue, [8 december 1932]
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Bellevue, Donderdag.
(Ik ga straks naar het Holland-huis van de Cité Universitaire!)
Beste Menno,
Zou je niet zelf aan Van der Meulen schrijven, om hem de zaak uit te leggen. Zijn
adres is Mr. J. van der Meulen, Lange Nieuwstraat 40, Utrecht. Misschien pakt zooiets
zelfs nog beter als een vriendenwoordje van Henny. Of schrijf Henny zelf nog eens
aan. In ieder geval zou ik Coster nu maar laten uitvoeren; in het ergste geval zouden
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we de ontbrekende gelden van iemand kunnen leenen en misschien kan ik later van
copy of zoo nog iets mee (terug) betalen. Ik kreeg nu van allerlei de deur uit: dat stuk
over het detective-verhaal (wil je mij het duplicaat dat ik je zond gauw terugzenden,
ik moet er nog dingen in veranderen, o.a. over Marie Rogêt), het poëzie-stuk voor
Forum, een stuk over tien verhalen van Poe door Stols uitgegeven met houtsneden
van Buckland Wright voor D.G.W., een vertaling van Larbaud's Hautes et Basses
Classes en Italie, naar W.S. Landor: 31 blzn. Ms., alles bij elkaar niet kwaad, ofschoon
ik nog een fl. 50.- aan Zijlstra schuldig ben, die van de opbrengst hiervan afgaan.
(Na het stuk over de poëzie ben ik wschl. nòg niet klaar.)
Las je de rijmen van Hendrik de Vries? Ik vind die grap alleraardigst, al krijgen
we allemaal een veeg uit de pan. Het stuk Coster spreekt is meesterlijk.
Hierbij ingesloten een lijstje van Meredith, in chronologische volgorde. Ik heb de
‘beroemde’ aangestreept, ofschoon het niet geheel zeker is dàt het de beste zijn.
Ik zend je in ieder geval nog iets, en beschouw de Gamiani nu toch maar wel als
‘gekocht’. Vroeger of later vind ik nogwel een passend cadeautje. Ik wou alleen dat
het iets was, waar je echt iets aan had.
Die aanteekeningen van mij zijn door Pia bijgewerkt. Niet dat ik er bepaalde fouten
in gemaakt had, maar sommige dingen waren niet ‘helder’ genoeg voor een Fransch
verstand en andere niet ‘licht’ genoeg. Ik wou dat ik werkelijk in het Fransch kon
schrijven, misschien deserteerde ik dan wel uit de Hollandsche bellettrie. En toch psychologisch lijkt dit me nog onwaar!
Jammer dat je voor Aad dus niet de inwijder wilt zijn, de zachte ‘oudere’ man, je
weet wel, die de defloratie met kunst en vliegwerk volbrengt, ‘de boucher éloquent’
volgens Méral, waaraan de vrouwen de pest zouden moeten hebben, maar waar de
mallootigheid, die een erfzonde van Eva moet zijn, ze juist zoo vaak aan verkleeft.
‘Je m'en fous comme de mon pucelage’ is essentieel géén vrouwelijke logica. Je hebt
dus misschien de kans laten glippen om een onuitwischbare indruk te maken op een
vrouwen... hart. (Pierre Louijs: ‘Ne dites pas: mon con, dites: mon coeur.’) Met al
de moraliteit die zooiets ons bijzet, jou en mij en nog een paar stommelingen die
voor deze priestergebaren terugdeinzen - ofschoon ik nu meteen met smart bedenk
dat jij wel eens niet teruggedeinsd bent voor zoo'n ‘gebaar’ - heeft het toch ook iets
lafs, en o wonder! soms is de weigering ook al voldoende om een onuitwischbare
indruk achter te laten. Het vrouwenhart is heusch iets bizars. Je moest in je Zieke
ook nog iets schrijven over vrouwenintelligentie, die natuurlijk ‘samengeweven’ is
met vrouwelijk gevoel. En om kort te gaan, je moest Jo Donkersloot toch eens vragen,
raden, bezweren, mij persoonlijk te schrijven. Ik kreeg vanmorgen terminste zoowaar
nog een briefje van Tilly Visser, die zoo kwaad is, dat ze Mathilde voor me geworden
is. Ze schrijft dat ze me als ‘samensteller’ van een panorama van Holl. letteren aan
den uitgever Kra heeft aanbevolen, en dat anders Tielrooy het zou kunnen doen,
maar dat het haar tenslotte onverschillig is. Ik schrijf haar terug dat Tielrooy me
uitstekend lijkt en dat het een troost is te constateeren hoe groot onze onverschilligheid
voor sommige dingen kan zijn. Die arme Aad is misschien bezig een soortgelijke
‘troost’ tot haar wanhoop te constateeren. Je moest clementer zijn, tenzij het zuiver
een kwestie van trouw is aan Ant, want dan duik ik als Satanas achter jou en haar
weg. Maar in ieder geval moet je toch een ‘op het strengste afgestemd onderzoek’
(Anth. Donker) bij jezelf instellen of het nu trouw is, dégoût voor de bizondere
prestatie (priestergebaar), moreel bezwaar, of doodgewoon lafheid om je te
‘verbinden’. In dit laatste geval ben je het jezelf - en trouwens ook Ant - verplicht,
de passer outre! Je zou jezelf, en je toekomstige, of zelfs reeds hedendaagsche
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levensgezellin moeten bewijzen, dat je genoeg van den Superman in je hebt om je
niet verbonden te achten, ook na zoo'n bloedverbond! Ik heb mij eens bij een wicht
waar het geen haar op aankwam, een Luxemburgsch flaarsje dat ernaar hunkerde om
‘bevrijd’ te worden, onverrichter zake teruggetrokken (c'est le cas de le dire), of,
subtieler nog, halfverrichter zake, want de zaak werd voor mij verricht en voor haar
geenszins. Daarna heb ik haar een maand lang totaal gerespecteerd. Ik durf hierna
zeggen dat het bij mij niet alleen lafheid was. In bepaalde gevallen lijden we toch
ook nog aan moreele kwellingen, want verheel het je niet: de eene vrouw, Menno,
is niet de andere. Heb je je er nooit op betrapt dat je dacht aan de verdwenen pucelages
(Villon schrijft het met ai, wat veel mooier is) van diverse vrouwen, die je gekend
hebt in veel latere oogenblikken? Wat bv. denk je bij het pucelaige van Mme Curie,
of van Margot Antink, of van Dr. Aletta Jacobs, of van Mme Dieulafoy? Niet dat
we deze exempelen gekend hebben van man tot vrouw, maar de portretten zeggen
toch al veel. Als de vrouw haar inwijder uitzoekt, aldus de hoogere wijsheid, kleeft
ze aan hem; anders, bij violatie, opgedrongen huwelijk, (zie brief Bep) enz., ‘haat’
ze hem. Maar een enkele keer wordt ook de uitgezochte inwijder gehaat, als zijn
kunst en vliegwerk en priesteroptreden onvoldoende bleek, bv. als hij te veel fantazie
tegelijk manifesteerde, of zelfs, te veel temperament. Den Doolaard als uitgezochte
inwijder lijkt mij zonder mankeeren catastrophaal. Neen, er moet ‘zachtheid’ bij
komen, er bestaat een prachtig maleisch woord voor: djinekin = temmen, of liever:
mak maken; van beestjes, vogeltjes en zoo. Daar is het vrouwen...hart, maar daar is
óók: de vrouwenziel! Maar ik scheid er mee uit, want wat geeft het of ik je al mijn
theoretische kennis toezwaai, als Aad er misschien tòch niet van profiteeren kan. Ach! dat Jo Donkersloot mij schreef!
Vic is werkelijk een alleraardigst kameraad voor me, moet ik zeggen. Hij weet
dat ik geld noodig heb, hij moet beter dan een ander weten hoe beroerd zooiets kan
zijn, en uit lakschheid laat hij mij in de onzekerheid, of suggereert zulke aardigheden
als even overkomen naar Holland. Ik wil graag een dag overkomen, maar ook als
Nijgh meer dan de helft van de reis betaalt, heb ik er het geld niet voor. Ik zal Vic
nu niet meer schrijven, maar als je hem weer spreekt, dank hem dan uit mijn naam
voor de ‘opvoedende kracht’ van zijn houding.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 (voor
dat van Pia, voor dat van honderd anderen) 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.
Nu, Menno, dit is een lange brief. Hartelijke groeten aan Truida en Ant, en ‘hang’
(Engelsche uitspraak) Vic. Een hand van je
E.

Donderdag
[E.d.P.-d.R.:]
Lieve Menno,
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Ik heb je notabene niet eens zelf bedankt voor de Lawrence; en ik voel er toch niet
voor om zulke zaken per machtiging via mijn echtgenoot af te doen. Het was erg
aardig van je en het is buitengewoon prettige lectuur (inderdaad: voor in bed). Dat
ik Jany gevraagd heb of hij er een artikel van mij over wil hebben, laat ik maar
heelemaal terzijde: dat hoort in het moerassig terrein der phinancieele preoccupaties
thuis.
Dat gedraal van Vic v.Vr. (Lawrence zou zeggen damn his eyes) is des te beroerder
omdat een regeling van déze kwestie ons misschien dat gehang en gewurg met het
Vaderland had kunnen besparen.
Wat mijn verwijzing in Eddy's brief betreft, dat zinnetje van hem daar bovenaan
die bladzij is een nuanceloos résidu van zijn aandeel in een conversatie die we met
de Malraux hadden, en waarin Clara en ik glorieus de zegepraal wegdroegen van
menschenkennis, doorzicht en finesse!! Ik wil dus maar zeggen: laat je niets
wijsmaken.
Veel hartelijke groeten ook aan Truida en Ant,
je Bep
[E.du Perron:]
Deze toelichtingen emaneerden vanuit een kookboek, tusschen het hoofdstuk
‘Andijvie in een vuurvast schoteltje’ - en de paragraaf ‘Slakropjes met bruine suiker’
- Après ça!...*
[E.d.P.-d.R.:]
* Met bruine suiker!! Je kunt zoo'n ‘naïf’ toch àlles laten neerschrijven als je het
een beetje suggestief inkleedt. Van het kookboek is waar, maar dat is nu toch juist:
nuance? (Goddamn.)
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Menno ter Braak
aan
E. du Perron en E. du Perron-de Roos
Rotterdam, 6 juni 1933
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

R'dam, 6 Juni 1933
Lieve Bep
Jouw brief bereikte me nog juist voordat ik met de Pinksterdagen wegging; maar
ik heb gedurende die dagen niets gedaan dan op mijn verhaal komen van het lesgeven
en vegeteeren. Hartelijk dank voor je reactie op mijn (waarschijnlijk niet erg gelukkig
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geformuleerde) brief over Malraux. Eerst de practische kant van je brief even. Ant
en ik zijn in ieder geval niet voor 22 Juli ‘man en vrouw’, want ik moet dan nog
examen afnemen, godbetert. Wij zouden dus ongeveer eind Juli in Bellevue kunnen
komen (in een hôtel natuurlijk; stel je voor, dat ik jou met twee gasten opscheepte!
maar dichtbij!). Het lijkt ons erg prettig, een paar dagen te blijven; misschien gaan
we eerst nog naar Zwitserland of zoo, omdat ik nog nooit een Alp heb gezien. In
geen geval naar Hitler c.s. Met je vader zullen we dus niet samentreffen.
Met je correcties op mijn notitie's over L.C.H. ben ik het eigenlijk overal eens.
Het was ongelukkig gekozen, dat woord ‘essay’; ik heb het trouwens inmiddels al
‘herroepen’. Het is iets anders: die sensatie, dat achter de (op zichzelf volkomen
verantwoorde) figuren dadelijk (niet middellijk) de auteur staat en alle verzet
wegneemt. Ik kom steeds meer tot de conclusie, dat ik in die heele wereld van M's
Shanghai niet geloof en dat me dat eigenlijk niets kan schelen. Shanghai zou hier
een plaats op de maan kunnen zijn. In het werkelijke Shanghai zijn ongetwijfeld de
revolutionnairen meer hypocriet, maar wat doet het er toe? De ‘beschikbaarheid’
(waarover aan Eddy meer) behoeft niet historisch te zijn.
De verveling van Hankéou betreft hetzelfde, waar jij ook over schrijft: M. maakt
het eenvoudig onmogelijk, de verwikkelingen van de chineesche toestanden te volgen,
in bepaalde omstandigheden. Dat lijkt mij wel een technische fout; maar overigens
van heel weinig belang voor het essentieele in het boek. Een of andere plathoofdige
E.E. Kisch had het ons natuurlijk ‘precies verteld’, tot groote vreugde van Jo Otten
c.s.
Aan de Zieke (die ik in gedachten al ongeveer omgedoopt heb) heb ik tijdens
Pinksteren maar een schijntje kunnen schrijven. Ik zit n.l., vlak bij het slot, op precies
hetzelfde punt vast als Eddy klaarblijkelijk: de quaestie van het handelen, van de
‘beschikbaarheid’. De formule wil niet komen en dus wacht ik maar. Met mijn
ingewanden weet ik het al, maar ik kan het niet zeggen, waarop mijn ernst, mijn
hiërarchie hangt. Aan alle kanten heb ik mezelf de ernst onmogelijk gemaakt, nu zit
ik met het feit, dat ik au fond een ernstig mensch ben en geen ‘humorist’. Als ik mijn
ingewanden geraden heb en vertaald, kan het boek in twee avonden af zijn. Ik zou
het jullie nu al graag sturen, maar dat gaat toch niet, vlak voor het critieke punt.
Je stuk over Lawrence moet ik nog lezen. Misschien vanavond? Maar er komt
dadelijk een frik, om 120 idiote schriftelijke werkjes van het toelatingsexamen na te
kijken in gemeenschappelijk overleg. De tijd daarvoor gebruik ik maar voor deze
brief. Ik spring over op Eddy's lijvige correspondentie; je zult daarom wel niet
ophouden, verder te lezen.
Beste Eddy.
Je brieven zijn de beste bewijzen van vriendschap, die je kon geven. Over de
bijlagen van v. Duinkerken en Pom Nijhoff niets dan slechts, mijnerzijds. Maar er
zal je nog erger staan te wachten dan het quasi-superieure toontje van Ton en de
misselijke litteratorenhouding van Pom. Men wil hier in Holland niet verder kijken
dan de litteratuur, en dat openbaart zich bij zulke gelegenheden. Behalve van Greshoff
en mij zul je geen enkele zelfs maar fatsoenlijke critiek krijgen, vermoed ik. De lui
zijn heelemaal niet ‘beschikbaar’, vergeet dat niet! Ze zijn allang in de letterkunde.
Laat je er niet door deprimeeren (want dat doet zooiets onwillekeurig); ik ben altijd
blij, als weer eens overdonderend blijkt, hoe de litteraire verfijning en ‘kul’ afsluit
van alles, wat niet het geijkte geluid laat hooren.
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Ik geloof, dat ik inzake de ‘beschikbaarheid’ veel dichter bij je sta dan je denkt.
Alleen: ik, geboren Hollander, sedert jaren in een beroep, ben op een totaal andere
wijze disponibel (zie Bep, hierboven). Het zou wel wonder zijn, als ik de door jou
beschreven gevallen kon vereenzelvigen met een eventueele ‘laatste ernst’ van mijzelf.
Inderdaad, die gevallen liggen mij niet, al vind ik ze absoluut geen ‘daverende flauwe
kul’. Het zou bij mij operettestijl worden, als ik zelfs maar aan de mogelijkheid dacht,
zòò ‘ernstig’ te worden. Ik moet iets volkomen anders vinden; voorloopig zie ik in
Nietzsche's noodsprong, den Übermensch, altijd nog de meest verwante inzet. Ik heb
me in dit laatste boek volkomen vastgeregen, kan nergens meer uit, ben aangewezen
op een activiteit, die door de ‘humoristische’ woorden heen toch tot haar recht komt.
Je vergist je in één opzicht, in je brief: als je veronderstelt, dat momenteel tusschen
Vestdijk en mij een gelukkig huwelijk. (ev. redactioneel) tot stand zou kunnen komen.
De litteraire mentaliteit van V. is mij veel vreemder dan jouw ‘beschikbaarheid’. Ik
bewonder zijn roman ook maar zeer matig (meer dan jij, denk ik), maar eigenlijk
voornamelijk nog, geloof ik, omdat ik den dichter van De Parasiet er nog altijd achter
zie (of zoek). En ik kan ook met de beste wil van de wereld het gebazel van Marsman
niet boven Vestdijk's ‘genre’ stellen. Om dit nog even af te handelen: ik had gedacht,
dat je er een bladzij of tien uit zou halen, en niet een half Forum-nummer. Daar is
m.i. geen enkele reden voor, waar Marsman op verschillende plaatsen al fragmenten
heeft gepubliceerd en dus heelemaal niet doodgedrukt in een hoekje op publicatie
door ons zit te wachten! Ik kan in geen enkel opzicht met je waardeering van
Marsman's ‘goede bedoelingen’ meegaan. Onze quaestie ‘vorm of vent’ was toch
geen verdediging van de rhetorische goede bedoeling? Ik sprak met Wim tijdens
Pinksteren over de zaak. Hij vond het naschrift in Tegenonderzoek zelfs van een
beroerde toon (wat ik niet met hem eens ben), en het stuk over de Katholieke poëzie
dito in het quadraat. Wim heeft altijd veel prijs op Marsman gesteld en zal hem niet
afvallen om dr. Dumay b.v. (wat mij dan nog in de schoenen zou kunnen geschoven
worden, al geloof ik zelf, dat het beslist niet waar is.). Hoe het ook zij: ik vind 10
pagina's best (ik ruil ze dan eventueel met jou tegen Putman's poep, want p. is p. en
je hebt volkomen recht op 10 pag., want Putman is mijn schuld!), maar ik ben tegen
meer. Hoe moeten we anders een behoorlijk nummer maken? Dat argument lijkt mij
niet zoo kinderachtig als jij zegt; het zou alleen kinderachtig zijn, als ik Marsman
zelf accepteerde. Maar ik vind het hoe langer hoe naarder op de tong; neem mij dan
eens kwalijk, dat ik geen 24 pagina's lust! Dit terzijde. Ik geloof, dat je t.o.v. Vestdijk gelijk hebt; het zal in laatste instantie
kleinmalerei blijven. (vergeleken bij de enorme ‘Grossmalerei’ van Marsman, met
aapachtige intellectueelen). Ook ik sta er naast, omdat het me ergens heelemaal niet
raakt. En met Vestdijk in 1934 Forum gaan bestieren? Het gaat niet. Ik zie hoe langer
hoe meer de ééne mogelijkheid naderen: Forum moet aan het eind van dit jaar vallen.
Maurice staat al mijlen van ons af, jij wilt er uit, ik zou overblijven met eene Bouws
naast me, die binnenkort misschien wel... radioredacteur van Filmliga zal worden.
Heusch, het gaat niet, Forum was het tijdschrift van ons tweeën, ik durf het alleen
niet aan, en met Vestdijk nog minder. Ik zou graag een uitweg vinden om het papier
te behouden (want waar moeten we, als we blijven schrijven, anders heen?), maar
ik doe het niet zonder jou. Als ik er niet meer op aan kan, dat je meewerkt, alsof je
nog redacteur was (practisch dus zou het dan geen verschil maken), heb ik er genoeg
van. Laten Vestdijk en Marsman, vergezeld eventueel van een plotseling weer
gevitaliseerde Maurice, de leiding overnemen. Ik ben geen redacteur met een blanco
omloopstijd (nader in te vullen, à la Kloos). Het is toch duidelijk, dat jij en ik het
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élan van het tijdschrift zijn of zijn geweest, en dat het om moet, als één van ons valt.
Nee, ik zie de toekomst vrij hopeloos in. Bouws is onmogelijk, als hij niet voortdurend
gecontroleerd wordt, en ook dat karwei doe ik alleen, als ik van jouw ‘moreele’
assistentie ben verzekerd. We moeten er in Juli maar weer eens over praten. In ieder
geval lijkt de mogelijkheid Vestdijk mij uitgesloten. Ik mag hem graag, maar tusschen
ons is iets, dat tusschen jou en mij niet bestaat: een barrière van litteratuur. - En je
hebt het over mijn ‘tegenwoordige zekerheid’! Je zit natuurlijk tot over de ooren in
je eigen rotmoeilijkheden, die de mijne niet zijn, en daarom oordeel je misschien
‘perspectivisch’ onjuist. Ik heb geen zekerheid, behalve mijn tallooze zekerheden,
dat overal woorden en nog eens woorden ons oplichten, alle negatieve zekerheden
tegen de ‘geestelijke’ aanmatiging op ieder gebied. Maar ik sta precies zoo
‘beschikbaar’ als jij, alleen met een totaal ander temperament, met andere gegevens,
en in andere condities.
(Hier heeft de heer met de schriftelijke werkjes mij onderbroken. Ik wil deze brief
toch nog op de laatste post hebben).
Je stuk zend ik aan Bouws door. Ik vind het een zeer afdoend stuk tegen de
Pen-club. Moet ik er dan in Panopt. nog eens iets van zeggen? Het zal (gegeven
alweer de verschillen van temperament enz.) op hetzelfde neerkomen. Overigens zal
Maurice misschien wel bezwaren maken. En wie weet, Bouws, om het onnette woord
‘kul’. Enfin, ik heb geen lust meer om me over zulke dingen druk te maken vanwege
de parlementaire nettigheid; Forum moet maar kapot, einde 1933, dat zie ik wel.
Het gaat niet meer, met zulke geposeerde menschen.
Over Dumay later eens. Ik geloof wel, dat je gelijk hebt, maar ik spuug momenteel
zoo van het boek (na al die afleveringen), dat ik maar tot de groote vacantie wacht
om het voor de boekuitgave te prepareeren. Ik heb die laatste zin niet als flauwiteit
bedoeld, integendeel, maar misschien klinkt het zoo.
Dit is een lange brief, tusschen de ‘kul’ van het examenwerk door. Misschien
vreeselijk verbrokkeld en onduidelijk; maar neem hem voor wat hij is en laat gauw
weer wat hooren! Veel hart. gr. voor jullie beiden en de hand van je
Menno
Over Vondel? Ik protesteerde alleen tegen een ‘ewiger Hauch’, die Huizinga liet
waaien, zoo maar. Vondel is een groot dichter, maar wat is een groot dichter waard?
Zeker geen ‘ewiger Hauch’. Dat is weer de oude zwendelarij, ditmaal bij neef den
professor.
het portret van J.v.N. zat er niet in!
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Menno ter Braak
aan
E. du Perron en E. du Perron-de Roos
Den Haag, 6 november 1933
aant.
aant.
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aant.

's-Gravenhage, 6 Nov. 1933
Beste Eddy en Bep
Hierbij plechtiglijk, maar in vliegende haast bericht, dat ik sedert een half uur den
heer Henri Borel ben opgevolgd, hopelijk niet naar den ‘geest’. Ik barst nu serieus
van het werk, want ik zit nog een tijdje aan het leeraarsambt vast en moet al een deel
van het werk aan H. Vad. opknappen.
Op brieven krijg je nader antwoord, als ik jouw antwoord op mijn laatste brief
heb. Forum Nov. uit en erg aardig als nummer.
Eed (onder vrienden):
Ik, Menno ter Braak, totnogtoe docent, verklaar hierbij een nieuw dubbelleven te
hebben aanvaard, ten einde te trachten het even macchiavellistisch ten behoeve van
‘calenderlijke’ doeleinden te misbruiken als het vorige. Ik roep hierbij als getuigen
aan E. du Perron en Elisabeth du Perron-de Roos, van wie ik vriendschappelijke
steun altijd als een sine qua non zal beschouwen.
Dit is ernstig bedoeld, al schrijf ik het nu in een kroeg tusschen twee zakelijke
bedrijven door. hart. gr. voor jullie beiden
Menno
[onleesbaar] Vestdijk, H. de Vries en Buning, die ik je zal zenden. Schrijf me vooral
deze eerste maal, wat je ervan denkt.
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, [7 december 1933]
Lieve Menno,
Je bent lief - en aan Ant hebben we al eerder verteld dat ze een engel is - maar ik
wou je wel even in één keer precies alles uitleggen, want dit gedilettanteer langs de
feiten heen maakt me erg zenuwachtig.
1o Wij wisten dat we deze maand met Forum fl. 80 verdiend zouden hebben, en
hebben dus daarnaar onze begrooting gemaakt. Nu dat geld door ik weet niet welke
vergissing van N. en v.D. dreigt achterwege te blijven, zitten we dus zonder, want
de chèque van het Vaderl. komt ook altijd pas ± de 10e. Als we van te voren geweten
hadden dat de verhalen opgeschoven waren (waardoor ik vermoed dat N. en van D.
de voorschotkwestie niet meer begrepen hebben), had ik voor deze maand van mijn
vader kunnen leenen, omdat er in Januari allerlei kwartaalgeld binnenkomt. Nu weten
we niet meer wat de kortste weg is, want met iedere post denken we dat het geld van
Forum er zijn zal.
2o Het is prettig dat we altijd bij je kunnen leenen, maar stuur ons toch maar liever
niets zoolang we er niet om vragen. We kunnen er mijn vader natuurlijk ook altijd
om vragen, (natuurlijk hebben we dat voor groote sommen als huishuur e.d. ook
moeten doen in het afgeloopen halfjaar) en hij is de geschiktheid zelf, maar voor ons
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eigen gevoel leenen we toch liever, bij wie dan ook, zoo weinig mogelijk. (Om, àls
het eenmaal wat beter gaat, tenminste meteen te kunnen herademen en niet met
schulden ‘bezwaard’ te zijn.)
Zooals we nu wonen, kunnen we rondkomen, al is het, zoolang wij door het
getreuzel in Brusssel ook nog maandelijks voor Gille moeten betalen, maar heel krap.
Krijgen we eenmaal wat geld uit Brussel, zoodat dat voor Gille gebruikt kan worden,
dan hebben wij weer wat meer zakgeld. Natuurlijk, met hoop op iets beters, vurige
hoop zelfs, maar zoolang er zich geen ander werk voordoet, is dit de eenige ‘reëele’
oplossing, want in Holland verdienen we dan niets en hier dan toch fl. 110 gemiddeld.
(Maar de Locale Pers betaalt per kwartaal).
3o Het ‘stukje’ van Ant blijft een allerhartelijkst aanbod, maar in de practijk zou
dat toch op hetzelfde neerkomen als wanneer ik er zelf een verkocht. Ik heb er n.l.
een paar, die mij een volkomen onmisbare fl. 50 in de maand opleveren. Een hèb ik
er ook verkocht, d.w.z. zoognd. aan mijn vader, dus zonder rentevermindering.
Greshoff raadt ons aan van mijn geld te leven tot het op is, maar wij zijn er huiverig
voor als wij zien hoe goed die fl. 50 ons nu te stade komen, hoe weinig er van de
Brusselsche erfenis overblijft, en hoè gecompliceerd onze omstandigheden altijd
zullen zijn. (Opvoeding Gille.)
Nu, dit zijn onze zaken, en het zou dus alles werkelijk eenvoudiger zijn geweest
als Nijgh en van D. op tijd betaald hadden. Nu nog iets; je bent werkelijk naief als
je denkt dat privaatlessen nog met fl. 5 betaald worden. Misschien is dat nog zoo
voor leeraren die leerlingen van hun eigen school bijwerken, maar twee jaar geleden
al zeiden mij de schooldirecteuren wie ik om lessen vroeg, dat er niet meer dan fl.
2.50 meer voor gegeven wordt. En dan nog loopen de menschen op de vele
aanbiedingen van fl. 1.50 af. Een kennis met acte engelsch B, en een andere met
italiaansch hebben precies dezelfde ervaring.
Alles im Allen hoop ik dat ik je overtuigd heb dat onze ‘verwendheid’ er
voornamelijk in bestaat dat we ons zooveel mogelijk willen redden en een sprankje
hoop op een ruimere toekomst openhouden.
Een ander punt, waarop we dolgraag verwend worden is dat van St. Niklaas. We
hebben van Ants offrande nog niets gemerkt, en beven als we denken aan de
demoralisatie onder de douaniers, maar: vol verwachting klopt ons hart. En je kunt
je hier gemakkelijk wat later in de maand ook nog voorstellen dat het 5 Dec. is. De
parijsche Sint heet Goncourt, en verjaart op de 7e.
Tot binnenkort,
veel liefs aan Ant,
je Bep
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 2 februari 1933
aant.
aant.
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R'dam, 2 Febr. '33
Lieve Bep
Al wil je dan het tegendeel van een epistolair temperament hebben; je brief heeft
me erg veel pleizier gedaan! Nu Eddy, begrijpelijkerwijze, niet kon reageeren, was
jouw reactie mij nog dubbel veel waard. Het was eigenlijk een beetje onvoorzichtig
van me, een fragment ter lezing te geven voor ik het geheel af had, omdat ik ongekend
snel gedeprimeerd ben door een critiek, die niet eens ongunstig is. Dat uit het eerste
hoofdstuk (dat ik soms wil zwijgen) is een maar al te reëele kant van mijn leven. De
gekste bij-argumenten drijven me dan toch weer naar het manuscript.
Inderdaad neen, geen snars roeping heb ik, zoo b.v. à la Last, die ik gisteren in de
Bijenkorf over Sovjet Rusland hoorde. Nog veel erger, kwasteriger, ijdeler dan ik
gedacht had. Als die kinderkamer-volksuniversiteit Rusland is, dan hoop ik daarvoor
nog lang gespaard te blijven. Maar misschien heeft de blijmoedige, domme Last wel
niet veel meer gezien dan de gemiddelde toerist van de ‘Intourist’; hij had het alleen
maar over diners, recepties, aanplakbiljetten en ... zijn eigen gedichten, die in het
russisch vertaald schijnen te zijn. De schrijvers in Moskou schijnen het overigens
zoo druk te hebben met ‘leiden’, dat zij heelemaal niet meer schrijven, vertelde hij
ook nog en passant. Ook kun je in de heilstaat als schrijver aan een arbeider worden
‘toegevoegd’, als die arbeider een episode van het vijfjarenplan wil beschrijven. Is
dat niet iets voor jou? Over de ‘Zieke’ liever later meer, als hij klaar is. Hetgeen wil zeggen, dat ik je
‘conversatie’ erover grootendeels volkomen onderschrijf! Je opmerking over pag.
57 (loopt dit niet op Wilde i.p.v. Nietzsche uit) is m.i. zeer de overweging waard,
maar ik geloof toch, dat het niet zoo is. Het amusement van Wilde bedoel ik toch
eigenlijk niet; N. wilde zeker geen amusement, hij was zelfs ‘tief’ en zoo, maar
desondanks blijft hij altijd volstrekt amusant; daarmee toont hij de ware
‘amusementskunstenaar’ te zijn, volkomen onopzettelijk, zelfs ‘tegenopzettelijk’. De zin over het ‘l'art pour l'art’ blijf ik handhaven; ik bedoel, dat hij, die de kunst a
priori ‘afzondert’ van het leven zichzelf dwingt tot een acteursrol; het afzonderen is
al een tooneelgebaar, want waarom anders die afzonderlijkheid ‘kunst’ tegenover de
rest?
Je passage over de brieven is aardig, maar pleit m.i. niet tegen mijn ‘vertrouwen’
in brieven. De houding, die de briefschrijver zich geeft, is juist door de vaak
opzettelijke nonchalance evenzeer een houding, maar de dwanggedachte van de
publicatie zit er toch niet achter! (afgezien dan van humanistenbrieven etc.). Ik wil
dan ook allerminst een brief als een ‘naakte waarheid’ aanpakken! (Bij telefoneeren
is volgens mij het bedrog weer grooter, omdat de strategie daar directer moet worden
toegepast).
Bedank Eddy bij voorbaat voor zijn cadeautjes! Ik verheug er me op. Voor Maulnier
had ik nog geen tijd; in Le Pari ben ik nog niet ver; het begint ongelooflijk traag,
maar bij hoofdstuk III wordt het beter. Maar ik zou een half jaar ‘vrij van school’
moeten hebben. Soms is het lesgeven bepaald ondragelijk.
Vonden jullie het stukje van Marsman over Last en de Kring niet aardig? Ik denk
al aan het gezicht van mevr. Willink, die het blad opent waarin haar ééne kind wordt
bewierookt en haar andere, niet minder echte, met slijk overdekt!
Veel hart. gr. voor jullie beiden!
je Menno
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N.B. Zou je niet nog eens vertrouwelijk aan Bob willen vragen, of hij mijn stuk over
de humor niet iets principieeler kan maken, ev. uitbreiden aan het slot? Het is zoo
erg historisch en gaat daardoor te veel als een nachtkaars uit, vind ik.
Volgens Ant heb ik mij tijdens de lezing van Last onnet gedragen, door polemische
exclamaties; bij de pauze ben ik maar verdwenen, naar een niet-kunstfilm.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Rotterdam, 5 februari 1933
aant.
aant.

R'dam, 5 Febr. '33
Lieve Bep
Hartelijk dank voor je brief met de toelichting van de ‘pernicieuze invloed’! Ik
begrijp (had eenigszins een kwaad geweten, ofschoon onduidelijk) volkomen, wat
je bedoelt en neem onmiddellijk aan, dat je gelijk hebt. Ik kan het uitbreiden: het
heele thema ‘oppervlakkigheid tegen diepte’ zou zonder Eddy nooit in mijn hoofd
opgedoken zijn. Daarom sta ik er misschien nog te ‘dankbaar’ tegenover, en hier en
daar oncritisch. Je zou me bij gelegenheid eens moeten aangeven, waar het heiligen
kransje onaangenaam aandoet. Mijn geweten heeft me wel belet, om b.v. in plaats
van Nietzsche Diderot uit te zoeken, maar het is verleidelijk om zoo nu en dan van
het ‘philosophische’ af te wijken. Ook heb ik geprobeerd, zoo ‘eerlijk’ mogelijk mijn
afhankelijkheid van de fransche oppervlakkigheid op te biechten; maar niettemin,
in de voorbeelden moet niet merkbaar zijn, dat die oppervlakte mij geïmponeerd
heeft of nog imponeert. Ik houd me dus aanbevolen voor een ‘ontluizing’ (na
voltooiing van het geheel). Jullie schijnen voor mij een vaste ontluizingsdienst op
touw te moeten zetten! Het boek over Harris hoop ik ergens op te snorren. - Mijn
identificatie met Douglas zou inderdaad te gek zijn. De confessie van die man vind
ik vrij erbarmelijk.
Ik heb weer een tiental pagina's geschreven van het nieuwe hoofdstuk ‘Een zonde
tegen den Heiligen Geest’, het voorlaatste en langst, denk ik. Allerlei insinuaties uit
de eerste drie hoofdst. worden hierin uitgewerkt. En onderwijl gisteren een geweldig
amusante film van Lubitsch gezien, Trouble in Paradise. Verguis die vooral niet.
Amusant van a tot z. - Eergisteren in den trein naar Vestdijk las ik Lady Windermere's
Fan nog eens, dat ik jaren geleden had gelezen. Het deed me intens verouderd aan,
juist als Ibsen, maar dan in een andere kategorie. Maar de conversatie is nog altijd
spiritueel genoeg. - Vestdijk las me een paar passages uit zijn roman voor. Ik heb
hem gewaarschuwd tegen te veel ‘kleinmalerei’; want hier en daar herinnerde mij
zijn stijl aan Eva van C.v.B., en dan niet op haar best. De wijdloopigheid is misschien
van Proust, die hij pas las? Ik ken die auteur n.l. nog altijd niet. Zelfs (het is gek en
dit onder ons) leek Vestdijk mij eenige symptomen van commercialiteit te vertoonen;
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van ‘hoeveel brengt me dat op’ etc. Maar dit kan bijzaak zijn; een idealist is ook
geen leven waard. Verder was hij alleraardigst, en open voor iedere critiek.
Inmiddels heeft zich in De Stem een modderstroom ontlast over de hoofden van
Eddy, Vic en mij. Een anonymus, ‘Spectator’, vult daar ettelijke bladzijden met zulk
slijk, dat het ‘zum kotzen’ is. De smerigste insinuaties in de hopeloosten stijl
neergekalkt. Vic en ik weten nog niet, of Coster, Donker of een derde zich achter
dien naam verschuilt; ik vermoed een derde, want het is te proletig, zelfs voor C. en
A. - Een paar citaten: Een Voorbereiding is een ‘schandeboekje, zoo walgelijk keutelig
als er misschien nog nooit één in druk is gegeven’. Hampton Court een ‘pervers
wanproduct’. Eddy is mijn van Haaften, zegt de Spectator, terwijl hij ‘mijn aap had
moeten zijn’. Ik ben een ‘perverse psychopaath’ en ‘infantiel’, Eddy is een
‘Indiaansche [onleesbaar], een druk, lawaaiig en geestelijk ietwat sadistisch aangelegd
mannetje’, ‘een smoezelige querulant’ met ‘een beetje dierlijke doodsangst, dezelfde
van jan-en-alleman’. Ik word ‘aan de slip van den Heer du Perron door het leven
gesleurd’ etc. etc. Ook het twistgesprek gaat over de tong; het einde was volgens
spect. aldus: ‘De Heer ter Braak dronk één kwastje, Victor, die eigenlijk een veel
verstandiger type is, vele biertjes’. (En dat terwijl ik thee en Vic whiskey heeft
gedronken!) Enfin, het is prachtig. Ik geniet nog sterk na. O ja, Eddy wordt ook nog
met de [Lairesse] en diens ‘afzichtelijke vampiertronie’ vergeleken!
Nu, voorloopig genoeg! Hart. gr. voor jullie beiden en ook van Tr., die hier bij zit
en van De Stem geniet.
je Menno
Manuscript-papier is terug! Zat tusschen de rest!
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
Eibergen, 28 juli 1933
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 28 Juli '33
Lieve Bep
Door de hittegolf, die hier tot gisteren heerschte, kon ik geen pen op papier krijgen
om je te bedanken voor je brief over den Politicus. Het is nu wat menschelijker, dus
kom ik nu tot het formuleeren van dien dank. Het is voor mij waarschijnlijk even
moeilijk als voor jou het formuleeren van ‘lof’, want je weet ook, waarom ik je
aanteekeningen bij mijn werk altijd als een persoonlijke commentaar voel, die ik mij
altijd op een of andere manier moet aantrekken. Ook nu heb je me een paar maal
aanleiding gegeven tot meditaties, b.v. vooral, waar je schrijft over het ‘volksvermaak’
en over de tegenstelling instinct - intelligentie. Ik weet nu nog niet, of ik het met je
eens moet zijn, maar in ieder geval steekt er in je observatie zooveel
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‘gevoelsjuistheid’, dat ik er bepaald door getroffen werd als door een ‘waarheid’.
Het is prettig, dat ik mij een definitief antwoord nog even tot mondeling kan
voorbehouden, want ik zit zoo in allerlei practische laatste beslommeringen over de
trouwerij en bedden en zoo, dat ik tot weinig scherpte in staat ben. (Ik schrijf alleen
er tusschendoor een stuk over Vincent Haman: ‘Paapsche Sympathieën’ geheeten).
Er is, merk ik, ook bij de grootste terughoudendheid, een zekere energie voor noodig,
om de belangstelling van buitenstaanders bij een huwelijk te weren. Ant heeft er nog
meer last van dan ik, omdat wij in Zutfen trouwen. Men schijnt het ‘onhartelijk’ te
vinden, als er niet een traan valt of een theelepeltje wordt gegeven (dit laatste aanvaard
ik steeds met pleizier, dat door mijn moeder dan weer ‘cynisch’ wordt genoemd. Ik
moest het n.l. met een traan aanpakken). - Wij hopen nu 3 Aug. naar Bazel te komen,
en vandaar af te zakken over Zürich en Chur naar Sils-Maria, om daar een paar dagen
te blijven hangen. Komt mijn berekening uit, dan kunnen wij zoowat 11 of 12 Aug.
in Bellevue zijn. Tegen die tijd heb je natuurlijk nader van ons gehoord; ik zal je dan
vragen, een kamer voor ons te bespreken.
Ik heb Do what you will niet gelezen, maar zal het nu bepaald gaan ondernemen.
Overigens deed het mij erg veel pleizier, dat je me boven Huxley stelde, in mijn
hoedanigheid als schrijver van den Politicus.
De brief van Bouws aan Eddy was zoo netjes geschreven, dat, als je de man niet
zou kennen en Eddy niet, je werkelijk een edelen indruk van zijn personaliteit zou
meenemen! Wat schrijft hij, in zekeren zin, voortreffelijk! En wat is dus, in zekeren
zin, voortreffelijk schrijven waard! Het is nu duidelijk genoeg; zijn
minderwaardigheidsgevoel als niet-auteur is hem de baas geworden, zijn redding is,
om in Eddy den litterator te zien en daardoor de domheid en geborneerdheid van
hemzelf te [assureeren]. Dat hij uit het slot van den Politicus zijn genie wil opbouwen,
moet hij weten. Moet ik me daaraan storen? Vroeger vond hij zijn ijdelheid evengoed
bevestigd in Eddy's stukken tegen holl. litteratoren! Bouws haat ons, mij evengoed
als Eddy, voorzoover ik ‘auteur’ ben; maar met mij papt hij het langste aan, omdat
ik het minst van hem afwijk in kletspraat en conventioneele gewoontetjes; daarin
kan hij zich dus weer mijn evenknie voelen. - Ik zou dolgraag ‘schoon schip’ met
den man maken; maar ik wacht tot September, omdat hij mij werkelijk niet waard
is, dat Forum er door in de war loopt. Ik heb hem onlangs meegedeeld, dat ik bij
Zijlstra was geweest en bevonden had, dat deze bereid was op andere condities door
te gaan, zonder er een persoonlijke quaestie aan te verbinden. Op deze brief heeft
Bouws niet geantwoord. Hoe het ook loopt, hij moet er als secretaris uit, als wij moed
hebben om door te gaan. Ik zal in September wel een praatje met hem te houden
hebben, dat een ultimatum uitlokt. Voor mij heeft eigenlijk pas de doorslag gegeven
zijn pertinente leugen over Zijlstra's verhouding tot Forum; met een nul kan ik
desnoods in een functie samenwerken, met een oplichter niet. (Wim adviseert, het
tijdschrift nu voort te zetten onder den naam FRUM).
Genoeg over Bouws. Ik vind het onaangenaam genoeg politiek tegenover hem te
moeten zijn tot September. Maar het is werkelijk het beste te wachten tot een gesprek
onder vier oogen, waarin ik hem onmiddellijk van repliek kan dienen.
Tot spoedig dus! Voor jullie beiden veel hart. gr. van je
Menno
Heeft Eddy mijn vorige brief gekregen?
Origineel: particuliere collectie
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Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Le Roselier, [25 oktober 1933]
aant.

L.M.
Afschuwelijk dat die heer ook E.d.R. heet. Ikzelf zal ons pas werkelijk beklagen
als wij onze broodschrijverij zouden moeten onderteekenen, zelfs maar met initialen.
Maar helaas, onze (mijn) reputatie is dus nu al niet eerbaar meer? Voor het echter
aan deze laatste catastrofe toe is, zal ik nog een beroep probeeren te doen op het
Willem Kloosfonds. Ik zou dolgraag in je aanteekenboekje over de kalenderij willen
gluren. Je formule voor Céline geeft me er smaak in. Onze vriend Guilloux hier
spreekt al met vlijt en behagen over de notarissen; hij voelde zich met dat woord
direct zoo thuis alsof hij alle gesprekken in de Feuilleraie had bijgewoond. Het wordt
steeds waarschijnlijker dat wij omstreeks Kerstmis in Holland komen (ik in ieder
geval); zien we jullie dan in R'dam? Dag aan beiden.
B.
Origineel:Literatuurmuseum, Den Haag
[De brief is geschreven op de brief van E. du Perron aan Menno ter Braak,
[25-10-1933]]

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Le Roselier, [7 november 1933]
aant.

L.M.
Leve de victorie van de gentlemen. Wat vindt Ant ervan? Blij met het vooruitzicht
van wonen in Scheveningen, of ga je eerst forenzen? Ik merkte bij het lezen van je
brief dat het me toch wel eenigszins dwars zat me misschien te moeten meten met
eventueele vrouwelijke machtswellust van Top, of de Amerikaansche manieren van
Scholte! Fontenelle vind ik, nu ik hem uitgelezen heb, veel aardiger dan ik eerst
dacht. Als je overigens ooit epigrafen noodig hebt, hoef je daar maar te zoeken.
Zouden wij voor December weer het Forum-honorarium een weekje vooruit kunnen
krijgen, als het aantal paginas bekend is? Behalve mijn maandgeld van thuis, komt
er nooit iets precies op de 1e binnen, en de eerste moet altijd de school van Gille
betaald worden, en dit keer een hotelrekening.
B.
P.S. Wil Ant niet eens nakijken of ik in mijn stukken in Forum de citaten* al of niet
cursief druk? Ik heb daarover een weddenschap loopende met Eddy. Dank!
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*De citaten, niet de titels. [in hs EdP]
Origineel: Literatuurmuseum, Den Haag
[De brief is geschreven op de brief van E. du Perron aan Menno ter Braak,
[7-11-1933]]

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
[27 november 1933]
aant.
aant.

L.M.
Ik wou dolgraag weten of Musschert de bestrijding van de vrijheid van de drukpers
uitgesproken op zijn programma heeft staan. Dan blijf ik voorgoed uit Holland weg,
hoewel ik er persoonlijk niet eens veel last van zou hebben. En de neutraliteit gaat
er zeker ook aan? Antwoord je hier op? Henny zegt n.l. dat hij zich al als een net-holl.
en voor ons onschadelijke politieke partij gearrangeerd heeft. Excuseer dat mijn
epistolaire activiteit zoo parasietachtig wordt.
Veel hartelijks voor jullie beiden,
B.
Origineel: Literatuurmuseum, Den Haag
[De brief is geschreven op de brief van E. du Perron aan Menno ter Braak,
[27-11-1933]]

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, [22 januari 1934]
aant.
aant.

L.M.
Ik zie het niet zóó zwaar voor je in als Eddy, omdat ik geloof dat je, een minder
‘entier’ temperament hebbende misschien (wat niet hetzelfde is als een minder ‘entier’
karakter), je gemakkelijker kunt splitsen in een oppervlakte en een diepte. Het
hollandsche temperament misschien, dat tòch twee rythme's heeft, één voor iedere-dag
en een voor het essentieele. Ik bedoel dit niet als hatelijkheid, dus maak niet de
associatie met je filosoof-zwager1. die koekjessnoept. Overigens, dit ter
completeering, wil ik niet zeggen dat ik zelf graag in je schoenen zou staan, vanwege
het onderteekenen - wat misschien een ijdelheidscomplex is. Maar eigenlijk
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reserveerde ik P.-S.-ruimte om je dit van Gide te vertellen wat ik nogal aardig vind:
Hij zei: Tusschen mijn 30e en 35e jaar heb ik ook geloofd dat intelligentie bij
intellectueelen en niet-intellectueelen gezocht moest worden, dat wij beperkt waren
en naar anderen moesten luisteren. Maar het is niet waar; alleen onder intellectueelen
komt de intelligentie voor, heb ik gemerkt nu ik zestig ben.
Dag, veel groeten aan jullie beiden,
B.
Ik word kindsch en kan niet meer zonder fouten schrijven.
Origineel: Literatuurmuseum, Den Haag
[De brief is geschreven op de brief van E. du Perron aan Menno ter Braak,
[22-1-1934]]

E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 25 april 1934
aant.
aant.

Woensdag.
L.M., Ik wil het toch niet alleen aan Eddy overlaten om je te bedanken voor de
politicus. Hij leest er nu in al zijn vrije momenten in (zegt zelfs op dit eigen moment
tegen me dat hij - in een gesprek met mij over de intelligentie N.B. tien minuten
verloren heeft van de 40 die hij vanmorgen aan de Politicus ‘mocht’ besteden), en
is verrukt. Ik zit met zoo'n stapeltje recensie-boeken dat ik tot ander lezen niet kom,
maar dat heeft me niet belet om na het herbladeren met erg veel overtuiging aan de
Chevassons uit te leggen waarom het zoo goed was. Als je er genoeg hebt, wil ik
wel graag een gebonden exemplaar hebben, maar zie eerst maar eens hoever je komt.
Veel groeten voor jullie beiden,
Bep
Ik spreek morgen Klaus Mann. Chevasson zal je een collectie anecdoten zenden. Ik
zoek nog naar andere dingen: Les Annales schijnt niet goed te zijn. Ik zou op jacht
moeten gaan langs de Seine, maar heb zoo verdomd weinig tijd, helaas!
Je
E.
Wanneer wordt Carnaval der Burgers in dezelfde uitgave als de Politicus herdrukt?
Absoluut noodig! Bel Zijlstra op. Do it now.
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
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aan
Menno ter Braak
Grenoble, 8 mei 1934
aant.
aant.

8-V-'34
L.M.
Onder de houten kruisen liggen anonieme monniken begraven (onbepaald aantal);
onder de steenen in de verte priors met naam en datum, één per kruis. Het zal je hart
goed doen te bedenken dat degenen die hier niet begraven zijn, toch in 1903 voorgoed
weggejaagd werden. Eddy wrocht copie vandaag; is trouwens minder touristisch
veranlagt dan ik.
Tot ziens, beide,
Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Parijs, 21 oktober 1934
aant.
aant.

21-X-'34
L.M.
Er is aan Het Vad. iemand die overmatig veel komma's plaatst in onze copie op
plekken waar ze E.'s i. en m.i. niet horen. (Jij voelt dat niet zoo, want je bent zelf
ook veel te genereus op dat gebied met permissie.) Laat die persoon overigens gerust
zijn komma's in onze parijsche brieven loozen, maar als ik onderteekenen moet, wil
ik absoluut niet meer komma's onderteekenen dan mij spontaan uit de pen vloeien.
Ik krijg iedere keer een ademhalings-stoornis als ik zoiets lees! (Tu parles d'un
littérateur!)
Heb jij er al iets van gemerkt dat de Groene Amsterdam geregenereerd wordt? Ik
kreeg gisteren een pneu van Rients Dijkstra (zeker in geen zeven jaar gezien), die
met zijn vrouw Netty voor twee dagen in Montparnasse logeert en ons te lunchen
vroeg om over onze medewerking aan genoemde Groene te spreken, in staat van
regeneratie waaraan hij niet onschuldig meende te zijn. Ik heb een week-end buiten
Parijs voorgewend, en verder zoo vaag mogelijk over de medewerking geschreven
(in principe later eens als we het niet meer zoo druk hadden etc.). Hij zal ons nu wel
een paar nummers sturen. Maar ik heb er al eens eerder in geschreven, en de
combinatie van Dam-Holkema en Warendorf is niet leuk. Altijd heibel met proeven
en betaling.
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Wat mij en E. vooral bijbleef uit het briefje van Rients D. is dit zinnetje:
Ik zou ook graag eens met je man kennis maken, wat wonderlijk genoeg nog nooit
gebeurd is.
Heel Holland walmt je daaruit tegen!
Dag,
Bep.
Oja, Eddy, die ik over de D's moest inlichten, wil nu ook graag weten of Dick met
N. naar bed geweest is, of alleen maar ‘gevoel’? Antwoord hem vooral!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
E. du Perron en E. du Perron-de Roos
Den Haag, 23 oktober 1934
aant.
aant.

den Haag, 23 Oct '34
Beste Eddy en Bep
In de eerste plaats mijn bijzonderen redactioneelen dank voor de antwoorden op
de enquête! Het antwoord van Bep is werkelijk uitstekend, dat van Eddy vond ik
minder; eigenlijk niet in zijn toon, aarzelend en ‘verwijzend naar iets anders’. Liever
had ik iets fulminanters! Het gepeupel van Robbers tot Houwink antwoordt ook,
natuurlijk. Er zijn prachtige Querschnitt-antwoorden te maken; ik denk, dat ik Bep
met Ina Boudier-Bakker (of met Henr. Roland Holst) in één avondblad zet...
De Smalle Mens behandel ik volgende week in de kroniek. Ik zie er eerlijk gezegd
tegen op, om de bekende beweegredenen. Maar er schieten me toch nu al verschillende
motieven te binnen, die ik juist in de krant wel eens wil aanroeren. - Bij de herlezing
trof mij de juistheid van Malraux' opmerking over mijn manier van polemiseeren in
den Politicus. Ik heb het gevoel, dat ik zijn vermoeden in deze nieuwe dialogen
realiseer. Rudi v. Lier, die nu bij Huizinga studeert, was eergisteren hier en betoonde
zich vooral geestdriftig over De Calender en de Notaris! - Ik lees onder het werk
door de brieven van Bakoenin aan Herzen en anderen. Een heel andere, menschelijker
toon dan in de correspondentie Marx-Engels; maar dat de laatsten het moesten winnen
en veel ‘knapper’ waren, wordt uit deze vergelijking ook duidelijk! Verder heb ik
Kropotkin uit de K.B. meegesleept. Marx schijnt Bakoenin overigens bepaald vuil
behandeld te hebben.
Wat scheelt Marsman? Ik heb nog niets van hem gehoord. Zou hij bezoek
apprecieeren? Dan ga ik eens naar Utrecht.
Wat de panopt betreft: hoe geslaagd ik ze beide ook vond, dat je er twee zond
bracht me in verlegenheid, want de rubriek panopt. barst ditmaal (terwijl ik vorige
maanden zelf voor de zaak op moest draaien!). Gans, Slau, jij, ik zijn ditmaal
vertegenwoordigd. Ik laat dus je Indische ontboezeming maar tot Jan. overliggen en

Menno ter Braak, Verspreide brieven

plaats nu vast de werkelijk bijzonder treffende critiek op Napoleon. Je hebt daar
zeker geen bezwaar tegen?
Ik zend je vandaag of morgen een pak met Klaus, den Doolaard en Antonini. Den
Doolaard schijn ik wel belazerd te hebben, want op de krant dacht men, dat hij wel
weer zou willen vechten. Overigens ben ik zelf van meening, dat ik hem te veel heb
gespaard, alweer uit de bekende overwegingen.
Van de regeneratie van de Groene heb ik niets gemerkt. Bij iedere regeneratie
werd ik trouwens betrokken zonder ooit andere dan hoogst onaangename ervaringen
op te doen. Wees dus voorzichtig met die jongelui! Ze willen permanent een ‘frisch
weekblad’ en zijn even permanent gierig.
Aan de komma's kan ik niets doen! De correctoren zijn schoolmeesters en werken
volgens een eenheids-principe. Maar voor de enquête zal ik speciale maatregelen
treffen. Overigens is dit komma-aesthetisme haast even erg als de spelling
argumentatie van neef prof. Huizinga, die een open brief voor de Vries en te Winkel
heeft gepubliceerd, waarop ik hem in Het Vad. van repliek heb gediend. Ik blijf voor
veel kommata!
Voor den indiscreten E. nog dit: ik meen zeker te weten, dat Dick B. met Netty
D. tot daden is gekomen. Van het gevoel ben ik in dit geval juist veel minder zeker!
hart. gr. ook van Ant
jullie
M.
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 10 december 1934
aant.
aant.

10-XII, '34
Lieve Menno,
Bezit jij Eva van C.v.B. nog? Zou je het me te leen willen sturen? Ik maak van
mijn ‘huwelijksvacantie’ gebruik om te probeeren of ik de vulpen nog voor mijn
plezier kan hanteeren, en wou Eva weer zien als voorbeeld van hoe ik het toch niet
wil doen. Overigens geloof ik dat deze mijne poging bij een heeleboel noten en eenige
contemplatie blijven zal, maar enfin.
Eddy heeft als een razende gewerkt op zijn rots, à raison van 45 p. in twee dagen.
Het hoofdstuk Wijdenes was het eerste dat klaarkwam! Ik ben er erg nieuwsgierig
naar en jij?
Een goed Forumnummer! Ik vond je stuk in de krant over Ina Damman uitstekend,
dat over Eddy trouwens ook. Het laatste (smalle m.) misschien nog beter uit een
oogpunt van... aanprijzing... Er is een gangster-roman van Dashiel Hammett die The
Thin Man heet.
Hartelijke groeten aan Ant,
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Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 10 december 1934
aant.
aant.

10-XII, '34, 's avonds
Lieve Menno,
Als je Eva nog niet gestuurd hebt, stuur het dan naar Bretagne, want ik vertrek
daar morgen ook heen; Eddy heeft zoo hard gewerkt dat hij zich beroerd voelt, en
aangezien die plek inderdaad erg eenzaam is voor iemand in een beroerde stemming,
en het anderzijds zonde is als hij moet terugkomen terwijl hij daar zoo goed werkt,
ga ik hem maar gezelschap houden. Gino Antonini zal nu over de Prix Goncourt
schrijven, zoodat je dat artikel toch nog spoedig hebt - het is trouwens een bizonder
onbelangrijk evenement dit jaar. Hij stuurt je deze maand ook nog een theaterbrief
en ik componeer hier of op die rots nog wel een parijsche kerststemming, zoodat
niemand van mijn desertie hoeft te weten.
In haast,
Veel hartelijke groeten,
je Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
[18 december 1934]
aant.
aant.

Beste Menno,
Niets uit de stukken van Ducroo die nu bij je zijn heeft in Gr. Ned. gestaan. De
keuze is dus groot! Als je er in Jan. en Febr. twee goede stukken van kunt plaatsen,
doe je mij meer dan plezier, omdat ik ook nog het overtypen moet betalen van het
heele slot; anders kan ik het toch niet goed omwerken. Ik heb 2 hfdstn. aan J.v. Nijlen
gestuurd voor de tikjuffrouw en heb nu alweer 3 hfdstn. klaar. Nog 4 hfdstn. en het
is afgeloopen. Ik hoop ± 10 Jan. klaar te zijn en dan een week bij Greshoff in Brussel
te logeeren (voor het uitblazen). Ik ben nu weer wat beter, maar voel me toch verre
van kwiek.
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Je stukje tegen Anthonie was best. Stuur me de verdere heibel, als die komt! Je
slotbeschouwing over de enquête was ook heel knap en handig. Jammer alleen dat
het citaat van Nietzsche wegblijft, want het is niet wat je nu zegt, het is veel geestiger,
ofschoon wel to the same effect. Als je het niet in de krant kunt terugvinden, misschien
kan je dan uit N. zelf iets voor me vinden; je zult hier misschien wel een krats bij
hebben gezet?
Bep zal hieronder antwoorden over de dialoog.
Wat je over Jany schrijft is voor mij ook heel waar; ik ben het tot in ieder onderdeel
met je hierover eens.
Ik eindig nu vanwege de besogne. Denk je erom dat je me panopticum en andere
proeven van Forum haast omgaand laat zenden, met het oog op de 2 dagen extra die
de post er nu over doet? er is hier maar één lichting per dag. - Ik zie ook met spanning
uit naar je stuk over Engelman-Nijhoff. Hier komt Bep. Hart. groeten, ook voor Ant,
aan wie veel dank voor het zoekwerk, van je
E.
Lieve Menno,
Hartelijk dank voor de spoedige komst van Eva. Indruk van die dialoog met
voorbehoud, omdat je zeker gelijk hebt dat het er in het geheel anders zal uitzien. Ik
had het gevoel dat er sinds de Politicus niets nieuws in stond, en eigenlijk niet eens
sinds dat geniaaale stuk van je in de Stem, althans het embryo ervan! En dan gaf m.i.
de dialoog dit niet-nieuwe in een erg verwaterde vorm. Maar nog eens, ik kan me
voorstellen dat het als schakel een heel ander effect maakt.
Ik heb me krom gelachen over de lezersprijsvraag, vooral met die climax, de
grootste krant van den Haag en het blad van de Lang waardig: een prijs van vìjf
gulden! En hoe moet dat nu? Een boek kost altijd fl. 4.90; krijgen ze dan het overschot
in postzegels of reserveert de L. zich dat voor de verzendkosten - of voor zijn eigen
spaarvarken... Ik begin overigens te merken dat je positie daar je in staat stelt de
menschen op alleraangenaamste wijze te pesten; getuige het bedekte protest van
Anthonie en vele andere uitingen.
Wil je ons bij gelegenheid niet eens sturen wat je over Sophie Blank gezegd hebt?
Ik wil het boek trouwens ook lezen. Wat we allemaal schijnen te moeten lezen
(zegsman o.a. Noth), is Robert Musil (Oostenrijker van plmn 50 jaar) Der Man ohne
Eigenschaften. Maar het is zoo dik als Der Zauberberg.
Was jij het die een Dr. August de Stercke of Sterke kende (of misschien niet
August), die ervoor doorgaat de eenige intelligente psycho-analyticus van Holland
te zijn? Is hij werkelijk intelligent? En heeft hij voor leeken leesbare dingen
geschreven? En het is toch niet dezelfde psychiater die Lautréamont vertaald heeft?
Het eerst hoofdstuk van Eva valt me èrg mee - als je tenminste erin aanneemt dat
David en zij vijftien zijn in plaats van achttien, vind ik het erg aardig en ondanks de
stippeltjes en het woorden te veel goed geschreven. Maar de rest van het boek toch
wel erg hysterisch en broeierig. Dag, hart. gr. aan Ant, je Bep
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos
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Den Haag, 5 februari 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 5 Febr. '35
Lieve Bep,
Je overwegingen over De Pantserkrant, die Eddy mij schreef, zijn gedeeltelijk
ook bij mij opgekomen. Ik heb geen oogenblik gedacht, dat dit stuk een litterair
meesterwerk was; het is daarvoor te duidelijk een stuk propaganda (weliswaar niet
voor den vrede of de revolutie, maar daarom niet minder propaganda), en ik geloof,
dat de propagandistische sfeer iedere meesterlijkheid en werkelijke genuanceerdheid
uitsluit, maar waarschijnlijk ben ik propagandistischer dan jij, en daarom heb ik het
volgehouden het stuk werkelijk af te schrijven; ik voelde overigens, dat ik het in een
‘roes’ moest afmaken, want dat ik anders weer tot mijzelf zou komen. Het is werk
van drie weken, en ik wil op jouw advies ook iets dergelijks in de voorrede
‘bekennen’. Het is zelfs misschien wel aardig om er een polemiek tegen het tooneel
aan te verbinden, zelf te analyseeren, waarom al deze figuren in zekeren zin
tweederangs zijn, want ‘gestellt’, op situaties afgericht. Ik zal daar ernstig over
nadenken, want je hebt eigenlijk wel gelijk, dat ik zooiets aan mijn Politicus verplicht
ben.
Wat het spelen betreft: ik heb mij voorgenomen het stuk uit te geven in het voorjaar
(hetgeen al met Zijlstra is beklonken) en er verder geen moeite voor te doen bij de
heeren Laseur c.s. Ik heb werkelijk geen verlangen om b.v. Ben Royaards als Pankow
en Van Warmelo als prof. Ritzel deze personages te zien namaken. Aan den anderen
kant: het is nu eenmaal een tooneelstuk geworden, en ik zou toch te nieuwsgierig
zijn naar deze veruiterlijking van mijzelf, die misschien onthullender kan zijn dan
wat ook als argument tegen het tooneel (wat een essay zit daar voor later in!) om
opvoering te weigeren. Het is wel gek, dat ik dit onmiddellijk voor mij zag als een
tooneelstuk in drie bedrijven! Zoo kant en klaar, dat ik er zelfs niet aan kon denken
er een novelle of een roman van te maken!
Misschien schrijf ik de voorrede in den vorm van een antwoord op jouw bezwaren:
een soort open brief aan een vijandin van het tooneel (in den ruimsten zin). Want ik
ben het volkomen met je eens, zoodra je het tooneel conspueert, en het ontstaan van
De Pantserkrant is dus nogal een paradoxale historie. Ik ben er zelf van overtuigd,
dat een geschreven tooneelstuk, dat onspeelbaar is en niet gespeeld mag worden,
toch perse rotte kanten zal hebben. Dus daarom is de paradox eigenlijk des te aardiger.
Mijn enige excuus is mijn propagandistische bui; ik weet, dat ik een stuk volksmenner
in mij heb, of liever: volksvoorlichter. Misschien behoort dat stuk van me wel bij
het tooneel in ruimeren zin thuis, zoodat het toch zoo gek niet was, dat dit geval in
tooneelvorm bij me opkwam.
Dank vooral ook voor Valéry over Nietzsche. Ik heb er nog niet in kunnen lezen,
maar vermoed onthullingen. Het moet hoe dan ook een verhouding Huizinga - Ter
Braak zijn.
Het volgende ook in antwoord op een vorige brief van Eddy. Zijn terugblik op
zijn bezoek hier is precies de mijne. Geen ‘remmend gevoel’ vooral! En ik heb een
betere kijk op ‘Ducroo’ gekregen, geloof ik, al moet ik me het ‘eindoordeel’ tot de
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lezing in het geheel voorbehouden. Ik verwacht veel van het contra puntische in dat
boek
Laat E. vooral niet over het ploertje Kuyle schrijven. Uitsluitend, omdat het voor
Claartje geweldig pijnlijk zou zijn; en als hij Kuyle een ploert wil noemen, waar op
zichzelf niets tegen is, zou hij juist dezen zin moeten aanhalen. Een troost is, dat
niemand meer aan de ploertigheid van Kuyle twijfelt.
De Litt. Gids sturen de jongens mij niet meer. Ik zal eens reclameren en vragen
waarom; sturen ze weer, dan beloof ik je doorzending, maar ik dring in geen geval
bij deze lieden aan.
Dan is er nog het nieuws van een op handen zijnde kabinetscrisis in de Vlaamsche
redactie van Forum. Gijsen heeft zich te zeer geërgerd aan de zedeloosheid van
Varangots Virginia (dat hij in vuile proef had gelezen) en ook al aan Eddy's
‘Ducroo’-fragment; hij is nu onverhoeds afgetreden en morgen vergadert de Vl.
redactie. Ik ben zeer benieuwd naar hun communiqué. In afwachting daarvan is
Virginia tot Maart uitgesteld. Ik schreef Maurice al een vrij nijdig briefje, want ik
ruik papenlucht en dat wel in te sterken mate.
Hierbij gaat nog een leerzaam briefje van ‘Ilse’, dat misschien nog voor de
Wijdenes-tragedie van belang kan zijn. Het is werkelijk aandoenlijk, dat zij, nu zij
een tweeling heeft gekregen, mij zelfs gaat bemoraliseeren: ‘Du tust mir wirklich
Leid.’ En de passage over ‘na Nietzsche ist nichts dagegen’ is ook niet kwaad! Ik
heb haar natuurlijk per keerende post ‘Schloss Hampton Court’ gezonden en als daar
een preek op volgt, stuur ik Dr. Dumay verliest... Dit document retour! want ik
spiegel mezelf geregeld aan zooiets. Dat alles was ik toch ook eens?
Ja, mijn voorwoord wordt een open brief aan een vijandin van het tooneel, ik voel
het!
Hart. gr. voor jullie beiden, ook van Ant,
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, [8 februari 1935]
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Parijs, Vrijdagavond.
Beste Menno,
Ik zond je vanmorgen even dat panopticum, als reactie op het poëzie-gevecht,
maar Bep moet nu toch maar het grootste deel van je brief beantwoorden. Ik heb
ontzettend veel te doen met het eind van Ducroo, en het moèt van me af! Ook vergt
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Slau nogal veel tijd, zonder dat hij het zelf merkt. Ik heb zelden zóó het gevoel gehad
dat de literatuur me grijze haren bezorgde, dan bij dit rapport van mijn toestand
gedurende de Stawisky-dagen. Bah, bàh, bah. Als het me hier niet lukt, ga ik 4 dagen
in het hotel in Bellevue zitten, waar jij indertijd was, en daar zal het dan toch zeker
lukken. Ik heb haast een gevoel dat het de redding van het boek wordt als ik dàt doe.
Forum verveelde me erg, dit keer. Misschien is het door mijn eigen situatie. Alle
verzen vind ik belabberd, ook die van Herreman, die soms nog weleens meevallen.
Gijsen over dien schilder beneden alles. 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. Vestdijk
alleen is weer absoluut volwaardig. - 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. Ik heb dezen kant in het panopt.-stukje niet aangeroerd,
maar je weet wat ik erover denk: als je - niet binnen den kring van intellectueelen,
maar zoo maar los in de maatschappij - jezelf aanziet voor iets anders dan een
hopelooze, onherstelbare hyper-intellectueel, dan ben je zoo ‘versluierd’ en
‘verleugend’ - en om allesbehalve ‘goede redenen’! - dat je je verwantschap met
Nietzsche verloochent. [Die èn hyper-hyper-intellectueel èn hyper-‘ongewoon’ was.]
Als je denkt dat je ‘gewoon’ bent in den zin van Wim van Reyen of De Lang of
Pannekoek of 1000 anderen, dan verneuk je jezelf als een kind. Je plotselinge beroep
op de velen hinderde mij ook in dat Vaderland-artikel, en Henny heeft (zonder
ruggespraak met mij) blijkbaar precies zoo daarop gereageerd. En deze kwestie ontga
je, - want ook in de Politicus is dit allesbehalve afdoend behandeld (al weten we
natuurlijk dat je eigenlijk sprekend lijkt op Laelaps). - Ik zou hier weleens dieper op
willen ingaan, maar dan niet per brief. Als iemand als jij ‘oneerlijk’ wordt tegenover
zichzelf, is dat om een ‘diepere’ rechtvaardiging; de vraag is dus: te zoeken waarom
je die noodig hebt. Je afkeer van een bepaald soort intellectueelen verklaart veel,
maar niet alles.
Nu geef ik de pen aan Bep.
Hartelijke groeten, ook aan Ant van
je
E.
Dat stuk van Jany over die ‘toestellen’ heb ik maar in me gerefouleerd. Ik vind het
uitstekend - om Jany - dat je het geplaatst hebt en ik ben het met de beste bedoelingen
gaan lezen, maar het is wel de strafste lullax die ik in tijden ontmoet heb. Lang heb
ik erover nagedacht wat de ‘kentrek’ eigenlijk is in dit zinnetje ‘Zijn kentrek gaat
zich spannen en dan ten volle uitvieren’ - dat mij wel erg Janyaansch voorkomt, maar
dat ik misschien toch te lichtvaardig vereenzelvig met den ‘geschoren gorgel’ van
Persius. Hoe het zij, als je bedenkt dat dit proza misschien de sublimeering is van
wat Jany's kentrek - zal ik maar zeggen - in ‘gewonere’ dagen elders placht uit te
gieten, dan kan ik mij weer voorstellen dat je het dierlijke boven het intellectueele
gaat verkiezen!
Wil je me je artikel over Guéhenno zenden? - Dank.
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Lieve Menno,
Veel dank voor je uitvoerige antwoord op mijn Pantserkrant-gemopper; punten
van geschil zijn er eigenlijk niet tusschen ons hierover, want ik had me natuurlijk
niet voorgesteld dat je vanwege mijn bezwaren van uitgave zou afzien. Daar ben ik
inderdaad niet propagandistisch genoeg, en was de discussie met Eddy over dit punt
te uitsluitend principieel voor! Ik zou je dan ook niet eens geschreven hebben, maar
Eddy - die zich misschien al heimelijk aangetast voelde voor de dag waarop hijzelf
nog eens de Strindberg zou gaan uithangen - vond het niet meer dan openhartige
vriendenplicht...
Ik vind het overigens niet eens gek dat het een tooneelstuk geworden is, gegeven
nu eenmaal de propagandistische aandrift. Had je er iets ‘beters’ van gemaakt, dan
was je waarschijnlijk of in je propaganda of in je wijze van betoog gestikt. Ik ben
overigens toch zeer nieuwsgierig naar den open brief aan tooneel vijandin! Gezegde
vijandin heeft nog een argument dat Eddy blijkbaar niet vermeld heeft en dat voor
mijzelf nogal zwaar weegt: Als je morgen aan den dag een novelle of roman schrijft
die de slechtste van het seizoen zal blijken te zijn, dan kun je achteraf je noodlot
betreuren, maar je hoeft er geen berouw over te hebben, want er zal niets in staan
dat jij niet persoonlijk als noodzakelijk gevoeld hebt. In de Pantserkrant echter is
de heele Mary, en haar nobel hoewel eenigszins onverwacht vertrek aan het slot
alleen aanwezig omdat het publiek geen stuk zonder een enkele vrouw en althans
een toespeling op de liefde wil zien. Je ziet, ik ben een moralist; dit lijkt me prostitutie
van een andere soort dan de befaamde van het drukken, ‘over het voetlicht brengen’
etc. die ieder schrijverschap aankleeft. Het gaat voor mij dus over de uitgave; dat je,
het eenmaal uitgegeven zijnde de opvoering niet zult weigeren, lijkt me logisch.
Maar laat je er goed voor betalen!!
Wat zal Valéry over Nietzsche je nog tegengevallen zijn! Het zijn niets dan
bedankbriefjes, met één aardige zin erin die goed citeerbaar is in een van je preken
misschien.
Hierbij ook met veel dank het mooie epistel van ‘Ilse’ terug, wij wisten niet eens
dat ze getrouwd was (met iemand uit welke sociale laag? Zeker geen Herr Doctor?),
laat staan dat ze een tweeling had. Waar je toch al niet voor gespaard bent gebleven!!
Als Dr. Dumay was je nog een intellectueel; als je dus sindsdien, een ‘zakenman’
bent geworden, zooals E. mij meedeelt, lijkt me dat een lijnrechte beleediging voor
Ant. Dit op zichzelf moet je dunkt me, de onhoudbaarheid van die betreurenswaardige
redeneering al bewijzen!
Gerda's zin: ‘na Nietzsche’ begrijpen wij niet. Na lijkt ons geen duitsch en wat
wil ze ueberhaupt zeggen, of weet ze dat zelf niet?
Eddy en ik zijn beiden zeer gesticht over de geschokte Gijsen (alhoewel het mij
voor de hormonenloze Varangot te veel eer lijkt), en hopen hartelijk op een
sensationeel Maartnummer.
Heel veel groeten ook aan Ant,
je Bep

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag
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Menno ter Braak
aan
E. du Perron en Elisabeth de Roos
[Tussen 8 en 14 februari 1935]
aant.
aant.
aant.
aant.

Beste Eddy en Bep
Hierbij de ‘Brief aan een Vijandin van het Tooneel’, die, als Bep er geen bezwaar
tegen heeft, voor in De Pantserkrant zal verschijnen. De belijdenis over het tooneel
heb ik gecombineerd met het venijn voor in, Paul Koster, dat ik er toch al bij had
willen voegen. Waarschijnlijk gaat het toch gedeeltelijk nog wel langs Beps bezwaren
heen, maar ik heb gepoogd zoo eerlijk mogelijk mijn fouten te erkennen zonder de
impuls te verloochenen. Een proces met den heer Koster, die nog in groote welstand
te Parijs leeft, zou mij zeer aangenaam zijn. - Dat Mary in haar nobel weg zeilen een
‘wonde plek’ is, voel ik zelf heel goed. Dit heele slot bevalt me trouwens niet, en ik
hoop het geheel te veranderen... als het me nog lukt weer in den ‘roes’ te komen.
Overigens is zij niet ontstaan omdat ik een vrouw noodig had, maar omdat ik een
secretaresse ‘zag’, die mij tevens als contrapunt voor Pankov kon dienen, n.l. om
zijn meer intieme kant op te vangen. Maar het slot is in die richting geloopen, en het
is inderdaad niet goed zoo.
‘Ilse’ is inderdaad sedert jaar en dag met een handelaar in
tweedehands-automobielen gehuwd, en heeft een 2-ling geworpen, die mij
aangekondigd werd met een gedrukt formulier: ‘Hurra, unsere Zwillinge Heinz und
Rolff sind da!’ Wil je aan deze formule s.v.p. bij gelegenheid denken? Het kan ook
voor een 1-ling...
Wat Eddy over mijn ‘zakenmanschap’ vertelt, is beslist geboren uit zijn laatste
krachtmeting met ‘Ducroo’, evenals zijn polemiek tegen mijn ‘gewoonheid’, die,
dacht ik, beëindigd was en nu, voor mijn gevoel over woordenquaesties, weer schijnt
te moeten ontbranden. Ik heb dan misschien de aan Wijdenes verweten faciele
paradoxen weer laten hooren, want ik begrijp anders niet, dit Eddy dit probleem zoo
kan misverstaan. Dat ik er in de polemiek tegen Marsman niet weer op inging, komt,
omdat ik werkelijk tegenover dit goedkoope gelul over hiërarchie,
die-er-toch-heusch-wel-moet-zijn-aangezien-Marsman-het-wil, geen enkele behoefte
aan voel mijzelf te herhalen. Tegenover jullie kan ik dit probleem verder doordenken,
niet tegenover Henny met zijn absoluut chaotische spraakverwarring op dit gebied.
Ik wil toegeven, dat daardoor ook de polemiek van mijn kant niet beter werd; ik
voelde het geheele debat trouwens doorloopend als iets, dat mij vlak na het Démasqué
geboeid zou hebben en mij nu siberisch liet. Het panopticum van Eddy vond ik
overigens evenmin geslaagd als mijn eigen stuk; het leek me weinigzeggend en ook
iets te faciel. Omdat ik partij was, liet ik het, behalve aan Vestdijk, ook aan Wim
lezen, die het beide met mij eens waren (ik zeg er dadelijk bij, dat Wim mijn stuk
ook vrij beroerd vond!). Natuurlijk ben ik voor plaatsing; maar ik voel het niet als
raak, zooals Beps protest tegen mijn tooneel. Trouwens, waar haal je toch de onzin
vandaan, dat ik mij ‘gewoon’ zou voelen als de Lang?? Ik ben een hyperintellectueel,
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maar daar gaat het niet om bij de ‘gewoonheid’; het gaat om de vraag, of de
onderscheiding ook een rangcriterium is! En dat punt wordt door Henny zoo idioot
goedkoop aangepakt, dat ik er niet nog eens op inga. Maar het is mij onbegrijpelijk,
dat jij op dit punt voortdurend langs me heen denkt.
Veel pleizier gehad over de ‘strafste lullax’ van Jany, die mij lang niet zoo gek
leek als de Deirdre-verhaaltjes! Voor mijn gevoel is het alleen bijzonder ‘gek’
geschreven, maar ik zweer je: ik heb het na stevig lezen en ontzwachtelen van den
tekst begrepen; het is je reinste mystiek, als zoodanig ‘noch nicht einmal oberflächlig’,
maar in het genre Jany m.i. wel te accepteeren. Als tooneel is het zeker minder
geslaagd als De Pantserkrant.
Slauerhoff heeft ons werkelijk finaal aan de laatste rotzooi geholpen, die op dit
moment nog ontbrak, nu de Vlamingen gaan spelbreken. Hij heeft de bekoorlijke
handigheid gehad, Vic te schrijven, dat Vestdijk, jij en ik zijn aftreden als redacteur
wenschten, wat (behalve gewoon gelogen, want ik heb hem minstens vijfmaal gezegd,
dat ik Vic niet desavoueeren wilde om wat hij in de N.R.C. prutst) uitermate
rampspoedig kan zijn voor het bestaan van Forum. Vic wil nu aftreden, en onder
deze pressie van Slau acht ik me absoluut verplicht mij met hem solidair te verklaren;
want aan een intrige, die ons voor een fait accompli stelt, doe ik niet mee. Als ik
geweten had, dat Slau misbruik maakte van particuliere gesprekken om eenvoudig
zijn willetje door te drijven (tegen alle redelijkheid in), dan had ik hem op zijn eersten
brief over Vic geantwoord, dat er voor mij geen probleem van Vriesland bestond.
Mijnheer Slauerhoff zit nu in Parijs en mijnheer ter Braak mag de zaak weer lijmen,
om aan mijnheer Dirk Coster niet de lol te bezorgen van een verpletterd Forum. Het
is weer een leuke historie van persoonlijke kift en persoonlijke succesjes, waarbij de
avonturier zich merkwaardig blijkt te interesseeren voor de kleine dingen van het
vaderland. (Lees Slau s.v.p. letter voor letter voor, wat ik hier over hem schrijf. Hij
mag het gerust weten.)
Voorspoed met ‘Ducroo’!
Hart. gr. 2×2 jullie Menno
Gewoon
Ant zegt juist tegen me, dat ze mij niet getrouwd zou hebben als ik gewoon was
geweest en dat ze niet met mij zou kunnen samenleven als ik niet gewoon was.
Misschien ‘zit’ er wel iets in die paradox; althans ik voel erin, wat ik onder ‘gewoon’
versta.
‘Na, Nietzsche u.s.w. ist beinahe gar nichts dagegen’, beteekent: ‘nou, Nietsche en
zoo is bijna niks daarbij vergeleken’. Na ist arisch!
Origineel: particuliere collectie

E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, [17 februari 1935]
aant.
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aant.
aant.
aant.

Parijs, Donderdagmiddag.
Beste Menno
Vanmorgen Slau weer gezien, die mij zei dat hij je nog altijd niet geschreven had.
Hij blijft ergens toch teleurgesteld dat wij hem niet bijvallen; hij dacht, zei hij, dat
wij hem toch gelijk gaven, en zeker ik. Ik heb geprobeerd hem aan zijn verstand te
brengen dat ik hem nòg gelijk geef voor hem, maar niet voor ons. Als hij werkelijk
vindt dat Vic eruit moet, heeft hij gelijk dat hij hem dat zegt; ik heb alleen maar
gevonden dat zijn bezwaren ‘gegrond’ waren, met de ‘conclusie’ daarvan heb ik mij
nooit vereenigd. Hij vindt nu dat een blad dat de persoonlijkheid voorstaat, door een
zoo slappe persoonlijkheid als Vic verpest wordt, dat in de plaats van Vic Hendrik
de Vries of desnoods Marsman moest komen; en dat hij van eventueel uittreden van
jou (en Vestdijk?) heelemaal niets begrijpt. (Ik trouwens ook niet: ik vind het
aanblijven van Vic best, maar zijn uittreden zou mij ook geen bal kunnen schelen.)
Ik heb Slau je brief niet voorgelezen, omdat die de mijne gekruist heeft en omdat je
hem zelf toch al schreef - verdere wrijving lijkt mij niet bepaald noodig. Hij zei
zooeven dat als jullie Vic zóó graag aanhouden wilt, hij nog altijd bereid is om zich
als medewerker terug te trekken; en nu zal je me, buiten alle solidariteitsredenen om,
moeten toegeven dat Forum zonder Slau een heel wat ernstiger klap krijgt dan zonder
Vic. (Dit nu in ‘het belang van Forum’ gesproken.)
De heele zaak lijkt me overigens vrij mal, en alleen principieel verdedigbaar: ook
de houding van Slau. Want van persoonlijke kift (zooals jij veronderstelt) is geen
sprake. Ik heb hem dit verscheidene keeren gevraagd en hij heeft het ontkend op een
toon die mij waar lijkt. Hij zegt dat hij persoonlijk Vic heel geschikt vindt, maar als
‘literator’ hoe langer hoe meer een verachtelijk personage.
Nu dat panopticum van me. Als jullie vinden dat het geketst moet worden, zal ik
er zeker geen heibel over maken; ik troost me dan met het idee dat er tenminste geen
fluimen als Buning zullen denken dat ik gemeene zaak met hen maak tegen jou. Maar
het criterium van Vestdijk en Wim (‘faciel’) overtuigt mij allerminst. Het zou mij
misschien overtuigen als dat gelul over die ‘roes’ mij ook maar eenigszins ‘difficiler’
voorkwam, en als dat geciteer van Nietzsche pro en contra mij niet werkelijk volkomen
waardeloos leek, en hoe langer hoe meer een advocatentruc, zooals ik in het
panopticum schreef. - Dat je je niet voor de zaak interesseert begrijp ik best, maar
alles is toch losgekomen door je bespreking van Engelman, en dat ik daarover precies
denk als Henny heb ik je uitvoerig geschreven. Ik vind die aardigheid van de ‘roes’
ongelooflijk faciel; zoo erg dat men er alleen met faciliteitjes op kan antwoorden.
Als ik difficile moest worden zou ik een essay schrijven over de ‘roes’ van Politicus
zonder Partij, maar daar heb ik geen tijd voor en dat zou ons wel erg ver brengen.
Of je vindt de ‘roes’ van de dichters kul, òf niet: in je antwoord ben je zóó dialectisch
slim geweest dat dit onduidelijk werd, en dat heb ik in mijn panopticum - op de
facielste manier (en dus ook op de facielst te begrijpene) - willen doen uitkomen.
Misschien ben ik er niet in geslaagd..., tant pis dan.
Over die gewone ongewoonheid en vice versa schrijf ik maar niet meer; we schijnen
hier toch langs elkaar te praten. Ik denk dat jouw cerebrale ‘boven de partijen’ staan
me ergert, en dat ik altijd meer sympathie zal hebben voor de menschen die hun
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strijdpositie erkennen. Dat een fluim van een intellectueel hiërarchisch per se zou
staan boven een zeer edele borst die niet tot tien kan tellen, zou inderdaad wat al te
simplistisch zijn; maar die hiërarchie die op hiërarchieloosheid neerkomt, doet me
toch een beetje de dampen aan. De dag dat je bewijzen zult waarom Nietzsche
superieur is aan Hitler (of aan Napoleon?) zal voor mij een feest zijn, al is dit wschl.
een bewijs dat ik ook al behoor tot de al-te-eenvoudigen-van-geest-en-gemoed. Eig.
dus toch weer tot de ‘gewonen’!
Bep zal verder schrijven. Je ‘brief aan een plankenhaatster’ [E.d.P.-d.R.: Moet je
die voorrede terug hebben of mogen wij dit exemplaar houden?] vind ik zeer goed,
ofschoon als inleiding misschien iets te lang - kon één bladzij korter, lijkt me. Hart.
groeten, ook voor Ant, van je
E.
De paradox van Ant vind ik héél aardig! Maar misschien komt dat omdat ik er mijn
gelijk in vind, zooals jij het jouwe, - wat althans het groote voordeel is van de meeste
paradoxen!
Je moet eens Choses Vues lezen van Victor Hugo. Hij is daar heel anders dan
gewoonlijk; veel leesbaarder; en volgens sommige idioten nu ook veel grootscher
en intelligenter dan Stendhal. In werkelijkheid is het prima journalistiek, overal waar
hij beschrijft; als hij ‘diep’ wil worden is het meteen weer hopeloos mis! Maar je
zou het toch moeten bezitten, het geeft ook een goed idee van allerlei politieke dingen.
Je kunt het krijgen in één gewoon Nelson-deeltje, maar ik wil je ook wel mijn ex.
geven als ik er doorheen ben. - Bep komt nu aan ‘ommezijde’.

P.S. Heeft Slauerhoff nu al geschreven? Darja is plotseling over komen waaien,
misschien heeft dat de brief weer uitgesteld.
Zondagmiddag.
Nu is Zondag geworden: Bep heeft niet eerder los kunnen komen!
Wil je me alsjeblieft je stuk over Guéhenno zenden? Verder geen nieuws, dan dat
ik allerlei politieke brochures lees voor mijn ‘open einde’ in Ducroo.
Hoe staat het met je plannen om hier te komen, deze maand?
E.

Lieve Menno,
Je ‘Open Brief’ (het verheugt me bizonder dat ik hier de rol van vijandin etc. heb
mogen vervullen) lijkt me een uitstekende inleiding voor het stuk; of het precies
tegen al mijn bezwaren ingaat, weet ik al niet meer, het lijkt me eigenlijk dat het al
een heel eind in die richting komt, gegeven dat het plezier in propagandisme dat jij
hebt en ik niet, een kwestie van temperament is waarover verder niet te twisten valt.
Die geschiedenis van Ir. Paul Koster blijft voor ons wat vaag omdat wij er nooit
eerder van gehoord hadden, maar in Holland weet waarschijnlijk iedereen er alles
van en zal het dus alle weerklank hebben. Ik hoop in ieder geval dat hij het lezen zal.
Ik ben benieuwd of en hoe je het slot nog veranderen zult, en trouwens ueberhaupt
erg nieuwsgierig naar het verdere wereldlijke verloop van dit avontuur! Nog nooit
is het oogenblik zoo passend geweest om je ‘succes’ te wenschen!
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Het lijkt me dat Ilse dus after the fact nog met Lucas gehuwd is, in plaats van hem
ervóór te hebben afgezegd. Zoo heb je dus alweer met Dostojevsky gemeen dat het
leven zich aanpast aan je litteratuur.
De ‘gewoonheids’kwestie moet dan nu inderdaad maar tot nader order blijven
rusten. Alleen wil ik ‘hors concours’, ik bedoel eigenlijk hors discussion, nog het
laatste woord hebben: Je hebt blauw bloed! En ten bewijze raad ik je aan om niet
meer alleen naar jezelf te luisteren als je zegt tegen ons of een ander, hoe goed je
verhouding is met b.v. je zwager sinds hij een ongelukje had (ik neem maar een
voorbeeld en bovendien twijfel ik er niet aan), maar om ook voor de spiegel te gaan
staan en de grijns te observeeren waarmee je het zegt. Dit is van mij geen fantasie
maar observatie der feiten! Ants paradox is mooi; wij hadden dan ook weliswaar niet
verwacht van je als echtgenoot een Stefan George zou zijn. Dag, je Bep

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 26 februari 1935
aant.
aant.

Dinsdag
L.M.
Gelijk hiermee gaat stuk Corot naar de krant. Als je van het schrikkeljaar kunt
profiteeren om het nog deze maand te plaatsen, zou ik je zeer dankbaar zijn, want
mijn armoede is groot en mijn uitgaven ook. Zuinig zijn is al een even groote gave
als theezetten, en die demoontjes zijn niet mèt mij. Ik heb Gino een paar regels laten
schrijven over het optreden van Darja hier. Eddy zegt dat hij voorloopig nog hier
blijft. Er zijn eindelooze discussies over Nietzsche met Caffi, en de eruditie is
werkelijk een raar iets, en moeilijk te combineeren met de revolutionnair die hij dan
toch ook is, of was.
Dank voor aardige kronieken.
Hart. gr. aan Ant,
B.
Dat Ant mij met zoon inviteert is zeer lief en genereus. Maar ik kleef letterlijk aan
de lichtstad, want ik vind reizen met het knaapje nogal vermoeiend.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
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aan
Menno ter Braak
Parijs, 29 mei 1935
aant.
aant.

29-V-'35
L.M.,
Is mijn brief over de Arts Décoratifs niet over de post weggeraakt? Je maant ons
wel aan om meer te schrijven, maar weet je dat ik deze maand vier brieven gestuurd
heb en dat er maar een geplaatst is? De Lang is al sinds een jaar gewend om weinig
te betalen ook als we veel copie insturen, want het blijft altijd overliggen.
Hart. gr., ook aan Ant,
je Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
7 juni 1935
aant.
aant.

7-VI-'35
L.M.
Dit lijkt me een (waar-gebeurd) verhaal dat jou bevallen moet. Iemand zei tegen
een klein meisje: ‘en denk eens hoe verschrikkelijk, toen hebben ze J. aan het kruis
geslagen, met spijkers door zijn handen’. En het kind: ‘oui, il fallait bien qu'ils mettent
des clous, s'ils voulaient qu'il tienne’.
Hartelijke groeten, ook aan Ant,
je Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 4 maart 1936
aant.
aant.
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4-III-'36
L.M.
Zaterdag a.s. moet ik natuurlijk naar de intree van Walch; goed. Schilt schreef mij
ook zijn privé-adres: beteekent dat dat ik hem ook nog interviewen moet (wat ik
hààt, maar plicht is plicht), of is dat bij zijn vertrek uit Holland al gebeurd, wat me
niet onwaarschijnlijk lijkt? Graag omgaand antwoord. - Tot mijn vreugde Corot nog
in Februari geplaatst (o, wat vind ik die schilderijen leelijk). Eddy's brief na mijn
noodkreet laten je misschien denken dat we al geruïneerd zijn, maar zoo erg is het
nog niet en paniek vooralsnog nog te vermijden. Maar zuinigheid is moeilijk. Vindt
Ant dat ook? Ik ben deze maand zeer ijverig, zul je zien.
Dag, hgr. aan Ant,
Bep.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Parijs, 2 april 1936
aant.
aant.
aant.
aant.

Parijs, 2-IV-'36
Lieve Menno,
Ik heb het gevoel dat ik je alleen nog over miserabele zaken schrijf, maar naast
een zoo epistolair temperament als dat van Charles-Edgar, wat wil je anders?
Ziehier: ik heb het trieste gevoel dat ik hoe langer hoe minder betaald word aan
dat Vaderland. Over het algemeen pleeg ik daarover te jeremieeren tegen Schilt,
maar die is nu een beetje boos op me dat ik niet naar de tweede lezing van Walch
ben gegaan. (Hoe kon ik nu weten dat ik regulier college moest loopen? De eerste
was al nauwelijks een ‘opening’ te noemen. Het is overigens een brave, en ik zal
hem gaan vraagspreken.) De laatste maand ontving ik (ik weet niet meer precies hoe)
veel te weinig honorarium. Ik schreef aan Schilt -het komt wel meer voor - en kreeg
toen nog een chèque van 97 frs, met een door de Lang onderteekend briefje erbij dat
ze de brief over [onleesbaar] Schrijvers (febr.) vergeten hadden en wel excuus. Nu
is dat een stuk van meer dan een volle kolom, en ± 160 regels. In het begin is er een
heele correspondentie geweest tusschen Schilt en mij waarbij ik meende geengageerd
te zijn op fl. 10 per kolom, en hij zei dat ik per regel betaald werd, maar dat het bijna
op hetzelfde neer kwam. Ik zou dus nu minstens een fl. 12 voor dat stuk moeten
hebben; op een som van een paar artikelen maakt die vermindering nog een
appreciabel verschil. Zou ik ongeweten salarisvermindering ondergaan hebben? Als
ik nu 160 regels voor 9 gulden moet schrijven, schei ik er meteen uit. Of denk je dat
de Lang speciaal dit moment gebruikt heeft om me op te lichten? Wat raad je me te
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doen? Kun jij niet eens unobtrusively (ik verval in Bouws-stijl) informeeren wat ik
nu eigenlijk geacht word te ontvangen?
Dank, en excuus voor de materialistische toon van dit schrijven. Ik las Ein Mensch
fällt aus Deutschland (rottitel; een andere refugié maakte Ein Mann sucht Seine
Heimat, of zooiets), en vindt het heel goed, heel sympathiek vooral, hoewel wat
uitsluitend lyrisch. Is hij jong?
Ik lees nu ook weer Meredith - nog dank voor het zenden - maar kan hem bepaald
niet uitstaan. One of our Conquerors heet een van de goede romans, is het trouwens
ook, maar de stijl, aan één stuk door wijd-van-wiekslag en bruisend-van-vitaliteit en
gezonde-elegantie-in-mannelijkheid is onverdragelijk. Ik sprak Marcel Arland, die
het meteen over een holl. auteur had die zoo'n aardige man was en over Dostoievsky
schreef en in een woonwagen woonde en uit chariteit gehuwd was (dacht hij), want
zijn vrouw was zóó leelijk en ook nog zijn nicht... Nadat Malraux hem over de ware
Costeriaansche gedaante had ingelicht, gaf hij mij de schrijver cadeau, maar de man
was toch wel aardig.
Jammer dat jullie niet kunnen komen met Paschen! Is er met Pinksteren weer geld?
Heel veel hartelijke groeten voor jullie beiden,
Bep.
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Tjitjoeroeg, 29 juni 1937
aant.
aant.
aant.
aant.

Tjitjoeroeg, 29-VI-'37
Beste Menno,
Eddy zit met een Javaan over een tekst te ploeteren van een jav. Ruusbroec; de
Javaan draagt zijn breukband over zijn sarong heen, hetgeen hem een zeer slechte
reputatie bezorgt, ondanks zijn geleerdheid, bij zijn westersche collega's. Ik antwoord
nu vast op je brief, die ook mij aangaat, en constateer van te voren dat de ‘booze’
woorden niet kwaadaardig bedoeld zijn; dan kan ik precieser zeggen waar het op
aankomt. 1) Ja, Bep hééft aan Schilt geschreven, koel maar beleefd overigens, en
dat dat gebeurd is, is geheel jouw schuld. Wat heeft je in godsnaam bezield om ons
het feit dat je er niet met Schilt over durfde te spreken, te verzwijgen; is dat de
goedbedoelde voogdij niet wat ver gedreven, en heeft het niet iets van de onbewuste
achterbakschheid die bijna alle handelingen-‘om-bestwil’ aankleeft? Ik zie mijn
ongelijk in deze zaak (het initiatief is geheel van mij geweest) op geen enkel punt.
Je kunt moeilijk ontkennen dat ik medewerker van het V. niet alleen geweest ben
maar nog ben, of was, op dat moment, want er was net een artikel geplaatst (ik had
dat vanuit Holland gehoord), waarvan ik overigens nooit een bewijsnummer ontvangen

Menno ter Braak, Verspreide brieven

heb. Had ik dat bewijsnummer wèl gehad, dan was misschien die heele
kaartengeschiedenis overbodig geweest. Nu was mij die reductie allang op mijn
eerste schriftelijke verzoek toegezegd op mijn mededeeling dat wij medewerkers
waren aan verschillende periodieken, waaronder Het V. Een bewijs van
medewerkerschap van Jan is precies even goed voor ons, maar aangezien wij tenslotte
die reisbrieven vooral voor het V. dachten te schrijven, vroegen wij het eerst aan jou.
Had jij toen dadelijk ‘verklapt’ wat je ons nu ineens met een spontaan besluit even
‘precies komt verklappen’ zooals je het noemt, dan hadden wij onze reductie toch
gekregen en was er niets gebeurd. Maar nu jij eenvoudig niet antwoordde, dachten
wij die kaarten automatisch onderweg, en ik zei dus toen ik mijn SS kaarten afhaalde:
‘zal ik nu die bewijzen nog opsturen, ze komen blijkbaar per zeepost.’ En ze zeiden
‘och ja, voor onze administratie is het wel prettig’. Dus nu sla ik door jouw
‘diplomatie’ een volkomen overbodig figuur. Over Eddy's medewerkerschap kon
m.i. ook weinig twijfel bestaan, niet alleen om zijn stuk over Lebak, maar ook omdat
er nog andere copie van hem lag. Het is dunkt mij bij schrijvers die geen onbekenden
anonymen zijn, gebruik om copie die niet geplaatst wordt terug te zenden, maar
aangezien hij, alweer door jou, geen enkele mededeeling over weigering ontving tot
voor 10 dagen, kon hij veilig denken dat het alleen op plaatsruimte wachtte. Ook
hierin ben je zonderling achterhoudend geweest: ook mijn vraag over honorarium
(dat E. niet op mijn oude ‘prijs’ kon gezet worden) heb je doodgezwegen. Je had ons
een hoop moeite en tijd en wachten kunnen besparen. Stuur alsjeblieft in elk geval
die copie p.o. terug (vliegpost op mijn kosten); ik hoop ze nog te kunnen benutten.
Wat nu Schilt betreft, niets is verder van mij dan om moralistische oordeelen over
hoofdredacteuren te vellen; alleen het verveelt mij om verder de rol van indesirabele
medewerker te spelen. Ik heb Eddy's laatste brief aan jou gelezen en vind die ten
opzichte van jou volstrekt niet zoo ultimatum-achtig; wèl geïrriteerd door jouw
ons-aan-het-lijntje-houden, wat zich toen door jouw eigen neerslachtige brief weer
verklaarde. (Ook hier woedt die Oxford-beweging om zich heen en heeft een
hoog-komische mode van confidenties onder lieden-van-maatschappelijk-gewicht
gecreëerd.)
Nu Saks. Al windt het me persoonlijk niet op, ook hierin geef ik Eddy volkomen
gelijk. Ik beken eerlijk dat ik het anachronisme van de afstand te sterk voel om op
zooveel mijl afstand met de dagelijksche gestie van een tijdschrift te kunnen
‘meeleven’, maar Eddy kan dat wel, en het is zelfs een van de capaciteiten die maken
dat hij zoo stimuleerend werkt op de meeste menschen. Intusschen is zijn tweede
brief aan Jan zoo duidelijk mogelijk. Maar ik als lezer ben het met hem eens dat het
stuk van Saks, dat de indruk maakt de ‘jubileumbijdrage’ van Gr. N. over M. te zijn
(want niets kondigt aan dat er ook nog artikelen van jou en Eddy komen) - van G.N.
een neutraal tijdschrift à la De Gids maakt, zonder overtuiging, en in welks redactie
nog wel geen A. van Duinkerken zit maar toch zonder bezwaar komen kan. De belofte
aan Coenen geldt, en desnoods ook het standpunt: waarom zou Saks zijn woordje
niet mogen doen? (Al vind ik, lezeres, een stuk van die bekrompenheid ook litterair
minderwaardig) - maar waarom dan niet eerst een stuk van jou of E., en daarna Saks
met een repliek van een van jullie? Het al-of-niet-meer-medewerken van E. is een
practische uiting van een zich niet meer saamhoorig voelen dat ik heel goed begrijpen
kan (zie boven: Gids), en ook niet ultimatumachtig vind.
Nu, jullie gaan zeker binnenkort met vacantie; veel plezier en speciaal hartelijke
groeten aan Ant,
Bep.
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Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Tjitjoeroeg, 2 juli 1937
aant.
aant.

Tjitjoeroeg, 2-VII-'37
Beste Menno,
Nog even drie woorden op je 2e brief, en ingesloten een briefje dat je s.v.p. aan
Schilt moet geven na lezing. Verder wil ik je vragen zoowel dit briefje als het vorige
door te sturen aan Jan die ook met zooveel wellust het woord incorrecties in de mond
neemt. Eddy heeft zich inderdaad vergist met het woord correspondent, maar mijn
vorige briefje geeft duidelijk aan dat er van incorrectie naar buiten toe of ten opzichte
van Schilt geen sprake geweest is. Ik ben na lezing van Jan's brief van vanmorgen
(met de ingesloten bewijzen) op dit doorzenden gesteld; in principe vind ik al die
correspondenties à trois verderfelijk, en dat ik gelijk heb, blijkt nu alweer.
Nu moet ik jou nog even verduidelijken wat ik aan Schilt alleen te verstaan heb
gegeven; dat ik voorloopig toch liever mijn copie terugheb (maar dan graag gauw),
behalve degene die je voor onmiddellijke plaatsing (laten we zeggen: in Juli) bestemd
hebt. De werkelijke reden is deze: ik ben er altijd tegen geweest dat Eddy jou met al
die karweitjes opknapte; tot zelfs het opsporen van bewijsnummers toe. - Ik voor mij
heb mijn ‘zakelijke relaties’ liefst met personen met wie ik geen andere banden heb
(zelfs de correspondentie uit Parijs ging makkelijker toen het over Hein liep), omdat
het er anders op neerkomt op den duur dat je uit naam van de vriendschap òf te
veeleischend wordt (dus dat jij met al je drukte ook nog al onze bijdragen moest
administreeren), òf juist weer te weinig op je stuk durft te staan om dezelfde reden.
Ik zou dus willen dat je mij die copie terugzond, waar toch zoo weinig ruimte voor
is en die zoo on-oxfordsch is; later stuur ik dan misschien wel weer eens iets aan
Schilt, en dan regelrecht.
Vrouwen kijven op een andere (vaak doeltreffender) manier dan jullie, en als de
heibel tusschen Aty, Ant en mij moest worden voortgezet, zouden zij dus roepen:
‘en jouw man schrijft ook altijd ultimatums’, en ik ‘en die van jullie hebben zoo'n
onnavolgbaar voogdelijke stijl’! En te denken dat Jan en jij alle twee voogd van een
van onze kinderen zijn!
Veel groeten, Bep.
[In de kantlijn, geschreven door Du Perron:]
B.M. Ik schrijf aan Jan, die toch zoo volmaakt zwei Seelen und eine Gedanke met
jou is, met verzoek dàt door te sturen. Het is mij ondoenlijk aan een vriend te schrijven
die mij sommeert mijn ‘campagnes’ tegen een anderen vriend te staken. Die man is
tè nobel voor me. E.
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Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
[18 juli 1937]
aant.
aant.
aant.

Ik heb je Christenen (Zijlstra moet wel verrukt zijn van de titel, misschien koopt
Oxford het bij vergissing) nog niet echt goed gelezen, maar aangezien ik veel genie
heb in het ‘doorkijken’ en steevast de essentieele bladzijden opsla, weet ik nu al dat
ik de tweede helft bizonder uitstekend vind, en de eerste slapper, ik bedoel
spanningloozer. Bij die eerste helft had ik het gevoel dat je een soort Benda carrière
ging doormaken: er is nu een Menno-Eleuthère geschapen, die op school een beetje
priggish was, en in zijn studententijd in de filmliga heeft gezeten, en daarna liefde
voor het gewone heeft opgevat en het specialistendom ontmoet; en die Eleuthère
komt dan op de proppen iedere keer als de schrijver een nieuw probleem heeft ontmoet
en een kleine verschuiving moet demonstreeren.
Maar het ‘actueele’ deel is enorm scherp en ook diep; ik ben bepaald blij dat de
wetenschap voor je dissertatie vergaard, je nu weer zoo goed te pas komt! Voor mijn
gevoel is die tweede helft ook veel meer dan de eerste ‘geschreven’; dit is voor mij
essay in de superieurste vorm. Enfin, je ziet dat E.'s en mijn indruk vrijwel
overeenstemmen. Gek dat je nog zoo'n behoefte voelt af te rekenen met de
specialisten. Mijn practijk van de indische samenleving brengt me tot een soort
waardeering daarvan; ik ben geneigd bij menschen met wie een vergaand menschelijk
contact toch onmogelijk is, erg dankbaar te zijn dat ik nog iets van ze leeren kan,
sociologisch of economisch of zoo. De eenige lectuur waar ik ook met eenige
vasthoudendheid toe kom, is, - behalve creepy stories - die van specialistenboeken
over ethnologie of biologie, mij overigens van de leekachtigheid en relativiteit van
die neiging bewust zijnde; het heeft iets 1e jaars-studenterigs. Enfin... Ik vind pag.
263 sq. en 275 over democratie een van de beste. Deel jij ook Jan's zonderlinge
democratische ideeën-in-de-practijk? Genre ‘moet jij dan een voorkeursbehandeling
genieten, Eddy?’ Ja, natuurlijk moet Eddy die genieten, en Jan ook en Menno ook
en Arthur, en Anton van Duinkerken ook, en ook Colijn en menner Marchant en
meneer Wijnkoop. Al deze lieden zijn niet hetzelfde als meneer E. Polak Daniels,
en hebben op hun speciale terrein van actie recht op een voorkeursbehandeling. Maar
democratie op zijn hollandsch en hollandsche platvoetigheid zijn eenerlei. (Je suis
bien placée pour le savoir, nu ik alweer bijna een jaar in een hollandsche ‘society’
verkeer). Ik weet trouwens van huis uit genoeg van de ambtenarij uit naam waarvan
Jan nadrukkelijk spreekt, om te weten dat het in deze edele kringen géén gebruik is
om alle menschen dezelfde gedragslijn voor te schrijven als aan de jongste klerk: (in
casu R. vd. Veen) maar Jan is daarvan kinderlijk overtuigd.
En je ziet dat ik - gegeven mijn voorbeelden, hier allerminst van een elite in ‘onze
zin’ spreek. Jouw elite van niet-ressentimente mensch [E. du Perron in de kantlijn:
waartoe ik niet behoor, zijnde ressentimentsvoller dan 2 ½ fascist!] lijkt me een

Menno ter Braak, Verspreide brieven

prachtige oplossing voor dit boek, en volkomen te aanvaarden, en origineel
aangebracht en niet eens zoo heel erg een open einde. Freddy B. scheef in
wijdingsvolle bewoordingen over zijn bewondering. Misschien word jij de Huizinga
(veelal als een halfgod beschouwd) van die generatie...
Cola Debrot zei dat de gemiddelde Hollander altijd op de vlucht voor iets was. Ik
heb onlangs de woorden ontdekt waarmee de toon van veel Hollanders-bij-elkaar te
formuleeren is: gezellig en vriendelijk zegt hij, almaar door,: ‘het is toch maar
gelukkig dat ik zoo'n halfwas kl...tje ben.’
Ik heb me erg geamuseerd met je stuk over de Mij-bekroningen, en we vonden je
kroniek over Romein een van de beste van de laatste tijd. Excuseer dit vies gekrabbel;
de bloedarmoede werpt mij [onleesbaar] op mijn rug.
Geef heel veel hartelijke groeten aan Ant,
je Bep.
[E. du Perron in de kantlijn:]
B.M. Zou je me willen zenden: de copy van Blocnote (vervolg), die je van Boucher
gekregen moet hebben, en het door jou nageziene ex. van Het Menschelijk Tekort?
Bij voorbaat dank. E.
Aanget. graag, want ik heb geen andere copy
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Bandoeng, 14 oktober, 1938
aant.
aant.
aant.

Bandoeng, 14-X-'38
Beste Menno,
Je brief is vandaag gekomen. Helaas moet ik er op antwoorden met beroerde
tijding: Eddy is met longontsteking in het ziekenhuis. Hij is, kort nadat hij je de brief
schreef die de jouwe kruisde, zwaar ziek geworden, heeft eerst, Dinsdag en Woensdag,
hartaanvallen gehad die afschuwelijk waren, ontzettend pijnlijk en verzwakkend, en
moreel deprimeerend. Daarna is de koorts uitgebroken en is het hart, voor zoover
dat bij een longontsteking het geval kan zijn, weer normaal. Hij was, vóór hij die
ziekte opliep, overwerkt, en had bovendien een paar dagen achter elkaar gezwommen,
na in tijden niets aan sport gedaan te hebben. Nu is hij door en door ziek, en koortsig
en moe. Hij slaapt veel, krijgt daar injecties voor. Er zal vermoedelijk de eerste dagen
weinig verandering in komen, misschien pas over een week. Dan schrijf ik je weer.
Ik kan hem ook nog niet je brief voorlezen; het is te vermoeiend en hij vraagt daar
nu ook nog niet naar. Misschien morgen of overmorgen de kiekjes, die aardig zijn.
Zeg jij het ook aan de anderen? Jan, Jany, Fredje. Hij is in het R.K. ziekenhuis; ik
ben er de heele dag. Alain is uit logeeren.
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Veel hartelijks voor jullie beiden
in haast voor vliegpost,
Bep.
Je kent mijn tante. Mocht je haar bij toeval ontmoeten in A'dam, denk erom dat zij
van niets weet. B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
Bandoeng, 17 oktober 1938
aant.
aant.
aant.
aant.

Bandoeng, 17-X-'38
Beste Menno,
Eddy zond je, geloof ik, zijn stuk over Zentgraaff's Atjeh. Ziehier de reactie van
den stier, die overigens getrouw blijft aan zijn methode om Kritiek en Opbouw (waarin
E's stuk verscheen) dood te zwijgen, en ook vooral niet te laten merken dat hij geprikt
is. De engeltjes hebben hem het moreele aandriftje voor dit stuk ingegeven. Erbij
komt dat Sluipend Gif onlangs door Hugo Samkalden is afgekraakt in 't Bat.
Nieuwsblad, en dat Hugo, Z.'s toorn opgewekt hebbende door een sneer over Z's
creatie, de Vaderlandsche Club, tegenwoordig het doelwit is van Z.'s antisemietische
campagne. Ik weet niet of Eddy je die stukken over Samkalden opzond: ze zaten vol
met ‘subtiliteiten’ over askenasiers en sefardiers, en Tel-Aviv en de on-nationale
geesten. De feitelijke onjuistheden in het onderhavige stuk springen je natuurlijk in
het oog.
En ziedaar nu, de bakkelei-partij waar Eddy twee jaar lang naar uitgekeken heeft,
zou kunnen beginnen en Eddy is buiten gevecht. Er is geen sprake van dat ik hem
er nu van zou kunnen vertellen: ik ben zeker dat de machtelooze zwakte van Z.'s
polemisch talent (die jou toch ook wel zal opvallen, maar geloof me dat deze man
voor onoverwinnelijk en een groot stylist doorgaat, ook in beschaafde kringen en
niet alleen onder zijn partijgenooten maar ook bij zijn vijanden!!) hem zou laten
lachen, maar zijn hersens zouden natuurlijk onmiddellijk aan 't werk gaan, en dat is
veel te vermoeiend. Ik ben er overigens van overtuigd dat Z. weet dat Eddy ziek is;
het bericht daarvan was Vrijdag in Batavia, de stad van de vliegende nieuwtjes.
Ik ben nu erg benieuwd of eén van onze [vriendjes] hier een voorloopige [houw]
in Z.'s richting zal geven, eraan toevoegend qu'il ne perdra rien pour attendre. Je weet
niet hoe bang iedereen hier is en hoe gebonden: een ambtenaar van de Alg. Secretarie
b.v. mag niet in een onderteekend stuk met Z. polemiseeren, want de Secr. moet in
een sfeer van waardige rust [liggen]. De vechtersqualiteiten van Rittman, ken je:
nihil. Bovendien gaat hij Woensdag met verlof en zijn vervanger zal nog wel minder
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durven doen. Dat is de pest ueberhaupt; geen blad zal E. volkomen carte blanche
geven, tenzij misschien Kritiek en Opbouw zelf, dat niemand leest, tenzij Eddy er
zoo'n rel van maakt dat de menschen de losse nummers gaan koopen! Overigens is
het ook mogelijk dat Z.'s stuk, behalve uit rancune, mede met de bedoeling geschreven
is om dat nieuwe tijdschrift, waarvoor 't kapitaal nog bijeengebracht worden moet,
van te voren ‘onmogelijk’ te maken. Uit deze klèièine diplomatieke zetjes bestaat
de ind. samenleving - als ten tijde van Huet.
Koets, de classicus, bood onmiddellijk aan een ingezonden stukje met hatelijkheden
in het Bat. Nieuwsbl. te zetten, maar bij nader inzien gelooven wij beiden dat het
hierom verkeerd is, omdat dat niet kan zonder Eddy's ziekte te vermelden, en dat,
zoo al niet door de ploerten, dan nog door de stommelingen kan worden uitgelegd
als gevoels-chantage... Hij moet dan in godsnaam eerst maar denken dat hij geen
tegenstanders heeft: hij zal later, hoop ik, wel anders merken. Wat vind jij? Je in
Eddy's standpunt indenkend?
Iets anders zou zijn dat iemand op zijn eigen verantwoording reageerde, maar dat
moet ik maar afwachten.
Nu vraag ik me af, of jij je tot een artikel of kroniek geneigd voelt, dit lezende.
Beschouw dit niet als een verkapt verzoek of aandringen: ik weet niet in hoeverre
zooiets ‘natuurlijk’ aan te brengen is in een Holl. krant. Maar als het je iets suggereert
- en dan, lijkt mij, buiten Eddy's persoonlijke omstandigheden om - als aanleiding
tot een meditatie, die nog vernietigend genoeg kan zijn, gebruik het dan, en je kunt
er bijna zeker van zijn dat de kranten het hier overnemen, verrukt Zentgraaff een hak
te kunnen zetten op jouw verantwoording. Laat je mij in elk geval iets hooren? Het
is overigens een kleine spontane typeering van de relativiteit van onze vriendschappen
hier, dat ik neiging voel om me tot jou - op tien dagen afstand - te wenden hiermee,
in plaats van te telefoneeren met wie hier in de buurt zijn. Waarmee ik - in ernsttoch ook weer niemand wil onderschatten. Maar zoo is het. Onze reactie op
Berchtesgaden was precies als die van jullie.
Eddy's toestand is hetzelfde ongeveer, dan wat meer koorts, dan wat minder; de
dokter stelt me gerust; hijzelf voelt zich beroerd en zwak. Hij heeft vandaag met
plezier jullie kiekjes bekeken.
Veel liefs voor Ant, een hand in haast,
Bep
Origineel: particuliere collectie

Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak
21 oktober, 1938
aant.
aant.
aant.
aant.

21-X, '38
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Beste Menno,
Met Eddy is het goddank goed. Hij is sinds gisteren koortsvrij, en de dokter
tevreden. Hij zat vanmorgen ook opgewekt in bed, een A.J. Cer gelijk, met een
grieksche rand in zijn haar geschoren door den goedwillende maar onhandige tondeuse
van ‘Zuster Leonardus’. Nu nog zoowat een week in het Ziekenhuis, dan een week
naar buiten, naar een minder verraderlijke lucht dan de Bandoengsche. Ook ik zelf
voel me een ander mensch. Eddy blijkt ergens onder de oppervlakte een zeer
behoorlijk reservoir van weerstand te bezitten. Dat is ‘het fransche brio’, beweert hij
zelf. Of het polemistentemperament. Want de eerste dagen waren zoo afschuwelijk
dat ze als psychische klap gemakkelijk hadden kunnen tegenwerken in het ‘gevecht
met de ziekte’. Hij is ook nu natuurlijk nog zwak, maar hij interesseert zich al weer
voor de buitenwereld. Als je nu dit briefje aan Jan doorstuurt, dan laat ik hier het
antwoord volgen, namens Eddy, op een vraag van Jan in zijn laatste brief, n.l.
De inleiding van de Muze van J.C. is niet geschikt om als afgerond artikel gebruikt
te worden. Wel heeft hij nog copie over Indië, oudheden etc., liggen, die nu bij Kritiek
en Opbouw is, maar die hij terug zal vragen ten behoeve van het Holl. Weekblad.
Die krijg je dus eerstdaags gestuurd, Jan. En dit heeft mij eraan herinnerd dat ik
maanden geleden eens een stukje zond aan Kron. van K. en K., waarvan nooit meer
iets is vernomen.
Schrijven jullie beiden gauw, en ook, Jan, over het examen van Kees. En dat van
Jan Jr.?
Veel hartelijks aan Aty en Ant
en groeten van Eddy,
Bep.
P.S. Menno, ik heb althans een van de vriendjes hier onderschat: Hugo Samkalden
heeft een zeer onhebbelijk schrijven aan Z. gericht, met verzoek dat op te nemen in
de J.B. Dat is natuurlijk niet gebeurd, maar hij heeft een antwoord gekregen dat
kostelijk is van kindsche beleedigdheid. Inmiddels heeft een ander schendblaadje
zich in de rel gemengd om te zeggen dat Z. nu ook zoo'n Zedenmeester niet is. Het
wordt kostelijk. Later bizonderheden.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

E. du Perron en E. du Perron de Roos
aan
Menno ter Braak
Bandoeng, 26 oktober 1938
aant.
aant.

26-X-'38.
Beste Menno,
Ik lig nog in 't ziekenhuis, maar ben stukken beter. Ik heb al een adem van meer
dan 1 ½ centimeter. Hartelijk dank voor je telegram, dat zeker tot het winnen van
den strijd heeft bijgedragen - maar sjt! niet zoo boud, want de strijd is nog niet
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afgeloopen. Een goed teeken: ik begin mij hier in bed knapjes te vervelen. De rest
moet Bep maar volmaken. Een ferme hand (zij 't wat klam en killig)
van steeds je
E.
Beste Menno,
Dat telegram was erg aardig van je, en 't deed me veel plezier. Ik had je toen net
de vorige dag een briefje geschreven dat het beter ging. Ik dacht er even over je dat
terug te telegrafeeren, maar deed het niet uit de overweging dat ik zelf altijd eerst
erg schrik als ik een telegram zie liggen. Over een paar dagen mag E. waarschijnlijk
eruit, dan gaan we nog een weekje naar buiten, bij Soekaboemi (post wordt
nagezonden). De moeilijkheid zal zijn om hem nog echt rust te laten houden.
Veel hartelijks 2 × 2
Bep.
Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

E. du Perron en E. du Perron de Roos
aan
Menno ter Braak
Bandoeng, 2 november 1938
aant.
aant.
aant.
aant.

Bandoeng, 2-XI-'38.
Beste Menno,
Hartelijk dank voor je (eerste, de 2e met het Z. artikel komt nu net.) brief, die
kwam toen Eddy net een paar uur uit het ziekenhuis terug was, en zich slap,
machteloos en daardoor zeer gedeprimeerd voelde. Maar dat was de reactie, en sinds
gister (de 2e dag thuis) is dat alweer een hoop beter, hoewel hij toch nog het grootste
deel van de dag liggend doorbrengt. Het zal trouwens nog wel een kleine maand
duren vóór hij vergeten mag dat hij ziek geweest is, volgens de dokter; ik hoop dat
hij dan óók uitgerust zal zijn van de vermoeienis van vóór zijn ziekte, die hem zoo
vatbaar gemaakt heeft.
Toen ik je brief las, had ik het gevoel, dat ik je tòch had moeten telegrafeeren toen
het beter ging, maar hetzelfde wat jij het ‘spookachtige’ van de afstand noemt,
weerhield me ervan: het gevoel dat ik je het verheugende van de inhoud niet met het
moment van schrik bij het ontvangen ervan moest laten betalen. Daarbij nog een
soort bijgeloof, omdat de crisis bij een longontsteking hier in Indië nooit zoo abrupt
is als in Europa, en er dus meer dagen noodig zijn vóór je van zekerheid kunt spreken.
Mijn briefje was trouwens al onderweg.
Maar je telegram deed me ook op dat moment van beginnende ontspanning goed,
en ook Eddy, die toen juist weer gevoelig voor de buitenwereld begon te worden. Ik
heb gemerkt dat je in zulke dagen soms behoefte hebt om aan een soort telepathie
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van de vriendschap te gelooven, en zulke bewijzen van ‘verkregen contact’ hebben
dan, ook al zijn ze vertraagd door de afstand, nog hun volle waarde.
Eddy schrijft nog een paar woorden bij.
Veel hartelijks voor Ant en jou,
Bep.

Bandoeng, 2 Nov. '38.
Beste Menno,
Ik was erg getroffen door je brieven, waarvan ik er een in 't hospitaal las, en de
‘riposte’ op het stuk van Zentgraaff, die wij zooeven ontvingen. Dank! Je stuk is in
menig opzicht met de juiste dosis tact (beleid) geschreven, en als het Bat. Nwsblad
een blad met éénige moed was, zouden ze het daar, althans gedeeltelijk, overnemen.
Maar daar is vrijwel geen kans op, gegeven de doodsangst van deze heele provincie
voor den pallurk Z. Er heeft een ‘fatsoenlijke’ verdediging van mij gestaan in Het
Indische Volk, een klein socialistenblad hier, en er komt er nog een in Kritiek en
Opbouw (dat je nu kent - 200 abonnés tegen de 4000 van de Java-Bode), beide van
denzelfden man: een néerlandicus genaamd de Vries, op 't oogenblik wd. bibliothecaris
v/h Bat. Genootschap, socialist, en iemand die ik bijna niet ken. Wel aardig, zooiets,
want hij schreef mij dat hij ‘helsch’ was over 't moois van Z. - Met-dat-al, laat ons
vaststellen dat ik 't heb uitgelokt met mijn kritiek op Atjeh (heb je die nu ontvangen?),
omdat deze alomgevreesde mij, zooals je weet, allang de keel uithing. Ik ga nu mijn
tegenstuk schrijven, - voor het kleine Kr. en Opb., als 1e ‘bijdrage tot betere kennis
van de provincie’.
We zullen zien, ondanks de ongelijke partij wat de ‘organen’ betreft, wie den ander
beter steken kan: ik hem of hij mij. Het is jammer dat ik me fysiek nog zóó belabberd
voel, want mijn hersens werken best en ik weet al precies hoe ik mijn stuk maken
wil. Het zal ‘indisch’ ranselen zijn, dat beloof ik je; anders verstaat dit rund het niet.
Maar wat het vee van de Java-Bode betreft, dat is ‘onbereikbaar’, dat is volmaakt
gebiologeerd en geregeerd door dezen sergeant, wat geen wonder is waar het voor
98% uit planters, handelsprollen en ennesbejers bestaat.
Ziedaar. Ik heb je helaas weinig anders te vertellen, dan dat allerlei menschen zich
alleraardigst gedragen hebben gedurende mijn ziekte en dat ik in de bloemen gezet
werd, voor herstel, thuiskomst en verjaardag (vandaag werd ik 39!), zoodat ik er nu
in zit, zegt Bep, als een vedette. Maar ik ben nog niets waard, fysiek, en voortdurend
lezen verveelt me ook.
Ik stuur je binnenkort een bundel oud-jav. wijsheid (vertaald natuurlijk), een soort
‘levenskunst’ in aforismen, nogal gek. Verder een herziene, verbeterde Levet (inplaats
v/h ex. dat je in Juan-les-Pins kreeg, geef dat dan maar weg); en tenslotte een
verrassing. Dan wschl., eindelijk, Sprookje v/d Misdaad en Mult. II. Als je dit laatste
bespreekt, vermeld er dan bij dat de exx. voor Holland te krijgen zijn bij ‘Templum
Salomonis’, Leiden. Ik schrijf spoedig beter. Neem dit geklets nu voor lief. Eig. hoop
ik je over ± 6 mnd. weer te zien. - Een hartelijke hand van steeds je
E.
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Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

Briefwisseling Menno ter Braak - Marianne
Philips
Marianne Philips
aan
Menno ter Braak
Bussum, 13 december 1934
aant.

Bussum 13 December 1934
Aan den Heer Menno ter Braak
litt. crit.
Hooggeachte Heer,
Zoo juist zendt men mij uw bespreking (Vad. 29/11 '34) van mijn roman Bruiloft
in Europa. Wyl ge bekent dit boek ‘met genoegen’ gelezen te hebben, durf ik u
vragen my nu ook een genoegen te doen en onderstaande vragen te beantwoorden.
Ten eerste: Welke kenmerken vertoont de categorie waarin ge my als ‘lang niet
de slechtste’ rangschikt, en wie behooren daartoe?
Ten tweede: Is het uitgesloten dat ook mannelyke auteurs tot de door deze
kenmerken bepaalde categorie behooren?
Door de beknoptheid van uw omschryving dier categorie is hier een zekere
onduidelykheid ontstaan, die belet te constateeren of voor de Nederlandsche
Schryfsportkampioenschappen inderdaad een byzonder dames- en heerenclassement
bestaat. Slauerhoff en het Critisch Bulletin gaven reeds simultaan-boekbesprekingen
onder den titel: Boeken van vrouwen. Moet ik begrypen dat ook gy een
sexueel-geïnduceerde waardebepaling hebt ingevoerd? Zoo ja, dan zult ge moeten
toegeven dat het voor my zeer belangryk is my zekerheid te verschaffen over myn
plaatsing in toekomstige matches.
Met een kleine opheldering zult gy ten zeerste verplichten
uw. dw.
w.g. Marianne Philips
Bosboom Toussaintlaan 10
Bussum
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Marianne Philips
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Den Haag, 17 december 1934
aant.

den Haag, 17 Dec, '34
Pomonaplein 22
Zeer geachte Mevrouw
In antwoord op uw schrijven van 13 dezer deel ik u mede, dat ik bij het schrijven
van mijn critiekje niet aan klassementen en matches heb gedacht. Ik reken u tot de
schrijfsters van de kategorie ‘damesauteurs’, maar van het betere genre. Uw instelling
op het leven verschilt m.i. niet zoo bar veel van die van mevr. Boudier-Bakker, maar
u hebt meer virtuositeit om dat te verbergen, in uw laatste boek b.v. achter een
simultaan patent in tegenwoordige-tijd-stijl. Ik vind het geheel bepaald zeer leesbaar,
maar oneindig veel te lang; en in laatste instantie laat dit boek mij even siberisch als
de verdere sinterklaasproductie, waarin ik het genoegen heb mij thans nog regelmatig
te wentelen.
Het zou mij aangenamer zijn u in den stijl van de N.R.C. te kunnen schrijven, maar
zoveel heb ik helaas niet in uw boek kunnen zien. Ik wil hier nog gaarne aan
toevoegen, dat ik de sexualiteit van de kategorie ‘dames-auteurs’ niet altijd tot het
vrouwelijk geslacht beperkt acht; er zijn ook mannen (b.v. Herman Robbers), die
een absoluut ‘feministische’ verhouding tot het leven hebben. En anderzijds: iemand
als Carry van Bruggen, Virginia Woolf of Jeanne v. Schaik-Willing reken ik niet tot
de ‘damesauteurs’, omdat hun problemen op een ander niveau liggen.
Ik twijfel er niet aan, of deze explicatie zal u weinig bevredigen. Maar een
uitvoeriger argumentatie zou neerkomen op een discussie.
Inmiddels hoogachtend uw dw.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Marianne Philips
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
9 augustus 1939
aant.

9 Augustus 1939
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Den Haag
In Juli publiceerde de Zuidhollandsche Uitgeversmaatschappy in haar Cultuurserie
een Nederlandsche vertaling van Aldous Huxley's Eyeless in Gaza onder den titel
De wateren werden stil.
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Deze roman propageert de pacifistische lvensbeschouwing die Huxley in Ends
and Means theoretisch heeft uitgewerkt, doch spreekt meer tot gevoel en verbeelding,
hoewel er ook voortreffelyke essayistische gedeelten in voorkomen.
Ik verzorgde de vertaling, op verzoek van den heer Stok en voornamelyk omdat
de inhoud van het boek my belangryk genoeg voorkwam om er myn tyd aan te
besteden. Ook vond ik het sympathiek, dat deze uitgever naast commercieel loonende
uitgaven nu ook eens een werk van meer beteekenis aandurfde. Van te voren immers
was het hem duidelyk dat er in Nederland niet veel menschen waren, die dit boek
zouden koopen. Zelfs liet hij zich bewegen om het embleem van het
Kunstenaarscentrum voor geestelyke weerbaarheid op een der voorpagina's af te
drukken, dit na bekomen verlof van Huxley.
Zoudt gy, als vriend van het Kunstenaarscentrum nu het Uwe willen doen om
dezen roman publiciteit te verschaffen? Ik onderstel dat gy hem wel ter bespreking
zult hebben ontvangen, zoo niet, dan zal ik U een ex. doen toezenden.
Inmiddels met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.M.M.
Planten-Koch
Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 17 januari 1927
B.J.
Hierbij even een bewijs, dat ik zeer voorspoedig in Berlijn ben aangekomen.
Weliswaar heb ik nog geen bibliotheek gezien, maar wel Valeska Gert; vanavond
ga ik naar Pawlowa en hoop morgen daarover iets voor de Groene te dichten. De
theaters zijn hier peperduur, zoodat ik blij ben dit alles terug te kunnen eischen! Parijs is dit lang niet. ‘Unter den Linden’ haalt niet bij de Champs Elysées. Binnenkort
eens uitvoeriger!
h.gr. aan huisgenooten
Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin. Unter den Linden’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 20 januari 1927
B.J.
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Onder alle drukte door nog even een briefkaart als bewijs, dat ik al weer vele
cultureele zaken heb gezien en gedaan. Zag en schreef over Valeska Gert en Anna
Pavlova (het laatste mooi ancien régime). Vandaag zag ik de laatste berlijnsche
sensatie Metropolis, de groote U.F.A. film. ‘Kitsch und Schaumschlägerei’! Een
grandiose mislukking. - De bibliotheek is hier bijna een dom, gevuld met talloze
peuterende moffen. Al maar stapelen aan de wetenschap, om wanhopig te worden!
Hart. gr., ook aan alle huisgen.
Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin. Potsdamerplatz mit Blick
in die Königgrätzer Strasse’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 26 januari 1927
B.J.
Even hart. dank voor je felicitatie; het is prettig, dat zooveel vrienden uit Holland
me op dien dag niet vergeten hebben, ik kreeg bergen post. - Gisteren zag ik Major
Barbara; goed!! Heb overigens de meest treffende ervaringen van de meest
verschillende duitsche milieu's. Romanisches Kaffeehaus tot duitschnationalistische
ambtenaarsfamilie. Zooals je trouwens uit deze kaart ziet, is de oude liefde nog zeer
levend: de Reichswehr paradeert iederen dag voorbij de bibliotheek, alleen Wilhelmus
Imp. Rex ontbreekt nog.
Het Postbezirk hier is veranderd van 26 in 36. Niettemin kwam alles nog goed
aan.
Hart. gr. ook aan huisgen.
Menno
Het vriest hier vandaag 5°!
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin, Aufzug der Wache’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch
Berlijn, 4 februari 1927
B.J.
Ziehier een nieuwe, ditmaal nocturne, visie op Berlijn; je hebt hier film, dans en
Untergrund bij elkaar. - Deze week was vol van de meest verschillende impressies,
die bezwaarlijk alle op één briefkaart te verwerken zijn. Ik zag o.m. een prachtig
stuk van Shaw, Haus Herzenstod (hoe Engelsch??) en de première van l'Histoire du
Soldat, totaal anders, maar lang niet altijd beter dan in A'dam. - ik vrees, dat mijn
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stuk voor de Groene weggeraakt is, kreeg geen proef noch hoorde ik iets. Eenig
voordeel voorloopig een gratis abonnement op dit weekblad!
hart. gr. aan alle huisgenooten
Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin bei Nacht. Café Vaterland
am Postdamer Platz’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 22 februari 1927
B.J.
Ziehier de Potzdamer Platz, thans bij avond. - Mij gaat het hier naar wensch, aan
de griep ontsnapte ik tot op heden (afkloppen!). Gaarne zou ik eens iets meer dan
losse briefkaarten willen schrijven, maar ik ben zoozeer door allerlei dingen in mijn
anders zeer vlotte schrijfijver belemmerd, dat ik vrees daartoe geen gelegenheid te
zullen vinden. Tops zond ik de vorige week ook eens een levensteeken.
hart. gr. ook aan alle huisgen.
t. à t.
Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin bei Nacht. Potsdammerplatz
mit Verkehrsturm’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 22 maart 1927
B.J.
Mijn dagen zijn geteld. Ik kom 5 April in het land terug, beladen met boeken en
de vloek van de wereldstad. Ontving je eigenlijk het Maart-nummer van de V. Bladen,
dat ik je toezond?
‘Uit betrouwbare bron’ meldt men ons, dat I10 door de Sovjet gesteund wordt.
Brrr! Ik moet echter zeggen, dat ook de inhoud van het volgend nummer tot deze
bewering weer aanleiding kan geven, want zelfs deze scepticus schrijft erin over de
russische volksziel (maar geen kopeke gezien!).
Gisteren was het andere element, de Haken-Kreuzler, hier weer in actie; op het
Rembrandtplein, bij wijze van spreken, beestachtige mishandelingen. Ik zag Ein
besserer Herr van Hasenclever, dat als motief heeft een... huwelijksadvertentie; maar
heel anders!
h.gr. a.a.
Menno
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Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berliner Verkehr. Leipzigerstr.
(Wertheim)’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)
Berlijn, 29 mei 1928
Zooeven Anna Karenina (als film) gezien, met Greta Garbo, prachtig, buitengewoon!!
Ben verrukt!
Menno
Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin vom Flugzeug. Brandenburger
Tor und Pariser Platz’.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Hilversum)
Amsterdam, 28 augustus 1928
B.J.
Tot mijn spijt was je juist uit den Achterhoek verdwenen, toen ik voor een paar
dagen in Zutfen logeerde. Niettemin zul je begrepen hebben, dat ik volgaarne een
bescheiden aandeel zou hebben gehad in de afscheidsmanifestatie, waarvan ik in de
Eib. Courant las (maar dan minder collectief indien mogelijk). Veel voorspoed
toegewenscht in de nieuwe woning aan de ‘schilderachtigen’ weg!
Inmiddels zit ik weer voorgoed in Amsterdam, mijn broeders bevrijdend, die naar
het buitenland autoën. Maandag a.s. moet ik n.b. toelatingsexamen afnemen, ben
examinator in geschiedenis, maar heb geen idee, wat de vereischten zijn! Donderdag
6 begint de school.
Gisteren zocht ik Tops op bij de Monchy, toen ik in Hengelo was voor een zilveren
bruiloft. Heel gezellig.
H.gr. v.k.t.h.
t.t. Menno
Is jou ook ter oore gekomen, dat C.v.B. in een psychiatrische kliniek is? Ik hoorde
het uit betrouwbare bron.
Origineel: particuliere collectie. Briefkaart.

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Assen)
Den Haag, 27 mei 1934
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Lieve Jo
Hoewel ik je pas gezien en gesproken heb en één blik meer zegt dan een heele
brief (tenminste voor mij in dit levensstadium) wil ik toch je verjaardag niet laten
passeeren zonder een levensteeken. Hartelijk gefeliciteerd, en het beste met alles! Ik
vind het een prettige traditie, dat we elkaar met verjaardagsbrieven blijven beschenken.
Allerlei dingen drijven uit elkaar, maar er zijn dagen, dat je met een zekere voorliefde
de balans van je verleden opmaakt. En wat je voor mij beteekend hebt, zeg ik je op
je verjaardag... niet, omdat je het wel weet, maar ik suggereer je door dit vel papier,
dat ik er nu aan denk.
Ik ben sedert de dag, dat ik je voor het eerst in den huiskamer in Neede [onleesbaar]
zag, buitengewoon veel veranderd, en daarom zou je nu ook voor mij niet meer dat
kunnen zijn, wat je toen was: een soort ver en toch dichtbij ideaal, waar ik au fond
erg schutterig en benauwd tegen over stond; en toch was ik met al die schutterigheid
zoo aan je verbonden, dat ik er haast nooit over kon spreken en altijd maar brieven
moest schrijven en nog eens brieven. Esprit de l'escalier als teeken van verwarring.
Dat is alles voorbij; en het is heel erg prettig, dat wij uit die eigenaardige relatie een
goede vriendschap hebben overgehouden, tenminste dat vind ik. Toen je laatst bij
ons was, had ik ronduit het gevoel, dat het zoo in orde was. Ant vond je erg aardig
en wil je graag eens wat langer hier hebben. Waarbij ik me natuurlijk van harte
aansluit.
Ik geloof, dat mijn gevoelens voor jou destijds voor een deel romantisch waren;
het was een tusschenvorm tusschen twee manieren van voelen, en als zoodanig
misschien naar beide kanten (de ‘vriendschappelijke’ en de ‘amoureuse’) maar half
reëel; maar juist daarom, denk ik, voor mij van des te meer beteekenis. Ik herinner
me nog heel goed, dat ik de vier maanden, die ik in Berlijn passeerde, voortdurend
beleefde met de bijgedachte, dat ik alles aan jou zou kunnen vertellen (wat ik
waarschijnlijk, zooals meestal, niet gedaan heb). Ook weet ik nog precies, dat je een
witte blouse aan had, toen ik je voor het eerst weer sprak, na Berlijn. Zulke gevoelens
komen, geloof ik, alleen maar voor bij romantici, die behoefte hebben aan iemand,
die zij kennen en toch niet kennen. Het kennen was voor mij even noodzakelijk als
het niet-kennen. Het feit, dat jij getrouwd was en ouder dan ik, maakte mij daarom
soms razend, terwijl ik officieus soms blij was, dat het zoo was. Dit laatste durf ik
mezelf en jou nu wel ronduit toegeven. Eenheid van tegendeelen: kennen en
niet-kennen. Ik heb dat nooit weer zoo gehad, ik zou het nu ook niet meer zoo kunnen
ondergaan. Maar ik proef het om zoo te zeggen nog op de tong.
Deze verwarde stamelingen moet je maar voor lief nemen, hoor! Ik heb weer veel
te veel afgekalkt deze week en vind het prettig nu eens ongestyleerd
herinneringsbeelden langs me heen te laten gaan.
Veel hart. gr., ook van Ant, en toch speciaal veel liefs van
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Jo Planten-Koch
aan
Menno ter Braak
Assen, mei 1935
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aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Mei 1935 - Assen
L.M!
In de Paaschvacantie een kleine week in Beek zijnde, las ik daar in het Vaderland,
waarop vader geabonneerd is, een paar maal wat van jou, o.a. je stuk over Thomas
Mann. Vader slaat je artikelen nooit over, als zegt hij dat hij ze vaak onder protest
leest, maar lezen moèt hij ze en plezier heeft hij er ook in, evenals de gansch andere,
hem meer liggende, mildere gang van het menu uit de keuken van Jan Walch. (dat
is toch de krammer?) Ook las ik den laatsten dag nog de aankondiging van de
Pantserkrant met een fragment van je naschrift, en thuiskomende zag ik je pakje
liggen. Dank je wel jong, - zoo gezellig op deze manier zoo nu en dan wat van je te
hooren en te merken. Dit speciaal boeide me heel erg, omdat ik de laatste jaren (zooals
iedereen trouwens), voor zoover als mijn bewustzijnverengende, beklemmende
zorgen en kervende verdriet mij daar adem en aandacht voor laten, aldoor bezig
gehouden wordt door dit probleem, dat de horizon verduistert van 't gansche
menschdom.
Als aboneé op ‘Vrede’ (orgaan v.h. vrede [studiebureau]) geregeld Vrede + Vrijheid
lezende (vrouwenbond v. vr. + vr.) en in mijn hart het meeste respect hebbende voor
het absolute, niet transigeerende, niet opportunistische en eigenlijk eenige
onaantastbare standpunt van Heering in Kerk en Vrede (dat voor 't grootste deel,
afgezien van enkele [onleesbaar] of onderdeelen, ook uitstekend en waardig
geredigeerd wordt) voelde ik je slot-brief haast als een Seitenhieb naar mezelf als
een van dat soort goedaardige idioten. Toch deed het me goed dat je mij schreef, al
geneer je je er blijkbaar haast voor en al ben je dan ook doodsbenauwd om voor
trouwhartig - simplistisch- idealistisch - pacifistisch te worden aangezien. In dezen
vorm zal het tot heel wat menschen doordringen, die er in brochure vorm òf nooit
aan toe komen òf er zich eenvoudig voor sluiten! Wie lezen of kennen b.v. de bloedige
internationale van Otto Leo Rüsbült? Blijkbaar niet velen, anders had de
Amerikaansche enquête hen niet zoo opgeschrikt als iets heel nieuws en ongehoords!
Als je goed realiseert, wàt er misschien achter de schermen voor machinaties plaats
hebben van den kant van bewuste schurken en erger en onbestrijdbaarder nog
onbewuste ‘chemische’ omzettingen in de gemoederen van duizenden van hùn
doelstellingen in ‘flinkheid’ ‘vaderlandsliefde’ etc. (als ik met vader over deze dingen
praat en zachtkens overhoop lig komt steevast Michiel de Ruyter op de proppen) dan
bevangt je een soort machtelooze wanhoop. (Hoe sterk dat mogelijk is, die onbewuste
omzetting en herdooping van de [onleesbaar] motieven in de schoonste leuzen, weet
ik uit mijn eigen leven van kleine èn groote dingen van heel nabij!
Egoïsme, rechthebberij, vurige liefde voor geld en bezit, jalouzie, wraaklust, alles,
alles heet ook zelfs in eigen bewustzijn (dat weet ik en dat is het verlammende) ‘liefde
tot de kinderen, ze niet missen kunnen’ etc.)
Maar goed - al zie ik bij oogenblikken sterk de onmacht, de belachelijkheid van
sommige uitingen van ons pogen en willen tegenover de kracht en overmacht van
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de omgekeerde tendenzen in de wereld, toch laten deze dingen je niet los in deze
jaren.
Je moet partij kiezen, je kunt niet ‘bikkelen met de jongens op de stoepen’, the
matter at stake is te grimmig ernstig, en trouwens afzijdigheid is toch een keuze.
Dan maar liever belachelijk of Don Quichotterig en door menschen, die er zich
niet verder in willen begeven, in één hokje gezet met Rudolf-Steiner-achtigheden en
andere half-zachte-Specimina.
Eén troost in deze heele rommel is voor mij dat de regeringen van alle zich
wapenende naties, die vroeger geheel vanzelfsprekend en selbstherrlich troepen
aanwierven, forten bouwden, later vlootwetten uitvaardigden en begrootingen
indienden, nu toch blijkbaar zooiets als een kwaad geweten hebben en ieder op zijn
manier met omhaal van memories toelichtingen en redevoeringen, die niet voor de
eigen burgerij, maar hoofdzakelijk voor de verdere wereld bedoeld zijn, zich moeten
vrijpleiten van boos opzet en duidelijk maken dat alléén de gang v. zaken
buitenlandsch hen ertoe dwingt, maar dat alles met 't oog op verdediging wordt
gedaan en niets hun verder ligt dan aanval of veroveringsintenties.
Dat behoefde Lodewijk XIV toch nog niet te doen! Toen beroemde je je er
hoogstens op. - Les idées sont en marche al gaan ze den slakkengang van eeuwen.
À propos, als jij zoo zegt dat ons fatsoen toch nog ergens goed voor blijkt te zijn,
en dat je niet gelooft dat er verwijderde connecties bestaan tusschen onze pers en de
staalindustrie, doet me dat eenigszins denken aan de moeders die tegen andere ma's
over de verdorvenheid der tegenwoordige jeugd praten (in een stad als den Haag
b.v.!) en zoo blij zijn dat hun Marietje of Henk nog zoo eenvoudig en kinderlijk zijn,
en intusschen geen flauw idee hebben wat die al kampeerende of watersportende
uitspoken.
Ben je werkelijk in je hart ervan overtuigd of is dat misschien een twijfelend
ironisch beleefd gebaar naar de zijde van je eigen en andere redacties? Waarom is
er van de heele lange en zeer goede rede van v. Embden, die aandrong op een
soortgelijke enquête als in Amerika, en die zeker bij heel veel lezers weerklank zou
gevonden hebben, niet meer dan een paar vlakken ge-effaceerde woorden in de groote
bladen opgenomen.
Ze laden daarmee toch wel een zekeren schijn op zich. Je boek deed me Shawesk
aan en gezien mijn oude liefde voor J.B. begrijp je hoe ik het waardeerde. Ik vond
de pantserkrant als geheel in zijn kortheid en typeeringen uitstekend, (zelfs heel goed
vatbaar op opvoering) en begrijp niet goed, wat jullie tegen den tooneelvorm hebt,
een van de klassiekste Meist-bewährte vormen van litteratuur. Voor dit gegeven leent
die zich zelfs uitstekend. (Weet je nog, ‘de huwlijksadvertentie’? Wat is dat lang
geleden. Niet te gelooven dat 't misschien nog geen tien jaar is!)
Je moet niet op mijn aller-smerigste schrift letten en er je maar niet aan ergeren.
Hoe ik ook wensch en tracht 't te veranderen, ik heb de laatste jaren geen rust en
beheersching om mijn letters dragelijk op papier te krijgen. Hoe ik er ook over foeter
in mezelf, het lukt me niet. Zou het weer veranderen als ik uit dit moeras ga trachten
te kruipen?
Er moet toch iets in graphologie zijn, wat ik altijd als een van de zwammerigste
vaagste en gevaarlijkste van alle ‘wetenschappen’ heb beschouwd! Nu dag jong,
nogmaals dank hoor en veel hart. groeten aan Ant. Maken jullie 't goed?
Als steeds je oude Jo.
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Ik constateerde met plezier, dat je niettegenstaande je Marchandises in het Vaderl.
indertijd, toch de meervouds datief N. gebruikt!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jo Planten-Koch
aan
Menno ter Braak
Assen, 10 juli 1935
aant.

Assen, 10 July 1935
Lieve Menno,
Hartelijk dank voor de toezending van je laatste boek, waarin ik reeds vele oude
kennissen ontmoette, maar toch ook (voor mij) nieuwe dingen tegen kwam.
Ik had een bar moeilijke paar weken; Vrijdag de 5e ging Joost naar Hilversum, en
waarschijnlijk ga ik zelf Maandag of Dinsdag a.s. hier weg.
Zaterdagmorgen kwam er met de eerste post een lange brief van 6 van deze kanten
volgepend van Frits, wat me op dat moment ontzettend goed deed, evenals dat ik
toevallig met dezelfde post levensteekenen van verschillende menschen kreeg
waaronder ook Het tweede gezicht, en een paar hartelijke brieven van vriendinnen.
Ik ga van hier eerst een paar weken naar Beek, waar Frits dan ook komt. Hij heeft,
evenals grootvader Koch, erg genoten van het Leidsche lustrum, hoewel wel
eenigszins op andere manier en vanuit een andere hoek bekeken. Nu dag jong,
nogmaals veel dank! hart. gr. aan Ant, als steeds
je Jo
Wat is het keurig uitgegeven!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch
Den Haag, [december 1937]
Dinsdag
Lieve Jo
Het was erg gezellig gisteren. Maar je licht-prae-krypto-fascistische neigingen
schrijnen mij een beetje. Ik stuur je mijn brochure over het nationaalsocialisme, niet
om je te ‘bekeeren’ (godbewareme!), maar om je te overtuigen van het feit, dat ik
niet zoo consequent antifascist ben door verblinde democratische gezindheid. Voor
mij is dit alles een quaestie van zindelijkheid.
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Als je het ding al hebt, vergeef mij dan de dubbele zending; ik dacht, dat ik vergeten
had je deze brochure bij verschijning toe te sturen.
Ik hoop je nog te zien, voor je weer teruggaat naar Haarlem!
Dag!
Menno
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch
[1939]
[van deze brief zijn alleen fragmenten bewaard gebleven]
...grepen te worden, dat jij ongemerkt ‘mijn noodlot’ was geworden, zoo is het
inderdaad. Geleidelijk heeft jou heele persoonlijkheid me in bezit genomen. Terwijl
je je tegen een dergelijke agressieve inbezitneming altijd zelf hebt verzet! Vaak had
ik het gevoel, dat jij bezig was mij tegen jezelf te verdedigen, waardoor je, krachtens
die verdediging, mij steeds weer nieuwe stof gaf, om me aan je te hechten. Als er
iets is, dat ik in je waardeer, dan is het je voortdurend verantwoordelijkheidsgevoel,
waardoor je het je toch onnoodig...
...en toch is het zoo, al komt het chronologisch voorloopig nog uit. Die voortdurende
druk van onoverkomelijkheden, van altijd op minuten en seconden bedacht zijn,
altijd en overal een houding moeten aannemen, maakt de denk- en voelwegen oud,
vergeef het. Ik ben oud in dingen, waarin ik zoo graag jong zou willen zijn. Ik ben
jong in dingen, waarvoor jeugd van geen enkel belang is. Mijn polemische houding
in de litteratuur is, goddank, niets. Maar wat doet het er eigenlijk toe! Ik zou jong
willen zijn...
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch
Den Haag, 5 september 1939
Lieve Jo
Dank voor je beide brieven, maar vooral voor de laatste van vandaag. Ik zend je
binnenkort de door mij gemaakte vertaling van Rauschning, Die Revolution des
Nihilismus, die deze of volgende week verschijnt, bij Leopold. Daarin zul je de
onverbiddelijkste en nuchterste afrekening met het nazisme vinden (van een gewezen
partner van Hitler), die ik tot dusverre gelezen heb.
Dat dit drama nu openlijk wordt erkend in den vorm van een oorlog, was voor mij
geen verrassing, het woord opluchting is misschien verkeerd, omdat ik walg van
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bloedvergieten en alles wat tot het ijzeren tijdvak behoort. Ik geloof bovendien niet
aan een spoedige afval van het Duitsche volk van Hitler, het is zoo door en door
verpest gedurende deze zes jaar, dat het eerst zware slagen zal moet krijgen... die
voorloopig nog wel zullen uitblijven. Dat wij, na den val van Polen, buiten dezen
oorlog zouden kunnen blijven, lijkt mij zeer twijfelachtig.
Ik heb op den dag der oorlogverklaring... vacantie gekregen voor drie weken. Wij
gaan waarschijnlijk een week naar den Achterhoek, maar komen dan weer terug. Ik
hoop je dan te komen opzoeken, schrijf je nog wel even. Voor uitvoerig schrijven
kan ik de rust toch niet vinden.
Dag! houd je goed en houd vooral vast aan dat peccavi!
je Menno
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - H.J. Pos
Menno ter Braak
aan
H.J. Pos (Haarlem)
Den Haag, 19 december 1938
Waarde Pos,
Tot mijn spijt kon ik de vergadering van het C.v.W. van Zaterdag j.l. weer niet
bijwonen; het is in den laatsten tijd, of de duivel er mee speelt; ik moest nu met den
heer Priestley praten. Ik hoop nog even te hooren, hoe de conferentie met Colijn
verloopen is; daarover schreef ik Niermeyer reeds. Ik had je op deze zelfde
bijeenkomst ook willen zeggen, dat ik bij mijn principieele toezegging blijf, om in
dat boek voor mijn rekening te nemen. De Joodsche geest en de kunst. Ik heb, meen
ik, goed begrepen, dat ik een vel moet vullen, tegen 1 Maart klaar moet zijn, en f.
50 honorarium te verwachten heb?
Verder alleen nog dit: ik kan best schrijven over dit onderwerp zonder al te zeer
te specialiseeren op de litteratuur. Is het, nu Paap de muziek afzonderlijk behandelt,
echter niet wat onsymmetrisch, dat de schilderkunst (waarin de Joden ook een vrij
belangrijke rol speelden, zij het niet zoo belangrijk als in de letteren) niet door een
afzonderlijk auteur wordt behandeld? Het tooneel kan ik er natuurlijk heel handig
bij nemen, dat spreekt vanzelf, maar de ververs liggen minder in deze lijn. Als ik de
schilderkunst er dus bij neem, blijft zij uiteraard sterk op den achtergrond. Geef mij
hierover nog even bescheid, als je wilt. Eventueel zou ik ook De Gruyter kunnen
vragen iets over dat thema ten beste te geven; hij is verwoed antifascist en zeer
deskundig.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, UB UvA (archief Pos). Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
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H.J. Pos
14 oktober 1939
[fragmenten]
... Zooeven las ik mevr. De Vries-Bruins mij door de telefoon je brief voor, waarin
je als voorzitter van het Comité van Waakzaamheid bedankt. Ik kan niet anders
zeggen, dan dat ik dit besluit, waarvan ik de motieven natuurlijk volkomen respecteer,
bijzonder betreur en dat ik mij de bestuursvergaderingen van het Comité, ja zelfs het
Comité als geheel niet goed kan voorstellen zonder je voortreffelijke, echt
humanistische leiding. Het is mij op dit oogenblik niet duidelijk, wie je plaats waardig
zou kunnen innemen. Uit je brief maak ik echter op, dat je in het bestuur zitting blijft
hebben, zij het dan niet als voorzitter. ...
... Wil het Comité in de nabije toekomst nog in staat zijn vruchtbaar werk te verrichten,
dan moeten m.i. niet juist op dit moment praatjes over ‘het terugtreden van
communistisch gezinden’ of soortgelijk fraais worden bevorderd door een zoo officieel
gebaar. Ik zelf geneer me genoeg, dat ik, door voor mijn conscientie het samengaan
met Stalin-communisten volstrekt onmogelijk te achten, den indruk kan maken van
iemand, die het burgermansstandpunt van E.d.D. is gaan ‘steunen’, en ik hoop
daarover zoo spoedig mogelijk ergens iets duidelijks te schrijven. Het zou mij
bijzonder spijten, als je aftreden op dit crisismoment suggesties in de andere richting
zou uitlokken...
Origineel: Amsterdam, UB UvA (archief Pos). Fragmenten geciteerd in: Peter Derkx,
H.J. Pos, 102.

Briefwisseling Menno ter Braak - W.E.M. Povel
W.E.M. Povel
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 18 januari 1935
aant.

Amsterdam, 18 Januari 1935
WelEdel Zeergeleerde Heer,
Tot U wend ik my op aanraden van den Heer Chr. De Graaff te Amsterdam met
het beleefde verzoek eens voor een proefbespreking in de literatuurrubriek van Uw
blad in aanmerking te mogen komen.
U zult my misschien willen toestaan, dit verzoek, dat ik met geen enkele referentie
kan ondersteunen, want ook de Heer de Graaff heeft nog geen proeven van myn werk
gezien, tenminste met eenige persoonlyke motieven te omkleeden.
Tot nog toe heb ik geen boekbesprekingen voor dagbladen of tydschriften
geschreven. - Te Berlijn heb ik het geheele gymnasium doorloopen met het doel, aan
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een Duitsche universiteit in de Letteren te gaan studeeren. Geldelyke omstandigheden
noodzaakten my naar Holland terug te keeren, waar ik de studie voor de M.O.-Acte
opnam en enkele jaren geleden de Acte A. behaalde. Dit deel ik U slechts mede, om
U tenminste een zekere waarborg voor mijn technische kennis van de materie te
geven. Het andere, dat voor U van meer belang is, kan men in een brief niet aantoonen:
dat ik meen ook meer dan een uiterlyke kyk op literaire werken te hebben en daarover
ook een verantwoorde beschouwing te kunnen geven.
Hiervan zoudt U terecht bewyzen willen zien, die ik U helaas niet geven kan,
omdat ik pas sinds kort bezig ben in Duitschland een uitgever voor myn laatste boekje
te zoeken.
Ik ben thans vyfentwintig jaar en ben steeds gedwongen geweest naast myn studie
kantoorwerkzaamheden waar te nemen, zonder dat ik van deze studie en een eigen,
bescheiden productiviteit afstand heb willen doen. Maar U zult begrypen, dat ik met
alle inspanning tracht een kans te verwerven, die my gelegenheid geeft my met meer
vrucht aan deze dingen te wyden.
Nu kom ik by U, op een ongunstig tydstip misschien, omdat ik my beter tot U had
kunnen wenden, wanneer ik eenmaal een grootere practische ervaring en een kleine
reputatie had verkregen. Zeer wel weet ik, dat Uw dagblad aanspraak op medewerkers
van eenige bekendheid kan maken, en evengoed begryp ik, dat U in myn leeftyd en
beperkte ervaring weinig aanmoediging tot een proefneming zult vinden. En nochtans
zou ik U met groote ernst willen vragen, my een kans te geven. Wyst U my een boek
ter bespreking of een opgave ter behandeling aan. In ieder geval bestaat toch de
mogelykheid, dat myn werk Uw instemming zou kunnen vinden.
In afwachting van Uw welwillende beslissing teeken ik met de meeste hoogachting,
Uw dw. W.E.M. Povel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Siegfried van
Praag
Menno ter Braak
aan
Siegfried van Praag (Amsterdam)
Den Haag, 26 maart 1934
aant.

t.B. Pomonaplein 22 den Haag
26 Maart 1934
Zeer geachte Heer van Praag,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat het door U ingezonden verhaal
‘Judas’ geplaatst zal worden.
Door het tijdelijk vervallen van copie van Marsman, viel er in het Aprilnummer
een plaats open. Vermoedelijk heeft U dus nu reeds de proeven ontvangen.
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Hierbij bericht ik U dus, dat zulks in orde is, en verzoek U tevens deze drukproeven
zoo spoedig mogelijk te retourneeren.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Siegfried van Praag
[na 26 maart 1934]
aant.

Zeer geachte Heer van Praag,
Om misverstand te voorkomen, bericht ik U, dat Uw stuk ‘Judas’ toch is blijven
liggen tot Mei, daar het April-nummer overvol bleek te worden.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jacob Prinsen
Jacob Prinsen
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 19 juni 1928
aant.

Amsterdam 19 Juni 1928
Zeer Geachte Heer,
Ik heb niet het minste bezwaar tegen uw stellingen XII, XIII en XIV. Ik had geen
gelegenheid den tekst van de [Aluta] nog even in te zien en moet mij behelpen met
den korten inhoud bij Creizenach en Worp. Ik zie dan weinig verwantschap, maar
ik waag het er wel op.
Hoogachtend
Uw dw
J. Prinsen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jacob Prinsen
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Amsterdam, 18 oktober 1934
aant.
aant.
aant.

Amsterdam 18 Oct. 1934
Zeer Geachte Heer,
Zonder voldoende tijd te vinden om de zaak grondig te onderzoeken en een
voldoende hoeveelheid kritische verschijnselen te hebben overzien, meen ik U als
algemene indruk het bijgaande te kunnen zenden als antwoord op uw vraag,
Hoogachtend
Uw dw
J. Prinsen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - K.F. Proost
K.F. Proost
aan
Menno ter Braak
Zwolle, 15 februari 1926
aant.

Zwolle 15 Febr. 26
Amice Menno,
Een jonge dichter uit Zwolle, voelt sympathie voor de Vrije Bladen en zou gaarne
willen weten of men deze ‘eigen’ verzen daarin begeert.
Of nog liever zou hij eens jullie oordeel weten, en dan niet zoozeer of [jullie] deze
verzen zeer goed vindt, maar wel of je er wat in ziet voor de toekomst.
Mag ik eens weten welken indrukken je bij het lezen krijgt?
beste gr.
t.t.
K.F. Proost
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K.F. Proost
aan
Menno ter Braak
Zwolle, 2 maart 1926

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.

Zwolle 2 Mrt. 26
Amice,
Ik dank je zeer voor de moeite die je met de verzen genomen hebt en ben je zeer
erkentelijk daarvoor. Je meening deel ik volkomen, maar ik wou zoo graag die verzen
gezien hebben door een die er helemaal buiten staat en ze leest geheel onafhankelijk
van de persoon. - Ken je iemand dan is het altijd [onleesbaar].
Bovendien vind ik verzen beoordeelen, blijkbaar net als jij een moeilijke zaak.
Nog niet zoozeer of ze wat zijn of niet zijn; maar of er wat in zit.
Deze dichter, je zag het soms, is nog jong, hoewel niet zeer jong. Ik [onleesbaar]
hem jullie oordeel mee en hij kon daar zelf ook wel mee accoord gaan.
Hij is over de leeftijd heen, waarin de leus is: dichter of het water in.
Ben jijzelf aan dingen bezig? Schrijf eens wat van langeren adem.
beste groeten
t.t.
K.F. Proost
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K.F. Proost
aan
Menno ter Braak
Zwolle, 13 december 1926
aant.

13 Dec-26
Amice,
Vooreerst hartelijk gelukgewenscht met je doctoraal examen. Je schiet al mooi
op!
Vervolgens een verzoek of je niet eens wilt meewerken aan De Smidse. Ik weet
niet of je 't tijdschrift kent. De ondertitel luidt ‘Voor moderne religie en humanistische
cultuur’.
Men [onleesbaar] een sfeer waarin je ademen kunt. Een of ander essay ([onleesbaar]
geheel [aan] jou over te laten) zou ons zeer welkom zijn. Denk er eens over en zend
mij [onleesbaar] eens wat, zoo je lust hebt.
beste gr.
t.t.
K.F. Proost
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

K.F. Proost
aan
Menno ter Braak
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Zwolle, 30 juni 1928
aant.
aant.

Zwolle 30 Juni '28
Amice,
Wees hartelijk geluk gewenscht met de voltooiing van je proefschrift en je promotie
a.s. Vrijdag!
Ik stelde het zeer op prijs een exemplaar van je Kaiser Otto III te ontvangen en
zeg je daar hartelijk dank voor.
Je verzekeren dat ik het spoedig doorwerken zal, kan ik niet. Tot nu toe moest ik
mij bepalen tot je stellingen.
Wil ook je ouders van mij feliciteeren.
Met beste gr.
t.t.
K.F. Proost
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Q
Briefwisseling Menno ter Braak - Em. Querido's
Uitgeverij-Mij
Em. Querido
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 31 december 1927
aant.

Amsterdam, 31 December 1927
Geachte Heer ter Braak,
Eindelyk dan, neemt U my niet kwalyk dat het zoo lang heeft geduurd, ben ik
gereed gekomen met de lezing van Uw Ondergang. En hoewel ik in zake filosofie
maar een heel gewoon leekje ben, heb ik by de lezing toch wel gevoeld, hoezeer U
Uw onderwerp meester bent.
Maar waar het voor U op aankomt, het uitgeven, dat durf ik niet. Ik voorzie te
weinig belangstelling. Ik zend U daarom hierby Uw werk terug.
Hoogachtend
Em. Querido
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
Em. Querido
[voor april 1934]
aant.
aant.

Den Heere EM. Querido
Keizersgracht 333
AMSTERDAM C.
Zeer geachte Heer Querido
Als aangeteekend drukwerk doe ik U heden of morgen toekomen de proeven van
Politicus zonder Partij.
Ik heb inmiddels den heer Thelen te Palma over deze aangelegenheid geschreven,
en van hem reeds de toezegging ontvangen, dat hij, als ik met U tot een overenkomst
kan geraken, het boek zeer gaarne zoo spoedig mogelijk wil vertalen.
Rest dus de vraag, of U na kennisneming van het boek voor de onderneming voelt.
Ik heb U reeds gezegd, dat in dezen bij mij commercieel belang geheel op den
achtergrond staat; het is mij er om te doen een boek in een ‘Europeesche taal’ vertaald
te krijgen, en wel speciaal het boek, dat ik het meest representatief acht voor mijn
ideeën. Voor mij als auteur behoeft U dus geen enkel risico te nemen, als U dat niet
mogelijk lijkt; ik ben met ieder contract tevreden, dat een ev. succes op langeren
termijn ook op mij terug doet slaan. Alleen voor den vertaler zou ik dus om een som
ineens moeten vragen.
Het boek is grootendeels in den ik-toon geschreven en dat met opzet om de theorie
zoo reëel te laten voortvloeien uit de praktijk van mijn persoonlijke ervaringen.
(Nietzsche en Pascal hebben mij daarbij hoofdzakelijk als ideaal voor oogen gestaan).
Alleen in hoofdst. 2 kom ik eenige malen terug op werken van mijn hand, maar niet
zoo dat de lezer, die ze niet kent, ze eigenlijk zou mòeten kennen: ze zijn slechts
aangevoerd om de ontwikkelingsgang van een denkproces te illustreeren. Een enkele
noot zou hier voldoende zijn, om den buitenlandschen lezer even in te lichten. Verder
is het geheele boek geïllustreerd met voorbeelden van buitenlandsche auteurs.
Ik maak U er volledigheidshalve nog op attent, dat ik tweemaal den naam van Uw
broer Is. Querido in afkeurenden zin heb gebruikt (p.167 en 255), niet speciaal met
het oog op zijn werk, maar als symbool van een bepaalde geesteshouding, waar ik
mij op die plaatsen tegen verzet. Mocht het U onaangenaam zijn een werk uit te
geven, waarin deze passages voorkomen (wat ik mij kan voorstellen, al zal het voor
niemand een geheim zijn, dat wij over dit thema verschillend moeten denken) dan
heb ik er geen enkel bezwaar tegen die passages met een anderen naam te
documenteeren (ook in de ned. uitgave, teneinde niet den indruk te wekken of het
op Uw verzoek zou zijn geschied.); de naam is in dit geval voor mij zozeer symbool,
dat ik evengoed een anderen naam kan uitzoeken. Dat zult U bij lezing van die
plaatsen trouwens zelf wel zien.
Het is mij volkomen duidelijk, dat de exploitatie van een eerste vertaalde boek
van een ned. auteur (Het Carnaval, dat in vertaling gereed ligt, strandde zoals ik U
meedeelde op Hitler’s revolutie) niet gemakkelijk zal zijn. Mocht U tot de uitgave
besluiten, dan zal ik dat daarom te meer waardeeren. Als ik persoonlijk niet overtuigd
was, dat dit boek mijn beste was, zou ik het U niet aanbieden; en commercieel kan
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ieder boek een verrassing opleveren. Of U het risico wilt nemen, hoop ik, zoo mogelijk
binnen korte tijd van U te vernemen.
Einstein lag in Rotterdam. Ik zal er in het Aprilno. van Forum over schrijven.
Voor Die Sammlung zond ik eenige dagen geleden een bijdrage. Is zij aangekomen?
Ik ontving nog geen bericht dienomtrent van Mann, maar hoorde dat hij naar Zürich
was vertrokken.
Met de meeste hoogachting,
Uw dv.
Doorslag: particuliere collectie

Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 24 mei 1934
aant.

Amsterdam, 24 Mei 1934
Den WelEd. Zeergel.Heer Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 22,
den Haag.
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
In de eerste plaats hartelijk dank voor de snelle toezending van het
prospectus-ontwerp voor du Perrons De smalle Mens.
Intusschen hebben wij op ons voorstel antwoord gekregen van den heer du Perron,
die dit voorstel heeft aangenomen. U bent daarvan trouwens door hemzelf op de
hoogte gebracht, zooals uit Uw brief blijkt.
Mèt U zijn wij van meening dat het zonde zou zijn en jammer als er aan het boek
‘geplukt’ zou moeten worden, en wij begrijpen volkomen dat ‘zakelijke’ redenen
voor U al een van de minstgeslaagde motiveeringen daarvoor zouden kunnen leveren.
Anderzijds hebt U bewezen in te zien dat het uitgeversbedrijf verplicht is aan zakelijke
redenen een groote plaats in te ruimen.
Wij hebben getoond de uitgave van De Smalle Mens niet uitsluitend en zeker niet
in de eerste plaats als winstobject te ondernemen. Zoo is er dus wederzijdsch begrip.
Laten wij dus nu dit afspreken: aan DE SMALLE MENS wordt niet ‘geplukt’.
Mocht, na den voorverkoop blijken dat door de f.350,- tegemoetkoming van den heer
du Perron plus de bij aanbieding verkochte exemplaren het boek niet gedekt zou zijn,
U en de heer Greshof het eventueele verschil samen voor Uw verantwoordelijkheid
nemen. Voor U beiden is dit financieel een veel gunstiger positie dan die door Uw
eigen voorstel zou zijn ontstaan.
Mogen wij hooren of U het met ons eens bent?
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend,
N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.
Em. Querido
Directie
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Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Em. Querido(Amsterdam)
[Den Haag], 25 mei 1934
aant.

25 Mei 1934
Den Heere EM. QUERIDO
Keizersgracht 333, AMSTERDAM C.
Zeer geachte Heer Querido
In antwoord op Uw schrijven van 24 dezer, waarvoor mijn dank, het volgende:
Hoewel ik den heer Greshoff nog niet heb kunnen raadplegen over Uw voorstel
inzake DE SMALLE MENS, meen ik wel zeker te weten, dat hij dit voorstel in
beginsel zal toejuichen; ik zend hem dus een copie van dezen brief. Mijn opzet zou
dan, precies geformuleerd, deze zijn:
U calculeert voor ons de onkosten aan het uitgeven van het boek verbonden. Ik
vertrouw, U kennende, dat U dit zoo ‘zuinig’ doet als (bij een goede uitvoering)
mogelijk, want noch de heer Gr., noch ik zijn richards. Het boek verschijn herfst
1934; 1 Nov. 1935 deelt U mij mede, hoeveel ex. er verkocht zijn en hoe groot de
opbrengst daarvan is. Is dit bedrag, vermeerderd met de f. 350 van den heer d.P., dan
nog beneden de onkosten gebleven, dan garandeeren de heer Gr. en ik U voor 1
Dec.1935 de uitbetaling van het deficit.
Het eenige verschil met Uw voorstel is hier de termijn. Het lijkt ons n.l. billijk,
dat na de aanbieding wordt afgewacht, wat het publiek ‘doet’; omstreeks 1 Nov. 35
kan men, dunkt mij, met eenige objectiviteit constateeren, of het boek de aandacht
heeft getrokken, ja dan neen.
U kunt van mij natuurlijk een afzonderlijke kroniek in Het Vad. verwachten, waarin
ik het belang van de uitgave duidelijk laat uitkomen. Ik kan dit beloven, omdat ik de
copie reeds gelezen heb.
Gaarne Uw antwoord. Mocht U een en ander nog contractueel willen vastleggen,
dan ben ik daartoe natuurlijk gaarne bereid.
In afwachting, m.v.gr. en hoogachting,
Doorslag: particuliere collectie

Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 28 mei 1934
aant.
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Amsterdam, 28 Mei 1934
Den Heer Menno ter Braak
Pomonaplein 22
den Haag.
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Nog even willen wy mededeelen, dat wy met den inhoud van Uw brief van 25 mei
j.l. volkomen accoord gaan. Wy behoeven een en ander niet meer contractueel vast
te leggen, wyl uit de wederzydsche correspondentie alles duidelyk blykt.
Van den heer Greshoff ontvingen wy inmiddels een brief, waarin hy verklaart,
zich volkomen te vereenigen met de schikkingen, door U met ons betreffende de
uitgave van ‘De Smalle Mens’ getroffen.”
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend,
N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.
Em. Querido
Directie
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Em. Querido
[Den Haag], 29 mei 1934
aant.

29 Mei 1934
Den Heer EM. Querido
Keizersgracht 333
AMSTERDAM C.
Zeer geachte Heer Querido
Het doet mij veel genoegen, dat U, blijkens Uw brief van gisteren, met mijn plan
accoord gaat. Ik ontvang dus nu van U de calculatie, zoodat ik kan vaststellen, wat
de heer Greshoff en ik in de kwaadste omstandigheid zouden moeten opbrengen? Er
zou immers nog een (m.i. ondenkbare) kleine mogelijkheid zijn dat de onkosten zoo
enorm waren, dat wij onze belofte niet gestand zouden kunnen doen.
Na de ontvangst van deze cijfers en de approbatie door den heer Gr. en mij kunnen
wij dan de overeenkomst voor ingegaan houden.
Met vr. gr. en hoogachting,
Doorslag: particuliere collectie

Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
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Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 30 mei 1934
aant.

Amsterdam, 30 Mei 1934
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Dank voor Uw brief van 29 Mei j.l. Aan Uw verzoek U een calculatie toe te zenden
van ‘De Smalle Mens’ zal ik voorloopig niet kunnen voldoen, aangezien Mevrouw
van Nahuys die steeds o.m. dit werk verricht juist gisteren in het ziekenhuis, om een
operatie te ondergaan, is opgenomen. – Er zullen weken mee heengaan voor Mevrouw
van Nahuys weer op kantoor terug is. Wy zenden U dan dadelyk het gevraagde.
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend,
N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.
Em. Querido
Directie
Origineel: particuliere collectie

Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 11 november 1935
aant.

Amsterdam, 11 November 1935
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
In de Salamander-editie geven wy in het voorjaar een herdruk uit van W.A. Paap,
Vincent Haman.
Wy hadden den heer Greshoff gevraagd om hier een geestige voorrede by te
schryven, waarin de personen en toestanden van dezen roman à clef, die voor de
generatie van thans moeilyk te herkennen en te begrypen zijn, ‘verklaard’ worden.
Dat wil dus eigenlyk zeggen, dat in dit voorwoord de rolverdeeling en de uitstippeling
van de rollen gegeven zou moeten worden.
Ingesloten zenden wy U Greshoffs antwoord, dat wy na lezing gaarne terug zouden
ontvangen.
Wy komen U daarom nu vragen of U bereid bent deze inleiding voor ons te
schryven.
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend,
NV.EM QUERIDO's UITG. MIJ.
Alice van Nahuys
Directie
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 26 november 1935
aant.

Amsterdam, 26 November 1935
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Wy hebben erg genoten van Uw uitvoerige bespreking over De boeken der kleine
zielen en wy hopen, dat U ons niet kwalyk neemt, wanneer wy U schryven, dat wy
vinden, dat wy er met de korte aankondiging van de zes nieuwe Salamander-deelen
in Het Vaderland van 26 October erg karigjes zyn afgekomen. Tenzy deze kleine
aankondiging nog aangevuld wordt met een grooter artikel, want wy meenen met
den herdruk van deze zes boeken: Frans Coenen, Zondagsrust, Louis Couperus,
Langs lynen van geleidelykheid, Frederik van Eeden, De nachtbruid, Marcellus
Emants, Liefdeleven, Herman Robbers, Helene Servaes en Elisabeth Zernike, Een
vrouw als zy, werkelyk een cultuurplicht vervuld te hebben. Een minstens even groote
cultuurplicht als de firma van Kampen met haar herdruk van De boeken der kleine
zielen; en wy gelooven daarom aanspraak te mogen maken op een groote bespreking,
zooals die dan ook in de N.Rotterd.Crt. van Vrydag en Zaterdag j.l. heeft
plaatsgevonden.
Misschien wilt U ons even berichten of er nog zo'n groote bespreking komt.
En mogen wy U er dan even op wyzen, dat wy inderdaad van plan zyn Van oude
menschen en dingen die voorbygaan in de Salamander wenschen op te nemen en dat
met de firma Veen, by wie deze boeken zyn uitgegeven, reeds een voorloopige
afspraak hieromtrent gemaakt is?
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend
N.V. EM. QUERIDO's UITG. MIJ.
Alice van Nahuys
Directie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 28 november 1935
aant.

Amsterdam, 28 November 1935
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
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In antwoord op Uw schryven van 27 dezer berichten wy U, dat het ons zeer zou
spyten als U de inleiding voor Vincent Haman niet vóór 15 December zoudt kunnen
zenden, aangezien wy op 15 December reeds met onze reis, waarby dit boek
meegenomen wordt, beginnen.
Een handschrift-proeve en een portret willen wy liever niet opnemen, omdat dit
buiten het kader van de Salamander valt.
Helaas moet ik U berichten, dat U het heugelyke nieuws over Van oude Menschen
nog niet moogt publiceeren. De firma Veen heeft nog een aanzienlyk aantal
exemplaren van den duren druk en daarop moeten wy nog wachten.
Wat betreft Uw antwoord op onzen brief van 26 November het volgende: Natuurlyk
begrijpen wy, dat U niet over alle boeken en vooral herdrukken kunt schryven en U
hebt, toen wy over de kwestie-Ritter spraken, gemerkt hoe ons standpunt tegenover
de critici is en dat wy corruptie in dit opzicht verafschuwen. Wy vroegen U ook niet
‘U maar één graad door uitgevers-politiek te laten beïnvloeden’ en ook niet dat U
‘den indruk zoudt wekken één uitgever naar voren te dringen’, maar wilden U slechts
wyzen op iets, dat ons een onbillykheid leek.
Dat onze naam vaak in Uw en andermans critieken voorkomt, ligt in het feit, dat
wy veel en - U vergeve het my dat ik dit zeg - goed uitgeven.
Met vriendelyke groeten,
hoogachtend,
N.V. EM. QUERIDO's UITG. MIJ.
Alice van Nahuys
Directie
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G. Quispel
G. Quispel
aan
Menno ter Braak
[na 5 maart 1940]
aant.

Hooggeachte Heer ter Braak.
Is het wel geheel juist, over plagiaat te spreken, zooals U in het avondblad van 5
Maart over het artikel van H.B. in de Standaard doet, terwijl het hier een
courantenartikel betreft? Er zouden wel gevallen te noemen zijn, waarin schrijvers
van hoofdartikelen gedachten van anderen niet alleen als eigen wijsheid debiteerden
maar bovendien toonden, deze gedachten niet te hebben begrepen.
In dit geval gaat het echter zoo klaarblijkelijk om een vrije wijze van citeeren, dat
mijns inziens den heer H.B. geen onzuivere bedoelingen mogen toegeschreven
worden. Het ware wellicht beter geweest, Uw naam te noemen, ofschoon het kader
van een dagbladartikel zich niet voor een subway van voetnoten leent.
Den heer H.B. hoorde U te kennen, omdat hij herhaaldelijk op de groep, waar gij
toe behoort, op originele wijze kritiek heeft geoefend. Tegen een man van zijn
integriteit acht ik Uw toon wat te hoog.
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Uw dw. dr.
G. Quispel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

R
Briefwisseling Menno ter Braak - K.H. de Raaf
K.H. de Raaf
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 4 november 1934
aant.
aant.

4 Nov. '34
Weledel zeergeleerde Heer,
Uw verzoek, de twee vragen over stelselmatig onderschatten en overschatten te
beantwoorden, heeft mij aan het nadenken gebracht over de kritiek. Het resultaat
gaat hier nevens. Het is niet wat U bedoelt, maar misschien kunt U het toch gebruiken.
Zoo niet, dan wilt U wel zoo goed zijn, het mij terug te sturen?
Eene vraag. Is het wel juist, te spreken van ‘stelselmatig’? Gaat waardeeren en
afkeuren, populariteit en impopulariteit, niet veeleer buiten alle stelselmatigheid om?
Vooral wanneer het 't groote publiek betreft?
Hoogachtend
Uw [dw]
KH de Raaf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Arthur E. van
Rantwijk
Menno ter Braak
aan
Arthur E. van Rantwijk
Den Haag, 19 maart 1940
aant.

19 Maart '40
B.A.
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Ik geloof, dat die meneer [onleesbaar] harder trompet dan hij kan verantwoorden.
Hoe het ook zij: je kunt in dezen geen toestemming tot inzage verleenen, zonder er
den bezitter van het m.s. in te kennen, lijkt mij. Waarom deze niet het volste recht
zou hebben een handschrift te publiceeren, dat nog wel voor publicatie bestemd was,
begrijp ik niet; dat gaat de familie niets aan. [Evt,], zou ik een zeer kort protest
opnemen, maar dan met een afdoend onderschrift.
Eerlijk gezegd: het is een brutale brief. De inhoud van de critiek moet worden
verdonkeremaand door te gaan kankeren over den vorm der publicatie. Ik zou zeer
gereserveerd antwoorden.
h. gr.
je M.
Den schrijver van het m.s. kun je op Het Vaderland bereiken; hij is er 's nachts ook
telefonisch te bereiken.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Hermann
Rauschning
Hermann Rauschning
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Parijs, 13 augustus 1939
aant.

Paris, den 13. August 1939.
Sehr verehrter Herr Dr. ter Braak,
Sie haben mir mit der Übersendung Ihrer Broschüre ‘de nieuwe Elite’ eine große
Freude gemacht. Soweit ich imstande bin, der mir nicht bekannten Sprache zu folgen,
bin ich von Ihren Ausführungen der Bildung einer künftigen Elite überzeugt. Ich bin
glücklich darüber, daß es gerade Sie sind, der mein Buch übersetzt, und ich hoffe,
daß ich die Gelegenheit haben werde, Sie auch persönlich kennen zu lernen.
Mit verbindlichen Empfehlungen
Ihr sehr ergebener
Rauschning
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Willem van
Ravesteyn
Willem van Ravesteyn
aan
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Menno ter Braak (Rotterdam)
Rotterdam, 10 juli 1932
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam 10 Juli '32
Geachte Heer.
Ik lees daar zooeven in een stukje van uwe hand in de N. Rct. van heden morgen
dit zinnetje:
‘Het pacifisme als theoretisch bedenksel van bange menschen, die bij het woord
oorlog plotseling de erfzonde uit den grond zien komen, het pacifisme als leuze van
politici en sjacheraars, die er een rhetorische figuur in zien, kortom, het pacifisme
als slavenmoraal en een hoogst onsympathiek verschijnsel; onder het zien van een
pacifistische film als “Ik heb een mensch gedood” van Ernst Lubitsch zou men
werkelijk een voorkeur krijgen voor den oorlog, omdat een oorlog tenminste dat
soort leugenachtige vredesidylles uitsluit.’
Nu kan men niet op alle slakken en slakjes zout leggen, zegt het spreekwoord
terecht. Bovendien is het niet de gewoonte - misschien een goede gewoonte- van de
N Rct om naar aanleiding van artikelen ingezonden stukjes of kritische opmerkingen
te plaatsen. Ten slotte is u - meen ik - nog vrij jong en als men al wat ouder is, is
men bereid van de jeugd - vooral in onze lichtelijk verwarde tijd - wat door de vingers
te zien. Maar toen ik dat zinnetje las, dat eigenlijk uit verscheidene zinnetjes bestaat,
kon ik toch niet nalaten - ik had momenteel er de tijd voor - in gedachten een paar
vragen te formuleeren. En nu ben ik maar zo vrij, die persoonlijk tot u te richten, al
heb ik niet 't genoegen u te kennen anders dan door wat ik zoo te hooi en te gras eens
van u lees.
Er zou veel te vragen zijn naar aanleiding van dezen eenen samengestelden zin.
Maar ik bepaal me tot 't volgende
‘Het pacifisme als theoretisch bedenksel van bange menschen, die bij het woord
oorlog plotseling de erfzonde uit den grond zien komen. ...’
Vraag 1: Is u niet bang, wanneer gij u niet het woord, maar de realiteit van den
gewezen en eventueel komende oorlog voorstelt?
Hebt u zelf aan een stormaanval bij [onleesbaar] of elders meegedaan, jaren in
een natte loopgraaf, met luizen bedekt en excrementen om u heen gelegen? Etc. etc.
Is het dan - wanneer u, net als ik meen ik, nooit van dat alles iets hebt meegemaakt,
niet een beetje... hoe zal ik 't zeggen? kwajongensachtig? - om zooiets te schrijven.
Ik heb een jongen van 15 jaar. Maar als hij zoo iets zei, kreeg hij een klap om zijn
oren van me, dat hij suisebolde.
Vraag 2. Is het pacifisme een theoretisch bedenksel ‘van bange’ menschen? Hebt
u wel eens Brailfords vertaalde boek: Olives of Endless Age’ ingekeken? Ik had de
eer dit in 1928 te vertalen. Ik raad de lectuur aan; die u, blijkbaar, nog even hard
noodig hebt als tienduizenden die het niet gelezen hebben.
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Ik laat 't bij deze toelichting van de vraag. Mijn indruk is, dat u er maar iets hebt
uitgeflapt zonder even na te denken. Als mijn jongen dat doet, waarschuw ik hem
altijd. Maar hij zit pas in de eerste klas van 't gymnasium en schrijft niet gelukkig.
Vraag 3. ‘De erfzonde’. Wat heeft het pacifisme van die ‘bange menschen’ - ‘den
gemiddelde bangen burger’ bedoelt u zeker? - met de ‘erfzonde’ te maken? Leeft de
gemiddelde liberale bange burger - Rotterdamsch type, wij zitten er steeds midden
in, niet waar? - uit het gevoel der ‘erfzonde’? Weet u werkelijk niet beter? Of hebt
u ook hier, met [permissie], maar weer wat er uitgeflapt?
II ‘Het pacifisme als leuze van politici en sjacheraars, die er een rhetorische figuur
in zien’. ...
Vraag 1: Politici en sjacheraars? Is dat een rhetorische figuur, of wat bedoelt u
ermee? Zijn politici en sjacheraars voor u identiek? Bedoelt u dat iedere politicus
een sjacheraar is of iedere sjacheraar een politicus?
En wat beteekent het eigenlijk, wanneer u zegt, dat die politici + sjacheraars of
politici-sjacheraars in het pacifisme een rhetorische figuur zien? Hoe kan een idee,
of een abstractie -het pacifisme- een rhetorische figuur zijn, dwz. een taalvorm?
Vraag 2: Is u werkelijk zoo onwetend of zoo naief, of zoo onnozel of hoe u 't
anders wilt noemen, dat u alle politieke leuzen ‘a priori de aandacht van een
hoogstaand artistiek mensch’, een literator als u, en nog een dozijn of twee dozijn
andere in dit land - benevens eenige dozijnen elders - niet waard acht? Indien u dit
niet is, heeft gij u, voor een literator, buitengewoon onbeholpen uitgedrukt. Want
niemand, die lezen kan, kan in uw wijze van uitdrukking iets anders lezen dan dat
al die politici en (of) sjacheraars ‘zich maar van iets zinneloos -[onleesbaar] leuzenbedienen, ten einde, nu ja, iets te bereiken, wat men maar raden moet. Doch waarom
durft u dan niet te zeggen, dat iedere politicus, van wijlen Lenin tot wijlen Troelstra,
van wijlen Briand tot den nog levenden Macdonald, van Wijnkoop tot baron
Wijnbergen eenvoudig een bedrieger is?
U zult misschien zeggen, dat u dat niet bedoelt en 't dus ook niet schrijft. Maar
wat in 's hemelsnaam wil uw zinnetje dan zeggen?
III ‘Kortom, het pacifisme als “slavenmoraal” is een hoogst onsympathiek
verschijnsel.’
Hierin wordt dan nog eens geresumeerd, wat in dat groote geheel pacifisme uw
ergernis wekt. Een ergernis die er bij deze gelegenheid blijkbaar maar weer eens
uitmoest.
Vraag 1: Waartoe den armen Nietzsche hier weer eens misbruikt? Moet dat nu
altijd maar zoo doorgaan? Niet alleen bij ‘schoolmeesters’, omtrent wier eruditie ik
onlangs van u of een ander ook al in de NRCt een ‘sneer’ las? U hebt voor die
schoolmeesters natuurlijk een diepe minachting, al is u er zelf een, meen ik, zij het
dan ook slechts voor den broode, neem ik aan. Hebt u er werkelijk wel eens over
nagedacht, wat de arme en toch zoo groote man, die, helaas, door de geschiedenis d.w.z. door wat wij misschien zoo mogen noemen - voorbestemd was om, tegen zijn
wil, een der wegbereiders te worden van het ‘Imperialisme’ - hebt u ook over dit
geestelijk complex nagedacht? Ja, hebt u er wel eens iets behoorlijks over gelezen?
- en dus een der wegbereiders van de catastrophe van 1914 - de opruiming dus o.a.
van de 400 of 500 dichters, die in den oorlog zijn gevallen, [van] Rheims en Yperen
vernietigd - hebt u er werkelijk wel eens over nagedacht, wat Nietzsche zou gezegd
en gedaan hebben, indien hij niet krankzinnig was geworden en in 1914 zelf had
moeten uitrukken? Onzinnige suppositie, zegt u. Inderdaad. Doch niet onzinniger
dan uw kwajongensachtige samenvatting van alle pacifisme als ‘slavenmoraal’.
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Vraag 2: naar aanleiding van dit zinstukje heb ik in 't bovenstaande al kort gesteld.
Tenslotte. De film van E. Lubitsch noemt u een leugenachtige vredesidylle. De
NRCt. -in dit geval, als ik me niet vergis de redacteur de heer V. van Vriesland- een
man, tusschen haakjes, van wien ik nimmer oppervlakkige jongensachtigheden als
de uwe las - dacht daar anders over. Hij prees de film ten zeerste. Laat mij volstaan
met te zeggen dat ik die meening deel. Men moet een ‘snob’ zijn om zich, in zulk
een geval, tegen de natuurlijke en menschelijke gevoelens te verzetten.
Ik geloof - bedenkend wat ik zoo wel eens over u las, hetwelk niet veel is, ik geef
dat toe; immers als uw grootere prozastukken ken ik slechts bij geruchte en, eerlijk
gezegd, heb ik geen lust er mijn tijd aan te besteden, waar er zoo oneindig veel meer
belangrijkers te lezen valt - dat u uit snobbisme schrijft zooals u in dit stukje
geschreven hebt. Snobbisme is geen misdaad; het is zelfs geen zonde. Het is zoo min
zonde als wat iedere jonge vrouw doet, die een apart hoedje of japonnetje probeert
te dragen.
Maar het is misschien goed voor u en de uwen die, verbeeld ik me, altijd in een
zeer klein kringetje van elkaar beurtelings bewonderende, opkomende en weer
aftakelende ‘jongeren’ leeft, eens te hooren, wat ietwat oudere en, naar zij meenen,
wijzer menschen denken van [geblagueer] als u nu weer in dit stukje ten beste hebt
gegeven.
Met beleefde gr.
Hoogachtend
W van Ravesteyn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Willem van Ravesteyn
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 20 december 1934
aant.

R'dam 20 Dec '34
Hooggeachte Heer.
Weken geleden - het was, meen ik, in begin November - zond ik u een opstel:
Mythe of geschiedenis, gedeeltelijk getypt, gedeeltelijk geschreven. Ik sloot een
postzegel in. Ik mocht al den tijd niets van u hooren.
Indien u mij het stuk terugzendt zou ik t'gaarne vóór 1 Jan. ontvangen.
Met de meeste hoogachting
Wv Ravesteyn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Willem van Ravesteyn (Rotterdam)
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Den Haag, 21 december 1934
aant.

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag
21 Dec. 1934
Zeer geachte Heer,
Met zeer veel belangstelling hebben wij Uw opstel gelezen maar tot onzen spijt
is het, wat vorm en lengte betreft, voor Forum weinig geschikt. De ietwat
specialistische inslag en de talrijke citaten maken het ons inziens beter passend voor
een vaktijdschrift. Wij hebben helaas slechts weinig ruimte tot onze beschikking.
Persoonlijk wil ik hier nog gaarne aan toevoegen, dat Uw brief destijds mij
geenszins heeft gekrenkt.
Dat ik u dit stuk ietwat laat terugstuur ligt aan de drukke werkzaamheden, die de
journalistiek in deze tijd van het jaar meebrengt.
Met v. gr. en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Willem van Ravesteyn
Den Haag, [voor 22 september 1938]
Zeer geachte Heer v.R.
Ik zond Donkersloot een ex. van de krant, waarin Uw artikel, ziehier de reactie,
die ik zonderling vind. Ik schrijf hem, dat ik geen [onleesbaar] heb den schrijver te
onthullen.
m.v gr.
Menno ter Braak
Origineel: IISG. Archief v. Ravesteyn.

Menno ter Braak
aan
Willem van Ravesteyn
Den Haag, 22 september 1938
Zeer geachte heer Van Ravesteyn
De hoofdzaak was, dat ik zelf een schrijver kende; ik heb het stuk nu afgegeven
voor het maandblad van heden, en U kunt uiteraard van mijn volkomen discretie
verzekerd zijn.
De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat Donkersloot iets terugzegt. In dat geval
zal ik u eerst mijn artikel sturen, zoodat u er commentaar bij kunt geven.
met hoogachting
uw
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Menno ter Braak
Origineel: IISG. Archief v. Ravesteyn

Briefwisseling Menno ter Braak - N.P. van
Regteren Altena
N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 15 september 1925
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 15 Sept '25
Beste Menno,
Je artikel over Adwaita heb ik gisteren avond ontvangen. Ik zat alleen thuis, daar
tante Cato naar een lezing was gegaan over Jan de Bakker en onze gedienstige naar
een avondje met gereformeerde kennisjes. Mijn boeken lagen al op de tafel en ik zou
me juist, met 't oog op de les van Dinsdag, gaan verdiepen in Jan Luyken, toen met
een zwaren plof in de brievenbus jou zending in huis kwam vallen. Ik heb de
voorbereiding van mijn lessen toen maar gestaakt en ben direct begonnen met de
lectuur van je stuk.
Je hebt me een avond bezorgd van zeer bijzonder genot. Eigenlijk was ik in mijn
hart een beetje ongerust over je plan om over Dèr Mouw te schrijven. Ik vreesde dat
je je krachten had overschat en ik had me in stilte voorgenomen om àls je beoordeeling
niet voldeed, met alle kracht de publicatie er van zoo mogelijk tegen te houden. Hoe
anders is dit nu uitgevallen! Ik vind dat je met deze beschouwingen het beste hebt
geleverd wat je tot nu toe schreef. Natuurlijk is jou kijk niet in alle opzichten gelijk
aan de mijne. Voor mij was de dichter Adwaita niet het hoogtepunt. Maar ook jij
hebt het wel eenigszins zoo gevoeld als ik toen je schreef (blz 2) ‘De Unio Mystica
doet zich voor als een triomf, die alle sporen van den neerlaag uitwischten.’ Voor
mij was dit dichten slechts een lyrisch intermezzo, dat reeds zijn einde naderde.
Inderdaad was aan deze dichterlijke periode een zéér moeilijke tijd voorafgegaan.
‘De meedogenlooze kentheoreticus en zelfkweller’ gevoelde zich afgestreden. In
dien tijd van geestelijke moeheid, bekende hij mij eens, dat hij het gansche
voorbijgegane jaar nagenoeg niets had uitgevoerd omdat alle wijsgeerige studie hem
tegenstond. Hij gaf in die dagen een cursus over Indische kultuur, waarmee hij, naar
ik hoorde, groot succes had. Misschien heeft dit laatste er toe meegewerkt de
catastrophe te verhaasten, die ook zonder dat niet zou zijn uitgebleven. Je hebt deze
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omkeer m.i. goed begrepen en doorvoeld, door te spreken van een tweede kindsheid.
Het is voor Dèr Mouw een bittere tijd geweest, toen al de resultaten van zijn jarenlang
moeizaam denken en zoeken meer en meer waardeloos voor hem werden, daar het
vaste punt waaraan ze hun beteekenis moesten ontleenen, niet werd ontdekt. In de
sfeer van het denken was voor D. nu niets meer te bereiken, hij gaf het op, hij voelde
zich geslagen - dit is de neerlaag. - ‘Dèr Mouw heeft de kracht gehad Adwaita te
worden’ schrijf je op blz 5. Was dit kracht? In zekeren zin wel: menig ander zou in
zijn omstandigheden zijn ondergegaan, zijn geest echter wist zich op te richten, maar
niet om den strijd weer aan te vatten en voort te zetten.
Dèr Mouw vond een uitweg - de uitweg van een kind! (Je hebt dit laatste zoo goed
begrepen, dat ik er nu niet over uitweid.) Hem gaan nu de oogen open voor de
schoonheid van al die dingen, die zijn geest zich in zware worsteling had verworven.
Diezelfde dingen, die in de eerste periode van diepere bewustwording voor hem een
taak inhielden, een zware, bovenmenschelijke taak, diezelfde dingen worden hem
nu in hun schoonheid geopenbaard; en hij geniet die schoonheid, die hem verrukt en
bedwelmt. Alles wat hij heeft, wat hij geestelijk bezit, moet nu de revue passeeren
in zijn verzen, en het wordt een heerlijkheid van schoonheid zóó intens en verheven,
dat hij zichzelf daarbij de goddelijke schoonheids[ziener] gaat voelen. Ook vervult
deze nieuwe heerlijkheid hem zoo volkomen, dat voor het andere geen plaats blijft.
Maar uit deze wereldvisie is de zware voortgang voor zijn vroeger streven geheel
verdwenen. Terecht zeg je ‘zijn contemplatieve verzonkenheid is overheerschend
statisch’. Het is echter geen ‘spiegelen van zekerheid’ (blz 11). Deze schoonheidssfeer
kent zekerheid noch onzekerheid, het is alles (ik moet me bekorten)... opium! Prachtig
zeg je het dan ook op blz.7: Brahman is een voorwendsel (ik neem dit eenigszins
anders dan je het daar bedoelt). - Hoelang zal deze zelfbegoocheling duren? Niet
lang! en dat heb je zelf ook gevoeld (blz 13): ‘Men mag opmerken, dat er een te veel
aan Orionen in deze poëzie is.’ Je hebt gelijk: er is reeds een begin van eentoonigheid,
van herhaling van dezelfde beelden, soms ook reeds meen ik symptomen van
vermoeidheid te speuren. - Voor D. is zijn rijk der schoonheid slechts een rijk van
reproductie der dingen, die hij zich vroeger verwierf en wier schoonheid hem nu nà
de groote neerlaag uit de apathie, uit de doodelijk dreigende chronische lusteloosheid
heeft wakker geroepen tot een nieuw leven. De dichter Dèr Mouw is m.i. niet een
schepper, maar veeleer een herschepper van schoonheid, het was 't navoelen en
reproduceeren van een schoonheid, die hij niet als dichter, maar als denker ongewild
heeft voortgebracht en die nu eerst als zoodanig aan zijn ontvankelijke geest was
geopenbaard: daarom ook draagt zijn dichten ook zoo sterk 't cachet van het cerebrale
(in verband met 't eerste gedeelte van je artikel zou hierover nog wel een woordje te
zeggen zijn!), maar wie de schoonheid van het denken zóó diep, zoo tragisch diep
heeft doorvoeld en doorstreden, die is allereerst denker en niet dichter geboren.
Daarom was mij deze dichterperiode slechts een overgangsphase in 't leven van D.M.
Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat hij, ook naar mijn waardeering, zéér mooie
gedichten heeft geschreven. Nu voel je misschien waarom de dood van dezen man
mij zoo smartelijk moest treffen, voor wien naar mijn vaste overtuiging nog hoogere
stijging was weggelegd, maar dan niet als dichter, en ook niet meer als denker. Dat
deze stijging zou zijn gegaan in de richting van een diepere levenswaardeering,
waarbij de waarde van 't ethisch streven (hieronder niet te verstaan zekere
eng-burgerlijke braafheid!) bóven het denken en bóven de schoonheidsontroering,
zou zijn erkend, dat is mijn innige overtuiging. Maar hierover zal ik verder zwijgen,
daar anders mijn brief te lang wordt. Ook heb jij natuurlijk bij je beoordeeling
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daarmede niet te maken, jij ziet van D.M. alleen den denker en den dichter, voor jou
neemt zijn leven een einde met de dood, en 't verlengstuk dat ik er me bij fantaseer
(al is 't dan ook uit persoonlijke ervaringen geconstrueerd) lag buiten jou bestek. Er zijn nog meer dingen die ik in je artikel heb geapprecieerd, zoo bijv. je
opmerkingen over de ‘familjare natuurlijkheid’ van zijn dichtertaal, die je terecht
vergelijkt en in verband brengt met het typische proza uit zijn wijsgeerige periode.
Juist hierover heb ik indertijd uitvoerig met hem gediscussieerd. Ik had hem een brief
geschreven nadat ik zijn gedichten in manuscript (met weinig waardeering!) had
gelezen. Hij had een antwoord opgesteld van, volgens zijn zeggen, meer dan twintig
bladzijden, maar die brief is nooit verzonden, omdat er passages in voorkwamen die
hem niet bevielen. Ik vermoed dat mijn brief (die niet veel beteekende; ik heb mijn
ideeën eerst tijdens en door de discussies zuiverder weten te formuleeren) en 't
antwoord van D.M. niet meer bestaan, anders zou Van Vriesland er wel van weten.
Dit spijt me, want je zou daaruit merken, dat ik aanvankelijk veel moeite had me aan
de eigenaardigheden van deze stijl aan te passen. Ik geloof dat ik zeer terecht deze
typisch persoonlijke stijl in verband bracht met het egocentrische (bedoeld ‘in bonam
partem’) dat 't meest kenmerkende was uit D.M.'s denker- en dichterperiode (N.B.
sommige naë familieleden noemden hem, bij vergissing vermoed ik, egoïstisch), wat
psychologisch gemakkelijk te verklaren is bij een man van zijn uitzonderlijke gaven
en geaardheid. Maar ik zal je later wel meer vertellen over dit punt als 't je interesseert,
want het wordt nu toch tijd dat ik ophoud.
Beschouw deze lange brief als een teeken dat ik zéér blij ben met je artikel en dat,
nu het zoo is uitgevallen, de opdracht ‘aan N.P. van R.A.’ mij groot pleizier heeft
gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Den brief overlezend, vind ik er wel het een en ander in dat nadere toelichting
behoeft, je zult me echter voor ditmaal die toelichtingen wel willen schenken.
Miskotte's artikelen staan in Omhoog 4e jaargang Nr 1 en Nr 2.
Met vr.gr. ook aan de broeders
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 25 januari 1927
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 25 Jan. 27.
Amice,
Nu je voor 't eerst je verjaardag in het buitenland viert, zul je het misschien prettig
vinden op dien dag blijken van belangstelling uit 't vaderland te ontvangen. En dus
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zal ik even mijn lektuur van i10 onderbreken om je van harte met je (hoeveelste?)
verjaardag geluk te wenschen. Ik las daar juist met veel genoegen je artikel over
Potemkin. Ook het stuk van Kandinsky heb ik met belangstelling gelezen. Piet
Mondriaan's uiteenzetting is minder geslaagd. De Ligt's artikel is een beetje vervelend.
Maar ik merk uit al die stukken, dat ik zelf door mijn standvastige monistische
tendenzen als van zelf reeds van te voren op deze nieuwe richting van kunst en
wereldbeschouwing was ingesteld, zoodat ik Kandinsky's betoog van A tot Z kon
onderschrijven. Misschien weet jij wel daar in Berlijn even op te snorren hoeveel
dat boek van Hugo Zehder (dat onderaan blz 11 wordt genoemd) moet kosten, want
als 't niet te duur is zou ik daar wel zin in hebben. Ik geloof dat ook voor jou nadere
kennismaking met dezen kunstenaar niet ondienstig zou zijn. De mensch, schrijft
Mondriaan aan 't slot van zijn artikel, moet niets op-zich-zelf zijn en slechts een
gedeelte van 't geheel. Dat is, volgens mij, de echte persoonlijkheid, gelijk ik die in
dezen zomer tegenover jou eenzaamheids-therapie, trachtte te propageeren. Het
opium der vormen kan op deze persoonlijkheid geen vat hebben aangezien zij de
betrekkelijkheid der vormen van te voren erkent en liefheeft. De vorm is er om zijn
relatie, en niet om zich zelf, omdat hij zelf en op zich zelf niet is, nooit geweest is.
Ontneem de vorm zijn relaties en je houdt niets over. Zooals we laatst beiden erkenden
dat het genie niet is gevangen, of beter gedood of gemummificeerd in eenig kunstwerk,
zoo is ook geen enkele persoonlijkheid verstard in zijn eigen vorm. Practisch is het
natuurlijk wel mogelijk dat een mensch zich in zich zelf opsluit, want hij is een
samengesteld wezen en zoo is de eenzame enkeling ook niet zonder relaties, n.l. de
onderlinge relatie van de onderdrukker van 't complex dat hij zelf is. Maar het beleven
en de bewustwording dezer relaties alleen vormt niet de persoonlijkheid, tenzij men
gaat voelen de kosmische beteekenis dezer aanvankelijk als zuiver subjectief ervaren
verhoudingen; maar daarmede is dan de subjectieve geest tot de objectieve verwijd
en de eenzaamheid van den geisoleerde opgeheven. Deze vormvernietiging van de
subjectiviteit wordt echter niet gevoeld als zelfvernietiging maar veeleer als
zelf-geboorte, die in de godsdienst der Christenen al lang als zoodanig is erkend en
met den naam wedergeboorte is genoemd. En zoo gaat het met alle vormen; ze worden
schijnbaar vernietigd, gelijk de subjectiviteit bij den bekeerde (althans in de idee van
dien bekeerde) maar feitelijk worden ze zuiver-Hegelsch opgeheven in een ruimer
bestaan, dat het eigenlijke het ware bestaan is nl. het kosmische waarin het deel
meedoet zonder op zich zelf (vereenzaamd) iets te zijn. In zoover schijn ik toch met
de i-Tieners niet in één schuitje te varen, dat deze laatsten, meerendeels, de traditie
willen afschudden en opnieuw beginnen. Dit zou dan meer in jou lijn liggen, maar
stellig niet in die van de meer bewusten onder hen. Of zoo dit niet 't geval mocht
zijn, dan voorspel ik hun kunst weinig toekomst. Ze willen allen synthese, goed,
maar dan niet slechts in door-snede maar ook in lengte-snede. De vormen van 't
vorige geslacht, die hard werden en waarin het leven dreigde te verbrokkelen tot
waardelooze, geisoleerde, vereenzaamde d.w.z. [onleesbaar] factoren, die vormen
moeten weer opnieuw gesynthetiseerd en de verwaande ijdelheid van hun vermeend
zelf-bestaan moet worden opgeheven in...
Maar hier eindig ik want mijn papiertje is nu al ten tweede male vol. Ik drink op
je wedergeboorte.
H.gr.
v.R.A.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.
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N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Tiel, 5 maart 1927
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 5 Maart 27
Amice,
Je zult wel al eerder een antwoord van mij verwacht hebben op je vriendelijke
toezending van het boek over Kandinsky. Ik was zeer vereerd met dit geschenk, maar
voelde me tegelijk eenigszins bezwaard, zoodat ik nu voortaan geen nieuwe titels
zou durven noemen van werken die ik wel zou willen bezitten als de prijs niet boven
de gestelde grens gaat. Toch dank ik je zeer en behoud gaarne dit boek als een
herinnering aan jou verblijf in Berlijn.
De lectuur ervan heeft me eigenlijk niet bevredigd: Kandinsky blijkt aanhanger
van een absolute schilder - of beter kleurenkunst en de vrijwel ‘occulte’ wijze, waarin
zijn intuitieve schoonheidsvisie in hem opdoemt, doet mij wat al te primitief aan.
‘Waar gaan we heen?’ als deze richting veld wint. Voor mij is het een averechtsche
richting, tenzij ze bedoelt het primitieve in ons wakker te houden door het af en toe
te prikkelen, zoodat het de basis kan blijven waarop een ‘hoogere’ cultuur kan steunen.
Maar dat is hier niet de bedoeling. Bolland zeide eens van de muziek dat die was een
kiele-kiele-kunst, die den zinnelijken mensch kon prikkelen tot hij er gek van werd.
Theoretisch zou dit misschien kunnen gelden voor de absolute muziek, die gelukkig
practisch in werkelijkheid niet bestaat en niet bestaan kan, omdat ze slechts in een
bepaalde mensch tot bewustheid zou kunnen worden, waarbij dan noodzakelijk het
absolute zoek raakt: er komt dan direct de opvatting bij van dien bepaalden mensch.
En zoo ging 't mij en anderen ook bij het zien van Kandinsky's kleuren. - 't Lijkt me
wel genoegelijk om eens te probeeren die vraag van de Stem te beantwoorden: ‘Waar
gaan we heen?’ Maar als je, zooals ik op 't oogenblik, min of meer verdiept bent in
een boek van Rickert over natuurwetenschappelijke en historische ‘Begriffsbildung’,
dan leef je in een sfeer, waar zoo'n vraag ‘Waar gáan we heen?’ met een actief
bedoeld accent op ‘gaan’ een beetje belachelijk klinkt. Oom Janus zou hier zeggen:
‘Man denkt man schiebt; man wird geschoben’. Zoo aangevoeld klinkt me de vraag
niet zinnig ‘lefmakerig’ of opschepperig. Wel ja, jullie jongeren, met je gebrek aan
vaste levenslijn, met je parmantigheid van richtinglooze alzijdigheid, moet nu ook
nog gaan beslissen waar we heengaan, d.w.z. in welke richting we ons begeven!
Neen hierop is slechts een antwoord te geven door menschen met een vaste maatstaf
van eigen inzicht, waaraan het intuitief (!) pogen der jongeren kan worden gemeten.
Niet dat het antwoord dan juist zou zijn, maar alleen van deze bewust-gerichte geesten
kan men op een antwoord hopen dat eenige positiviteit bezit, al zal het uitteraard
slechts subjectieve opvatting uitspreken. De richtingloozen en vooral de aestheten
zullen antwoorden: het marcheeren, niet het doel van de tocht interesseert ons. Zoo
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zal de groote massa der aangroeiende Nihilisten zich waarschijnlijk doen hooren.
Tegenover de verstarde, oudere, zelfgenoegzame wijsheidbezitters, doen deze
nihilisten nog wel eens aangenaam aan; ze hebben maling aan alle betweterige
aanstellerij - maar de ernstige buitenstaanders (waartoe ik dan nu eens mezelf wil
rekenen) krijgen langzamerhand genoeg van het gedaas in de ruimte, van de
veelpraterij, die als een proces zonder eind (dat niets bereiken kan omdat het geen
einddoel heeft) langs ons heen rumoert met een geaffecteerd geluid van
zelfingenomenheid dat op den duur onuitstaanbaar wordt: die geaffecteerdheid noemt
men dan jong moderne stijl en als ze goed of schoon klinkt wordt het kunst, maar
het is een kunst die haar eigen vorm aanbidt omdat ze inhoud mist; deze inhoudslooze
vormkunst zal straks de kunstenaars zelf tegenstaan, zal hen vervelen en dan... zullen
ze niet meer praten maar zwijgen en luisteren of uit het primitieve oergevoel in hen
iets zal opwellen dat in ondoordachte schoonheidsontroering onmiddellijk wordt
doorvoeld als inhoud, als het absoluut schoone, dat niet is uit te spreken maar slechts
intuitief kan worden beleefd... Kandinsky!
Ik schei er uit! Ik voelde behoefte na jou vriendelijk gebaar van de toezending van
't Kandinsky-boek mijnerzijds mijn dank te uiten in een vierzijdjes-brief. Of de inhoud
voor jou lezenswaard is kan ik niet beoordelen; ik voel soms in je brieven een jongere,
die ik weldra niet meer zal kunnen volgen. Waarschijnlijk is dit een teeken dat mijn
tijd nu voorbij, en daar zal ik me bij hebben neer te leggen. Maar in deze schemertijd
van mijn laatste jaren voor de nacht ('t wordt tragisch!) meen ik toch nog wel eens
een enkele Minerva uil te zien, en als ik die dan gevangen heb, laat ik hem soms aan
een jongeren vriend kijken, in de misschien ijdele hoop dat hij daarmede toch nog
wel eenig Contact zal voelen; of zouden de Minerva-uilen die ik hier bedoel jullie
jongeren al geheel en al vreemd zijn geworden? De moderne Techniek met zijn
overtalrijke en allernieuwste vormen op allerlei gebied, leert de jeugd zich te vergapen
aan de boeiende nieuwheid van dien vormen, maar de inhoud, het innerlijke vindt
weinig aandacht: de vervloekte film veruitwendigt het leven en decentraliseert de
menschelijke ziel, die in verstrooiing zich zelf verliest. Dáár gaan we misschien heen!
Adieu van
N.P.v.R. Altena
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Tiel, [vóór 16 maart 1927]
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel Maart 1927
Amice,

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Ik had je brief al eenige dagen eerder willen beantwoorden, maar het is hier
tegenwoordig zoo Berlijnsch druk, dat ik er nog niet toe kwam.
Toen ik mijn laatste brief aan jou in de enveloppe sloot had ik even 't gevoel, dat
er misschien sommige uitdrukkingen of beschouwingen in voorkwamen, die een
beetje scherp of onaangenaam konden klinken, al waren ze dan ook zoo niet bedoeld.
Want ik was aanvankelijk niet in een agressieve stemming, maar al schrijvende ben
ik blijkbaar ongemerkt in een richting gegaan, die me op 't verkeerde pad bracht. Dat
er echter ‘veel onrechtvaardige en onnoodig harde uitdrukkingen’ in voorkwamen,
daarvan was ik me niet bewust. Je aanhalingen uit mijn brief doen me nu achteraf
vermoeden dat jij je waarschijnlijk aan een en ander terecht gestooten hebt en daarvoor
bied ik je dan bij dezen mijn verontschuldigingen aan. Maar deze verontschuldigingen
kunnen slechts den vorm betreffen, doch niet den inhoud. Het best lijkt me
achtereenvolgens de punten te beantwoorden, die jij naar voren hebt gebracht.
Allereerst: ‘de doodelijke leegte’, die jij zegt zelf ook te voelen, en die ik de
jongeren zou hebben ‘verweten’! Ik vrees dat slordig geschrijf van mij jou hier op
een dwaalspoor bracht. Want verwijten heb je in deze dingen van mij niet te
verwachten; ik kan en mag een dergelijke leegte slechts constateeren, hoogstens met
een gevoel van angst voor de toekomst. Maar het ligt niet in mijn aard de menschen
in ernst te verwijten dat ze zijn zooals ze zijn. Het is zelfs geen fout (zooals jij 't
noemt), het is slechts een feit, en meer niet, dat de jongere generatie meer naar buiten
gaat leven op gevaar af zich te verliezen in de veelheid der brutale, opdringerige,
vaak vulgair-prikkelende maar ook wel aesthetisch-bevredigende detail-schittering.
Vele dingen (ook de persoonlijkheid?!) komen dan geïsoleerd te staan in doode,
werkelooze eenzaamheid. Volgens een aanhaling van Just Havelaar heeft Vincent
van Gogh eens gezegd ‘dat eenzaamheid altijd verlies beteekent’, en na onze vroegere
gesprekken behoef ik jou thans niet meer te vertellen dat ook volgens mij een al te
krachtige verstrooiing aan de periphera de synthetische lust in ons dooft en de
innerlijke verbrokkeling der ziel voorbereidt. Jij zelf hebt in je artikel over
persoonlijkheid (waarvan 't eerste gedeelte in de Stem van Maart is opgenomen, maar
dat ik nog niet las) over deze vereenzaming gesproken, die volgens jou (als ik me
goed herinner) aan de ontwikkeling der persoonlijkheid onafscheidelijk verbonden
zou zijn, hetgeen ik met kracht ontkende omdat m.i. persoonlijkheid en vereenzaming
elkander juist uitsluiten. In elk geval zijn wij het er wel over eens, dat verbrokkeling
en isoleering vereenzaming beteekenen, daar hierbij de dingen uit hun samenhang
worden losgemaakt zoodat ze op zich zelf d.w.z. in hun eentje komen te staan; dat
echter de persoonlijkheidsontwikkeling geen isoleeringsproces mag heeten, daarop
kom ik misschien straks nog wel terug.
Punt 2. ‘Dat wij door den oorlog uit alle Fortschrittillusie zijn wakker geschud.’
‘We zijn aan een richtingsphilosophie nog niet toe, wij zijn niet tot dit
bovenmenschelijk [werk], dat dan eerst Spengler moet omvertrappen, in staat.’
Ik heb me er altijd, met zekere verwondering, op beroemd, dat ik vóór den oorlog
geen grootere Fortschritt illusie koesterde dan daarna. Met zekere verwondering,
want ik kon eigenlijk niet gelooven en geloof nog niet, dat de menschen zoo naief
zijn geweest (de denkende en meer bewuste menschen nl.) dat ze de mogelijkheid
van zulk een wereldoorlog al niet reeds van te voren in hun optimistische of
pessimistische wereldbeschouwing hadden verdisconteerd. Dàt is juist een van de
dingen die me van Spenglers boek hebben gehinderd, dat het nà deze oorlog uitkwam,
waardoor de schijn werd gewekt of hier een zekere oorlogspsychose haar invloed
had laten gelden. Van die zoogenaamde algemeene deceptie nà den oorlog heb ik in
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werkelijkheid niet veel gemerkt; wèl op de preekstoel, waar de oorlogsverschrikkingen
op ergerlijke wijze zijn uitgebuit, en soms ook wel elders in onzuiver, propagandistisch
gebazel, waar wij geen van beiden van gediend zouden zijn geweest. Mijn
Fortschritt-geloof, was dan ook altijd anders georiënteerd, en hangt niet samen met
allerlei toevalligheden van aardsch gebeuren. Langs dien weg valt er dan ook niets
te bewijzen of tegen te spreken over de al of niet-werkelijkheid van Fortschritt. Je
voelt dat ik Spengler niet vooraf omver behoef te trappen om mijn Fortschritt-geloof
te kunnen handhaven; want ook Sp. kan in dezen niets bewijzen. Wel kan hij onder
een bepaalde gezichtshoek (d.w.z. op menschelijk-beperkte, eenzijdige wijze) het
wereldgebeuren beschouwen en samenvatten; maar het gaat hem dan precies als Karl
Scheffler in zijn boek ‘Der Geist der Gothik’ (dat ik onlangs van [onleesbaar] ter
lezing kreeg, en dat jij ook moet lezen). Deze schrijver beweert ten slotte dat de
Chineesche tempelstijl een Grieksch-Gothische mengstijl is, ook de Egyptische
bouwstijl is van Gothische aspiraties vol. Zoo vindt deze schrijver overal zijn eigen
vooropgezette ideeën terug. Toch is dit boek zéér instructief en we benaderen veel
wat ons vroeger vreemd was gebleven: precies als bij Spengler. Maar zoo blijkt ook
uit deze boeken weer de oude waarheid: dat de mensch ten slotte de werkelijkheid
uit de volheid van eigen persoonlijkheid deduceert; d.w.z. wij waardeeren, ordenen
en begrijpen de veelheid van uit de idee, die zich in en door onze persoonlijkheid
aan de verschijnselen verwerkelijkt en zoo ontstaat dan een wereld- of
levensbeschouwing die niet verstandelijk bewezen kan worden, noch behoeft te
worden, daar zij wortelt in een geloof, en fides qua creditur, een intuitieve overtuiging,
welke als alle menschelijke overtuiging slechts eenzijdig kan zijn en dus haar kracht
niet ontleent aan objectieve, mechanistisch-logische redeneering maar aan het levende
enthousiasme, aan de brandende liefde die het kenmerk altijd zijn geweest van echte
en diepe overtuiging. Uit de volheid van zijn persoonlijkheid schept de mensch zich
zijn werkelijkheid. Vandaar dan ook dat persoonlijkheid niet de tendens heeft den
mensch te vereenzamen, in tegendeel ze verbindt hem met de werkelijkheid.
Persoonlijkheid kan alleen die mensch zijn, die leeft uit de idee, en naarmate hij
sterker persoonlijkheid is zal het blijken dat de idee sterker uit hem spreekt: zijn
samenhang en zijn eenheid met de werkelijkheid zullen groeien en de invloed van
zijn organiseerende overtuigingskracht zal de wereld ten zege kunnen zijn. Zoo
bewonderen wij de machtige persoonlijkheid van Spengler, die aan geen detail zich
heeft verhangen, die niet in de veelheid is ondergegaan, maar die juist een
ontzaggelijke veelheid gevangen houdt in de geweldige greep van zijn genie die de
dingen der wereld in samenhang beheerscht en beheerschen kan omdat hij er voeling
mede houdt, wiens persoonlijkheid niet tot apartheid is vereenzaamd en ontaard,
maar die in alle dingen is omdat alle dingen in hem zijn. Dit laatste is zelfs van een
Sp. te veel gezegd, want zelfs de sterkste persoonlijkheid kan slechts een klein
gedeelte der oneindige veelheid (niet slecht quantiteit maar ook qualiteit is hier
bedoeld) organiseeren. Terwijl ik dit schrijf wordt het me in eens duidelijk, waarom
door velen de Godheid als persoonlijkheid wordt gedacht en dat dit hetzelfde beteekent
als de bekende Paulus-uitspraak dat God: alles in allen is. - Maar hoe nu als de
mensch geen positieve idee bezit waaruit hij zijn eigen persoonlijkheid kan
ontwikkelen. Dan zal hij vreemd tegenover de verschijnselen staan, omdat hij uit
zichzelf geen vaste overtuiging, geen intuitief inzicht, geen geloof bezit waarnaar
hij de wereld kan ordenen en begrijpen. Van samenvatting dan geen sprake: de
veelheid der dingen overstelpt dezen mensch, hij weet er geen weg mee, hij kan er
niets mee aanvangen. En hoe zou zulk een mensch dan ooit een antwoord weten op
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de vraag: ‘Waar gaan wij heen?’ Met andere woorden zou men ook kunnen zeggen:
deze menschen missen de belangstelling die liefde heet. Ze stellen geen warm en
dieper belang in wetenschap, maatschappij enz., ze hebben hun medemenschen niet
lief. Inderdaad dit is 't typeerende van de persoonlijkheid dat haar belangstelling
liefde is, in tegenstelling daarmede is de belangstelling der niet-persoonlijkheden
maar al te dikwijls haat. Dit uit te werken zou me hier te ver voeren en je zult me
toch wel begrijpen. Liefde is heimwee naar eenheid, is de kracht der persoonlijkheid,
is de intuitieve drang van het deel om zich te geven aan 't geheel, om, zooals Eucken
het noemt, te leven aus dem Ganzen. Van deze (christelijke) liefde bezitten de
jongeren te weinig m.i. vandaar hun gemis aan persoonlijkheid, vandaar dat zij
waarschijnlijk geen groote kunst, geen nieuwe wereld zullen scheppen. ‘We zijn aan
een richtingsphilosophie nog niet toe, we zijn tot dit bovenmenschelijk werk niet in
staat’ zeg jij. Bovenmenschelijk? Och kom! Maar er is een te kort aan liefde ‘die
alles vermag’(cf. Paulus' brief aan de Corintiërs). Als ik niet bang was, dat je me
verkeerd interpreteeren zoudt, dan kreeg je bij dezen den raad wat minder de film te
frequenteeren en wat meer in je bijbel te lezen. Maar denk vooral niet dat ik dit
zeggende iets onaardigs bedoel. Het is de oudere die hier spreekt en dien het bedroeft
dat de jongere generatie zijn kijk op de dingen niet wil en kan aanvaarden. Dit
beteekent voor mij dat mijn tijd voorbij is. Eén ding blijft mijn troost: mijn
Fortschritt-geloof, dat ondanks alles onaangetast blijft en waarin ik straks hoop te
sterven, zooals ik er in geleefd heb.
Maar nu eindig ik deze brief, want hij wordt te lang. Ik heb niet, zooals mijn plan
was, al je punten behandeld, maar misschien heb ik toch met dit schrijven bereikt,
dat er tusschen ons geen onaangename gevoelens meer overbleven ten gevolge van
goed bedoelde maar onhandig geuite beschouwingen in mijn laatste schrijven. Alleen
dit nog: je moet blijven schrijven, oefen deze gave (want het ìs een gave) opdat je
later het persoonlijkheids-woord zuiver zult kunnen doen hooren, wanneer je iets te
zeggen hebt.
Met vr. gr.
H.
N.P.v.R. Altena
De hartelijken toon van je brief heb ik gevoeld en die heeft me goed gedaan.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 13 september 1927
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 13 Sept 27
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Amice
Hierbij zend ik je een paar nummers van het ‘Weekblad’. Achterin zie je wanneer
de Inspecteur Vinkestein je kan ontvangen. Uit je briefkaart blijkt niet of je al
bepaalde sollicitatieplannen hebt. Ik zou zeggen: maak eerst je proefschrift af, want
als je daar te lang mee wacht, dat kon het wel eens zijn dat de animo verslapt, vooral
wanneer tegelijk je aandacht wordt gevergd voor je leeraarschap; en niet alleen je
aandacht maar ook veel van je tijd. Want als je je leeraarsbaantje meent te kunnen
opvatten als een halve-sinecure, dan loop je groote kans dat het mis gaat. Gedurende
de eerste jaren zul je zeker goed doen je voor je lessen ernstig te prepareeren, en hoe
kan dat samengaan met het schrijven van een dissertatie? Mijn raad zou dus zijn:
maak eerst je boek af! - Maar misschien heb je andere neigingen, en ten slotte moet
je zelf in dezen beslissen.
Ik las dezer dagen je stukje over Coolidge en de vrijzinnige predikanten. Voor den
stijl en inkleeding krijg je van mij als schoolmeester zonder aarzeling een 5. Maar
dat is dan ook het eenige lichtpunt. Want de inhoud heeft me zeer teleurgesteld. 't Is
niet geheel jou schuld, ook de Redactie van de Vrije Bladen moet hier op den bank
der beklaagden; want wat is dat voor een uitnoodiging! ‘Mensch ärgere dich nicht!’
is een bekend en zeer juist gezegde, want onze ergernissen zijn meestal zoo
kinderachtig. Dat kon je wel zien aan Frans Coenen z'n stukje. En als ze niet
kinderachtig zijn, dan zijn ze meestal te weinig beteekenend dan dat we ze zouden
willen opschrijven. Jij hebt nu wel getracht je ergernissen op te blazen tot haat, om
zoo boven de kinderachtigheden uit te komen - maar is je dat gelukt? Eerlijk gezegd
doet je stukje mij zwaar-dilettantisch aan, journalistiek van de zooveelste plank.
Bovendien vind ik het altijd jammer wanneer onder buitenstaanders op dergelijke
wijze over predikanten en nog wel over vrijzinnige predikanten wordt gesproken.
Maar nu je dergelijke ergernis de wereld hebt ingeschopt, nu ben je tegenover mij
verplicht kennis te nemen van wat in 't Ochtendblad van de Rotterdammer (blad B
pag. 2) van 13 Sept. staat vermeld over een vergadering van de ‘Vrijzinnige
predikanten in de drie noordelijke Provincies’. Lees de beide referaten en de daarop
volgende discussies, en zeg me dan of deze beide referenten en hun debaters een
dergelijke ergernis (of haat) verdienen als jij hen toedacht in je stukje. En geloof me,
dergelijke referaten zijn aan de orde van den dag onder deze jonge vrijzinnige
predikanten, en ze worden op peil gehouden. Ik zou je willen vragen of de jonge
menschen, waaronder jij je gemeenlijk beweegt, zich in die mate gunstig
onderscheiden van deze predikanten dat je ergernis of haat ook maar eenigszins
daardoor zou kunnen worden gemotiveerd. Het oppervlakkig dilettanterige van zulke
stukjes is op mijn beurt voor mij een ergernis geworden en ik zou je raden, alvorens
je nog weer eens onvriendelijkheden aan de vrijzinnigheid zoudt willen spendeeren,
je eerst wat beter op de hoogte te stellen. - Maak nu uit deze laatste zinnen niet op
dat ik erg verontwaardigd ben over je stukje, ik vind het alleen maar jammer dat je
op deze wijze weer voedsel geeft aan onzinnige vooroordeelen, die in bepaalde
kringen blijven gelden omdat men zich daar bij gebrek aan belangstelling (en
capaciteit?) niet op de hoogte kan stellen van de werkelijkheid. Zoo zijn er velen...et
tu Brute
doe je daàraan mee?
Ik blijf t.t.
Je oom - Adee!
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N.B. Je stuk over ‘Het Masker’ heb ik helaas nog niet gelezen, daar ik het eerste
gedeelte niet kan vinden. Ik vermoed dat ik het indertijd aan tante Lize heb geleend,
en hoop het dus terug te krijgen als die... het nog vinden kan.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 16 september 1927
aant.
aant.

Tiel 16 Sept '27
Amice,
Ik heb nu je artikel in P.C. gelezen, maar zelfs de lectuur daarvan kan mijn
waardeering van je standpunt niet veranderen. Je zegt o.a. ‘Een vrijzinnige moet het
religieuze, krachtens zijn vrijzinnigheid, beperken tot het gevoelsmoment’. Hiertegen
wil ik allereerst opmerken dat de vrijzinnigheid vrij algemeen en zéér bewust zich
negatief verhoudt tot een bepaald soort orthodoxie: En hierbij gaat nu eens niet het
vormlooze gevoel vooraan, maar vooral het redelijk besef dat 1) de absolute waarheid
te groot is voor den mensch, die slechts een beperkt wezen is; en niet alleen voor
den enkeling, maar ook voor een gemeenschap(!) dier enkelingen; 2) dat de absolute
waarheid als zoodanig d.w.z. absoluut op geen enkele wijze, aan een mensch kan
worden geopenbaard; 3) dat hypostaseering van een toevallige, hoe dan ook ontstane,
individueele of communis opinio omtrent het eeuwige tot goddelijke waarheid per
se verderfelijk moet werken, daar zulks slechts kan uitloopen op verstarring van 't
religieus gevoelsleven en bovendien een farizeeïsme kweekt dat op den duur onze
zedelijke energie verzwakt en vernietigt. Er zouden hier nog meer punten wellicht
te noemen zijn, maar dit is overbodig als je maar toestemt dat hier bij den vrijzinnige
het denken en niet in de eerste plaats het voelen aan 't woord is. De vrijzinnige weet
waarom hij anti-dogmatisch is. - Toch zal hij de leerstelligheid historisch waardeeren
als een onmisbaar doorgangsstadium, zonder hetwelk de vrijzinnigheid waarschijnlijk
nooit aan de beurt zou zijn gekomen. Zoo heeft dan de vrijzinnigheid de vrijheid van
individu en gemeenschap nagestreefd op 't gebied van het religieuse, daarbij
aansluitend aan een algemeene ontwikkelingsbeweging die ook andere
cultuurgebieden omvatte (renaissance, liberalisme enz. vertoonen een gelijksoortige
tendens.).
Deze overgang naar de vrijheid hebben de vrijzinnigen altijd gevoeld als een
verlossing uit gebondenheid, als verruiming en verwijding; als een soort religieuse
romantiek: de godsdienstige mensch voelde hoe 't goddelijke in zijn ziel alle perken
te buiten ging, alle banden brak en in zijn onstelligheid alle leerstelligheid ontkende.
Deze onstelligheid van den vrijzinnige is, zooals je terecht opmerkt, onvatbaar voor
concrete formuleering en leeft van gevoel voorloopig. Dat het echter op den duur bij
gevoel alleen niet kan blijven, is door de vrijzinnigen zelf reeds lang ingezien en dat
behoeft daar dus niet door M.t.B. nog eens te worden meegedeeld. De behoefte aan
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een dogmatiek is door vooraanstaande mannen als bijv. Prof. A. Bruining e.a. en ook
in tallooze artikelen in de N.R.C. zonder eenige terughouding erkend. De
Rotterdammer schreef eens dat 't tijd werd dat de vrijzinnigheid haar leerstelligheid
vond, op gevaar af dat ze anders te gronde zou gaan. Me dunkt dat de vrijzinnigheid
in dezen van M.t.B. niets meer heeft te leeren. Maar wat ze wel mocht verwachten
is dat M.t.B. toonde althans een weinig begrip te hebben voor de geweldige problemen
waarvoor de vrijzinnigheid zich ziet geplaatst. Ik voor mij geloof dat het Modernisme
het ten slotte met een negatieve dogmatiek zal moeten wagen. Snethlage wil deze
richting al op, en wil een ‘leeg’ geloof en een ‘blind’ vertrouwen. Maar de oppositie
tegen hem is geweldig, en daarbij komt dan aan den dag dat de vrijzinnigheid nog
maar zeer zwak is onder de menschen, en bij de meesten slechts een verkapte of beter
een min of meer verdunde leerstelligheid. Wat te denken, als Prof. Heering op een
jaarvergadering van Moderne Theologen verklaart dat hij zich dichter voelt staan bij
Prof. Kohnstamm (orthodox personalist) dan bij Snethlage!! Maar genoeg want de
détails mogen ons hier niet bezig houden. De hoofdzaak is deze dat de vrijzinnigheid
de massa wil losmaken uit de banden ener àl te ‘primitieve’ achterlijke dogmatiek,
en dat jij in deze strijd aan haar zijde moest staan als je erkent (en dat doe je, vermoed
ik) dat die ‘primitieve’ leerstelligheid in vele opzichten anti-cultureele strevingen
vertoont die wij geen van beiden kunnen dulden. - Dat de vrijzinnigheid in haar
idealisme misschien wat hoog heeft gemikt en daardoor vaak de caricatuur vertoont
van zijn eigen principieele bedoeling, wie zal het ontkennen? Maar dat het
gemakkelijk valt elk hooger streven te caricaturiseeren, omdat hooger streven altijd
te hoog heeft gemikt, dat had jij niet nog eens weer behoeven aan te toonen. Een
klein beetje besef van de geweldige maar zéér belangrijke problemen, die de
vrijzinnigheid heeft aan de orde gesteld en nog voortgaat aan de orde te stellen, had
je lust tot spot kunnen bedwingen en misschien je eerbied kunnen inboezemen voor
een beweging die, ondanks het paradoxale dat haar in vele opzichten aankleeft en
mòet aankleven, toch maar niet verdwijnen wil doch in haar beste vertegenwoordigers
(en die zijn er meer dan jij wellicht denkt) blijft zoeken en tegelijk met alle macht,
door hun preeken ook, de massa of beter de gemeente tracht te winnen voor religieuse
vrijheid, die naar zij vast vertrouwt geen religieuse ongebondenheid of vormloosheid
zal blijken te zijn. De vrijzinnigheid is nog lang niet boven haar Crisis uit, maar toch
schijnt zij mij op weg haar gebondenheid te zullen vinden, en vooral het feit dat,
ondanks 't geridiculiseer van velen (waaronder helaas nu ook M.t.B.) de beste en
voornaamste geesten hun krachten wijden aan de doordenking dezer zwaarste
religieuze vraagstukken, vooral dat feit toont wel dat er meer aan de orde is gesteld,
dan alleen maar de kinderachtigheden die jij hebt ontdekt en die natuurlijk hier ook
wel bestaan (zooals trouwens bij alle menschelijk poogen)
met vr. gr.
je oom Nico
Ik heb je brief niet punt voor punt beantwoord, daarom alleen nog dit: je acht de
strooming, die vrijzinnigheid heet, fataal. Waarom? Omdat er zooveel rare types in
die strooming zich laten meezeulen? Maar dan moet je elke strooming fataal achten.
Je noemde al het socialisme maar voeg er de orthodoxie, de Islam en wat je verder
maar wilt bij. Elke strooming is in zekeren zin fataal en de mij onbekende strooming
waarin jij mee drijft durf ik zonder aarzeling bij voorbaat ook fataal te noemen. Aan
haar fataliteit gaat dan ook iedere strooming ten slotte ten gronde als ze haar plicht
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heeft volbracht in de openbaring van haar tekort, waardoor zij aanleiding geeft tot 't
ontstaan van nieuwe stroomingen enz. enz. tot... daarover praten we nog wel!
Het P.C. artikel krijg je bij gelegenheid terug.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Tiel, 25 januari 1928
aant.
aant.

Tiel 25 Jan. 1928
Amice,
Je hebt ons er Zondag aan herinnerd dat je den 26en jarig bent en dus zal het je
niet verwonderen dat we dit jaar deze feestdag niet onopgemerkt voorbij kunnen
laten gaan. Namens tante C. ook wensch ik je van harte aller goeds voor het komende
jaar, zoo mogelijk ook dat zesde Zintuig van Marsman (uit de Rotterdammer van jl.
Zaterdag) waarmee je dan het ‘magisch, orphisch fluidum’ der poëzie zult kunnen
waarnemen en je tegenover anderen er op kunt beroemen dat je dit esoterisch mysterie
met je esoterisch zintuig op esoterische wijze hebt benaderd. Me dunkt met deze
wensch kun je het voorloopig doen. Maar ik vrees dat je dan wordt ‘De man, dien
niemand kent.’ Dit laatste is de titel van dat boekje door Tony de Ridder vertaald
(de Amerikaansche schrijver is Bruce Barton). Ik meen me te herinneren dat een van
jullie drieën deze titel wilde weten. Je moeder heeft mij die gemeld en schreef tegelijk
dat je vader dezer dagen weer meer last van zijn been heeft. - De doktersfamilie is
vanmiddag per auto naar Amsterdam gegaan, misschien heb je ze nog wel ontmoet.
Met vr.gr. ook van tante C.
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Tiel, 10 juli 1928
aant.
aant.

Tiel 10 Juli '28
Amice,
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In Apeldoorn zeide je er over te denken om rektoris kausa [in Grieks schrift] naar
Tiel te komen. Deze dient om je te melden dat de familie hier gaarne zou zien dat je
dit mogelijke plan niet ten uitvoer bracht. Kommentaar overbodig [in Grieks schrift].
Oom J. kreeg al de kiek van je promotiepartij; ik echter nog niet. 't Zou me spijten
als ik vergeten werd, ik had toch een exemplaar besteld en mijn adres opgegeven.
Vanavond een prijzend stukje voor den ‘Caraïb’ van wege ‘Mijn aap schreit’ in de
Rotterdammer. Ik hoorde dat het in B. gaat om jou of om Binnendijk: wie zal de
gelukkige zijn?
Met vr.gr. ook aan je familieleden en felicitaties voor W. van wege Br.
assistentschap in spe.
H. Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 14 juli 1928
aant.
aant.

Tiel 14 Juli 28
Amice,
De nadere verklaring van mijn overbodig [in Grieks schrift] kommentaar is niet,
dat er tusschen de familie ter Braak of v. R.A. en Legrom iets zou zijn voorgevallen,
maar 't blijkt meer en meer dat er niemand is onder leeraren en leerlingen die hem
als mensch waardeert en dat de meesten de huldiging als een lolletje opvatten, en nu
hoop ik dat je het met ons eens zult zijn dat de verregaande onwaarachtigheid van
deze huldiging getuigt van zooveel smakeloosheid en vulgair scepticisme, dat een
fatsoenlijk mensch er niet aan mee kan doen. Ik zelf zal me tot het allernoodzakelijkste
beperken.
Het deed me eigenlijk genoegen dat je niet in Baarn benoemd bent, want ik weet
dat deze school toegewijde krachten zoekt, en van je toewijding ben ik in dezen niet
overtuigd. Het is voor jou meer de noodzakelijkheid om je brood te verdienen, die
je drijft tot een betrekking, die je anders waarschijnlijk niet zoudt hebben gekozen.
Daarom lijkt me die Amsterdamsche H.B.S. meer geschikt, en die Mach-philosoof
met zijn positivistische kijk en, naar je vermoedt, strenge opvatting van tucht, orde
enz. is m.i. beter geschikt je eerste schreden op 't glibberig pad zoo noodig te leiden
en te schragen. Ik vermoed dat de keus op Binnendijk gevallen is vooral om zijn
uiterlijk, dat een doortastende meer aggressieve indruk geeft dan jou meer
afwachtende, beschouwende natuur die uit al je bewegingen doen en laten spreekt.
Iemand als Vorderhake geeft voor de praktijk heel weinig om een doktorstitel, tenzij
dan als blijk van bekwaamheid, maar deze laatste kon hij in den redacteur der Vrije
Bladen toch ook wel vermoeden.
Wij zien hier met verlangen uit naar goede berichten over je moeder.
Ik hoop dat we elkaar in de Gr. Vac. nog wel eens zullen zien en spreken.
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Met vr.gr. van alle Tielenaars
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 2 september 1928
aant.
aant.

Tiel 2 Sept. '28
Amice,
Ik heb nog eens nagekeken alle aanteekeningen die ik in mijn Rijpma-grammatica
heb bijgeschreven; maar ik vond ze voor jou zóó weinig instructief, dat het mij de
moeite niet waard leek ze voor je over te schrijven. Bijv. bij §1 van de Inleiding staat
alleen als andere naam voor dialect: streektaal en verder iets lager schooierstaal,
bourgeois-taal en den koningin. Dit laatste beteekent dan dat ik eerst aan de jongens
heb duidelijk gemaakt dat ze tegenover ouders, leeraars, vriendjes enz. enz. telkens
weer een andere taal gebruiken, dat bijv. in de taal tegenover hun ouders en leeraren
nooit vloeken of erkend ruwe woorden voorkomen, en dat ze die talen vanzelf spreken
gaan in de omgeving waar ze behooren, en dan komt mijn vraag hoe komt het, dat
de meeste menschen tegenover de koningin met een mond vol tanden staan en niet
weten hoe zich uit te drukken. Antwoord: omdat ze zich dan in een omgeving
bevinden waarvoor ze nog geen passende taal bezitten en waar de tallooze soorten
van taal die ze tegenover ouders enz. gebruiken niet op hun plaats zijn. Dit geeft dan
aanleiding tot allerlei verdere besprekingen bijv. de verlegenheid van eenvoudige
boerenkinderen als ze bij de burgemeester of dominee op bezoek komen; ook geven
dan sommige jongens wel eigen ervaringen ten beste, die nog wel eens komiek zijn.
- Aan deze uitweiding kun je nu duidelijk zien, hoe weinig je hebt aan dergelijke
aanteekeningen, want ik vermoed, dat je zonder deze toelichting niet zou hebben
begrepen, wat dat woordje koningin daar beteekende. Er komt dan nog bij dat ik in
het exemplaar, dat ik verleden jaar gebruikte, maar héél weinig heb bijgeschreven
en vroegere exemplaren kan ik niet meer vinden. Ik stel er prijs op dat je zult gelooven
dat ik niet uit gemakzucht mij van de zaak wil afmaken, want ik zou niets liever
willen dan je moeilijkheden van 't taal onderwijs zoo mogelijk verminderen, maar
eigenlijk geloof ik dat ieder hier zijn eigen weg moet zoeken. Wel is het misschien
jammer dat we niet wat langer en grondiger het boekje van Rijpma met elkaar hebben
besproken, De spelling (§12-§23) sla ik altijd over, maar de lettergrepen (§23) laat
ik ze leeren; over de nieuwe spelling (§24) zeg ik dan wel 't een en ander, maar laat
ze niets leeren. Verder bekort ik zeer sterk wat er over 't werkwoord nà §77 staat en
ook 't geslacht der zelfst. naamwoorden (§87) wordt genegeerd. Maar overigens zou
ik je ook raden de verbuiging van de bijvoegl. naamw., lidwoorden enz. (§92-§106)
niet al te grondig te behandelen, want dat is een m.i. zéér vervelend gedeelte. Met
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§106 beginnen de trappen v. vergelijking (een stokpaardje van mij) en de modaliteit
§110 (ook een stokpaardje en bijzonder interessant). Met §115 begint een gedeelte
waarover je veel vertellen kunt, en wat de jongelui ook wel interesseert, maar je vindt
daar ook gedeelten waarbij je niet te lang moet stilstaan. In dit gedeelte blijf ik meestal
steken, daar ik in de 4e klasse geen grammatica meer onderwijs en in de 3 vorige
jaren het boekje niet tot het einde behandel omdat de besprekingen bij dat laatste
gedeelte meestal zoo omvangrijk worden, dat de tijd te kort schiet. De jongens leeren
dan thuis maar heel weinig. Je begrijpt dat een gymnasiumleeraar hier vrijer optreedt
dan een H.B.S.docent, en dus zul je dit in ieder geval anders moeten aanpakken.
Het slot van de geschiedenis is dus dat ik het bij bovenstaande losse opmerkingen
moet laten, jammer dat ik je niet beter van dienst kon zijn. Misschien kom je bij
gelegenheid van Oom Janus' verjaardag nog wel eens naar Tiel, en misschien zullen
we dan met meer succes naar aanleiding van je opgedane ervaring over sommige
Grammaticale moeilijkheden kunnen praten.
Ik wensch je alles goeds toe en vermoed dat je taak je in menig opzicht zal
meevallen; in elk geval kom je beter beslagen ten ijs dan ik zelf indertijd. Ik zou je
nog willen aanraden bij je gramm. onderwijs een of meer uitgebreider boeken bij de
hand te houden en te bestudeeren, want de jongens moeten voelen dat je er meer van
weet dan in hun boekje staat. Maar dat had je zelf ook al ingezien, en omdat de vele
verdere raadgevingen die ik zou kunnen geven even vanzelfsprekend zijn, zal ik die
maar achterhouden en hiermede dit epistel sluiten. Alleen zou je me bijzonder veel
genoegen doen met eenig bericht omtrent je bevindingen bijv. over twee of drie
weken. Ik sluit hierbij in nog enkele papiertjes met gramm. vragen, die ik in mijn
boekje nog vond, misschien vind je daarbij nog aanwijzingen over mijn manier van
doceeren (ik las ze door, maar ze beteekenen niet veel, het zijn proefwerkvragen,
waarbij vooral de inhoud van 't leerboek wordt gevraagd).
Met vr. gr.
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 21 September 1928
aant.
aant.
aant.
aant.

Tiel 21 Sept '28
Amice,
Je brief, die we gisteren avond ontvingen, heeft ons allen zóó verblijd, dat ik niet
kon nalaten er nog even op te antwoorden.
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Toen ik je de laatste maal schreef stond je nog aan 't begin van de proef, ik was
eigenlijk wel een beetje ontevreden over mijn brief, daar ik je in niets kon helpen en
voor mij zelf tot de conclusie was gekomen dat met raad van anderen hier niet te
helpen was en allerminst met boekjes vol heele en halve aanteekeningen. Ik krijg
toch wel de indruk uit je brief dat je min of meer de methode (?) volgt waarbij ook
ik me het beste voel nl. die van ‘de onverwachte excursies’, deze methode boeit de
jongens en is niet minder animeerend voor de docent, als je een gelukkige bui hebt
kan 't voorkomen dat je interessant wordt voor jezelf of geïnspireerd door
belangstellende woorden een nieuwe vondst doet. Typisch dat 't deïsme voor mij al
lang een stokpaardje is, dat ik ieder jaar, zij 't dan ook op telkens gevarieerde wijze,
weer opnieuw berijd tot leering en vermaak der vijfde klassers, en als er dan theïsme
en pantheïsme ook nog aan te pas komt zijn we allemaal met deze voor hen nieuwe
wereldkijk best in onzen schik. Ik vond het dan ook verrassend dat jij in je eerste
twee weken ook al diezelfde weg gevonden hebt, waarover ik minstens eenige jaren
moest doen eer ik hem te pakken had. Maar juist daarom kan ik nu ook wel iets
voelen voor den titel ‘geboren schoolmeester’ dien je van je directeur als
onderscheiding hebt ontvangen. Voor mij heeft dat woord zijn onaangename klank
al lang verloren en ik noem mijzelf vaak tegenover de leerlingen hun schoolmeester,
zooals bijv. Bolland zich telkens weer leermeester der Zuivere Rede noemde. Als ik
de afstand wil herstellen, dan herinner ik er aan dat ik ben de schoolmeester, en dit
zeg ik dan niet in verband met onordelijkheid, maar 't beteekent zooveel als de
geestelijke leider, en dat zien ze dan wel in en voelen er (als 't goed is) zooiets bij
van geestelijke vader.
Maar genoeg hierover, ik wilde maar zeggen dat ik uit je brief den indruk kreeg,
dat je (hetgeen je voor eenige weken niet had vermoed) als vanzelf, dus omdat het
geheel in je aard ligt, dezelfde richting opgaat waarbij ook mij altijd 't best heb
bevonden. Ik vermoed dat jij met je grootere kennis (want daaraan heeft het mij
vooral in 't begin te zeer ontbroken) hier beter zult kunnen slagen, en met je krachtiger
aanleg zul je er dan waarschijnlijk ook wel iets beters van terecht brengen. Maar ik
begrijp, terwijl ik dit neerschrijf, dat dergelijke verwachtingen je misschien zouden
kunnen bezwaren nu je nog maar zoo pas aan 't begin staat en misschien zit je op 't
oogenblik al zoozeer in de penarie om een of ander onvoorziene moeilijkheid, dat
dergelijk geschrijf je meer irriteert dan aanmoedigt; ik voeg er daarom bij dat het me
ondanks alles niet bijzonder zou verrassen als je over 14 dagen uit een heel ander
vaatje tapt; zoo is nu eenmaal 't leven: tusschen hoop en vrees! Maar dat is ten slotte
toch ook het aantrekkelijke ervan.
Dat geweldige corrigeerwerk van je bezwaart mij ook en wel naar twee kanten.
Vooreerst naar jou kant, want ik ben bang dat je het niet vol houdt. Er is niets zoo
neerdrukkend als stapels correctiewerk. Beperk het toch zooveel mogelijk. Bij mij
hebben ze altijd een klasseschrift bij de hand, en onder 't lesgeven komt er telkens
een moment, dat ik 't besprokene in een paar vragen samenvat, die ze dan moeten
schriftelijk even beantwoorden. En dan daarna geef ik de goede antwoorden zelf en
vraag wie 't goed beantwoord heeft en wie niet, en dan gaan vanzelf verrukte vingers
omhoog van de goeden en dan doe ik ook of ik me met hen verheug, en die 't niet
goed beantwoordden leg je 't nog eens uit. Zoodoende moeten ze wel veel opschrijven
zonder dat correctie noodig is... Maar of dit alles de netheid bevordert??
Klasseschriften waarin allerlei ongecontroleerde en ongecorrigeerde dingen komen
te staan? Dit zijn de bezwaren die ik voor mezelf voel. Maar ik kan 't niet helpen,
voor dat eeuwige gecorrigeer ben ik niet in de wieg gelegd.
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En nu eindig ik deze schoolmeesters-ontboezemingen. Je weet niet hoeveel
genoegen je me hebt gedaan met je brief en ik wensch je ook namens tante Cato
verder alles goeds in je nieuwe loopbaan.
H.
Oom Nico
Morgen komen oom J. en tante L. weer terug, ik zal hen je brief ter lezing geven.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 12 januari 1929
aant.
aant.

Tiel 12 Jan. '29
Amice,
Ik heb je boekje met belangstelling gelezen, en ook nu weer heeft me getroffen
de gemakkelijkheid waarmede je styleert, je woorden kiest en treffende vergelijkingen
of analogieën weet te vinden. Ook je betoog heeft een overtuigende ondertoon die
den lezer vertrouwen suggereert in den schrijver, wiens kennis, belezenheid en
ervaring in zake filmkunst bovendien uit iedere bladzijde spreekt. - En nu zou ik, na
deze min of meer cliché achtige, schoolmeesterlijke lofspraken dezen brief kunnen
besluiten met mijn vriendelijken dank voor de gewaardeerde toezending van dit
keurige boekje, waarmede m.i. De Gemeenschap (R.K.?!) een extra pluimpje heeft
verdiend.
Ik voel echter behoefte er nog wat bij te voegen, al was het alleen maar omdat ik
het schrijven van dergelijke boekjes van het hoogste belang acht als vooroefening
en voorbereiding voor later werk van grooter beteekenis. Je hebt, dunkt me, het doel
dat je je stelde met deze Cinema Militans wel bereikt en het bleek me (tot mijn groote
voldoening) dat ik het nu eens in vele opzichten met je eens kon zijn, althans wat de
inhoud betreft. De vorm echter kon mij minder bevallen. Met die vorm bedoel ik
hier de manier van betoogen. Zooals ik reeds zeide is het vooral de groote
gemakkelijkheid waarmede je je inzicht neerschrijft, die mij telkens weer trof; het
is bijna verbijsterend zoo vlot, zuiver beredeneerd en apodictisch beslist je critische
uiteenzettingen en uitspraken in onafgebroken schnellzugtempo zich aaneenrijgen
tot een woordenrijk, klinkend en pralend betoog van vele tientallen bladzijden. En
als ik dan die uitspraken ieder voor zich wat kalmer overdenk dan erken ik op menige
plaats de logische juistheid, de keurige formuleering en onderga onwillekeurig de
zelfbewuste stelligheid die mijn opkomende tegenspraak telkens weer bij voorbaat
het zwijgen oplegt: ‘luister verder, er komt nog meer, ik ben nog niet uitgepraat!’
En dan draaf ik maar weer gehoorzaam mee met het voortsnellend betoog, dat ook
al weer nieuwe argumenten heeft gevoegd bij de vorige en er blijkbaar nog tallooze
in voorraad heeft, die straks als hun tijd komt de redeneering zullen gaande houden.
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Maar ten slotte begint me dit meedraven heftig te irriteeren en ik leg het boekje
neer en onderbreek de lectuur mij afvragend wat mij dan toch zoo geweldig hindert
in dit betoog, waarover ik tegelijk toch ook zoo veel goeds weet te zeggen.
En nu ben ik er wel zoo'n beetje achter: het is een oud zeer en mijn afkeuring geldt
niet speciaal jou maar vele ‘hedendaagsche jongeren’ die toegerust met een groot
meesterschap over de taal nu maar over alles meepraten met een gemak en een
zelfgenoegzaamheid waar je van omvalt. En het is nog niet zoozeer de vlotte
gemakkelijkheid als wel de listige handigheid die me ergert. De groote moeilijkheden
en principieele problemen worden ontgaan, of zoo dit niet mogelijk blijkt, ‘stellt ein
Wort zur rechten Zeit sich ein’ (in jou boekje bijv.: het onvoorstelbare, de
voorstoffelijke idealiteit enz.) en met de aldus weggewerkte of ingekapselde
moeilijkheden jongleert men dan met een vroolijke luchtigheid die den lezer voor
een oogenblik geheel kan overbluffen. Het wordt zoo een stijl van dikke woorden
en klinkende frasen. Toch blijf ik de virtuositeit bewonderen waarmede vaak deze
‘stijl’ wordt gehanteerd en ik weet niet zeker of er ook in deze ergernis niet een portie
jalouzie meespreekt. - In jou boekje gaat het nu wel niet om diepe problemen, en in
zooverre treft mijn veroordeeling jou niet, maar de dikke ‘stijl’ speur ik wel degelijk
en al ben ik overtuigd dat hier van bewuste grootdoenerij geen sprake is, toch zou
ik willen dat je iets kon meevoelen van hetgeen ik hier heb gezegd. In een
tooneelcritiek in de Rotterdammer las ik zoo juist: En door dit op den spits gedreven
‘gewone’ in het uiterlijk der vertooning kwam de innerlijke mystiek in
wonderbaarlijke zuiverheid over het voetlicht. - Ik wilde wel dat de jongeren wat
gewoner schreven, wat soberder, wellicht zou dan bij het wegvallen der ‘dikke
woorden’ die innerlijke mystiek, welke in die dikke woorden was weggemoffeld,
weer vrij komen. Men mist bij de welbespraakte jongeren (Marsman bijv. in 't laatste
Omhoog nummer) inderdaad zeer vaak die innerlijke mystiek, die de gedachten
verwarren kan en die niet zoo gemakkelijk aan het woord komt.
Mijn papier is vol en ik eindig. Ik hoop niet dat je je stoot aan wat ik schreef, het
was meer naar aanleiding van je boekje dat ik schreef en geen aanmerking op dat
boekje, waarvoor ik overigens niets dan lof heb, voor zoover mij als leek het loven
hier past!
Met vr. gr.
H.
N.P.v.R. Altena
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Tiel, 13 maart 1929
aant.
aant.

Tiel 13 Maart '29
Amice,
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Hoewel wat laat, wil ik je toch nog even bedanken voor de toezending van je opstel
in de Stem. De inhoud was mij natuurlijk niet vreemd, maar ik vond het wel
genoegelijk door deze samenvatting nog weer eens verplaatst te worden in de
beschouwingen van je dissertatie. Als ik aan dat boek terugdenk, dan kan het me
werkelijk wel eens spijten, dat je (althans voorloopig) geen neiging vertoont in deze
richting verder te gaan. Maar het is nu eenmaal de kwaal van ons ouderen, dat we
de jongeren willen aangeven de richting die ze moeten volgen. Ik zelf kan die
hebbelijkheid niet afleeren; maar wel heb ik afgeleerd mijn inzichten op te dringen
en 't is zelfs met zekeren schroom dat ik je zou willen vragen, waarom je deze vrije
tijd niet gebruikt om wat meer in de historisch-philosophische problemen je te
verdiepen. Over Spengler bijv. is eigenlijk in ons land nog maar weinig anders
geschreven dan korte beschouwingen. Een kritische beoordeeling van zijn boek zou
m.i. allerlei nieuwe tendenzen in je wakker maken en je enthousiasme geweldig
prikkelen. Ik zie in je film-werkzaamheid, hoe voortreffelijk op zich zelf, eigenlijk
zoo weinig perspectief en ook je boek, dat nog in wording is, lijkt me, volgens enkele
uitingen van je zelf, wel zeer negatief te zullen worden. Is het niet tijd om met nieuw
brandhout 't geestelijk vuur in je te doen opvlammen en zoek je misschien niet op
verkeerde plaatsen naar de nieuwe brandstof? Dit zijn zoo de overpeinzingen die bij
de lectuur van je artikel in mij opkwamen en die ik zonder eenige pretentie heb
neergeschreven.
Met veel gr.
H.
N.P.v.R. Altena
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Lochem, 13 mei 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Lochem 13 Mei 1930
Amice
Dank voor de toezending van je langverbeide boek. Ik heb het gelezen (zou
Marsman het ook lezen? helemaal uit??) en in zekeren zin ook genoten; aesthetisch
genoten wat betreft de levendige, natuurlijke èn persoonlijke stijl, de vlotte afwisseling
van beelden en ‘gelijkenissen’, ook de heldere zakelijke argumenteering en de hechte
eenheid van het gansche betoog dat, zij- en bijwegen vermijdt, en ondanks veelheid
van indeeling toch tot het einde toe, door alle hoofdstukken heen, de werkelijke en
principieele bedoeling van het boek als geheel vasthoudt, en in de verschillende
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carnavalsonderscheidingen en opvolgingen die bedoeling zoo sterk laat gelden en
aan den lezer doet gevoelen, dat wie eenigszins ‘verstaan’ kan, bij het eerste hoofdstuk
reeds bevroedt wat de volgende zullen brengen.
Daardoor loop je de kans dat sommigen je boek wat zwaar op de hand zelfs wat
vervelend zullen vinden door zekeren eentonigheid die altijd weer hetzelfde met
dezelfde nadruk en nimmer falend, uitpluizend verhelderingsbetoog herhaalt; dezelfde
persoon steeds weer in een nieuw pakje, maar het nieuwe pakje altijd weer met
diezelfde snit, die juist begonnen was den lezer te vervelen. Jou Carnavalgangers
zijn zoo genormaliseerd volgens 't recept dichter-burger, dat alle eigen, spontane,
vrije bewegingen zijn verdwenen en overblijven de gedrilde gestes van marionetten,
het lijkt een groep ledepoppen met schokkende, afgemeten pasjes, door innerlijk
mechanisme (Menno's streng-logisch geordende techniek) voortbewogen, machines,
voorgestelde denkbeelden, maar geen menschen van vleesch en bloed,die leven bij
ernst en dwaasheid, bij consequenties en tegenstrijdigheden, bij orde en wanorde.
Men kan ze als ‘burgers’ niet au serieu nemen en evenmin als ‘dichters’, en nog
minder als ‘burger-dichters’, tenzij men deze laatste beschouwt als wezens waarin
de burgers de dichters èn de dichters de burgers hebben overwonnen, zoodat beiden
liggen te spartelen in het bloed van den wederzijdsch verloren veldslag. Het wordt
dan een interessante puzzle uit al die verminkte brokstukken eener kapotte
menschelijkheid genormaliseerde burger-dichters samen te fantaseeren, waarbij dan
àlle brokken, op straffe van onvolledigheid, zouden moeten worden gebruikt. Dit
heb je beproefd, als bij een legkaart heb je allerlei stukjes en brokjes aan elkaar
gepast; maar het lukte niet, de taak bleek te zwaar, midden in bleef je steken; je gaf
het op, zogenaamd omdat het werk nu eigenlijk zoo goed als af was: die vele
ongebruikte stukjes waren maar van weinig beteekenis, niet de moeite van het inpassen
waard en ieder die ‘verstaan’ kon, en die wilde ‘verstaan’, zou nu wel weten hoe het
volledige geheel er uit zou moeten zien. Dit ‘volledige geheel’ is dan in casu Menno's
levenssysteem, welk systeem van het volle, volledige leven maar weinig vertelt.
Twee geforceerde abstracties (burger en dichter heeten ze) die zich onderling niet
aanpassen en alle pogingen tot versmelting weerstaan, fungeeren hier als de
samenstellende factoren van een onmogelijk, tegennatuurlijk mixtum-compositum.
De burger-dichter van je fantasie lijkt mij van zeer brooze constructie. In de chemie
komt het nog al eens voor, dat als men twee stoffen wil ‘vereenigen’ een derde noodig
blijkt om deze vereeniging te bemiddelen, zonder nummer drie ware de ‘oplossing’
hier onmogelijk. Het wil mij voorkomen dat nummer drie (en 4, 5, 6...n? wie zal
uitmaken 't aantal nummers dat in de verwaarloosde ‘rest’ nog zou kunnen worden
onderscheiden) door jou zeer willekeurig is ter zijde gelaten, vooral nu de combinatie
burger-dichter voortdurend uiteenvalt door gebrek aan samenhang. Op enkele plaatsen
heeft het den schijn dat je een nauwere, vastere eenheid of samenhang van
burgerlijkheid en dichterlijkheid zoudt willen beproeven. Ik bedoel daar waar je de
burgers ‘dichters’ van gemeenplaatsen noemt en waar je zegt dat de burger de inhoud
zijner abstracties ontleend heeft aan de dichterlijke werkelijkheid. Je schijnt dan even
te beseffen het wonder dezer burgerlijke verdeeling en de ondoorgrondelijke mystiek
van het mysterie waaruit dit burgerlijk oordeel zijn oorsprong neemt. Dit mysterie
kan niet zijn de door jou genoemde dichterlijke werkelijkheid die zich immers absoluut
negatief tegenover alle deeling stelt. Zou hier misschien een nummer drie ondersteld
moeten worden waarin burger en dichter hun zuivere levenseenheid vinden. Het is
al een zeer oude usance, bijna had ik gezegd een oud-burgerlijke gemeenplaats of
conventie om het burgerlijk [onleesbaar] te stellen beneden het andere, dat men al
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naar zijn ingenomen standpunt nu eens geestelijke, dan weer dichterlijke ook wel
ethische an-sich-werkelijkheid zou kunnen noemen. Deze burgerlijkheid wordt in
jou boek zeer sterk in praktijk gebracht. De mensch als ‘vormer’ komt er slecht af,
en het vormlooze is het hoogere. Wel onderstreep je telkens weer dat ‘hooger’ en
‘lager’ burgerlijke onderscheidingen zijn die voor den dichter niet bestaan, maar als
er iets duidelijk uitkomt in je boek dan is het wel de hoogheid van het dichterlijke
tegenover de laagheid van het burgerlijke. Die laagheid wordt ten slotte wel algemeen
geaccepteerd en verwerkelijkt, maar alleen omdat men er voor zijn bestaan niet buiten
kan en als zoodanig kan ook de dichter den lagere burgerlijkheid voor zijn bestaan
niet missen, maar de dichter aanvaardt tegen wil en dank die burgerlijkheid en zoo
doet ook de schrijver Menno: ze moèten wel; ter wille van het bestaan. En hier heb
je nu het groote probleem waar het m.i. ten slotte om gaat: het bestaan, de existentie.
De dichter wordt burger ter wille van het bestaan en de burger heeft eveneens in zijn
burgerlijkheid een noodzakelijke, onontbeerlijke bestaanshouding gevonden. Maar
wat is nu dat Bestaan zelf, dat de dichters en burgers dwingt naar zijn pijpen te
dansen? Dat bestaan is in jou systeem een afgebakend gebied, waarbinnen je
Carnavalgangers hun danse macabre uitvoeren; de grenzen van dat gebied kunnen
ze niet tebuiten gaan want dan zouden ze hun bestaan verliezen, de omheining van
je systeem is dan ook getrokken langs de grenslijnen van het bestaan. Het bestaan is
voor jou het onmiddellijk gegevene, het leven dat aanvaard wordt, als zoodanig voor
definities ontoegankelijke, het namelooze, waarvan men niets weet dan alleen maar
dat het ‘is’. Hoe je dat alles weet is mij niet duidelijk geworden. Maar verder: de
burger moèt bestaan en daarmee uit, de dichter moèt bestaan en daarmee uit, en omdat
burgerlijkheid voor 't bestaan noodzakelijk is gebleken, moeten burger en dichter
beiden burgerlijk zijn. De eerste volgt hierbij zijn aard, is van nature burger, een
echte bourgeois-philister, de tweede wordt burger omdat het bestaan hem noopt,
maar hij wordt het à contrecoeur, het is hem een Zondeval. Maar waarom moeten
deze menschen per se bestaan? Wat beteekent voor hen het bestaan? Hoe openbaart
zich de bestaansdrang historisch in het leven van aarde, dieren en menschen? Als je
op dit probleem was ingegaan, zou de vaste, versteende immers ommuurde
geslotenheid van je systeem misschien verbroken zijn. Een enkele maal schijn je de
bestaansgrens te willen overschrijden; als je het hebt over de groote onbegrijpelijkheid,
maar die wordt dan al direct weer tot dichterlijke werkelijkheid verburgerlijkt en zoo
aan ‘bestaan’ geholpen. Een ander maal heb je het over ‘alles’ dat ‘niets’ is, dus
blijkbaar voel je hier dat het bestaan niet alles is, maar over dat niet-bestaande valt
niet te praten, want alle praten over iets definieert d.w.z. verburgerlijkt het besprokene.
Je wordt hier erg mystiekerig, of beter je doet erg mystiekerig. Soms schijnt het of
je de dichterlijke werkelijkheid met het ondoorgrondelijke ‘Alles’ waarin ‘Niets’
onderscheiden wordt identificeert. Die onbepaalbare dichterlijke werkelijkheid heb
je ook een maal zoo dicht mogelijk trachten te benaderen in dien man die zijn lucifers
doosje ontdekte. Ook de kinderen schijnen dichter bij de dichterlijke werkelijkheid
te staan omdat het strengburgerlijke onderscheiden en verstarren van stroomend
leven tot keisteeninzicht hen nog vreemd is, zij leven onmiddellijk met de objecten.
Toch is in die kinderen de burgerlijke deel-manie reeds vroeg ontwaakt en veel
krachtiger dan bij de dieren, bij de zoogenaamd hoogstontwikkelde dieren is het
oordeel des onderscheids weer sterker en krachtiger dan bij de lager ontwikkelde,
zoodat die laagst ontwikkelde volgens jou theorie wel het dichtst bij de dichterlijke
werkelijkheid zullen staan. Wij begrijpen nu waarom de dichterlijke ziel zoo sterk
door het primitieve kan worden aangetrokken en ook waarom veel kunstenaars, de
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groote Rembrandt vooraan, zoo verzot zijn op het uitbeelden van dieren, waarom
zoo vele kunstenaars er honden op na houden en Van Looy zelfs een poes. Inderdaad
met jou systeem kan veel verklaard worden en eigenlijk wel zoo'n beetje alles. Want
als nu ook veel burgers van honden houden? Wel dan is dat de dichterlijkheid van
den burger. Want de burger kan immers zonder den dichterlijke
niets-alles-werkelijkheid (wordt hiermede een zekeren ondefinieerbare realiteit van
de potentialiteit bedoeld?) niet bestaan, daaraan ontleent hij immers de onmisbare
inhoud zijner begrenzingen, hij heeft dus op zijne wijze ook deel aan die dichterlijke
werkelijkheid hetgeen dan weer duidelijk blijkt uit zijn eventueele liefde voor honden.
Maar hierbij is hij dan de echte burger niet meer, maar veeleer een Carnavalsganger
een burger die dichter zou willen zijn. En nu begrijpen we ook waarom carnaval- en
kermisbezoekers zoo gaarne honden en apentheaters en zelfs vlooientheaters bezoeken,
alles de schuld van het innerlijk mixtum compositum: een mengsel dat niet tot
oplossing kan komen. Inderdaad met jou systeem kan men veel, bijna alles verklaren
en je had op blz.271 nog lang niet behoeven te eindigen, het had wel 1000 wel 2000
bladzijden dik kunnen worden en dan zou de stof nog niet zijn uitgeput. En dat komt,
Menno, omdat je ten slotte in je boek zelf verdronken bent in je burgerlijkheid. Heb
je nog nooit gemerkt dat zooals jij in je boek over de burgers praat, ook de ‘burgers’
in deze wereld over elkaar praten en kunnen doorpraten zonder einde? Als er twee
druk en intens met elkaar discussieeren, kun je er bijna zeker van zijn dat ze hun
medemenschen (zakenmenschen, of leeraars of geloovigen of familieleden)
‘ontmaskeren’ (of belasteren?) evenals jij je medeburgers, door ze de motieven, die
met hun eigen inzicht en beoordeeling stroken, in de schoenen te schuiven. Deze
menschen (motiefverzinners voor anderen) hebben voor zich zelf altijd gelijk en als
de ontmaskerde of belasterde zich tegen hun opvatting bij gelegenheid zou verzetten
dan blijkt daaruit dat die belasterde zich zelf niet kent. Lasteren en ‘ontmaskeren’ is
op die wijze een gemakkelijk werk, maar de goede trouw waarmede de doorsnee
burger op deze wijze voortdurend en altijd opnieuw weer lastert en ontmaskert, wordt
belachelijk als men ziet hoe de ontmaskerde den lasteraar zelf (ook al weer te goeder
trouw) op dezelfde wijze onderhanden neemt. Het verschil tusschen jou en die burgers
is alleen maar, dat die burgers nog niet zoo vast zitten in hun vooroordeel of men
kon ze bij gelegenheid nog wel eens tot rede brengen en van schaamte doen blozen
over hun lichtvaardig gedoe, maar jij ‘ontmaskert’ van uit een systeem, jou laster is
theoretisch en strenglogisch gefundeerd en derhalve is, wat je zegt, niet zoo maar
het eerste en het beste wat iedere burger zou kunnen en willen beweren, wat jij zegt
is de neerslag van een weldoordacht, sluitend philosophisch stelsel, waarin je je nu
(ik hoop hartelijk van niet, maar ik vrees!) waarschijnlijk hebt vastgeschreven, zoo
niet voor goed dan toch voor een groot deel van je beste levenstijd. En wat een ongure,
zure levensbeschouwing! Welke drang heeft je die toch ingegeven? Het staat nu voor
je vast dat alles d.w.z. al het bestaande min of meer burgerlijk geïnfecteerd moet
zijn; en burgerlijk dat beteekent ten slotte ploertig, egoïstisch, hypocritisch,
machtswellustig, bekrompen, dogmatisch, versteend, verstard en nog allerlei liefelijks
van hetzelfde kaliber meer. Als dit nu inderdaad alles is wat je van den burger, van
den ‘Dichter onzer Gemeenplaatsen’ weet te vertellen en als het leven je in dit opzicht
nog niet wijzer, niet ‘dieper’, heeft gemaakt, dan schijnt mij dat de tijd voor
systeembouw, voor vastlegging van je wereldbeschouwing voor jou nog niet is
gekomen, je boek is praematuur, je had minstens nog ettelijke jaren met de uitgave
moeten wachten: nonumque prematur in annum! Als ik het duidelijker mag zeggen:
je bent nog te jong en de negativiteit der puberteitsjaren zit je nog te dik in 't bloed;
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of als ik het onaangenamer zou mogen zeggen: je bent nog te onrijp voor dit werk.
Je zegt vaak, ook voor mij, zeer belangrijke dingen (vooral en détail) en je zegt ze
keurig, zooals ik het je nooit zou kunnen nadoen, maar dan komen weer telkens van
die enormiteiten op een toon van zelfbewuste verzekerdheid die mij verbijsteren en
geweldig irriteeren. Het verwondert mij nu niet meer dat je engagement geen stand
kon houden. Heb je wel ooit vermoed of geloofd dat een gewoon burgerlijk meisje
in haar liefde den man véél meer aanbiedt dan haar sexualiteit? en dat ze in ruil
daarvoor ook véél meer terugverlangt dan alleen maar sexualiteit? Dat het opdragen
van je eerste boek in het eerste jaar van je verloving aan een ‘andere’ vrouw een
tekortkoming tegenover je verloofde zou kunnen zijn, die door niets meer is goed te
maken? Inderdaad zoo iets past goed bij je systeem en al dat gepraat over burgerlijke
liefde, maar je hebt er je zelf en je verhouding mee bedorven. Voor het huwelijk zou
je, zoolang je systeemstandpunt ongewijzigd blijft stellig niet deugen, zelfs de liaison
zou nog te veel van je eischen, vraagt ook meer dan sexualiteit; wat blijft er dan
anders voor je over dan... de prostituée of... de perversiteit? Deze dingen klinken
hard en cru, en ik bied je reeds nu mijn excuses dat ik ze dorst neerschrijven, maar
ik zag geen kans de innerlijke rotheid van je levensbeschouwingen duidelijker te
demonstreeren dan aan je eigen leven zelf. Dat gekanker op jan en alleman had me
al lang in je gehinderd, maar ik wist niet dat dit meer beteekende dan een wel
begrijpelijk zuur grapje, waarin dan ook wel eens een grooter of kleiner korreltje
waarheid school. Maar nu merk ik uit je boek dat je al die zurigheden tot een systeem
hebt verwerkt, dat je te goeder trouw meent dat ieder mensch ter wille van zijn bestaan
een noodzakelijken ploert moest worden, een bekrompen, vechtlustige, egoïstische
vechtjas of anders een schaperig volgzaam kuddedier, of anders wat anders, maar in
elk geval niet veel zaaks. Weet je wat mij de fout van je gansche boek lijkt: het is te
cerebraal, te veel uitsluitend hersenwerk waar geen hart in klopt, het is een
voortdurend betoogen, uitsluitend uit lust tot betoogen om het functionneeren van
eigen capaciteit als schrijver, van de eigen aanleg als systeembouwer te kunnen
genieten, het is in een woord... ijdelheid. Je stelsel als geheel genomen sluit misschien
als een bus, maar tevens als geheel genomen hangt het in de leege ruimte aan niets;
het is een toevallig, willekeurig gekozen standpunt dat voor de grap en voor de
aardigheid, voor de mop tot een systeem werd vervormd, en als ik goed zie, is de
schrijver op dat systeem verliefd geraakt en de slaaf er van geworden en zoolang
deze verdwazing voortduurt zul je waarschijnlijk voor waarschuwing van anderen
geen oor hebben, hun ‘gedaas’ zal je niet intimideeren, het zijn ook maar burgers.
Maar één ding hoop ik, dat je deze dingen lezende niet... glimlacht! O, die glimlach,
die hegelsche glimlach, die zelfgenoegzame glimlach! Spaar me die glimlach!
Ik ben ten slotte zeer benieuwd of dit boek je beroemd zal maken. Want er staan
bladzijden in die verdienen te worden geprezen met uitbundigen lof. Slechts weinigen
echter zullen het lezen, maar dat doet er niet toe. In elk geval blijkt er uit dat je
begaafdheid voldoende is om in dit leven nog veel te doen verwachten, maar... er
zijn veel begaafden mislukt omdat ze een verkeerde kijk hadden op het leven en op
zich zelf. Ik ben overtuigd dat je beter bent dan je systeem, maar ik ben niet zeker
of je voorloopig uit je systeemcel zult kunnen losbreken, en hoe lang zal je gevangenis
nog duren? Je moest (maar dit ben je stellig niet met mij eens) wat meer aan
geschiedenis en philosophie en wat minder aan de film doen. Maar genoeg, wees
overtuigd van mijn belangstelling en duid me niet ten kwade dat ik tegenover jou
geen blad voor mijn mond kan nemen.
H.
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Oom Nico
Je kritiek op Anton van Duinkerken's boek heb ik met veel genoegen en instemming
gelezen. Hij kan het hier voorloopig mee doen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Lochem, 29 juli 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Lochem 29 Juli '30
Amice,
Dank voor de toezending van het overdrukje uit de Stem. Ik heb je artikel gelezen,
en ben vol bewondering over taal, stijl en compositie, maar... de inhoud raakt kant
noch wal. Ik heb expres hoofdstuk IV uit H.'s verkenningen nog eens overgelezen;
maar dat is een heel andere Huizinga dan die door jou is aangevallen en terecht
gewezen. Ik kan me je houding alleen begrijpen als voortgesproten uit de ergenis,
dat Huizinga zeer duidelijk doet blijken, dat hij geen burgerlijk carnavalganger wil
zijn. ‘Hoe volmondiger’, zoo schrijft hij op blz 64, ‘de denker de zelfstandigheid van
den geest erkent, hoe angstvalliger hij zich diende te hoeden voor de gemakkelijke
beeldspraak, die den geest in het maskaradepak steekt. Merkwaardig dat hij dit schreef
vóór jij nog je boek had uitgegeven. Die zelfstandige geest komt eigenlijk in jou
boek alleen maar voor als carricatuur, als dichter van gemeenplaatsen of als een
burgerlijke praatjesmaker, die de minderwaardigheid van zijn nuchter en dor gedoe
zelf wel doorziet en dientengevolge ‘alsmaar’ hunkert naar een carnavalpretje, dat
hem tijdelijk uit de narigheid van zijn alledaagsch, prozaïsch bestaan wegtrekt, waarin
hij dan op aschwoensdag nolens volens weer terugvalt. Maar nu komt daar de burger
Huizinga vertellen dat hij met zijn burgerlijkheid zeer tevreden is en niet verlangt
naar 't carnaval en zijn maskaradepakjes; hij spreekt zelfs van de hooge zelfstandigheid
van den geest. Wat moet je nu met zoo'n buitenissigheid? En dat is nog wel de
schrijver van de ‘Herfsttij’ een boek door den schrijver van 't ‘Carnaval’ zeer
geprezen! En die beroemde schrijver durft ook nog te zeggen, dat hij zich boven het
burgercarnaval verheven acht; dat daar misschien Ludwig en Stefan Zweig met hun
aanbidder Menno ter Braak op hun plaats zijn, maar dat dit geen oord is waar de
zelfstandige geest zich thuis voelt. De geest is daar op 't carnaval zoo weinig in tel
dat het er volgens de bezoekers niets toe doet of hij zich al eens vergist (zie de St.
834) des noods tegen beter weten in; het gaat trouwens bij de carnavalgangers niet
om den geest maar om de franje en de draperie. Inderdaad zoo is het en ik zou haast
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meewarig willen vragen: Arme Menno, in wat voor gezelschap ben je verdwaald
geraakt? Keer terug vóór het te laat is! - Als Theodor Lessing zijn ‘Untergang der
Erde am Geist’ schrijft, dan toont hij te beseffen wat de menschelijke geest in zijn
geweldige (natuurlijk betrekkelijk d.i. voor den mensch geweldige) grootheid en
kracht beteekent. Het is die geest die de onderscheiding schept en voorts de geschapen
hoeveelheid ordent en synthetiseert tot volkomen harmonie en storelooze samenhang
(dit laatste althans is het verre doel van het geestelijk wereldproces bij Lessing). Als
dit laatste doel bereikt is zal de aarde (immers alle menschelijk-aardsch beleven)
óndergaan, daar 't bewustzijn in de continue samenhang en de geruischlooze
veeleenigheid van den absoluut geordenden kosmos zich niet kan wakker houden,
maar vervloeit in de volstrekte stilte van het al, in de negativiteit van het niets. Dat
is dan de ondergang der aarde als bewustzijnsinhoud; en de geest keert na volbrachten
arbeid terug tot zijn oorsprong. Men zou (ook volgens Lessing) kunnen zeggen: de
geest keert terug tot God, die immers zelf Geest is. Want feitelijk komt in Lessings
boek niets anders dan een geseculariseerde Christelijkheid tot uiting en zijn
beschouwingen, religieus getransponeerd, komen allen neer op het: uit God, door
God, tot God van het Nieuwe Testament. Alles is ontstaan uit den Geest en het aardsch
proces verwerkelijkt zich door den Geest en wordt door dezen Geest zijn ondergang
(Apotheose?) te gemoet geleid. Dit is nu de zelfstandige Geest, waarin ook Huizinga
gelooft, maar hij schrijft hem niet met een hoofdletter uit vrees voor mythologie en...
‘bewaar ons voor Anthropomorphisme, Amen.’ (blz.65). Deze Huizinga, die zijn
leven in dienst van den Geest heeft gesteld, die de valsheid en karakterloosheid van
het ‘Carnaval’ hartgrondig verfoeit en veracht, deze veelwetende professor heeft
zich een terrein afgebakend voor zijn geestelijke werkzaamheid: de geschiedenis. In
der Beschränkung zeigt sich der Meister: ‘Laat ons voorloopig vóór alles pluralisten
blijven’, laten vele wetenschappen elk hun apart gebied bewerken; daarmee is
onderling contact niet uitgesloten, maar men ontleene aan andere wetenschappen
alleen wat men voor eigen vak behoeft. Misschien komt eens de tijd, dat ook de
verschillende vakken zich zullen vereenen en de eenheid van de theoretische Geest
zal zich dan manifesteeren naast en tegenover de practische Geest, die de zinnelijke
wereld ordent tot samenhang. Misschien zal ten slotte ook de eenheid van theoretische
en praktische geest (die al zoo lang bij elkaar leentjebuur speelden en het onderling
contact steeds meer versterkten) zich verwerkelijken in een algemeene,
allesomvattende wereldharmonie, waarbij dan de ondergang der aarde de absolute
triomf van den eeuwigen geest zal bezegelen. - In deze beschouwing heb ik getracht
de levens- en wereldopvatting van Huizinga, gelijk ik die uit zijn boek distilleerde,
zooveel mogelijk te benaderen. Het doet er natuurlijk weinig toe of Huizinga de hem
door mij toegedichte wereldbeschouwing voor zich zelf ook bewust heeft aanvaard;
in ieder geval, en daar gaat het hier om, komt zijn geestelijke gerichtheid sterk overeen
met de Lessingische, wiens opvattingen ik hier in min of meer vrije bewerking heb
weergegeven. Huizinga's aversie van mythologie en vie romancée is uit het
voorgaande gemakkelijk te verklaren. Het tijpeert de diepe ernst, de opofferende
toewijding, de moreele kracht van den pur sang geestelijken arbeider, dat deze zijn
werk nooit opgeeft of in den steek laat al weet hij dat het einddoel zeer ver en voor
hemzelf onbereikbaar is: hij zet door tot hem de capaciteit begeeft. In de mythologieën
en de vie romancées wordt echter de geestelijke gang tot stilstaan gebracht: de
schrijver sluit zijn werk af, zet er een streep onder en laat het verder aan zich zelf
over. Als Ludwig zijn Kaiser Wilhelm II heeft ‘voleindigd’, dan kiest hij weer een
ander onderwerp en schrijft een nieuwe vie romancée. Ook Spengler acht met zijn
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‘Ondergang’ de kwestie waar het om ging afgedaan, hij heeft zijn doel bereikt, wat
zou hij nog verder ploeteren. Een oneindige taak is voor deze verengde of ook wel
dogmatische geesten een contradictie in terminis, iets dat niet bestaan kan ‘het zijn
slechts de werkbijen zonder wijsgeerige verlangens (332)’, die nog altijd voortgaan
met hun monsterlijke specialiseering de vaktijdschriften te vullen. Neen dan doet
Menno ter Braak verstandiger: als hij met zijn Otto III bereikt heeft wat hij wenschte
(de doctorstitel?) dan scheidt hij er uit, laat het werk liggen, precies als die menschen
van de ‘vies romancées’ en neemt een nieuw onderwerp: ‘Cinema Militans’, als dat
‘af’ is komt het ‘Carnaval van den Burger’ dan streep eronder en weer wat nieuws,
en zoo zal het verder gaan. En passant schrijft hij nog korte artikels over Dermouw,
Persoonlijkheid, vrijzinnigheid, Huizinga het wordt een bonte openbaring van moderne
kortademigheid en... vervlakking (?). Zoo iets zou Huizinga misschien nog kunnen
waardeeren als nuttige, voorbereidende jeugdoefening maar men mist hier toch den
achtergrond van ernst zoals de Geest die eischt, er is hier geen willige toewijding
aan een oneindige, grootsche taak, geen zedelijke zelfoffering aan het hoogere, het
bovenmenschelijke. Het jongere geslacht streeft naar verbrokkeling van den geest,
het vermaakt zich en stelt zich tevreden met de scherven. Maar dit is ten slotte een
verderfelijk pluralisme, dat niet slechts voorloopig en noodgedwongen wordt
aanvaard, maar een pluralisme dat in zich zelf blijft steken, dat zich zelf zoekt, dat
in boeken en boekjes over ditjes en datjes zijn voortdurende verstrooiing en geestelijke
versnippering nastreeft, dat voor de beweginkjes en vechterijtjes van mieserige
alledags betwetertjes de grootste belangstelling heeft, en zich verder aan dagbladen
en tijdschriften schromelijk te buiten gaat. De begaafdsten onder deze pluralisten
zouden het liefst journalist willen worden en dan af en toe ook een vie romancée
schrijven, waardoor hun naam genoemd en beroemd wordt en wat tegelijk geld in 't
laatje brengt om de uitgaven voor comedies, concerten, dineetjes en vooral ook reisjes
te bekostigen. Deze menschjes, over wier ouwelijkheid nog kort geleden Victor van
Vriesland zich terecht beklaagde, maken zich in het leven niet al te moeilijk. Als
schrijvers gevoelen zij maar weinig verantwoordelijkheid voor hun geschrijf, hun
liefde voor het onderwerp, dat ze kozen, is niet groot, het interesseert henzelf maar
matig het is zelfs ‘niet van belang of men zich wel eens vergist’, als het publiek er
maar zijn verstrooiing aan heeft en het niet àl te gek loopt, want dan zou men zijn
baantje verliezen. - Hiermede, Menno, meen ik het levensstandpunt van vele jongeren,
ook van jou, min of meer te hebben ‘benaderd’. Inderdaad gevoel ik het gebrek aan
ernst als de voornaamste factor die jullie leven bederft en voor je leeftijd ben je m.i.
in eigen oogen al veel te oud en te wijs. Het is wel eigenaardig dat veel schrijvende
menschen vaak bijna on- of halfbewust het gebrek aan ernst in zich waarnemen of
vermoeden en de reactie op hun innerlijke onrust daarover uit zich dan als
opgeschroefde, hoogdravende stijl met veel vertoon van autoritair gezag, dat in
klinkende frasen aan 't woord zoekt te komen, met veel vertoon ook van groote
belezenheid, die uit het groot getal genoemde en geciteerde auteurs moet blijken, ten
slotte ook in het gebruik van dikke, gewichtige woorden en brallende titels: ‘Huizinga
voor den Afgrond!’ Men wil zoodoende voor zich zelf en anderen het gebrek aan
ernst verbloemen. Maar wanneer dan de principieele pluralist, zooals ik hem hier
beschreef een man gaat beoordeelen van 't kaliber Huizinga, dan komt er een artikel
voor den dag zooals jij in de Stem hebt geschreven. Voor wie de dingen dan ziet in
wat breeder en dieper verband, is echter haast iedere bewering van dezen
artikelschrijver er hopeloos naast. Om alleen maar enkele voorbeelden te noemen:
vooreerst je beschuldiging van gebrek aan durf bij Huizinga, van bangelijk zoeken
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naar steeds grootere veiligheid; allerbelachelijkst is ook je ontdekking van H.'s
‘heimelijke liefdesverklaring aan het oude, naieve principe, ‘dat het werkelijk zoo
gebeurd is.’ Wat moet jij zelf nog hyper groen zijn om zoo iets bij Huizinga te kunnen
veronderstellen; komiek is het ook als je blz. 836 Huizinga zelf ook op mythologie
meent te betrappen. Inderdaad als iemand gelooft aan het werkelijk bestaan bijv. van
de atomen, dan is dat zuivere mythologie; maar mag men den wetenschapsman die
het atoom als werkhypothese weet uit te buiten, terwijl hij de al of niet-werkelijkheid
van het atoombestaan in het midden laat, mag men zoo iemand van mythologie
betichten? Pas dit nu maar verder toe op Huizinga en zijn voorloopige historische
concepties, zijn wetenschappelijke werkhypothesen. Als hij geloofde dat het werkelijk
gebeurd was zooals hij het beschreef, waarom zou hij dan nog voortdurend verder
studeeren en uitpluizen? Bedenk bovendien hoe gelukkig hij zou zijn als hij deze
voorloopige concepties kon vervangen door betere, meer feiten omvattende en dus
ook meer verklarende hypothesen, welke laatste bij voortgang der wetenschap straks
ook hun voorloopigheid zullen openbaren. De principieele pluralist van het moderne
slag zou met zoo'n conceptie al lang tevreden zijn geweest, hij had er al lang een
streep onder gezet, om dan maar weer een ander artikel te beginnen. Maar dat is nu
juist het bijzondere van Huizinga en de zijnen, zij laten hun stof niet los, hun ernst
speurt en onderzoekt steeds verder, tot... een nieuwe ‘Ahnung’, of, gelijk H. het
weloverwogen noemt, een nieuwe historische sensatie hun blik verdiept en verbreedt,
het is of op eens of ‘eine verborgene Saite selbsttätig mitschwingt. Hier wurzelt das
Gefühl der unendlichen Bereicherung, das jeder Mensch mit historischem Bewustsein
der Geschichte gegenüber dankbar empfindet.’ Zoo zegt Hans Freyer, voor wien ook
Huizinga groote bewondering heeft. Deze ‘historische sensatie’ is een machtig
aesthetisch moment, dat als schoonste vrucht van zijn zwaren, opofferenden,
geestelijke Arbeid, den volhardenden vorscher de grootste vreugde bereidt en zijn
krachten staalt voor het vele werk dat nog wacht. En lees nu maar eens over wat jij
voor die historische sensatie weet te zeggen (blz. 835), je maakt er je ten slotte quasie
smalend af met een onzinnige opmerking: ‘maar dat het begrijpen van muziek geen
herbeleving zou zijn, is toch een zonderlinge bewering’. Ik meende dat jij zelf in je
Carnavalboek ook had gezegd dat in het ‘begrip’ het ‘leven’ gedood is, dus dan zou
ook volgens jouzelf deze bewering van H. nog niet zoo erg zonderling zijn. Maar je
hebt hier evenals elders Huizinga niet begrepen, anders zou je wel hebben ingezien
dat de theoretische geest direct met herbeleving niets te maken heeft en als je
Huizinga's bewering nog eens rustig overleest, dan zul je wellicht bemerken dat dit
citaat in zijn betoog zeer juist past. Trouwens wat hij over de historische sensatie
schrijft is m.i. niet het minst geslaagde. De verloochening van 't woord ‘Herfsttij’ in
den titel van zijn boek geschiedde om bijkomstige redenen: de in 1921 zeer
begrijpelijke vrees met dat woord den schijn van Spengleriaansche tendenties te
wekken was hier 't eenig motief. Ik weet niet of er al een 2e druk van ‘Herfsttij’ is
verschenen, zoo ja, dan vermoed ik dat in dezen tijd (1930) Huizinga geen bezwaar
meer tegen 't gewraakte woord zou doen gelden, daar immers alle gevaar voor
misverstand nu wel is geweken.
Ik kan dunkt me hier wel afbreken, al is het niet door gebrek aan stof, maar me
dunkt het is welletjes en van kortademigheid bij het brievenschrijven zul je mij zeker
niet beschuldigen. Hoe je dit schrijven zult waardeeren weet ik niet, maar voorloopig
zou het wellicht beter zijn als ik dergelijke vertoogen naar aanleiding van vriendelijke
toezending van boeken of overdrukjes van jou hand maar niet meer schreef: 't verschil
in levensrichting tusschen ons is dunkt me te groot en zoo wordt het telkens weer
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hommeles in mijn brieven, wat ik zelf betreur maar wat ik niet helpen kan, c'est plus
fort que moi.
Met vriendelijke groeten ook aan de huisgenooten,
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Lochem, 11 januari 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Lochem 11 Jan. '31
Amice,
Van je moeder kregen wij het bericht dat je sinds eenige weken verloofd bent en
in de Paaschvacantie hoopt te trouwen. Je toekomstige vrouw heb ik eenige malen
zeer vluchtig ontmoet, maar ik weet dat jullie vriendschap reeds van ouden datum
is en daar je voorgenomen plan een zéér goede pers heeft, durf ik met genoegen te
vertrouwen, dat mijn gelukwenschen, die ik je hierbij mede namens tante Cato
toezend, een redelijke kans hebben om vervuld te worden. Het verheugt me, dat je
je blijkbaar na de tegenslag van 't vorige jaar, niet hebt laten ontmoedigen. Ik was
toen bang dat je misschien alle huwelijksideeën had bonjour gezegd. Vooral je samen
wonen met Truida versterkte mij in die veronderstelling. Des te meer werd ik
aangenaam verrast door de brief van je moeder. Want 't huwelijk leek me altijd voor
jou de gewenschte levensstaat en een rustig eigen tehuis voor je werkzaam leven
onontbeerlijk. Dus zul je begrijpen dat je mijn felicitaties in dezen ten zeerste au
serieu kunt nemen, hetgeen je (in verband met vroegere gesprekken) zonder deze
uitweidingen misschien zoudt geneigd zijn te betwijfelen. Ik ben op 't oogenblik als altijd natuurlijk druk met de lectuur van ‘zware’ boeken
en ik meen voor mijzelf niet zonder vrucht. Alleen zie ik met zorg den tijd naderen
waarin mijn hersencapaciteit niet meer in staat zal zijn de geestelijke spijzen te
‘verdouwen’, die ik haar nog hoop voor te zetten. Het boek van Lessing heeft mij,
evenals jou, geboeid, maar ten slotte is hij toch in vele opzichten een geweldige
schetteraar en veel minder origineel dan hij zelf meent en telkens weer uitbazuint.
Zijn ‘Untergang der Erde am Geist’ is nu niet wat je noemt een spiksplinter nieuwe
opvatting. Dergelijke boeken die een eigen quasi- (miniatuur-) oorspronkelijkheid
met honderden bladzijden verheerlijken, waarbij dan het miniatuurgedoe den schrijver
zelf als zoodanig onbewust blijft en een vermeende oorspronkelijkheid hemzelf
vervult met zelfverheffende hoogmoed, zulke boeken acht ik rhetorisch in den meest
ongunstigen zin. Dergelijke rhetoriek vind ik ook in Spenglers Untergang en dan
verbaast men zich telkens weer dat zoo geleerde, knappe, veelwetende menschen
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zoo weinig wijsgeerige bezinning vertoonen. Ik moest even over dit boek iets zeggen,
omdat jij het ook gelezen hebt en naar aanleiding van een vroegeren brief van mij
allicht zoudt denken dat ik deze rhetoriek niet doorzie. Maar genoeg, want ik wensch
allerminst in dezen tijd met je in discussie te treden. Hoe gaat het met de roman?
Keur je me nog een presentexemplaar waardig? Of zul je den ouden brompot maar
laten voor wat hij is? - In den Rotterdammer las ik dat je je radio-rede over Mevr.
V. Wijhe-Smeding in de Stem hebt doen opnemen. Ik vind deze daad van je niet
sympathiek, en begrijp je pleizier niet om een ander noodeloos (want heusch dit boek
is niet gevaarlijk voor de litteraire kunst en wil 't ook niet zijn) te grieven. Maar ik
vermoed dat ook hier weer je naief-beroerde kijk op onze burgerlijke samenleving
je parten speelt. Enfin, elk zijn meug en elk zijn vrijheid!
Met vr. gr. ook aan Truida
H.
Oom Nico
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Lochem, 18 september 1931
aant.
aant.

Lochem 18 Sept. '31
Amice,
Zooals je weet hebben Oom Janus en tante Lise bij ons gelogeerd en bij die
gelegenheid is toen door de dames je roman Hampton Court voorgelezen. Voor mij
was het eigenlijk een opluchting dat het nu eens niet een essai was noch een
wijsgeerige overdenking waar je je lezers op wilde vergasten, maar een roman. Ik
kon dus nu in zekeren zin al je bespiegelingen als aan de romanfiguren toegedichte
overdenkingen laten voor wat ze waren. Ik kon bijvoorbeeld de kinderlijke
(kinderachtige?) beperktheid van een Van Haeftensche wereldkijk zonder tegenspraak
volgen; inderdaad zulke menschen komen voor, en waarom zouden ze in jou roman
niet een rol spelen? En de indruk hunner oppervlakkige grootsprakigheid op
individuen als Andreas, vooral ook de krachtige beslistheid hunner kortzichtige
verzekerdheid heb je m.i. goed weergegeven, als ook de lebensgespaltenheid van
Andreas ten slotte en als correlaat verschijnsel daarvan de leegheid van Hampton
Court, want achter de gespaltenheit is natuurlijk niets te vinden, 't is de synthese die
het hem doen moet. Immers wat zou er achter een leven staan, dat zich zelf leeft als
een mozaïek van naast elkaar staande afzonderlijke belevingen, zooals Van Haeften
naast zijn philosophie ook nog Eline bezit d.w.z. naast zijn philosophische
helderziendheid ook nog zijn imbecielen-leven vasthoudt: point - counterpoint! Maar,
zooals gezegd, al deze dingen kan ik in een roman accepteeren zoolang hun
waarschijnlijkheid in de gegeven situatie kan worden toegegeven. Dientengevolge
bestaat er nu voor mij een boek van Menno ter Braak waarvan ik de litteraire waarde
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zéér hoog acht. Misschien zou bij volgende lezing mijn waardeering in dit opzicht
zich nog wel eenigszins kunnen wijzigen, maar op het oogenblik vind ik het hoofdstuk
‘Maffie’ het best geslaagd. Wat mij het meest aantrekt is de zuivere oorspronkelijkheid
van dit boek, zoodat ik overtuigd ben dat een ander dan jij zelf zoo iets niet zou
kunnen schrijven. Stellig heb ik van dit boek genoten. Oom Janus bekeek natuurlijk
de inhoud van 't boek meer met ‘medische’ oogen, toch vond ik een uitlating van
hem typisch genoeg om ze hier te herhalen. Hij sprak o.a. van een gecamoufleerde
angstpsychose. Ik vond dit een gelukkige formuleering van wat ook mijn indruk was.
Maar dit heeft natuurlijk met het boek als litterair werk niets te maken. Het is
inderdaad wel zeer moeilijk bij het lezen van zoo'n boek je geheel los te maken van
je toevallige relatie met den schrijver, ook het terugvinden van bepaalde romanfiguren
in het dagelijksch leven schijnt een spelletje dat velen bekoort. Voor dit spelletje
voel ik niets, integendeel ik vind het zelfs hinderlijk als 't boek me zoo'n vergelijking
suggereert bijv. 't notariskantoor dat met de huiskamer in verbinding staat en de
notarisvrouw die even aan ‘Tante Jo’ deed denken. Maar 't moeilijkst blijkt (niet
onder 't lezen maar achteraf) voor mij 't uit elkaar houden van Andreas en Menno t.
Br. - Ik hoop dat dit praatje naar aanleiding van je boek niet verkeerd wordt opgevat:
ik heb over het boek eigenlijk niets dan lof: het is als altijd de taal en ook de
beheerschte compositie van sommige gedeelten waarvoor ik meer bewondering
koester, dan jij wellicht bij zoo'n verstokt prozaïsch redeneertype met sterk
geprononceerde ethische strevingen kunt veronderstellen. Een zoo uitgesproken
‘burgerlijkheid’ kan het, volgens jou natuurlijk, zelfs moeilijk tot dichterlijke
Carnavalsstemming laat staan tot ware dichterlijkheid d.w.z. tot Hampton Court
leegheid brengen. Inderdaad de Carnavals dichterlijkheid, zooals jij die bedoelt, is
mij niet vreemd, maar de ware positieve (!) dichterlijkheid van het niets blijft buiten
mijn bewustzijn d.i. buiten mijn leven en de Hampton-Court-leegte is dan ook voor
mij niet anders dan een ‘verbloemde’ gesublimeerde angst voor het leven, die ons
op de vlucht dreef uit de eenheidssynthese van het bestaan, waar niet alles
mozaiek-achtig uiteenligt maar waar 't verband als veeleenigheid gehandhaafd blijft,
zoodat de omgang met Eline haar invloed op Van Haeftens wijsgeerigheid zal moeten
doen gevoelen en omgekeerd. Inderdaad (en dit is o.a. zeer goed in je boek
gedemonstreerd) zijn zulke types als Van Haeften en zijn praatjes voorbeschikt om
het ‘bij de meiden’ te zoeken en te vinden: soort zoekt soort: Synthese! Maar wat
die synthese ook meebrengt? Dat de misdaad der vaderen gestraft wordt aan de
kinderen van het derde en vierde geslacht en dat de verkeerdheden der kinderen niet
in een apart hokje van hun leven geïsoleerd blijven maar de Ganzheit d.w.z. de
eenheid van dat leven kunnen verzuren als de bekende zuurdesem waarvan je in je
‘domineestijd’ wel eens gehoord hebt. Niet point - counterpoint, maar polaire
samenhang is het leven in al zijn deelen, en de bewustheid van deze polariteit is het
die in ons den levensangst wekt: het besef dat al onze daden elk afzonderlijk
samenhangen met het geheel onzer daden en dat de komende daden weer afhangen
van en samenhangen met de tegenwoordige kan tot een obsessie worden waarmee
we geen raad weten. De geforceerde Lebensspaltung schijnt mij hier niet de meest
aanbevelenswaardigen ‘uitvlucht’.
Adieu
H.
Oom Nico
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N.B. Voor het gewenschte debiet lijkt mij de roman niet boeiend genoeg, niet populair
genoeg geschreven en bovendien vooral voor den beginner, d.w.z. voor wie er nog
niet in is, voor wie nog vreemd staat tegenover de visie en 't aanvoelen der feiten bij
den schrijver van 't boek, in de eerste hoofdstukken te gerekt.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

N.P. van Regteren Altena
aan
Menno ter Braak
Lochem, 28 augustus 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

Lochem, 28 Aug. '35
Amice,
Eindelijk heb ik gelegenheid gevonden je ‘Tweede Gezicht’ te lezen; voor de
toezending ervan dank ik je zeer, want uit dit boek heb ik nog meer dan uit de vorige
het beeld van de schrijver in mijn verbeelding kunnen reconstrueeren, om het daarna
te vergelijken met de indrukken omtrent zijn persoon die zich zoo langzamerhand
na dikwijls onderbroken maar toch langjarig contact in mij hebben vastgelegd. Het
ging hier vooral, zooals je wel begrijpt, om wat je met een m.i. gelukkige term noemt:
het tweede gezicht - om Menno ‘in de schaduw’. En dan kan ik al direct constateeren,
dat mijn tweede gezicht omtrent jou persoon door de lectuur van dit boek maar weinig
veranderd is en zich zelfs nog heeft versterkt. Dat voorspelt dan weinig goeds, zul
je denken, want mijn opinie over je schaduwgestalte is je uit vroegere brieven wel
bekend. Juist daarom waardeer ik te meer de ‘hartelijke gevoelens’, die in de
eigenhandig geschreven schenkingsacte worden beleden, en 't doet mij genoegen je
te kunnen meedeelen dat als ik zelf in de gelukkige omstandigheden was een ‘boek’,
door mij zelf gefabriceerd, aan jou cadeau te kunnen doen, dat ik dan ook van mijn
kant een gelijkluidende betuiging in het jou geschonken exemplaar zou kunnen
plaatsen zonder aan de eerlijkheid te kort te doen. Je denkt natuurlijk alweer: als 't
zoo fluweelig begint zal 't wel rauw (‘raauw’) eindigen; maar dat kon wel eens
meevallen, ik weet het zelf nog niet eens.
Er zijn in je boek natuurlijk heel wat kritieken of gedeelten ervan, die ik met
genoegen las omdat ze overeenstemden met mijn eigen inzicht en gevoel. Soms was
ik zelfs geneigd een groote gelijkenis te ontdekken tusschen jou reacties op de dingen
en de mijne, iets waarop ik vroeger nooit acht heb geslagen. Maar die gelijkenis
betrof dan altijd ‘het tweede gezicht’, niet het eerste. Want op het eerste gezicht, je
weet het wel, kon ik Menno ter Braak niet luchten of zien. En daartegen heb ik dan
ook telkens weer gefulmineerd. Maar je boek richtte als vanzelf mijn aandacht op
de schaduw-mensch, die ik achter de arrogante poseur van 't eerste gezicht meende
te ontdekken. En niets in je boek heeft me zoozeer dien schaduwdubbelganger onthuld
als je uitlatingen over Van Deijssel. In zekeren zin was er iets in je wat op hem leek,
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maar dan voelde ik toch ook weer, dat juist datgene, waarin je op hem uiterlijk scheen
te lijken, in jou niet echt was. Aan 't einde van je boek (blz.241) help jij me dan zelf
uit de onzekerheid. ‘Wat ik van hem (nl. van Deijssel) heb overgenomen, is zijn
aanmatiging, zijn onbeschaamdheid en zijn subjectiviteit.’ Hier staat het dus zwart
op wit dat je die dingen hebt overgenomen, dat ze niet uit je zelf zijn. - Ik herinner
me nog goed, dat ik Van Deijssel's opstellen in mijn jonge jaren lezende zéér
verlangend was zijn portret te zien. Wat voor een kerel zou er passen bij dezen
laatdunkenden en verwaanden auteur? En toen kwam dat bekende portret van Jan
Veth in Woord en Beeld: een geweldige kop, imponeerend door zelfbewustheid, een
‘vent’ om bang voor te worden. Ik heb wel gezorgd dat portret in mijn bezit te krijgen,
het was zoo volkomen in overeenstemming met het forsch-Napoleontisch geluid,
dat uit zijn proza opklonk. Toen wist ik ook dat de aanmatigende toon van dit
heerschap ‘echt’ was. Maar tegelijkertijd ook was mijn sympathie voor hem zéér
bekoeld. Ik vond hem ten slotte een bruut met een groote bek, en die, nou ja, de gave
van stileeren had. Maar die stijl werd in zijn eentonigheid al gauw vervelend en
ofschoon ik de eerste bundels van Van Deijssel telkens weer op mijn verjaardag en
St Nicolaas als cadeau had gevraagd op mijn verlanglijstje, heb ik de latere bundels
niet meer in mijn bezit trachten te krijgen en liet ze ook vrijwel ongelezen. De man
was voor mij van binnen (in de schaduw) precies wat hij van buiten was: een
geweldige praatjesmaker met een per slot van rekening wel groote maar tegelijk ook
leege bek. - Der Mouw heeft in de Groene Amsterdammer eens een feuilleton tegen
hem geschreven, een soort open brief, waarin hij hem verweet zijn ondeskundigheid
ten opzichte van vele zaken waarover hij een groot woord voerde o.a. over de
philosophie. Onder dat zeer gedocumenteerde stuk van Dermouw stonden een viertal
regels van Van Deijssel, waarin deze antwoordde dat hij inderdaad wel eens over de
philosophie geschreven had, maar dat ieder wist dat dit niet zijn eigenlijk terrein was
en dat hij geen behoefte gevoelde zich in dezen tegenover Der Mouw te
verantwoorden; al kon hij niet beloven dat hij ondanks Der Mouw morgen of
overmorgen niet weer critiseerend over de philosophie zou schrijven, wanneer dat
toevalligerwijs in zijn kraam te pas zou komen. Cela suffit! Wat een... vent!! Toen
ik je afbeelding vóór in je boek bekeek was mijn oordeel dat dit plaatje wel een of
andere mensch kon voorstellen maar zeker niet Menno ter Braak. En nu weet ik na
de lectuur van je boek zéér stellig, dat de graveur getracht heeft (bewust of onbewust
dat zou ik wel eens willen weten) je portret in overeenstemming te brengen met het
hoerra- en dood-en-verderf-type dat uit je essays tot den lezer spreekt. Alles in dat
gezicht is forsch en krachtig gelijnd en geschaduwd. De mond dat gaat nog, die zou
ook in een meer gemoedelijk gezicht op zijn plaats zijn, al tracht een nauw merkbare
golving in de bovenlip ons smalende tendens te suggereeren; maar de koude, sterke,
stalen blik achter de rechte brilleglazen moet het Machiavelli type verbeelden en dan
het belachelijk aangedikte spiercomplex dat de gelaatsuitdrukking omlijst en
beheerscht! Ik heb me slap gelachen om deze onbedoelde caricatuur van den poseur
ter Braak. Neen, al zal het je misschien spijten, je bent nog lang geen Van Deijssel,
en ik zou je voorloopig raden uit diens persoonlijke nabijheid te blijven zoolang
seniele aftakeling hem nog niet heeft verzwakt, want dan ga je er aan. Tegen zijn
kerngezonde, ongecompliceerde forsche bruutheid leg je het af. Blijf dus voorloopig,
als je er lust in hebt, hem attaqueeren uit de verte in een essay of zoo iets en waag
je liever niet op zijn feest om hem te complimenteeren en je fijnste, scherpzinnigste
meest welgeslaagde en gemotiveerde spot zou zijn oor niet eens bereiken, want...
naar zoo'n foetus luistert een man als Van Deijssel natuurlijk niet. Ik vermoed dat je
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je zou voelen als een novitius bij den heer Student. Coster moet er zoo ook eens
bekaaid zijn afgekomen en of jij bij een persoonlijke ontmoeting van man tegen man
sterker zoudt blijken? Misschien heb je door je aanvankelijk literair succes wat meer
durf gekregen, maar om een Van Deijssel (als hij tenminste nog in zijn volle kracht
is) te staan, daar is wat meer voor noodig. Wat mij betreft ik walg van dien kèrel, al
voel ik toch ook tegelijkertijd groote waardeering en zelfs eerbied voor deze reëele
brute kracht. De ‘schaduw’ van Van Deijssel heeft niets nieuws gebracht voor wie
hem alleen nog maar uit zijn geschreven werken op het eerste gezicht kenden: Van
voren en van achteren, van binnen en van buiten vertoont hij altijd weer diezelfde
groote, leege bek, die zelfs in zijn ‘ik houd van het proza’ zich niet verloochent. Ik
was blij te lezen dat jij ook van die ‘proza-houderij’ al lang genoeg hebt,
waarschijnlijk omdat je met mij bent gaan beseffen dat dit veel geprezen
‘proza-gedicht’ uit de mond van dezen auteur slechts rhetoriek kan zijn. En uit
ervaring (dit is niet als hatelijkheid bedoeld) zal je ook weten dat het niet zoo heel
moeilijk is dergelijke rhetoriek te produceeren. Trouwens in tegenstelling met V.
Deijssel een enkele maal laat jij ook wel eens als per ongeluk een meer liefelijk
rhetorisch bloempje vallen tusschen je afbraak-onvriendelijkheden, of is 't niet
rhetorisch? is het dan misschien bij jou een onwillekeurige misschien toevallige en
ongewilde uitlating van je minder barsche dubbelganger in de schaduw? Soms geloof
ik dit laatste. Het tweede gezicht dat zich in omgang en bij de lectuur aan mij
openbaart is een Menno, die in vele opzichten op mij zelf gelijkt. Een bang, bedeesd
menschenkind, met weinig zelfgevoel, zichzelf hatend om zijn gebrek aan durf maar
hakend naar datgene wat het mist: levensdurf en levensmacht (je zult mij deze analyse
niet kwalijk nemen, ze geldt minstens zoo sterk voor mijzelf als vooor jou; in dit
opzicht gelijken wij als twee druppels water op elkaar). Zoo is Menno van binnen;
en nu komt naar buiten de overcompensatie: Menno we hebben beiden een groote
‘bek’. Jij uit die met je pen en ik met mijn mond; en nu merken we dat al die
menschen, die we vroeger zoozeer vreesden, lang niet zoo gevaarlijk zijn als ze
schenen ja meer nog ze blijken bang voor onze bek. En dan gebeurt wat psychologisch
zeer verklaarbaar is: wij zelf worden dapper, moedig zelfs overmoedig. We voelen
dat onze minderwaardigheid en ons minderwaardigheidsgevoel ook leeft in die
anderen en nu gaan we onze eigen minderwaardigheid, die ons ons gansche leven
zoo geplaagd heeft, wreken op de minderwaardigheden bij anderen. En - nu komt
ons verschil - jij gaat in dat woeden en schelden tegen anderen zoo geheel op, dat je
het ‘Tat Twam Asi’, dat je als zeer bewuste levensphilosophie in Der Mouw zoozeer
bewonderd hebt, absoluut vergeten bent. Daarmede heb je je dubbelganger in de
schaduw de bons gegeven en leeft nu (hoe lang nog) uitsluitend in je naar buiten
gekeerde onechte of juister onvolledige, halfslachtige overcompensatie-gestalte. In deze periode van half-bestaan ben je mij, zooals je weet niet sympathiek: het
rhetorische van je groote, dikke woorden schettert door de bladen van je boek heen
als een oorverscheurende fanfare die haar valschheid en onwaarachtigheid voor mij
niet kan verbergen. Ik vermoed dat je je van deze onzuivere levenshouding niet
bewust bent, beschouw dus deze brief als een (waarschijnlijk onvruchtbare) poging
je af te houden van de geestelijke krachtpatserij, die in Van Deijssel misschien nog
te verdragen is omdat ze de zuivere uiting van zijn grove persoon is, maar voor jou
acht ik deze rol ongeschikt, je mist er de innerlijke kracht voor of juister gezegd ik
acht jou voor zoo iets te goed: je bent van nature geen bruut, al tracht je ook nog zoo
Van Deijssel te imiteeren. - Ik moet eindigen tot mijn spijt, want ik had eigenlijk
willen schrijven over de scherpzinnigheid van Ter Braak tegenover de intelligentie
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van Anthonie Donker. Misschien zegt je de titel van deze ongeschreven essay wel
iets.
Adieu met veel groeten en ‘hartelijke gevoelens’ ook voor je vrouw
H.
Oom Nico
Ook Tante Cato laat je groeten.
Uit deze brief blijkt eigenlijk te weinig, dat ik je boek met groote aandacht en
belangstelling las. Het exemplaar, dat je me schonk, prijkt op vele bladen met
bijgeschreven bijvoegsels en opmerkingen, en toen ik mij neerzette om te schrijven
zat ik even voor een embarras de choix uit het vele dat ik zou kunnen schrijven van
het slot stukje: de nieuwe Mensch heb ik als geestigheid maar ook om andere
qualiteiten zéér genoten. Gisteren hoorde ik bij de woodbrookers Dr v. Senden spreken
over de nieuwe mensch: zwaar-philosophisch en vooral niet geestig, maar hoogst
oorspronkelijk. Oorspronkelijkheid is toch maar je ware, en die heb ik in je boek niet
gemist, ondanks de aanwezigheid ook van het tegendeel. Dat wilde ik toch nog even
zeggen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P. van Renssen
P. van Renssen
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 24 maart 1927
aant.
aant.

Rotterdam, 24 Maart 1927
Ged. Slaak - 138
Geachte Heer Ter Braak,
Dezer dagen las ik in no. 10/11/12 van ‘De Vrije Bladen’ Uw bespreking van
Margot Vos' ‘Vlammende Verten’. Ik heb dit stukje proza zo goed gevonden, zo
levend, en met zoveel achtergrond van inzicht en on-litéraire levenservaring, dat ik
gedrongen werd U dit even te zeggen. Ik las ook van U proza in Erts 1926, een studie
over Dèr Mouw, en Uw artikel in De Stem van Maart. Bevredigen doet dit laatste
art. me niet, vooralsnog, denkelik omdat ik zeer theocentrisch van aard ben en
daardoor, in Uw consequenties ‘het raam, dat een weg vrij laat naar de sterren’, mis.
Ik druk me met opzet niet bepaalder uit, om het gevaar van misverstand zo ver
mogelijk te ontwijken, daar deze dingen zeker niet zo maar ‘te bespreken’ zijn. Eén
ding begrijp ik niet. Nl. hoe het mogelik is, dat iemand als U zich in De Vrije Bladen
- sfeer kan bewegen. U is in wezen, geloof ik, toch te eenvoudig en te on-literair, om
U daar thuis te kunnen voelen. Me dunkt, U moet er toevallig in verzeild zijn, evenals
De Vries. - Het ongezonde gedoe van Marsman (van Houwink heb ik nog niet één
regel poëzie gelezen) lijkt me op het dwingen van een jongmens, die denkt dat, als
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hij zeker meisje maar lang genoeg met zijn genegenheid lastig valt, ze op 't laatst
toch wel voor hem zal gaan voelen. Zo, m.i., staat M. tegenover de poëzie, die er,
waarachtig, nog niet eens is. Natuurlik gaat hij, in zijn chronies modernisme, het
goede dat er wel is voorbij. Hij moest eens 2 dingen begrijpen. 1e dat een bootwerker
kosmies van even grote (kleine) waarde is als een dichter, en 2e dat het leven - als
de wind - gaat ‘weswaarts het wil’ en zich niet door een zeker wezen, M. geheten,
laat dwingen. Enfin. - Ik denk over de uitgave van een derde bundel verzen (mijn
twee eerste zult U wel niet kennen). Als daarvan komt hoop ik U een ex. te zenden,
daar ik naar Uw oordeel benieuwd ben. Zoveel als in mijn vermogen is hoop ik Uw
werk te blijven volgen.
Met beleefde groet,
Hoogachtend
Uw dw. P. van Renssen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

P. van Renssen
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Rotterdam, 22 april 1927
aant.
aant.

22/4-'27. R'dam
Geachte Heer Ter Braak,
Door verschillende oorzaken werd de beantwoording van Uw vriendelik schrijven,
waarvoor ik U zeer dankzeg, door mij tot nu toe uitgesteld. Daar ik niet weet hoe
kort of lang het nog duren kan eer mijn ‘Chaos’ uitkomt, zou ik U wel de copie ervan
ter lezing willen zenden, doch, hoe beperkt de inhoud is, ik weet niet of U dezer
dagen tijd en gelegenheid hebt er kennis van te nemen. Mocht dit zo zijn, dan hoor
ik het misschien wel van U? Zodra de copie, die ik uitleende, weer in mijn bezit is,
en dat zal over ± 14 dagen zijn, kan ik ze u in dat geval toezenden. - Daar U met
sommige V.B.-medewerkers persoonlik bekend zijt, staat U tegenover hun werk uit
der aard niet zo objektief als een vreemde zoals ik, en is U eer geneigd iets van hen
door de vingers te zien. Ik heb dit verschijnsel meermalen bij mijzelf ervaren. Dat
Marsman een dichter is staat ook voor mij vast, daarom vind ik het juist jammer dat
hij zulke gekke sprongen doet en zijn visie vernauwt en verprauwt door in de mist
der literatuur te gaan staan, in plaats, als een gewoon mens (de dichter moet doodgaan,
eer de mens leeft), de heldere, alledaagse atmosfeer te kiezen, waarin wij onszelf
wèl veel minder groot en belangwekkend zien, maar waarin wij ten slotte toch alleen
maar oprecht leven kunnen. De V.B. doen mij aan als een groepje over 't paard getilde
jongelui, waartussen enkele (2 of 3) talent hebben en zich ook wel van hun omgeving
zullen losworstelen. Een ‘economisch feit’ houdt wel epigonen en beginnertjes, maar
op den duur geen mensen, persoonlikheden bij elkaar. En is dat hier niet (De Vries
en U zonder ik uit) het verlangen, aan den weg te timmeren en zich in het ondanks
alles nog romanties geziene wereldje der literatuur een plaats te veroveren? Alleen
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die ondanks zichzelf, en ondanks de rauwheid van het leven, dichter en wijsgeer zijn,
verdienen deze naam. Eén troost: de strebertjes blijven vanzelf wel achter en wilde
haren vallen uit. Maar zolang de literatuur naar zichzelf blijft zien en zichzelf
adoreren, gaat het leven haar voorbij. Dit principe moest eens aan de bedoelde
V.B.-mensen gepropageerd worden. Vr. gr. en oprechte hoogachting
Uw P. van Renssen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Q.A. de
Ridder
Q.A de Ridder
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 4 april 1940
aant.
aant.
aant.

4 April 1940
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Uw verbazing en lichtelijk geërgerd zijn begrijp ik niet zoo best, U schrijft in Uw
briefje, dat ik een kleinigheid vergeet, n.l. de voorlezing door U van Uw complete
artikeltje. Uwerzijds vergeet U dan weer, hoe na het afdrukken van dit stukje in Uw
courant des avonds mijnerzijds een telefonade gevolgd is, waarin ik mijn verbazing
uitsprak over het feit, dat ik een zinnetje, en wel het laatste en nog wel een zeer
belangrijk zinnetje, niet had gehoord bij de voorlezing. U wijt dit aan mijn ooren; ik
weet het toen aan de accoustiek op Het Vaderland, die blijkbaar niet al te best was
- in elk geval U en ik hebben ons blijkbaar over elkaar verbaasd. Daar ik U altijd heb
beschouwd als iemand die staat voor wat hij schrijft en dus evenzeer voor wat hij
zègt, neem ik natuurlijk aan, dat aan een van beide inconvenienten hetzij het Uwe,
hetzij het mijne, de teleurstelling voor mij te wijten is.
Deze telefonade van denzelfden avond waarop ik Uw stukje las, vergat U dus in
Uw briefje van gisteren. U vergeet trouwens nog meer: op 13 Maart kwam ik in een
schrijven aan U op de zaak terug en deelde ik U mede, dat de inhoud van mijn brief
van 6 Maart onveranderd bleef. Wat dan meebracht, zooals ik U duidelijk maakte,
dat ik in den zin van dat eerste schrijven binnenkort op de zaak terugkomen zou.
Op dit briefje van mij ontving ik Uwerzijds taal noch teeken; ik voor mij hield mij
ervan overtuigd, dat U na dit briefje wel zoudt begrijpen, dat ik op de zaak nog weer
terugkomen zou.
Toen kwam er bij mij een bericht in over een Critiek-commissie van Christelijke
Letterkundige kringen enz., aan welke de kwestie van het plagiaat in ‘De Standaard’
zou worden voorgelegd. Dit bericht gaf ik zooals ik het ontving; gaarne had ik toen
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mijn meening over dit plagiaat er onder geplaatst. Maar dit kon ik nu niet doen, nu
U deze meening, een afkeuring dan, als voorwaarde voor volledig eerherstel had
genoemd. Ik hoopte nog altijd, dat U dit eerherstel zoudt geven als eenvoudige eisch
van eerlijkheid. Het zou U niet ontsierd hebben, naar mijn meening. Maar wel achtte
ik mij verplicht tegenover mijn lezers er iets van te laten merken waarom ik dit niet
kon doen en daarom schreef ik toen in een onderschrift bij het bericht, dat ik in een
artikel aan U, die ons had geaffronteerd, nog wel op de zaak zou terugkomen.
Als U zich nu zoo verbaasd toont over mijn stukje, dan moet ik toch zeggen, dat
dit mij weer verbaast. Ik mòest er wel op terugkomen, zij het niet om U, dan toch
om mijn lezers. Die rekenden immers nu op een nader artikel van mij aan Uw adres.
De reden daarvoor kan ik vervallen achten nu U het eerherstel, zij het nog altijd met
een zuur bijsmaakje, verleent naar aanleiding van de uitspraak dier Commissie. Wel
heb ik in mijn eerste brief reeds te kennen gegeven, dat niet iedere vorm mij welkom
zou zijn en wellicht dan ook niet door mij zou worden aanvaard, maar ik zelf voel
hoegenaamd geen lust om de zaak op de spits te drijven en dus gaf ik order het reeds
gezette artikel dat er op den Zaterdag uitgebleven was niet meer op te nemen. Ik ben
daar nu maar blij over, want als U zich nù reeds geërgerd toont over deze zeer
beknopte aanduiding van een particuliere historie, hoe boos zoudt U dan geweest
zijn over dit artikel zelf. U schijnt het maar niet te kunnen begrijpen, hoe grievend
Uw houding is geweest t.a.v. mij, juist omdat ik mij in een ‘particuliere historie’ dan,
hetzij zoo, als een sportief collega jegens U gedragen heb en dus mocht verwachten,
dat deze ervaring met mij U er toe zou hebben gebracht ruiterlijk en onomwonden
datgene terug te nemen wat men niet zeggen mag van iemand, die vooralsnog geen
reden gegeven heeft hem te vereenzelvigen met een man, die men op oneerlijkheid
betrapt. Begrijpt U dan niet hoe intens grievend dit is? Is U dan uitsluitend intellect?
En geeft dit intellect U dan alleen maar dèzen gedachtengang in: die collega van ‘De
Nederlander’ die ik mooi heb kunnen gebruiken om mij uit de knoei te helpen omdat
hij blijkbaar wel een goedmoedige vent is en ook wel bereid tot hulpvaardigheid
zelfs tegenover tegenstanders, laat ik nù deelen in mijn afkeer van al die christelijke
courantenlui. Ik deel hem, ofschoon ik geen reden heb hem te wantrouwen,
integendeel erkennen moet dat hij mij netjes behandeld heeft, toch maar bij de
letterdieven in.
Dat had U moeten goedmaken. U deedt het nu, eindelijk, ook wel, maar niet op
de eenige aannemelijke, dat is de grootmoedige en royale manier; (maar als een
bagatel zie mijn eerste brief) en niet eens voor wat mij persoonlijk betreft. Als U
zich dus geërgerd hebt over mijn stukje, dan zult U nù begrijpen, hoe ik het gedaan
heb om heel Uw houding: ik vind die houding onsportief niet alleen, maar ook
heelemaal niet correct.
Hoogmoedig was die houding ook, maar dat is een kwestie van karakteraanleg,
welke wellicht zijn goede zijde heeft voor Uw werk, daar dit zijn superieure
kwaliteiten m.i. voor een groot deel daaraan dankt. Het was juist in dien hoogmoed,
dat mijn artikel U getroffen zou hebben en dat is dan ook vermoedelijk de eenige
reden om juist dit te ontgaan, dat U zich nog zooveel moeite gegeven hebt met mij
tot een zeker accoord te komen. Maar U kunt gerust zijn: het artikel houd ik in en
de histoire contemporaine van N.R.C. en Vaderland - hoe verlokkelijk zouden enkele
episoden daaruit toeschijnen aan een talent, grooter dan het mijne - blijft achterwege.
Excuseer U echter aan het goedige huisdier, dat het even zijn nagels liet zien en zijn
staart opzette, die tevens de Uw ergernis opwekkende staart van mijn stukje van j.l.
Dinsdag was.
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Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
Q.A. de Ridder
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Rombout van
Riemsdijk
Menno ter Braak
aan
Rombout van Riemsdijk
6 februari 1935
aant.
aant.

6 Febr. 1935
Weled.Gestr. Heer
Aan uw verzoek om informatie betreffende het litteraire cabaret ‘Die Pfeffermühle’
wil ik met zeer veel genoegen voldoen.
In de eerste plaats zijn m.i. de artistieke prestaties van dit ensemble van zeer hoog
gehalte; een appreciatie, die ik heb neergelegd in mijn recensie in ‘Het Vaderland’
van 2 juni 1934. Niet alleen, dat iedere vulgaire propaganda door de leden van het
gezelschap zorgvuldig worden vermeden; maar men mag ook niet aarzelen te
verklaren, dat in Nederland een dergelijk peil van ‘kleinkunst’ nog niet is bereikt.
Reeds daarom is het voor het Nederlandsche kunstleven van belang, dat ‘Die
Pfeffermühle’ hier ongehinderd kan optreden.
In de tweede plaats wil ik op Uw vraag naar de politieke gezindheid van de leden
van het ensemble gaarne de verzekering geven, dat van relaties met het communisme
geen sprake kan zijn. Natuurlijk kan ik geen verantwoordelijkheid op mij nemen
voor alle leden afzonderlijk, maar dat doet m.i. ook geenszins ter zake; het gaat hier
om de mentaliteit, die het programma van ‘Die Pfeffermühle’ bepaalt, en deze
mentaliteit is positief niet-communistisch. Ik wil hier nog aan toevoegen, dat ik de
leidster van het gezelschap, mevr. Erika Mann, verleden jaar heb geïnterviewd en
ook naderhand nog eenige malen gesproken over quaesties van cultureelen en
politieken aard, en dat zij zich, blijkens deze gesprekken, door zuiver artistieke
overwegingen laat leiden bij de samenstelling van haar programa.
In de derde plaats wil ik U op Uw desbetreffende vraag gaarne verklaren, dat ik
het anti-hitleriaansche standpunt van ‘Die Pfeffermühle’ in geen enkel opzicht
beleedigend acht voor de huidige Duitsche regeering, aangezien het hier niet gaat
om de bestrijding van een regime, maar van een levensbeschouwing en de verdediging
van een eigen standpunt. Voor zoover mij bekend, is het in Nederland geen gewoonte
om aan een dergelijke verkondiging van argumenten iets in den weg te leggen,
wanneer die verkondiging, gelijk bij ‘Die Pfeffermühle’ het geval is, aan hooge
artistieke eischen voldoet en met aansporing tot staatsgevaarlijke politieke actie niets
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gemeen heeft. De lovende beschouwingen, die het vorige jaar tijdens de tournee van
‘Die Pfeffermühle’ door Nederland in de pers zijn verschenen, zelfs in bladen, wier
politieke gezindheid geacht kan worden af te wijken van die van het betreffende
gezelschap, mogen daarbij voor zichzelf spreken.
Op grond van een en ander meen ik dan ook te mogen aannemen, dat er geen enkel
bezwaar kan bestaan tegen de toelating van het gezelschap in ons land. Mocht ik mij
daarin vergissen, dan zou mij dat ten zeerste verwonderen. Desgewenscht ben ik
zeker bereid deze schriftelijke verklaring mondeling nader toe te lichten.
Met de meeste hoogachting
red. Kunst en Letteren ‘Het Vaderland’
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Rombout van Riemsdijk
27 september 1935
aant.

27 Sept. 35
Zeer geachte Heer van Riemsdijk
Hoewel ik na ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen het ‘incident’ inzake
het Vl. Volkstoneel als gesloten beschouw, [onleesbare passage] achter mijn rug om
had verwacht. Ik zou daarom eens voor altijd schriftelijk willen vastleggen, dat ik
belangstelling toon voor de dingen, die U onderneemt, omdat zij mij de moeite van
de belangstelling waard schijnen. Kirsanova-Schwezof, de Salzburger Marionetten,
de Pfeffermühle kunnen U onmogelijk aanleiding geven om te zeggen, dat ik U
medewerking voor de publiciteit heb geweigerd. Als U daaruit echter de conclusie
trekt, dat de critiek in het ochtendblad perse gunstig zal uitvallen, vergist U zich, ik
behoud mij, bij alle belangstelling, mijn critische vrijheid in alle opzichten voor.
Het voorbeeld van het Vl. Volkstooneel is duidelijk. Ik meen, dat het streven op
zichzelf, om hier het tooneel, dat in het Zuiden een zekere beteekenis heeft voor het
cultuurleven, steun verdient; op die gronden heb ik een groot interview met Staf
Bruggen in Het Vad. gepubliceerd. Dat mij de prestaties van het gezelschap in eenige
opzichten zijn tegengevallen (mijn critiek was niet eens positief ongunstig!), is een
zaak, die mij voor Uw belangen spijt, maar die ik niet onder stoelen of banken wil
steken. Ik had gedacht, dat U dit zonder meer duidelijk zou zijn; en ook nu nog
veronderstel ik, dat U niet de gelijke bent van filmscharrelaars en aanverwante mij
bekende grootheden, die aan het feit van een aan een criticus aangeboden kopje koffie
meenen op een vleiend oordeel over hun productie te kunnen rekenen. Omgang met
impresario's vermijd ik zooveel mogelijk, juist omdat ik niet naïef ben en mijn
onafhankelijkheid boven alles stel; dat ik omgang met U niet heb vermeden, kan U
bewijzen, dat ik van U ook geen impresario-rancune verwachtte.
Een en ander niet om ‘na te kaarten’, maar om der wille van een volstrekte
duidelijkheid. U kunt, zoodra u belangrijke dingen brengt, even als vroeger op mijn
steun rekenen.
m.v.gr. en hoogachting,
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Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Rombout van Riemsdijk
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 1 oktober 1935
aant.

Den Haag, 1 October 1935.
Zeer geachte Heer ter Braak,
In aansluiting op Uw schrijven van 27 Sept., diene het volgende:
Uw brief is van A tot Z volkomen juist. Ik ben het er in IEDER OPZICHT
VOLKOMEN mee eens.
Dit is de eenige en juiste verhouding der dingen. Aldus was, is en blijft ook steeds
mijn opinie.
Dat ik er vanaf week was een groote fout, die mij, zooals gezegd zeer spijt en
waarvoor bij dezen mijn excuses.
Waarom ik het deed; helaas ben ik een mensch van stemmingen (wat zeer gevaarlijk
is voor een zakenman). Ik zelve was WEL zeer onder den indruk van de voorstelling,
in eerlijk en oprechten zin. Mijn risico was zeer groot. Diligentia-publiek luistert nu
eenmaal sterk naar het Vaderland. M.t.B is ‘massgebend’! De critiek stelde mij op
misplaatst overdreven wijze teleur. Ik wilde de opinie van den Heer de Lang hooren
over de voorstelling en noodigde hem uit. Toen schoot het door mijn brein, dat
rommelvoorstellingen als ‘Hoe gaas es’, en Hollandais-programma's steeds een
prachtige pers krijgen in het Vaderland. Ik wilde daartegen protesteeren en schreef
het ‘P.S.’ Op dat moment vergat ik totaal dat deze handelwijze onaangename gevolgen
zou kunnen hebben tegenover U. Ik moest op reis. Te laat zag ik mijn onhandigheid
in.
Ik zal ook den Heer de Lang opheldering geven. U schrijft, dat Uw critiek niet
positief ongunstig was. Bij een tweede lezing was ik reeds tot deze conclusie gekomen.
(Daar ik vernomen heb, dat de voorstelling U absoluut niet was bevallen, mag ik dan
ook Uw critiek, zooals die hier gesteld werd, slechts apprecieeren.)
Met dank voor Uwe toezegging voor verdere steun en belangstelling,
Met vr. gr.
R.v. Riemsdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Leo
Rikmenspoel
Leo Rikmenspoel
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Hilversum, 19 april 1935
aant.

Hilversum 19 April 1935
WelEdZeergelHeer,
Indien de hierbij ingesloten gedichten in ‘Forum’ plaatsing zouden kunnen krijgen,
zou mij dat aangenaam zijn. Met dat doel zend ik ze U.
In afwachting verblijf ik
met hoogachting
Leo Rikmenspoel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Herman Johan
Robbers
Menno ter Braak
aan
Herman Robbers (Schoorl)
Den Haag, 27 maart 1934
aant.
aant.

27 Maart 1934.
Weledelgeboren Heer,
Ingesloten doe ik U toekomen een schrijven van de firma Elsevier. Ik zou het zeer
op prijs stellen, van U te vernemen of U zich met den inhoud daarvan kunt vereenigen.
In afwachting van Uw antwoord,
Hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Herman Robbers
Den Haag, 3 april 1934
aant.

3 April '34
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Zeer geachte Heer Robbers
Door dezen mijn vriendelijken dank voor Uw antwoord. U zult echter wel niet in
de meening verkeeren, dat U mij van mijn ongelijk overtuigd hebt. Wat de fa. Elsevier
(en, gelijk mij nu blijkt, met uw sanctie) tegenover mij als recensent doet, is: het
weigeren van een recensie-exemplaar, omdat haar de inhoud van mijn besprekingen
niet welgevallig is. Niet, omdat ik Elsevier's Maandschrift verwaarloosde, of slechts
met een paar regels afdeed (wat een rechtvaardig motief zou zijn), maar omdat ik
niet precies dat vindt, wat de uitgever vindt, word ik in mijn taak, om een zoo levendig
mogelijk beeld van het tijdschriftenfront te geven, aldus bemoeilijkt in mijn
bewegingen. Natuurlijk heeft de uitgever daartoe het volste recht; zij heeft ook het
recht mij geen boeken meer te zenden, als zij meent, dat ik die ‘principieel en in het
algemeen’ wil verwerpen. Dit is alles volgens mij beïnvloeding van de pers en niet
anders; of het om boeken of tijdschriften gaat is niet essentieel. Het spijt mij te meer,
omdat ik in ‘Elsevier’ vaak veel belangrijks vond, zij het dan niet speciaal aan den
litterairen kant.
Overigens leg ik mij dadelijk neer bij zulke gestes, die mij, ik moet het bekennen,
toch meer hinderen dan ik zelf zou willen, zoodra zij door iemand als U, wiens
integriteit ik geen moment verdenk, met ‘argumenten’ worden ‘verdedigd’. Ik had
een heimelijke hoop, dat u hier in zoudt grijpen en het commercieel begrijpelijke,
maar ideeël eenvoudig belachelijke gebaar van den uitgever zoudt herstellen. Daarin
heb ik mij blijkbaar vergist en ik zal dus voortaan maar naar de Kon. Bibliotheek
gaan. Zooveel interesseert mij uw tijdschrift werkelijk nog wel.
Hoogachtend
Menno ter Braak
Misschien interesseert het u te weten, dat de voorganger van Elsevier in dezen was
Willem Kloos, die mijn voorganger Borel weigerde voortaan de N. Gids te zenden,
omdat gezegde Borel het gewaagd had de ‘Binnengedachten’ te ridiculiseeren. Ik
had van U niet verwacht, dat u in dezen de N. Gids-traditie zoudt willen voortzetten.
TB
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Herman Robbers
Den Haag, 7 april 1934
aant.
aant.

den Haag, 7 april '34
Zeer geachte heer Robbers
Vriendelijk dank voor Uw schrijven. Mijn intelligentie zal inderdaad op sommige
punten wel niet meevallen, want, hoewel ik het geheel met U eens ben over het
verkeerde van het zenden van recensie-exemplaren, zijn mijn conclusies voor dit
geval juist daardoor precies tegengesteld aan de Uwe! U zegt: de uitgevers Nijgh &
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v. Ditmar zenden zelfs gebonden exemplaren ter bespreking. U hebt de juiste reactie
daarop m.i. gevonden; U hebt Uw onafhankelijkheid als criticus bewezen, door mijn
(gebonden) Dumay ongunstig te bespreken, zeer tot mijn genoegen, want de critiek
was de oprechte vertolking van Uw standpunt. Mij echter neemt u kwalijk, dat ik
tegenover ‘Elsevier’ hetzelfde doe! Ook ik bewijs mijn onafhankelijkheid van
dergelijke ‘zichtzendingen’ door mij ongunstig over Uw tijdschrift uit te laten... en
nu wordt mijn recensieex. ingetrokken! Ik kan de parallel nog wat verlengen; als U
b.v. in Uw critiek over ‘Dumay’ eens had gezegd, dat ter Braak nooit ofte nimmer
een behoorlijk werk schreef of zal schrijven, dan zou, volgens Uw redeneering,
daaruit volgen, dat Nijgh & v.D. het volste recht hadden U voortaan geen recensieex.
meer toe te zenden!
Als U het systeem van recensieex. wilt bestrijden, ben ik Uw man; maar het wil
er bij mij niet in, dat dit moet geschieden door de recensenten, die zich minder gunstig
uitlaten, vast afzonderlijk te dupeeren. (U zult toch wel van mij aannemen, dat ik
zelf niet iedere maand alle tijdschriften kan koopen.) Wat U dus met Uw index zou
bereiken, zou zijn (als U op dezen weg zoudt willen voortgaan): dat ‘Elsevier’
geleidelijk uit alle kolommen zou verdwijnen, waar men het wel eens ongunstig
beoordeeld heeft, en dat alleen de gunstiggezinden overblijven. Op die wijze is het
onttrekken van recensieex. dubbel en dwars beïnvloeding van de pers. - Waaruit U
overigens geconcludeerd hebt, dat ik alle jaargangen van Uw tijdschrift slecht heb
genoemd, ontgaat mij. Ik bedoelde met mijn ‘volkomen onzinnige qualificatie’
slechts, dat tegenwoordig de litteraire afdeeling volgens mijn meening zeer veel te
wenschen laat. De vroegere verdiensten ontken ik niet! Zelfs de tegenwoordige niet,
maar bij ongeluk betrof dat de beeldende kunst, die geen voldoende tegenwicht bleek
voor de litteratuur, helaas! Waarom heeft de heer Slagter mij nu eens niet een dubbel
ex. toebedacht? Maar ook deze algemeene qualificatie wilt U niet voor mijn rekening
laten, want U zette haar om in een soort boycot.
Het gaat hier echter niet alleen om mijn persoonlijke meening, maar ook om ‘Het
Vaderland’; en als redacteur van dit blad heb ik er geen bezwaar tegen een belofte
te doen, die mij als particulier zeer onaangenaam zou zijn. Ik wil U toezeggen, dat
ik elk nummer van ‘Elsevier’ op zijn eigen mérites zal oordeelen, als ik U er een
genoegen mee doe geen algemeene conclusies te trekken. Nadrukkelijk wil ik hier
aan toevoegen, dat ik deze concessie doe, omdat U daarvan de toezending van het
tijdschrift afhankelijk stelt.
Gaarne verneem ik dan van U, of de zaak hiermee geregeld is.
Als particulier, U houdt mij dat wel ten goede, heb ik toch heimelijk het gevoel,
dat U mij hierdoor eenigszins gedwongen hebt de meesterlijke poëzie van den heer
van [Deene] en het niet minder subtiele proza van Jacob Hiegentlich met een
genegener oog aan te zien dan ik van nature zou willen doen. Maar soit, er zijn
verschillen, die toch onoverbrugbaar zijn. U kunt er van opaan, dat ik mijn belofte
over het vermijden der algemeenheid zal handhaven, en ook verder ‘Elsevier’ met
dezelfde aandacht en uitvoerigheid zal bespreken, als waarmee ik dat vroeger placht
te doen.
m.v.gr. en hoogachting
uw Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Herman Robbers
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aan
Menno ter Braak
Schoorl, 19 april 1935
aant.
aant.
aant.
aant.

19/4 1935
Zeer geachte Heer ter Braak,
Men heeft mij het Vaderland met uw stuk over Ina B.B. gezonden. Omdat gij mij
nu als schrijver interesseert en omdat ik voor uw persoon (zooals ik die door uw
werk heen leerde kennen, want hóe zou die kennis anders zijn ontstaan?) altijd zekere
sympathie heb gekoesterd, wil ik nog éénmaal trachten u te overtuigen, dat ge u
eenigermate in mij vergist, en dat de definitie ‘gematigd realisme’, op mijn werk (en
dat van Ina B.B.) toegepast slechts zeer oppervlakkig is. (Ik zeg: trachten te
overtuigen; ik wéét natuurlijk dat men elkaar met woorden nóóit overtuigd; maar
misschien blijft er toch iets in u nawerken, dat op den duur, bij het ouder worden,
uw visie verandert).
Zooals gij erover schrijft kan het toch, dunkt me, alleen uw bedoeling zijn te
zeggen, dat zoowel Ina B.B. als ik, wanneer wij ons neerzetten om iets te schrijven,
van plan zijn het leven ‘gematigd realistisch’ te gaan beschrijven. Doch dat is niet
zoo, evenmin als dit uw eigen plan was toen gij ‘Hampton Court’ en ‘Doctor Dumay’
gingt schrijven. En laat ik nu niet meer over InaBB schrijven, maar alleen over mijzelf
(en, betrekkelijk, over u zelf!). Roel Houwink heeft eens geschreven, dat mijn
bedoeling is: ‘het leven te verheerlijken’ (tegenover Ina, die bedoelen zou] altijd
weer op zekere tekorten te wijzen). Ook dat is onjuist. Ik vind ‘het leven’ helemaal
niet iets om te ‘verheerlijken’! Wat ik altijd weér wil is: mijzelf (door de uiting) en
mijn medemenschen te troosten over de ellende van het leven (de bitterheid, de
ergernis, het machtelooze lijden onder smaad, verdrukking, wreedheid enz.enz!) door
mijzelf en de anderen op te voeren tot de erkenning der sublieme levensmomenten
(die een enkele maal tot uren groeien!). Wat gij ‘gematigd realisme’ noemt is niets
dan het middel om dit te kunnen geven - en het is toch werkelijk onjuist schrijvers
naar hun middelen en niet naar hun wezen te onderscheiden! Dan altijd nog veel
juister is: het te doen naar: optimisme en pessimisme. Doch ook dat geeft vaak
verwarringen. Ik ben een pessimist - doch die erkent dat het leven momenten brengt,
zoo heerlijk, dat zij waard zijn het geheele lastige leven er voor te doorstaan. Geloof
mij, ik heb lak aan ‘realisme’! Ik vertel van het leven zooals gijzelf, en zooals
Elsschot, Walschap, van Oudshoorn. Elsschot staat mij vrij na (vooral in Villa des
Roses en Tsjip), Walschap heb ik nog niet ‘door’ (en hij zichzelf misschien ook niet)
(het lijkt mij een halfheid, of lafheid, zoolang het katholicisme niet geheel loslaat;
hij staat er al [vrijwel buiten!], gijzelf hebt, dunkt mij, alleen nog een dosis valsche
schaamte weg te werken, en wat deemoed te veroveren ([4 woorden onleesbaar] trots
hoeft te zijn) om u meer en meer aan mijn zijde te scharen. (Hoevelen hebben ook
mij voor nuchter, ironisch, sarcastisch uitgekreten!). Oudshoorn lijkt mij een product
van Emants, in schijn een wanhopige, maar die intusschen juist de kleine
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genoeglijkheden van het leven bizonder apprecieert! Of er is veel pose in zijn werk,
óf dat werk is enkel ontstaan uit met kracht verdrongen complexen, die zich wreken.
Nog even iets anders! Gij zegt dat volgens mij ‘de jongeren InaB.B. stelselmatig
(dat woord raakt ge maar niet kwijt!) onderschatten! Maar dat heb ik niet beweerd.
Ik heb alléén gezegd, dat het niet te pas komt over iemand, zoo echt, zoo eerlijk, zoo
diep ernstig als InaBB met zekere minachting te schrijven. En ik heb gezegd dat
sommige jongeren dit toch doen. Gij zelf (houd mij ten goede!) gij hebt u gebeterd
in dit opzicht ( ik bedoel niets vaderlijks of op-de-schouder-klopperigs; ik wil ook
niet zeggen: gij zijt eenigszins veranderd, zonder meer). Midden in het leven
geworpen en gedwongen van al het verschijnende nota te nemen, zijt ge m.i. beter
onderscheid gaan maken tusschen echt en onecht, ernstig-doorleefd - of het andere!
Het gefabriceerde! Ik volg u met groote belangstelling. Gij begrijpt trouwens zelf
wel, dat zonder die belangstelling deze brief niet geschreven zou zijn. Gij hoeft niet
te antwoorden als ge daar geen lust in hebt.
Hoogachtend
Herman Robbers
Met veel genoegen las ik uw stuk over ‘Ochtendnevel’ van mijn jongen vriend Peter
van Steen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Herman Robbers
Den Haag, 26 april 1935
aant.
aant.

den Haag, 26 april '35
Pomonaplein 22
Zeer geachte heer Robbers
De hartelijke toon van Uw schrijven heeft mij zeer getroffen en U gelieve het lang
uitblijven van antwoord dan ook niet toe te schrijven aan ongevoeligheid daarvoor;
het was in het seizoen weer eens druk.
De illusie om iemand te ‘bekeeren’ tot een standpunt, wanneer men bij voorbaat
weet, dat men verschillende talen spreekt, heb ik evenmin als U. Ik noem U echter
geenszins een ‘gematigd realist’, omdat ik veronderstel, dat U opzettelijk gematigd
zou schrijven, maar alleen, omdat ik ‘realisme’ beschouw als een litterairen vakterm
en gematigd realisme dus als een tusschenstadium tusschen laat ons zeggen de
Betuwsche Novellen van Cremer en Madame Bovary van Flaubert. Dit
tusschenstadium representeeren m.i. zoowel U als Ina Boudier-Bakker. Ik geef U
grif toe, dat ik in mijn slechtste en best verkochte boek ‘Dr. Dumay verliest’
bedenkelijke (voor mij bedenkelijke!) neiging heb vertoond, om ook gematigd
realistisch te schrijven; Marsman schreef mij b.v., dat hij het ‘net Robbers’ vond,
hetgeen ik achteraf lang niet dwaas acht. Wel was de grondtoon anders dan in Bernard
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Bandt, maar Dumay lijkt toch in sommige opzichten op dien ‘held’ van het gematigd
realisme.
Wanneer de ‘jongeren’ (helaas ook al weer dik in de 30) dus ‘met zekere
minachting’ over Boudier-Bakker schrijven, kan daarin een tendens tot zelfverweer
liggen; in ieder geval is het niet de bedoeling om den litterairen ijver en
schrijfvaardigheid van I.B.B. aan te tasten. Voor mij persoonlijk vertegenwoordigt
deze schrijfster Holland op zijn smalst, dat ik zelf, zijnde een ras-Hollander of liever
Geldersman, ook in mij heb, maar naar ik hoop genoeg gepersifleerd en bespot heb
om er zeeziek van te worden. Mijn polemische natuur accepteert dit zelfbeklag van
de ongelukkige gelukkige familie niet; ik wil menschelijk medelijden graag
aanvaarden, maar niet den toon van: ‘hier is het groote menschelijke drama volstreden,
hier wordt over de laatste vragen ‘gediscussieerd’. Want voor den psychiater is
‘Armoede’ veel gemakkelijker op te lossen dan voor I.B.B.; een kuur doet ook
wonderen, voor de Lots en Amy's en andere hystericae en koele vrouwen van
Nederland.
Ik veronderstel, dat ik U hiermee onbevredigd laat. Desalniettemin ben ik U
erkentelijk voor Uw brief en hoop, dat mijn principieele toon U niet zal verstoren.
Hoogachtend
Uw dw. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Herman Robbers
Den Haag, februari 1937
aant.
aant.

Februari 1937
Zeer geachte heer Robbers
De ironie van het lot wil, dat ik precies wel op het schrift, door mej. Noë
meegebracht, ben afgegaan. Alleen citeerde ik uit het hoofd, zoodat ik blijkbaar Uw
meening te beknopt weergaf. Daarvan heb ik in het Vad. van heden notie genomen.
Aan de essentie van de zaak verandert het m.i. niets. Zooals U in Uw geheele lezing
niets anders hebt gedaan, dan op grond van (goedbedoelde) misverstanden kwaad
spreken, zoo hebt U aan het publiek van O.K.K. een absoluut onjuiste voorstelling
gegeven van wat ik met ‘seniliteit’ bedoelde. En dat, terwijl U kunt weten, dat U
daarmee de allergoedkoopste lachers van Nederland op uw hand krijgt!
Nu ik U toch schrijf, wil ik U niet verzwijgen, dat ik Uw lezing een bedroevend
staaltje van (alweer: goedbedoelde) bekrompenheid vind. Door U zijn de ‘jongelui’
(ze loopen n.l. al naar de veertig!) altijd nog de jongelui die men patroniseerend op
den schouder klopt. Van hun theorieën hebt U niet het geringste besef, en daarom
houdt U het maar met de goedkoope tegenstelling gevoel:verstand, die nergens voor
deugt, behalve voor de galerij; overal ontdekt u schelders, waar van principieele
tegenstelling sprake is.
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Enfin, ik bedoelde met Uw ‘achtbaarheid’ te zeggen, dat U bij al deze jammerlijke
afgeslotenheid van alles wat niet binnen het kader van den familieroman valt,
volkomen te goeder trouw is. Dat maakt voor mij veel, zoo niet alles goed.
m.v.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Barend Roest
Crollius
B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 5 oktober 1934
aant.

's-Gravenhage 5.10.'34.
Geachte Heer,
Hierbij doe ik U, volgens afspraak, toekomen het herziene opstel ‘Vriendschap’,
waarin ik de door U voorgestelde verbeteringen heb aangebracht, met uitzondering
van één, n.l. dáár waar staat:
‘... heeft voor zich als een donkere schaduw de straf op de zonde.’
Ik meen (misschien speelt mijn eigenwijsheid mij hier parten), dat de zin er niet
op vooruit gaat, wanneer het woordje ‘op’ door ‘voor’ wordt vervangen, temeer waar
in de zelfde alinea reeds enkele malen ‘voor’ voorkomt. Bovendien spreekt men toch
óók van b.v ‘straffen op vermogensdelicten’ en van ‘vergrijpen waar zware straffen
op staan’. - Is dit ‘op’ een beletsel voor opname van mijn inzending, dan geef ik mijn
leekeninzicht gaarne voor dat der deskundigen. - Tevens zou ik gaarne t.z.t. van U
vernemen of het eveneens hier bij gevoegde opstel over een ‘schilderijen-obsessie’
voor plaatsing in ‘Forum’ in aanmerking komt. - Bij voorbaat dankend voor Uwe
moeiten,
Hoogachtend,
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 6 november 1934
aant.

6 November. 1934. 's-Gravenhage
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Geachte Heer,
Ongeveer half September liet ik eenige opstellen bij U achter. Gaarne zou ik van
U vernemen of daar iets bij was, dat misschien voor opname in Forum in aanmerking
zou kunnen komen. Zoo dat niet het geval is, mag ik ze dan van U terug ontvangen?
Heel prettig zou ik het vinden indien U dan zoo vriendelijk zoudt willen zijn er in
enkele woorden bij te voegen hoe U over de betreffende stukken denkt. Ik meen
trouwens dat U mij zulks al had toegezegd.
Met de meeste Hoogachting en bij voorbaat dankend voor Uwe moeiten,
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
B. Roest Crollius (Den Haag)
Den Haag, 28 november 1934
aant.

28 Nov. 1934
Ter Braak Pomonaplein 22 den Haag
Zeer geachte Heer Roest Crollius,
Hierdoor laat ik u weten, dat wij na rijp beraad besloten hebben Uw ‘Brief’ en
‘Alles is zooals het is’ benevens het reeds vroeger gezonden ‘Schilderij’, aan U terug
te zenden.
Er zit in Uw werk veel belofte maar als het geheel lijken ons deze bijdragen niet
zóó geslaagd, dat ze voor Forum in aanmerking zouden kunnen komen. Eén van Uw
gedichten, en wel ‘De zee wordt verloren’ hebben wij behouden. U ontvangt daarvan
binnenkort proef.
Met vr. groeten,
Hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 22 december 1934
aant.

22/12/'34
Geachte Heer,
Bijgaand waag ik het U nog eens een novelletje toe te zenden, in de hoop van U
te mogen vernemen of het misschien iets voor Forum is. Blijkt het U bij doorlezing
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reeds dat het niet de moeite is er de overige redactieleden mee lastig te vallen, dan
wilt U wel zoo vriendelijk zijn het mij gelijk terug te zenden. In het andere geval
hoop ik ook dat antwoord niet ál te lang uitblijft. - Met verontschuldiging voor mijn
vrijmoedigheid U wederom lastig te vallen, verblijf ik met de meeste Hoogachting,
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 11 februari 1935
aant.

11 Februari 1935 Den Haag
Zeer geachte Heer,
U zoudt mij zeer verplichten wanneer U mij dezer dagen wilt mededeelen of er
een beslissing is genomen omtrent mijn einde December ingezonden novelle Kroniek
van een Jeugdzonde.
Sedert Uwe toezegging dat mijn gedicht ‘De zee wordt verloren in nevel’ zou
worden opgenomen, zijn twee nummers van Forum verschenen zonder dat dit gedicht
geplaatst werd. Mochten er bezwaren tegen opname gerezen zijn, dan kunt U het
alsnog terzijde leggen. Ik kreeg van Uw laatste schryven den indruk dat de toezegging
tot opname min of meer als een troostprijs was bedoeld. Als een troostprijs bij de
weigering van een portie novellen. Het kan echter zijn dat ik er naast ben.
Wat de inzending van mijn novelle ‘Kroniek van een Jeugdzonde’ betreft, daar
heb ik achteraf spijt van.
De inzending was overhaast als gevolg van een té groote voldaanheid over het
stuk. - Bij overlezing dezer dagen vond ik er zooveel onjuistheden in, vooral in de
zinsbouw, dat ik een kleine schaamte niet kon onderdrukken.
Mocht het zijn dat de redactie eventueel iets voor opname voelt, dan zal ik U een
verbeterd exemplaar dezer novelle toezenden.
Mocht tot weigering zijn besloten, dan heeft U bovenstaand van mijn slordige
inzending de verklaring, welke onder het motto ‘Baat het niet dan schaadt het niet’
werd gegeven. In de hoop spoedig iets van U te mogen vernemen,
Met de meeste Hoogachting
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 7 april 1935
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aant.

Den Haag 7 April 1935
Zeer geachte Heer,
Daar ik op mijn schrijven van 11 Februari j.l. géén antwoord van U ontving, ben
ik zoo vrij bij dezen nog eens te informeeren of er over mijn novelle ‘Kroniek van
een jeugdzonde’ reeds een beslissing is genomen.
Tevens doe ik U hierbij toekomen een schets ‘Ontmoeting in de spiegel’.
In de hoop spoedig iets van U te hooren
met de meeste hoogachting,
B. Roest Crollius
P.S. Tevens bijgaand nog eenige gedichten.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 10 april 1935
aant.
aant.

10.4.35 Den Haag
Zeer geachte Heer,
Zou ik U mogen verzoeken bij eventueele overlegging van mijn gisteren aan U
toegezonden gedichten van het gedicht dat begint met: Vanwaar? - Waarheen? het
laatste couplet te schrappen. Die seniele onzin heb ik er abusievelijk aan vastgetikt.
Het gedicht eindigt dan met ‘en we zwijgen maar’, hetgeen me bescheidener lijkt.
Bij voorbaat dankend voor Uwe moeiten,
Hoogachtend
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
B. Roest Crollius (Den Haag)
Den Haag, 10 april 1935
aant.

10 April 1935
Pomonaplein 22 den Haag
Zeer geachte Heer Roest Crollius,
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Inderdaad heb ik lang gewacht met U te antwoorden, aangezien ik het op de courant
zeer druk had.
Uw verhaal ‘kroniek van een Jeugdzonde’ heeft stellig zeer goede kwaliteiten,
maar op pagina 19 keldert het mijns inziens volkomen. In dezen vorm kunnen wij
het dus stellig niet gebruiken. Zou U er niets voor voelen het stuk om te werken en
het mij dan nog eens ter beoordeeling toe te zenden?
Uw tweede verhaal is mij veel te bewust literair. Ik stel het absoluut beneden de
‘Kroniek’. Dit laatste is slechts een persoonlijk oordeel, want ik zal de schets zoo
spoedig mogelijk doorzenden evenals de gedichten.
Met vr.gr. en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 12 april 1935
aant.

12 April 1935 Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Uw brief, waarin U mij aanraadt mijn verhaal ‘Kroniek v.e. Jeugdzonde’ nog eens
om te werken heb ik in dank ontvangen.
U schrijft: ‘Op pagina 19 keldert het m.i. volkomen’. Eerlijk gezegd had ik het
prettig gevonden wanneer U er nog even bij had gezegd in welk opzicht het naar uw
meening kelderde. Is de stijl daar plotseling veel minder of vindt U de gang der
gebeurtenissen van daar af onlogisch of te weinig aannemelijk gemaakt?
Of zijn eenige uitdrukkingen, naar Uw oordeel te kras of onwelvoegelijk.
Waarschijnlijk ook door mijn gebrek aan zelfkritiek heb ik aan Uw ‘kelderen’ weinig
houvast voor een eventueele omwerking. Ik hoop dat U zich deze vragen van mij,
die wat schrijven betreft nog alles te leeren heeft, kunt indenken.
Indien U zich nog iets van het stuk herinnert, zoudt U mij dan, wanneer u daar
eens bij gelegenheid tijd voor heeft, Uw meening wat nader willen omschrijven? Het
is in mijn omgeving überhaupt erg moeilijk om eenig richting gevend oordeel te
krijgen.
In de hoop U met dit schrijven niet al te zeer lastig te vallen, verblijf ik,
met de meeste Hoogachting,
B. Roest Crollius
PS Bijgaand nog een gedicht, het laatste van de voorraad die ik nog had liggen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Den Haag, 7 juni 1935
aant.

's-Gravenhage 7 Juni 1935
Zeer Geachte Heer,
Bijgaand doe ik U nogmaals mijn novelle ‘Kroniek van een Jeugdzonde’ toekomen,
welke ik geheel en al heb omgewerkt. Gaarne vernam ik van U of deze novelle thans
voor opname in Forum in aanmerking komt.
Met de meeste Hoogachting,
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 19 september 1935
aant.

's-Gravenhage, 19 September 1935.
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Gaarne zou ik van U vernemen, of omtrent de beide novellen die ik eenige maanden
geleden heb ingezonden, reeds een beslissing is genomen.
In afwachting van eenig antwoord,
met de meeste Hoogachting,
B. Roest Crollius
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 21 september 1935
aant.

21 September 1935 Den Haag.
Zeer Geachte Heer,
Gaarne vernam ik of bijgaande novelle voor opname in Forum in aanmerking
komt.
Hoogachtend,
B. Roest Crollius
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A. Roland
Holst
A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 23 augustus 1931
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Bergen. N.H.
Aug. 23. '31.
Zondag
Geachte Heer ter Braak,
In Bergen is Augustus - voor mij althans - geen geschikte maand, om u mijn
gevoelens en mijn meening over uw essay te schrijven zoo als ik dat zou willen. Ik
hoop echter, dat ik eens de gelegenheid zal krijgen mij over deze dingen mondeling
met u te onderhouden, wat toch altijd tot vollediger gedachtenwisseling leidt.
Hoewel uw essay zoowel wat enkele overtuigingen als wat de geestelijke houding
betreft mij natuurlijk allerminst verwant is, zou ik het graag in ‘De Gids’ geplaatst
zien, omdat er - en dit is voor mij in zulke zaken het criterium, le bon genre zou ik
kunnen zeggen - op stellige en soms bijna volkomen wijze een persoonlijkheid, een
wezen, in tot uitdrukking komt, waarvan een bepaalde tijd zich rekenschap dient te
geven. De scherpe, zoo vaak geestige en steeds klare formuleeringen en beelden, die
gij herhaaldelijk gebruikt, verhevigen het stellige van die wijze; ik schreef echter
‘sóms bijna volkomen’, omdat ik, uw essay lezend, niet zelden den indruk krijg, dat
gij, waar de belangrijksten der, door u gekozen, tegenstanders onbereikbaar blijven,
wel al te zeer gepreoccupeerd schijnt, de minder belangrijken zoo pijnlijk mogelijk
te krenken en belachelijk te maken. Dit nu - deze meest niet uitgesproken doch bijna
steeds bespeurbare neiging - komt uw werk niet ten goede op dát plan, waarop het
in zijn geheel had kunnen staan. Uw toon wordt te zeer - zij het dan à rebours - door
Coster (om 't nu maar een naam te geven) bepaald. Hierin voel ik nu iets van de
Humor, die gij huldigt, zonder dat uw woord er - dunkt mij - nog aan toe is, en
hierachter hoor ik de Lach, maar die van b.v. Shakespeare of Meredith, die wérkelijk
vrij is.
Had de geest, die uit uw essay spreekt, de kunst bepaald, dan waren niet slechts
Leopold's gedichten, doch ook de werken van b.v. Beethoven, Milton, Rembrandt,
nooit ontstaan. Het is mij onmogelijk mijn voorkeur voor subjectiviteit (die groot is)
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te prikkelen tot zulk een consequentie, en ik moet de geldigheid uwer inzichten voor
de kunst (of hoe gij 't noemen wilt) dus wel betwijfelen. - Het feit, dat men met een
vliegmachien boven de architectuur kan kruisen, bewijst nog niet, dat men met een
polemische gedachte boven b.v. de laatste regels van ‘Paradise Lost’ kan komen. Gij
zult wellicht voor mijn consequentie terugschrikken, en zeggen, dat gij u niet als
tegenstander stelt voor een Rembrandt of een Beethoven; de geest van uw stuk doet
dit echter wel. Waar dit uit de gedachten wellicht nog niet geheel zou zijn te bewijzen,
blijkt het onmiddellijk uit de toepassingen. Want waar uw appreciatie-en-depreciatie
van de estheten theoretisch zeer treffend is, staat gij in de toepassing wel bedenkelijk
dicht bij de door uzelf terechtgewezen anti-estheten, die aan het estheet-zijn nog niet
toekwamen, b.v. waar gij in de tegenstelling Adwaita-Leopold het doet voorkomen,
alsof de poëzie van L. (die wel allerminst een ‘onberispelijke poésie pure’ is), vooral
een poëzie voor estheten zou zijn. Hoe volslagen onjuist dit is, bewijst het feit, dat
vrijwel alle bewonderaars van Leopold òòk bewonderaars van Henriette R.H.'s poëzie
zijn, die bijna systematisch alle esthetiek schendt. Dit brengt mij weer tot wat ik de
kern der zaak acht, want voor wie zóó bewonderen wordt alles in eerste instantie
beslist door de vraag, of in een bepaalde poëzie een wezen zich noodwendig en
dwingend uitdrukt (misschien óók nog, of een wezen in zijn poëzie volkomen
middelaar is - doch dit stelt het geloof in een hierarchische orde, en zou mij veel te
ver voeren). Dit criterium wordt door u al te zeer verwaarloosd, en ik vraag mij af,
of gij door dit verwaarloozen der persoonlijkheden ten bate van - toch altijd min of
meer theoretische - inzichten uwer eigen persoonlijkheid niet dichter bij het
dogmatische komt dan gijzelf wellicht zoudt wenschen. Ook geloof ik, dat gij door
de polemische wijze, waarop uw persoonlijkheid zich bijna voortdurend instelt, het
gevaar loopt de onbevangen blik te verliezen op de vrije persoonlijkheid, die - in
zichzelf als een land-en-volk zijnde - zoo noodig een weermacht hééft, doch niet een
weermacht ís. In uw toon hoor ik te vaak de (geestelijke) militair, die een bepaald
landschap veroordeelt om een tekort aan strategische mogelijkheden en van een
bepaald volk de feesten of het geloof, omdat die zich niet weerbaar voordoen.
Ik heb wel zeer ‘at random’ enkele bezwaren opgegeven, die ik voelde bij het
lezen van uw essay, en die minder uit verschil van meening voortkomen dan wel uit
de overtuiging, dat gij, door de wijze waarop gij u instelt, uw eigen meeningen niet
altijd tot hun volle waarde laat komen. Met die meeningen als zoodanig ben ik het
dikwijls geheel eens; zoo b.v. op p. 19: ‘de schoonheid leidt den dichter van de natuur
tot de kunst’ - en de volgende alinea: ‘die kunst is de derde mogelijkheid’ - en waar
gij zegt: ‘de schoonheid opent ons de wereld van het verlies’. Slechts beseft gijzelf
niet, hoe - door uw verkeerde kijk op wat esthetisch is en wat niet - de diepste
mogelijkheden uwer eigen meeningen u ontgaan.
Ook het 2e gedeelte heeft mij, wat de meeningen en de formuleeringen aangaat,
zeer geboeid. En toch: waar gij de kunst ziet als een botsing tusschen de twee
begeerten alles vloeiende te laten en alles zinrijk geformuleerd voor te dragen, daar
is het weer uw met alle scherpzinnigheid voorgedragen doch niet diepzinnige kijk
op het esthetische, die u van ‘het grootste risico’ alle kunsten behalve die van het
woord doet uitsluiten. Ook vraag ik mij dáár af, of de groote wagers (als Nietzsche)
het grootste risico ooit namen omdàt het een risico was, dan wel omdat hun wezen
zich daardoor vervulde. En zou hij, die het bewust en opzettelijk àls risico kìest eer
hij het neemt, niet onbewust een ander risico nemen, een ongewenscht: dat van zijn
meest volkomen vervulling te verzuimen? -
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Wellicht verbaast het u na dit alles, dat ik uw essay toch in ‘De Gids’ hoop te zien.
Ik vind echter, dat uw persoonlijkheid er zich op een hoezeer door het polemische
ook beperkte, toch zoo klare wijze in uitspreekt, dat een geestelijke ontmoeting
inderdaad, lezende, plaats grijpt. Bovendien geef ik graag toe, dat de zoo dilwijls
polemische toon, door haar groote bekwaamheid, ook haar voordeel heeft - dát n.m.
van te prikkelen tot verweer tegen díe dogmatiek- à rebours, waarvan de humor mij
u nu eenmaal als een voorvechter doet zien.
Ik kan u natuurlijk nog niet beloven, dat uw stuk geplaatst zal worden, omdat ik
er niet alleen over beslissen kan. Zoodra ik bericht heb, dat Nijhoff in het land terug
is, stuur ik het hem. In elk geval schrijf ik u de beslissing zoodra die genomen is.
Met vriendelijke groet, hoogachtend
Uw dw A Roland Holst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A. Roland Holst (Bergen)
Eibergen, 25 augustus 1931
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Eibergen, 25 Aug. '31
Geachte Heer Roland Holst
Uw brief heeft mij buitengewoon veel genoegen gedaan en voor alles den lust bij
mij gewekt, om eens mondeling met u over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
Er is bij een correspondentie nu eenmaal noodzakelijkerwijs stilzwijgend zooveel
verondersteld, dat het gros van de meeningsverschillen wel tot dergelijke
stilzwijgendheden teruggebracht zal kunnen worden. Men begint te disputeeren, en
men kent elkanders stem nauwelijks! Maar bijna zou ik zeggen: in uw brief hoor ik
iets van uw stem, en vandaar de neiging, over de quaestie te praten, denk ik.
Ik moet u eerst met een verzoek lastig vallen, dat u misschien ietwat grillig zal
toeschijnen. Ik zou n.l. voorloopig dit essay niet aan de Gids-redactie willen
aanbieden; niet, omdat mijn opinie over de Gids-redactie zich inmiddels zou hebben
gewijzigd, maar omdat er, nadat ik u het ‘Démasqué’ toezond, nieuwe plannen zijn
ontstaan voor een tijdschrift, waarin het ‘Démasqué’ min of meer als programma
dienst zou moeten doen. Deze plannen zijn nog niet geheel vast, maar toch wel zoo
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ver gevorderd, dat ik in ieder geval dit essay zou willen reserveeren. U begrijpt
wellicht intuitief, dat onze gemeenschappelijke vriend du Perron bij dit tijdschrift
ook betrokken zal zijn. Ik hoop, dat u mij dit op den schijn af eenigszins zonderlinge
verzoek ten goede zult willen houden. Het manuscript heb ik overigens niet dringend
noodig; wilt u het dus aan Nijhoff doorzenden, dan heb ik daar in het geheel geen
bezwaar tegen (integendeel, ik zou zelfs zijn reactie graag willen registreeren, waar
ik vermoed, dat die veel afwijzender zal zijn dan de uwe).
Zooals ik reeds schreef, ik zou liever mondeling dan schriftelijk nader op uw brief
ingaan. De polemiek is een genre, waar zooveel aan vast zit, dat een enkele repliek
zonder nadere orientatie weinig zin heeft. Voor mij is de polemiek (het zich-afgrenzen
tegenover anderen, zoo concreet mogelijk, met name genoemd a.h.w.) niets anders
dan een consequentie van het leven als ‘Wille zur Macht’, om Nietzsche's term nog
maar eens te gebruiken. Men moet leven, zus en niet zoo leven, en wie dat niet door
vrijzinnigheid wil verdonkeremanen, leeft vanzelf polemisch. Nu geef ik u toe, dat
dit essay eenigszins beperkt polemisch is ingesteld; dat is ook de opzet, in tegenstelling
tot mijn ‘Carnaval der Burgers’. De opzet is werkelijk, om namen te noemen en
daardoor reactie te wekken, zonder evenwel in de alledagspolemiek te blijven steken.
Het onbelangrijke van polemiseeren is even betrekkelijk als het onbelangrijke van
dichten; het forceeren van ontmoetingen zal de één hier, de ander daar wagen; maar
qualitatief verschil is er m.i. niet.
Dat het werk van Leopold, Beethoven, Milton, Rembrandt niet ontstaan zou zijn,
als de kunst door den geest van mijn essay werd bepaald, is volkomen juist. Maar ik
heb dat niet ontkend. Deze vier zijn, in mijn beteekenis genomen, allen ‘musici’, die
van het doorgewinterde probleem geen hoogtepunt maken. De echte kunstenaar, het
kunstenaarstype, is altijd overwegend ‘muzikaal’, wil in laatste instantie geen
probleem. Vandaar, dat de litteratuur het grensgebied is naar de philosophie, zelfs
de poésie pure; de litteratuur is altijd een zeer betwijfelbare kunst. Hoewel ik juist
een roman geschreven heb, voel ik mij niet (heb ik mij nog nooit gevoeld) een
kunstenaar, zooals een musicus en een schilder zich dat moeten voelen. Bij u zal dat
natuurlijk anders zijn, omdat uw poëzie zoo sterk ‘muzikaal’ is (goddank geen poésie
pure à la Engelman; in dien zin, u hebt gelijk, is ook Leopold allerminst poésie pure!).
Maar ondanks de muziek in de litteratuur: de letteren zijn het grensgebied, en de
‘letter’ (het bedorven beeld, de bedorven muziek) is daarvan het duidelijke symbool.
Voor u ‘wordt alles in eerste instantie beslist door de vraag, of in een bepaalde
poëzie een wezen zich noodwendig en dwingend uitdrukt’. Voor mij ook; maar ik
wil in deze schoone mythologie van het noodwendige en dwingende verder
doordringen, door te vragen: is het ‘muzikale’ of ‘begripsmatige’ noodwendigheid?
Waarom voelen wij een bepaalde poëzie als noodwendig, dwingend? Gaat men op
die vragen door, dan komt men tot zeer ‘banale’ resultaten; de verhevenste poëzie,
het heimwee van onze jongelingsjaren, blijken op schoone muziek, op prachtige
associaties te berusten. Waartegen geen enkel bezwaar. Alleen: de poëzie wordt dan
een doorgangshuis, waarbij men niet meer stil kan staan, zooals Nijhoff het in de
N.R.Ct. placht te doen. Poëzie schrijven: de kunst van het musiceeren en associeeren,
is natuurlijk evenzeer als elders een kunst, die een meester eischt; maar iemand, die
als Jan Engelman in ‘Vera Janacopoulos’ op muziek en associatie drijft, zonder dat
men daarachter althans het begrip ziet schemeren, is voor mijn gevoel een meester
zonder begrip van het woord; hij had als musicus volledig kunnen zijn, en verheugt
nu 10 zeer gevoelige aestheten gedurende een halve minuut. Ik ben te zeer ingesteld
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op muziek, om de muziek niet gedeeltelijk te verachten; maar taalmuziek staat mij
bepaald tegen, zoodra de beteekenis wordt verduisterd. Het is eigenlijk een
middernachtelijk bedrijf, dat speculeeren op heimelijke, officieuze waarden van het
woord. Het is unfaire muziek, het is unfaire litteratuur, het is doet mij altijd denken
aan een soort schuim op een vla; heel lekker, als dessert, maar eigenlijk evengoed
te missen.
Dat mijn polemiek, en mijn ‘bon genre’ gevaar loopen, dogmatisch te worden, is
zeer juist. Maar ik houd, geloof ik, te veel van muziek, om mijn verachting voor de
muziek niet gedeeltelijk te kunnen onderdrukken (wat ik noem: te kunnen ‘baden’).
Ik bezit een allerbanaalste muzikaliteit, die werkelijk naar het pathologische zweemt;
vandaar mijn buitensporige lust, om de muziek in mij aan banden te leggen. Polemiek
is m.i. intellectueel bedwongen muziek, muziek, die zich tegen haar bedoelingen
keert, maar alle beweging en beweeglijkheid wil bewaren.
Volkomen met u eens ben ik, dat ik door deze wijze van instellen mijn eigen
meeningen te kort doe. Ik voel dit essay zelf als een overgang naar een ander boek;
de behoefte, om, in engeren zin, polemisch te zijn, is ook een overgangsbehoefte,
maar die in het verband niet gemist kan worden.
Uw bezwaar tegen mijn formuleering van ‘het grootste risico’ is eigenlijk voor
mij het interessantst. De uitsluiting der ‘overige’ kunsten van dat risico was n.l. mijn
allerlaatste, en daardoor riskantste levenservaring. Ik ben ervan overtuigd, dat de
‘overige’ kunsten zooveel aan bedwelming geven, dat zij aan het risico nooit
toekomen; de fictie van een titanische Rembrandt, een worstelende Beethoven (niet
met betrekking op hun leven, maar op concipieeren en werken) is voor mij een
sprookje; die overtuiging kan ik aan dooden moeilijker realiseeren dan aan levenden,
maar alles is per slot van rekening analogie via levenden. Rembrandt heeft
ongetwijfeld meer geleken op John Bidlake uit ‘Point Counter Point’ dan op het
lawaaïge individu van Gerard Bruning, denkt u ook niet? Van de probleemkant
bekeken, dat is mijn conclusie, zijn de ‘muzikalen’ minder tragisch te nemen dan
men (en bij voorkeur in de V.U.) het zoo graag doet. Maar dit is een mer à boire. Ik
zal het in details nog eens moeten uitwerken.
U houdt mijn manuscript dus voorloopig nog wel neutraal?
m.v.gr., hoogachtend
Uw Menno ter Braak
Adres na 1 Sept: Beukelsdijk 143b, R'dam
tot zoolang: Eibergen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 29 augustus 1931
aant.
aant.
aant.
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aant.

Bergen. N.H.
Aug. 29. '31.
Zaterdag
Geachte Heer ter Braak,
Hartelijk dank voor uw brief, waar gij mij zeer veel genoegen mee deed. Ik had
uw essay al aan Nijhoff doorgestuurd, maar heb hem nu geschreven, dat hij 't u weer
terug moet sturen. Tegelijk met uw brief ontving ik er een van Eddie du P., die mij
schrijft, dat het nieuwe tijdschrift zeker in Januari verschijnen zal, zoodat uw essay
voor ‘De Gids’ in elk geval verkeken is, wat mij erg spijt. Maar ik begrijp uw besluit
volkomen. Ik ben zeer benieuwd naar Eddie's executie van Coster!
Verder schrijft Eddie mij, dat hij in September een rondreis in Holland houdt en
ook een paar dagen in Bergen hoopt te komen. De Bloems zullen de heele
September-maand hier aan zee zijn. Als Eddie 't nu zoo zou kunnen schikken, dat
hij hier een week-einde bij mij logeert, zou u dan diezelfde dagen ook niet kunnen
komen? Wij zouden dan een goede gelegenheid hebben, alle dingen te bespreken,
die met uw essay in verband staan en waarover een gedachtenwisseling mij, na uw
brief, dubbel aanlokt. Gij zoudt bij de Bloems zeker onderdak kunnen vinden. Ik zou
't bijzonder prettig vinden als er van dit plan iets zou kunnen komen. Misschien, dat
ge u met Eddie in verbinding wilt stellen, om tot een vaste afspraak te komen.
Met vriendelijke groet, hoogachtend
uw dw. A. Roland Holst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 1 september 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Bergen. N.H.
Sept. 1. '31.
Dinsdag
Geachte Heer ter Braak,
Ik hoop zeer, dat het plan Zaterdag doorgaat en schreef dat ook daarnet aan Eddie,
die mij zijn komst al voor Zondag had aangekondigd. Ik had hem n.m. eerst
geschreven, dat ik Zondag in A'dam moest zijn en nu stelt hij mij voor dan samen
met hem naar Bergen terug te reizen. Daarna echter verviel mijn afspraak in A'dam,
zoodat ons plan mij nu heel goed schikt. Ik hoop nu maar, dat Eddie - die mij nog
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Zondag in A'dam meent - u op grond daarvan niet afschrijft voor hij den brief krijgt,
dien ik hem nu net schreef. Mocht dat zoo zijn, dan zou u hem misschien even kunnen
seinen dat 't toch in orde is. Het zou al te jammer zijn als 't door zoo'n vergissing
misliep. Laat mij in elk geval voor Zaterdag op u mogen rekenen. Wat treinen aangaat:
u kunt precies om 1 uur uit R'dam en bent dan om 2.20 in Alkmaar, vanwaar 2.27
het treintje vertrekt, dat om 3.03 in Bergen aankomt. De volgende trein gaat precies
2 uit R'dam, 3.40 in Alkmaar, 4.01 uit Alkmaar en 4.17 in Bergen. Als u mij even
laat weten welke van die twee u neemt, haal ik u hier in Bergen af. U moet in elk
geval in Haarlem en vrijwel zeker ook in Uitgeest overstappen. Het is een nogal
vervelende reis, maar ik hoop u met thee en een borrel weer tot krachtige subjectiviteit
te wekken. Ik schreef Eddie deze twee verbindingen ook, alsmede de twee treinen,
die uit A'dam op hetzelfde uur in Alkmaar aankomen (vanaf Uitgeest reist u dan
waarschijnlijk met hem samen). Ik hoop dus, dat u met hem dan nog af kunt spreken,
dat u hier beiden gelijk aankomt. Ik wacht dus nog even bericht van u.
Tot Zaterdag.
Vriendelijke groeten
van uw
A.Roland.Holst
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A. Roland Holst
Rotterdam, 12 november 1931
B.J.
Mijn verwachting, je hedenavond bij de herdenking van Joh. de Meester te treffen,
zal, naar Guy Dutilh mij vanmorgen meedeelde, beschaamd worden. Dit spijt me
erg, omdat ik nog steeds op een voortzetting van discussie hoop; en ook, daarvan
afgezien, omdat ik je graag hier eens zou hebben ontvangen. Maar wat niet is kan
komen.
Intusschen, ik had je tevens een artikel ter hand willen stellen over een onderwerp,
dat me na aan het hart ligt, met de bedoeling, daarvoor gastvrijheid in De Gids te
verzoeken. Zelf vind ik het nogal geslaagd en mede daarom zou ik het je graag
aanbieden als Ersatz voor mijn zoo bruut teruggetrokken ‘Démasque’.
Graag te zijnder tijd je oordeel.
Wij hebben gisteren ‘Forum’ geboren laten worden. Mogen we op je medewerking
rekenen?
m.gr.
je Menno ter Braak
Origineel: Leiden, Universiteitsbibliotheek, Gids-archief.

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
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Bergen N.H., 18 november 1931
aant.

Bergen. N.H.
Nov. 18. '31.
Woensdagavond
Beste Menno,
De laatste dagen moest ik veel uit en kwam er niet toe je te antwoorden. Je essay
las ik met veel belangstelling en instemming: ik heb n.m. ook een hartgrondige hekel
aan die beschouwingen van psycho-analyse-recruten over ‘groote mannen’. Je stuk
leek mij dan ook zeer juist en raak; alleen vind ik 't jammer, dat je niet wat meer
uitwijdde over 't feit, dat die kerels in de sexueele of erotische bijzonderheden altijd
kiem en oorsprong van het wezen willen zien, in plaats van ze te beschouwen als
symptomen. Ik schrijf dit in haast, en druk mij dus wat onnauwkeurig uit. - De copie
gaf ik aan Nijhoff; waarschijnlijk zie ik hem morgen bij de begrafenis van v.Dishoeck;
in elk geval hoop ik je spoedig nader bericht te sturen. Die avond in R'dam viel helaas samen met een afspraak van geheel andere en
aangenamer aard, zoodat ik - ietwat, vrees ik, tot ergernis van mevr. Dutilh - mijn
komst daar afschreef. Maar ik hoop er toch dezen winter nog een paar dagen te komen
en zal je dan tijdig 't laten weten. Jullie eerste aflevering ziet er uitstekend uit; ik heb
't net in huis. Ik hoop er zeker ook eens iets in te zetten, maar dat iets moet eerst nog
geschreven worden. Spoedig hoor je meer van mij.
Hart.gr. van
Jany R.-H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 17 augustus 1933
aant.
aant.

Bergen. N.H.
Aug. 17. '33.
Donderdag
Beste Menno,
Nu ook jij overliep naar het Kamp der Gehuwden, vraag ik mij af, of ik thans aan
de beurt zou zijn. In elk geval wil ik nu niet langer meer wachten, jou het welslagen
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en het geluk te wenschen, die de twijfel wel altijd buiten mijn bereik zal houden tenzij de vervulling dezer wensch die twijfel zou ontwapenen-.
Beste groeten
van
je
Jany R.H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 22 december 1934
aant.

Bergen. N.H.
Dec. 22. '34.
Vrijdag
Beste Menno,
Ziehier de beloofde bladzijden. Hoeveel ik er dan ook in samen heb gevat van wat
mij het meest vervult, ik herhaal, dat ik volstrekt niet ontstemd zal zijn, als je het ten
slotte om bepaalde gedachten of concepties ongeschikt acht voor ‘Forum’.
Daarnet kreeg ik een brief van Eddie, waarin hij Slau uitstekend definieert als een
eersterangsch schrijver, die met zijn linker hand schrijft. Hij (Eddie) schijnt uitstekend op te schieten in Bretagne en zijn volgende boek
gonst al in zijn hoofd. Het moest er toch later eens van komen, dat wij gedrieën
enkele dagen in Parijs samen waren; in het voorjaar misschien.
Hart.gr.
van
Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 16 januari 1935
aant.
aant.

Bergen. N.H.
Jan. 16. '35.
Woensdag
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Beste Menno,
Mijn bezoek bij Nijhoff in Utrecht is nu op de 21ste vastgesteld, en ik haast mij
je dit even te melden, omdat ik nog geen proef kreeg van ‘Forum’. Mocht men mij
die niet voor a.s. Maandag (misschien ga ik Zondag al) kunnen sturen naar Bergen,
dan maar naar Utrecht, waar ik tot Donderdag de 24ste hoop te blijven: p.a. Mr. M.
Nijhoff. 341. Oude Gracht. Van Donderdag tot Zaterdag de 26ste ben ik bij mijn
ouders: 6. Regentesselaan, Hilversum. - En vergeet je vooral niet aan te dringen op
een zoo veeltallig mogelijke proef?
Ik wil tegelijk jullie beiden nog eens zeer bedanken voor de goede toevlucht en
de zoo gezellige gastvrijheid, waardoor deze Haagsche dagen zooveel minder
verwarrend bleken dan ik eerst vreesde.
Van Bloem hoorde ik niets meer - zou hij elke herinnering aan zijn afspraak dien
zelfden avond nog weg hebben gespoeld? Ik heb Henny M. gisteren geschreven, en
Nijhoff sprak al een dag af, dat wij bij hem komen eten. Ik hoop hem als vitalist tant
soit peu en sourdine terug te zien.
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw,
van
Jany
Dring er bij Vestdijk nog eens op aan, dat hij ‘Paradise Lost’ leest - vooral de zangen
I, II en VI - en doe hem mijn groeten.Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 11 februari 1935
aant.

Bergen. N.H.
Febr. 11. '35.
Maandag
Beste Menno,
Zou Forum's Minister van Financiën mij misschien nog deze maand mijn
‘oorlogswinst’ kunnen sturen? Ik zit n.m. akelig krap en deze luttele duiten zouden
mij hoogst welkom zijn.
Je duel met Henny las ik nog maar vluchtig, maar toch genoegzaam om nu al te
weten, dat een rustige herlezing mij zoowel boeien als vermaken zal. Voor mij kan
‘roes’ behalve ‘vervoering’ ook ‘bedwelming’ zijn, en óók in dat tweede geval het
rijm ten goede komen - maar dit houdt verband met mijn mythische preoccupatie
met goden en dieren, en voert wat ver voor dit vluchtig epistel.
Las je in ‘De Gemeenschap’ het sonnet van Jacques? Ik vind het mooi en tegelijk
een bewijs, hoe een mooi gedicht ontstaan kan uit een onrechtvaardige instelling op
de werkelijkheid. In verband met de zoo algemeen bekende toestand tusschen Claartje
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en hem vind ik het te betreuren, dat dit gedicht zoo afzonderlijk en ausgerechnet in
de Utrechtse ‘Gemeenschap’ verscheen. Te betreuren... meer niet, maar stel je voor,
dat een vriend van mij hier in B., die ook zeer goed was met Jacques, hem naar
aanleiding van deze publicatie in een kort briefje liet weten dat hij hem niet meer
wil kennen. Mij treft dit als ontzaggelijk overdreven. Laat dit maar tusschen ons
blijven. - Maar wat vind jij ervan?
Al in weken hoor ik niets meer van Eddy. Is er nog kans dat hij even in Holland
komt?
Hartelijke groeten, ook aan Ant.
van
je Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 6 maart 1935
aant.

Bergen. N.H.
Maart. 6. '35.
Woensdag
Beste Menno,
Wel bedankt voor je brief en voor de krant met je stuk over Dirk, dat mij zeer
vermaakte (dat gedichtje van de schoolmeester is verukkelijk, vooral de 1e en de 2e
strophe!). Dirk Bloem leest zich rijk en stuurt de kwekers zijner bloemen niet eens
een exemplaar (tenminste, ik bleef verstoken), wat ik vrij schandalig vind. Ik weet
dus niet, welk kind van mij hij opnam, maar ik geloof, dat ik tot nu toe nog slechts
op kinderen onder de 6 maanden dichtte, en als Freud die ook al schuldig acht (wat
hij waarschijnlijk wel klaar zal spelen) kan ik 't niet helpen, en die kinderen toch
zeker ook niet!? -Vele jaren geleden heb ik nogal wat psycho-analyse gelezen, maar
in dit geval betreur ik mijn execrabel geheugen minder dan anders, al moet ik
toegeven, dat er enkele groote lijnen evident werden, die dat wel zullen blijven. Maar
overigens zal 't verouderen op analoge wijze als het historisch materialisme.
Texel bleef nog onbereikt. Behoudens eergisteren, toen ik even in A'dam was, ben
ik nu in 4 weken niet verder geweest dan Alkmaar (en het land der Phaïaken, want
ik lees tegenwoordig bij mijn eerste kop thee steeds een half uur in Vosmaar's
vertaling van de Odussee, wat een bijzonder verkwikkend begin van de dag is)
Hart.gr. ook aan Ant,
van je Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
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aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 21 mei 1935
aant.

Bergen. N.H.
Mei. 21. '35.
Dinsdagmorgen
Beste Menno,
Hartelijk dank voor de toezending van je uitnemende stuk over Gorter. Als je hem
jaren lang persoonlijk had gekend, had je hem niet juister kunnen zien. Het
scherpzinnige en kinderlijke en buitenpsychologische in verband met het muzikale
en mathematische geeft inderdaad een levende formule van dit wezen; ook dat ‘een
kinderlijk-zuiver geloof hier over de scherpzinnigheid regeert’. Ik zal het stuk
doorsturen aan mijn tante R. H., want het zal haar zeker erg boeien.
Eenige dagen geleden ontving ik Eddie's boek. Ik ben nog maar in het begin en
lees langzaam. Het zal mij, geloof ik, erg moeilijk vallen, mij een oordeel te vormen.
Van een kant staat het, wat de aard van het bewustzijn aangaat, zoo ver van mij af;
van de andere kant staat het vlak tegen mij aan, omdat Eddie er in elke regel vibreert.
Maar al lezend herinner ik mij voortdurend jouw bezorgdheid over de ontvangst, die
dit boek zou wachten. Ik vrees ook, dat 't nauwelijks ‘weerklank’ zal vinden, en ik
vraag mij af, of dat geen erge knauw zou kunnen geven aan wie zich met zoo
hardnekkige volledigheid (volledig althans op zijn plan) gegeven heeft.
Ik hoop begin juni naar Parijs te gaan en er een week of misschien 2 weken te
blijven. Is er kans, dat ik er jou ook nog zie?
Hartelijke groeten, ook aan A.,
van je Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 30 juli 1935
aant.
aant.

Bergen. N.H.
Juli. 30.'35.
Dinsdag
Beste Menno,
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Welbedankt voor je zeer interessant stuk over Vondel. Het is toch wel toevallig,
dat ik eergisteren voor het eerst in vele jaren Pascal's Pensées weer ter hand nam,
ditmaal met het voornemen hem in de eerstvolgende weken grondiger te gaan lezen
dan ik vroeger deed. Ik behoor tot de vele Hollanders, die hun Vondel heel slecht
kennen, maar Milton ken ik nogal goed en dat is tenminste een excuus om aan V.
vrijwel voorbij te gaan. Je tegenstelling van V.'s en Pascal's Katholicisme lijkt mij
treffend juist. De creatieve stimulans gaat vanaf de Renaissance toch sterker van het
Protestantisme uit (Nietzsche, Bach), niet omdat 't het Protestantisme is, maar omdat
het een onderweg zijn beteekent naar de mensch, die zich niet meer veilig stelt - als
Beethoven.
Eddie schrijft mij, dat hij in Augustus misschien in Holland komt. Ik hoop hem
dan nog hier te zien.
Hart.gr., ook aan Ant
van je Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Bergen N.H., [12 november 1935]
aant.
aant.

Beste Menno,
Tenslotte ben ik geen twee uren na ons telefoongesprek naar A'dam ontweken.
Was ik nog bij jullie blijven logeeren, dan had ik mij verplicht gevoeld tot een paar
bezoeken in Den Haag, waar ik erg tegenop zag - dat gaf den doorslag, maar het spijt
mij, dat ik jou daardoor ook niet meer zag. Maar onder die omstandigheden stond
mijn hoofd er niet naar, en dan stel ik 't liever uit, tot het een kans krijgt, dat wel te
doen is. Helaas ben ik echter, als ik er zoo'n paar dagen uittrek, meestal zoo uit mijn
doen, zóó inwendig slordig, dat die kans steeds klein blijft, en ik in mijn (niet v.
Eyck's) verbeelding mij bij voorkeur jou voorstel in deze kamer. Maar is die kans
veel minder klein?
Hart.gr. voor jullie beiden, van je
Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak
Bergen N.H., 29 november 1935
aant.

Bergen. N.H.
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Nov. 29. '35
Vrijdag
Beste Menno,
Nog wel zeer bedankt voor je stuk over Couperus, dat mij bijzonder sympathiek
is en waar ik 't volkomen mee eens ben. - Zeer tot mijn spijt miste ik je stuk over
Huizinga's schaduwen, en je polemiek met Ina Bébé. Zou je mij die niet eens kunnen
sturen? Na lezing zend ik 't je direct terug. - Huizinga's boek viel mij eerst nogal
mee, d.w.z. in de details, de formuleeringen, want al dadelijk voelde ik in laatste
instantie er toch te zeer de wrevelige, haast korzelige, ontevredenheid in van den
geleerde, die vindt, dat de zaak niet meer klopt. En nu ik 't na enkele weken weer
eens doorkijk overweegt die laatste instantie, en vind ik 't ten slotte een boek zonder
temperament en zonder temperatuur.
Eddie schrijft opgewekt uit Bretagne, en schijnt er zeer productief te zijn - allemaal
voor ‘Groot-Nederland’. Ik vind 't toch wel heel jammer van ‘Forum’. -En hoe maken
jullie 't?Laat eens wat hooren, al is 't maar een kaart, en stuur mij zoo mogelijk die stukken.
Hart.gr., ook aan A., van
je Jany
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Bergen N.H., 15 mei 1940
Woensdag
Beste Menno,
Op verzoek van Bep moet ik je een ontzettende tijding meedeelen: aan een aanval
van angina pectoris is Eddie gisteren avond overleden. Voor alle zekerheid schrijf
ik dit ook aan Batten. -ik hoop, dat het bericht althans één van jullie beiden bereikt.Bep en ik zijn in onze gedachten zoo dikwijls bij jullie en hopen, met ons heele hart,
dat deze tijd voor jou niet te zwaar zal worden.
Een hand van je Jany
Origineel: onbekend

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Roland
Holst - van der Schalk, J. Hoogcarspel en Peter
Alma op verzoek van de Internationale
Arbeiders Hulp, afdeeling Holland

Menno ter Braak, Verspreide brieven

H. Roland Holst-van der Schalk
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, [7 augustus 1927]
aant.

Geachte Heer,
Op verzoek van de Internationale Arbeiders Hulp (I.A.H.), waarvan het centraal
bestuur in Berlyn gevestigd is en waarvan deel uitmaken o.a. Prof. Einstein, Käthe
Kollwitz, Barbusse en Alphons Paquet, wenden ondergeteekenden zich tot U om
Uwe medewerking te vragen voor een plan, dat door ons ontworpen is en dat wy U
hierby voorleggen.
Naar onze meening, en wy geloven ook naar de Uwe, is het Nederlandsche publiek
niet voldoende of onjuist ingelicht over de ontwikkeling van kunst en wetenschap,
en de toepassing van deze laatste op sociaal gebied, in Sowjet Rusland.
De inlichtingen over kunst, geneeskunde, hygiëne, techniek enz. in de pers zyn,
behoudens enkele uitzonderingen, onvoldoende en meestal te politiek gekleurd, dan
dat men zich een objectieve meening zou kunnen vormen.
Daarom wenschen ondergeteekenden in deze leemte te voorzien door verbetering
der cultureele verbindingen tusschen de Hollandsche intellectueelen en de Russische
en door het verspreiden van betrouwbare inlichtingen.
Ons plan is om naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der Sowjet Unie de
meeningen van verschillende Nederlandsche intellectueelen te vragen over de toestand
in Rusland, wat betreft hun eigen tak van studie of de kunst die zy beoefenen. Zoveel
mogelyk natuurlyk het oordeel van degenen die ter plaatse de toestanden bestudeerd
hebben. Wij meenen dat het echter ook van belang is, dat degenen, die door studie,
particuliere correspondentie, of op andere wyze op de hoogte zijn van de stand van
de ontwikkeling van kunst en wetenschap in Rusland, gelegenheid krygen hun
gedachten daarover te publiceeren. Het ligt in onze bedoeling U voor te stellen deze
meeningen dan te verzamelen en uit te geven.
Verder hopen wy door middel van ons streven de verbindingen op kultureel gebied
met het nieuwe Rusland te vergemakkelyken door correspondenties, publicaties,
tentoonstellingen, het organiseeren van lezingen door Russische geleerden en
kunstenaars enz. en zoo mogelyk door het zenden van een delegatie van intellectueelen
ter oriënteering.
Wy vernemen gaarne spoedig van U of gy met ons plan symphatieseert, waarna
wy U tot een bespreking zullen uitnoodigen, teneinde gezamelyk de eerste stappen
te overwegen. Tevens zal er dan gelegenheid zyn U onze bedoelingen nader uiteen
te zetten.
Wy zenden voorloopig deze uitnoodiging aan de volgende personen: Prof. Dr. J.
Burgers, H.P. Berlage, Nico Rost, W.J. Steenhoff, Hildo Krop, Pyper, Menno ter
Braak, J.F. Staal, Mr. Wiessing, Dr. Jan Romein, M.J. Brusse, A.van Dalsum, Prof.
Dr. D. van Blom, H. van Lochem.
Achtend,
Henr. Roland Holst, J. Hoogcarspel, Peter Alma
Eventueele corr. te zenden aan laatstgenoemde, Jos. Israelkade 98 Amsterdam
Zuid.
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jan Romein
Menno ter Braak
aan
Jan Romein (Amsterdam)
28 juni 1928
Zeer geachte Heer,
Gisteren liet ik U een exemplaar toezenden van mijn proefschrift ‘Kaiser Otto III’,
dat U misschien in verband met Uw studiën over Byzantium zal interesseeren. Mocht
U aanleiding vinden, in de ‘Groene Amsterdammer’ of elders mijn boek te bespreken,
dan zal ik dat natuurlijk zeer op prijs stellen, hoewel ik het U geenszins als
recensie-exemplaar doe toekomen.
met de meeste hoogachting
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, IISG, archief J.M. Romein, 88.

Jan Romein
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 26 maart 1935
aant.

Amsterdam, 26-III-'35
Zeer geachte Heer ter Braak,
Door de vriendelijkheid van mijn schoonvader, die een trouw lezer van ‘Het
Vaderland’ is, ontving ik het Zondagsnummer van deze week met Uw eerste artikel
over ‘de lage landen’. Het deed mij bijzonder genoegen, dat Uw aandacht op dit boek
gevallen is. 1e omdat een bespreking van tegelijk serieuze èn bevoegde zijde - de
combinatie is zeldzamer dan de tautologie zou doen vermoeden - tot nog toe ontbrak
en 2e omdat de uitgever, achteraf door de schrik voor zijn eigen oplaag van 25.000
exemplaren bevangen, net toe begon te komen aan nog zachte verwijten over de
‘eenzijdigheid’. Mijn betoog, dat een boek waar niemand aanstoot aan neemt er
tegelijk een is dat niemand leest, maakte op zijn weinig aan dialectisch denken
gewende geest maar nauwelijks de gewenste indruk. Een waarderend artikel in een
zo onverdacht liberaal blad als het Uwe, kan, ongeacht de kritiek die U daarnaast
misschien nog brengen zult, de verkoop van het boek slechts ten goede komen en
daarmee mijn positie en, in de verte, ook mijn beurs versterken.
U dit te zeggen is echter niet de enige en zelfs niet de voornaamste aanleiding tot
deze brief. Zij is dit: onder het portret van L. miste ik de bronvermelding ‘naar een
linoleumsnede van J. Voskuil’ (Lage Landen p. 614) en mijn vraag is: is het U, zonder
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te veel moeite, mogelijk dit onderschrift alsnog bij wijze van rectificatie te vermelden
in het No van a.s. Zondag? Ik ben n.l. met Voskuil bevriend, ken daardoor zijn
omstandigheden, weet hoe moeilijk het voor een begaafd beeldend kunstenaar, die
zijn eigen weg gaat, is om in deze tijd ‘zich door te zetten’. Ik geef toe, dat een
vermelding, als door mij bedoeld, wel geen onmiddellijke baten voor hem kan
afwerpen, maar elk beetje reclame helpt nu eenmaal en in onze reclame-wereld kan
nu eenmaal ook hij, wien dit overigens niet ligt, ja juist hij, er niet buiten.
Dat is één. Dan heb ik, nu ik U toch schrijf, nog twee dingen.
1e. U zondt mij indertijd uw dissertatie, die ik met genoegen - en met vrucht - las.
Dat ik aan Uw toenmalig verzoek, er in ‘De Groene’ over te schrijven, niet heb
voldaan, was niet mijn schuld. De redactie was toen reeds bezig af te zakken naar
het peil, dat zij nu ongeveer wel bereikt heeft en schuwde alle artikelen die de lezer
misschien over het een of ander aan het denken konden zetten of buiten het actuële
omgingen en dus dubbel artikelen, waarvan zij beide tegelijk veronderstelde. In 't
kort: zij is op mijn desbetreffende voorstel niet ingegaan.
Ten slotte is er nog dit. In Febr. j.l. heb ik voor ‘de’ maatschappij n.l. de Leidse,
een voordracht gehouden over de ‘dialectiek van de vooruitgang’, bijdrage tot het
ontwikkelings- en ondergangsbegrip in de geschiedenis. Mijn vraag is nu: zou
‘Forum’, als ik over enige maanden de tijd kan vinden, die voordracht persklaar te
maken, bereid zijn, haar op te nemen? Of valt zij te zeer buiten het gestelde kader?
Bij gelegenheid ontving ik hierover graag enig bericht.
Mijn aanvankelijke bedoeling op de inhoud van Uw Lage Landen-artikel in te
gaan - met name over de kwestie der objectiviteit, die mij allang bezig houdt èn over
het verschil dat nochtans tussen Huizinga en Zweigs ‘Erasmus’ bestaat - laat ik varen
om te volstaan met de mededeling, dat ik Uw populariteitsopvatting voor 100%
onderschrijf. Ik ben het er mee eens, zoals men het eens is met een gedachte, die men
zelf al vaak gehad heeft en privatum uitgesproken en die men nu helder onder woorden
gebracht ziet.
Met de meeste hoogachting
Uw dw J. Romein
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J. Romein
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 18 juni 1935
aant.
aant.

Amsterdam 18 Juni '35
Zeer geachte Heer Ter Braak,
Met dezelfde post, maar aangeteekend, zend ik U, in verband met uw brief van
30 Mrt. j.l. de uitgewerkte voordracht voor de ‘Maatschappij’. Hoewel ik meen niets
overbodigs gezegd te hebben, is het geval toch tot een hele brosjure uitgedijd, dat,
vrees ik, misschien voor het tijdschrift te groot zal zijn en zeker wel niet, hoe wenselijk
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op zichzelf, in één keer geplaatst zal kunnen worden. Doch ik moet dit aan de redactie
overlaten. Voor mij zelf heeft het stuk, zoals het er nu ligt, enigszins de waarde van
een ‘belijdenis’ en ik zie daarin de subjectieve verontschuldiging, dat I niet zo héél
strak met II verbonden is, voor het uiterlijk althans. Ik zou daarom voor afzonderlijke
publicatie wel iets gevoelen, maar naast de ‘homo intellectualis’ is er nu eenmaal
nog een homo economicus en beide zouden een publicatie in ‘Forum’ op prijs stellen.
Mag ik tenslotte nog even op ‘De Lage Landen’ terugkomen? Ik hoop zeer, dat U
nog eens tijd en gelegenheid zult vinden Uw aantekeningen in margine uit te werken.
Ik ben overtuigd, daarvan iets te zullen leren. U hebt gezien, dat ten slotte Japikse
de Wijnandts Francken-prijs heeft gekregen! Leerzaam voorbeeld. Er blijkt ten slotte
met kakographia ook iets te bereiken te zijn, zelfs een prijs voor cultuurgeschiedenis.
We zullen met Engels maar zeggen ‘ich halte den Kasus für onheilbar’. Overigens
- alles is betrekkelijk - is de eerlijkheid der commissie te prijzen, wanneer men het
uitvoerig verslag leest, zoals het Hdbld. dat gaf, waarin de aanbeveling van Japikse
een zeer verdedigend karakter draagt. Jammer is het daarom vooral van de f 500,In de hoop op een spoedig en bevredigend antwoord
Gaarne
Uw J. Romein.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jan Romein
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 11 juli 1935
aant.

Amsterdam, 11 Juli '35
Zeer geachte Heer ter Braak,
Bij de grote [rumoer] in het huis der Nederl. Letterkunde te Leiden - wat zonde
dat U indertijd bedankt hebt! - is er nog een kleintje ook n.l. voor het Jaarboek is mij
indertijd de tekst van mijn ‘Dialectiek v.d. vooruitgang’ gevraagd. Ik heb toen
geschreven eerst de mogelijkheid van plaatsing in Forum te willen afwachten. Een
positie tussen twee stoelen is steeds minder aangenaam, vandaar dat ik U kom vragen
of U mij al enige meerdere zekerheid kunt geven omtrent het U enige weken geleden
toegezonden manuscript. Zou het, onverhoopt, niet in Forum geplaatst worden, dan
wil ik althans de kern van de zaak een eerlijke begrafenis in bovengenoemd jaarboek
gunnen.
Met vr. groeten en hoogachting
Uw dw.
J. Romein
Zuider Amstellaan 194. A'dam.Z.
Van 18 dezer af is mijn adres: Blaricum. Blaricumstr. 140 (tot ± begin September).
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
J. Romein
Den Haag, 7 maart 1936
aant.
aant.
aant.

den Haag, 7 Maart 1936
Zeer geachte Heer Romein
Tot vandaag had ik het vaste plan naar Amsterdam te komen, maar ik voel nu, dat
het er niet van komen zal. Vooreerst zit ik vanavond vast aan een première, die mij
wel tot 2 uur in den nacht op de krant zal houden, en voorts heb ik zooveel werk
moeten laten liggen, dat ik geen andere mogelijkheid zie dan den Zondag om er eens
doorheen te komen. Misschien is het echter in dit geval niet kwaad (waar de
besprekingen toch nog een voorloopig karakter dragen), dat ik even precies op schrift
stel, hoe ik mij verhoud tot de concepten die U mij zond. Ik trachtte mij al lezende
in de eerste plaats te realiseeren, wat de reden is, dat ik aan dit tijdschrift mee zou
doen als redacteur. Dat het plan in beginsel mijn volle sympathie heeft, heb ik U al
geschreven. Ook zou ik het juist bijzonder prettig vinden, ditmaal op den achtergrond
te kunnen blijven (en niet als bij Forum het geval was, min of meer de
symbool-mijnheer te worden); maar op zijn minst moet ik dan toch de inleidende
verklaring kunnen onderschrijven, om, wat ook Uw bedoeling zal zijn, te laten
uitkomen, dat mijn ‘richting’ in deze onderneming is gepresenteerd. Het is uiteraard
moeilijk van te voren te zeggen, welke functie ik in deze redactie kan hebben, en ik
zou ook van U en Uw mede-initiatiefnemers nog graag eens precies en op den man
af hooren, wat U zich daarvan had voorgesteld. Immers: als een uitgesproken
wetenschappelijk mensch kan (en wil) ik niet gelden, waar mijn verhouding tot de
wetenschap nogal ambivalent is; d.w.z. ik voel niets voor dilettantisme op dat terrein,
en kan dus geheel meegaan met Uw opzet om wetenschappelijk te zijn in dien zin,
dat U geen populariseering beoogt; maar anderzijds ben ik een tegenstander van het
specialisme, en van de wetenschap als een soort nieuwe religie voor intellectueelen.
In de drie concepten wordt hier en daar wel zeer sterk de nadruk gelegd op de
wetenschap als een ‘verhevenheid’. Eerlijk gezegd, het concept C bevalt mij verreweg
het best, vooral omdat het kort is en aan zakelijkheid de beide andere overtreft. Het
lijkt mij een groot voordeel, dat wij in dat voorwoord zoo kort mogelijk zijn, en door
den inhoud van het eerste nummer vooral bewijzen, waarom het ons te doen is. De
opzet van dit tijdschrift zal toch wel in de eerste plaats een practische zijn; een ‘vrije
tribune’ voor werk, dat ‘Europeesch’ belang heeft. Dat litteratuur in den strikten zin
des woords wordt uitgesloten, lijkt mij uitstekend, want de taalnuance speelt daarbij
toch altijd een te groote rol dan dat zij in vertalingen zou kunnen worden gevangen.
Een ander geval is het echter met de grensgebieden (misschien zou ik redacteur van
de grensgebieden, voor ‘niemandsland’ kunnen zijn?), die juist in een orgaan als dit
wel degelijk een onderkomen zouden kunnen vinden. Zou het (dat is eigenlijk mijn
voornaamste amendement) niet mogelijk zijn dienomtrent een passage in te lasschen?
Of wellicht volstaat een zin al; ik geloof, dat U wel ongeveer zult begrijpen wat ik
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bedoel, en ik vertrouw dat het U gemakkelijk zal vallen hierover iets passends te
ontdekken.
A en B lijken mij beide te lang en te specifiek op Nederland ingesteld; maar daar
ik veronderstel, dat U reeds in beginsel besloten hebt om C als grondslag te
aanvaarden, zal ik mij tot eenige kantteekeningen bij C beperken. (waar tot mijn zeer
groot pleizier de jonge wijsgeer Beerling uit verdwenen is, dien ik een onleesbaar
auteur vind.). Ook lijkt mij de naam Res Publica veel beter dan Erasmus, reeds uit
deze overweging, dat er een tijdschrift van dien naam òf bestaat òf kortgeleden
bestaan heeft (onder leiding van Vloemans, meen ik).
Op pag. 1 kan ik mij onmogelijk vereenigen met de passage: ‘Hierzu ist Erkenntnis
der objectiven Wirklichkeit unumgänglich’. Afgezien van het feit, dat ik deze
objectiviteit zelf niet erkennen wil en in iedere objectieve pretentie een taalillusie
zie, geloof ik, dat door deze toevoeging de basis onnoodig wordt versmald; de
tegenstelling tusschen Res Publica en fascistische pretenties zal toch zeker niet
gezocht moeten worden in de objectiviteit van het niet-faschistische? Ik zie in den
strijd tegen ‘ideologie’ ook iets paradoxaals; wij hebben toch ook een ideologie?
Phrase alleen is, dunkt mij, hier al duidelijk genoeg.
Op pag. 2 ben ik ook voor het weglaten van het rood doorstreepte; maar de zin
die door U in de marge rood is aangestreept (Je grösser etc. lijkt mij zeer helder en
noodzakelijk. In plaats van de eenigszins rhetorische zinnen, die daarop volgen, en
waarin m.i. een niet geheel on-phraseologisch gebruik wordt gemaakt van de woorden
‘Vernunft’ en ‘Wahrheit’ zou ik veel liever een korte definitie van de vrijheid als
tegendeel van een naïeve illusie, b.v. van de geestesvrijheid als een noodzakelijk
minimum, dat door de democratie wel maar door het fascisme niet wordt toegestaan,
of iets dergelijks; ik geloof, dat zulks meer waard is dan uitlatingen over ‘Vernunft’
en ‘Wahrheit’, waarvan ieder toch het zijne denkt, die dus heel weinig zeggen voor
den opzet van het orgaan.
Op pag. 3 lijkt mij de ‘verdiente Antwort’ weer wat rhetorisch. Tegenover
‘Anforderungen des Fachs’ kan men misschien beter iets anders stellen dan
‘Verantwortung gegen die Zeit’, dat mij weer zoo vreeselijk dramatisch klinkt; b.v.
het besef van menschelijke waardigheid, of: het besef van de wetenschap als een
element in de samenleving (ik noem maar iets). Den laatsten zin zou ik als volgt
willen redigeeren: ‘Sie erkennt in einem ihrer Meist representativen Vertreter, Erasmus
von Rotterdam, die Verpflichtung (waarom eeuwig?) zur über staalichen
Gemeinsamkeit im Geiste eines immer wieder neu festzulegenden Ideals der
menschlichen Freiheit’, of iets dergelijks. Ik bedoel, dat mijn appreciatie van Erasmus
minder die van grootheid dan van [margetekst onleesbaar] representatieve waarde
is; er is in Erasmus veel kleins, maar ik zou daarom toch eveneens prijs stellen op
zijn naam als symbool.
Dit zijn mijn voornaamste kantteekeningen. Mochten sommige ervan U
onoverkomelijk bezwaar voor samenwerking lijken, of inbreuk maken op het plan,
dat U zich had voorgesteld, dan ben ik natuurlijk tot ieder nader overleg bereid, over
welke definitie ook. Hoofdzaak is, dat U zoowel als ik overtuigd zijt dat samenwerking
in beginsel mogelijk is; mocht U na deze toelichting van mijn standpunt het tegendeel
zijn gebleken, dan zal ik het zeer op prijs stellen, dat onomwonden van U te vernemen.
Anders wil ik graag een concept van Uw definitieve redactie (voorloopig definitieve
dus) van het inleidend woord ontvangen. Ik hoop dan binnenkort beter gedisponeerd
te zijn voor een vergadering, want het mondeling contact vergemakkelijkt en
verduidelijkt natuurlijk veel.
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Wat het Vigilance-Comité betreft nog dit. Oerlemans belde mij gisteren op; ik heb
hem toen al gezegd, dat Kernkamp had toegezegd om een ev. vergadering te Utrecht
bij te wonen. Het best lijkt mij dus, dat O. verschillende personen uitnoodigt tot die
vergadering, met korte omschrijving van het doel. Meer gebruik maken van
Kernkamps naam is voorloopig nog niet geoorloofd; ik heb hem ook beloofd, dat ik
dat nog niet zou doen.
Ik heb echter nog een zij-idee gehad. Is er niet iets te doen met die beweging
‘Eenheid door Democratie’? Het zal wel een beweging van wat half-zachte menschen
zijn, maar er schijnt wel eenige fut in te zitten; misschien ware het mogelijk daar
eerste nog contact mee te zoeken. Ik weet echter verder ook niets van de dessous van
die beweging af, en geef het dus als niet meer dan een vraag.
Ik zou anders als voor die voorloopige vergadering uit te noodigen personen
voorstellen: Pos, Donker(sloot), Van Eyck, dr. Rümke (Mesdagstr. 22, Den Haag).
Voorts liefst iemand uit Groningen (ik meen, dat U daar iemand kende) en Delft.
Dat lijkt mij voor een eerste bijeenkomst zeker genoeg. Maar van meer beteekenis
nog lijkt mij een practisch program, en juist in dit opzicht had ik eenige verwachtingen
van de energie van Oerlemans.
Nogmaals mijn excuses voor het wegblijven, dat zeer tegen mijn zin geschiedt.
mv.gr.v.h.t.h.
Uw
Doorslag: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Jan Romein (Amsterdam)
Den Haag, 22 juni 1939
[onleesbaar]
Vandaag heb ik mijn artikel over de Erflaters geschreven; het verschijnt Zondag.
Ik heb opzettelijk de zaak Nuysmans niet aangeroerd, om den heeren zoo min mogelijk
voorwendsels aan de hand te doen om bezwaren te maken; mijn betoog is
hoofdzakelijk dat van den vakhistorischen toeschouwer, overigens is het best mogelijk,
dat ik hierover toch al weer moeilijkheden krijg, want de toon is toch nog scherp
geworden. Het initiatief van Nuysmans c.s. is dégoutant; ik had van den ouden
[onleesbaar], mijn [onleesbaar], eerlijk gezegd niet verwacht, dat hij tot zulken
handelingen in staat zou zijn.
Ik [onleesbaar] ook het Utrechtsch Nieuwsblad, als ik zoo'n krant lees, spel ik pas
goed, wat voor een rotblad het vod, in zijn tegenwoordige gedaante eigenlijk is, hoe
eerder ik er weg kom, hoe beter; overwinningen behalen op weekdieren is nauwelijks
een genoegen, vooral omdat zij steeds weer slijm zullen afscheiden. Dit s.v.p. in
vertrouwen; ik heb nog een kleine hoop op beterschap bij de ‘leiding’, niet uit
overtuiging, maar omdat zij bang is voor alles, dus ook voor mij.
h.gr.
Menno
Origineel: IISG archief Jan Romein M.88
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Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeente
Rotterdam, Secretarie
D.B. Gohres, secretarie der gemeente Rotterdam
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Rotterdam, 21 januari 1932
aant.
aant.

WelEdelZeerGeleerde Heer,
Dezer dagen ontving de Gemeentelijke Woningbeurs ingevolge de ter zake
bestaande wettelijke voorschriften van de eigenares van de door U bewoonde woning
de mededeeling, dat die woning te huur is.
Aangezien de afdeeling Bevolking tracht om, met gebruikmaking van alle gegevens,
waarop zij beslag kan leggen en die ook wel van andere administraties afkomstig
zijn, niet alleen de registratie der bevolking ‘bij’ te doen zijn, doch ook om het aan
het publiek zoo gemakkelijk mogelijk te maken, werd aan U als bewoner van die
woning, verzocht mede te deelen wanneer de verhuizing zou plaats hebben en welke
woning Gij zoudt betrekken. Daaraan werd te Uwen gerieve zeer in het oog loopend
toegevoegd, dat aangenomen zou worden, dat met beantwoording van die vragen de
aangifte van verhuizing zal zijn geschied. Ten slotte werd nog een dienstenveloppe
voor de toezending van het antwoord ingesloten.
Na kennisneming van het bovenstaande, hetwelk naar ik onderstel aan U niet
bekend zal zijn geweest, zult Gij moeten toestemmen, dat de inhoud van het door U
gegeven antwoord - op zijn zachtst uitgedrukt - weinig passend en slechts ten deele
bevorderlijk is aan het scheppen van een verhouding tusschen inwoner en
administratie, welke kan medewerken aan een steeds voor oogen staande vlotte
afhandeling van zaken.
Indien het ook al eens voorkomt, dat een vergissing wordt gemaakt - U gelieve te
bedenken, dat per jaar 65 à 70 duizend verhuizingen binnen de gemeente in orde
moeten worden gebracht - dan wordt door het Rotterdamsche publiek daarop in den
regel welwillend de aandacht gevestigd. Dat Gij zulks doet op een andere wijze,
schrijf ik toe aan de omstandigheid, dat Uw verblijf te dezer stede blijkbaar nog te
kort is om U aan die gewoonte aan te passen.
Coll.
De Administrateur
D.B. Gohres
[Op de achterzijde staan aantekeningen in het handschrift van Ter Braak:]
1
2
3
4
5

Huwelijksaanzoek D.
Huwelijksaanzoek G. aan M.
Episode bij mevr. L. met D. en K.
mededeeling mej. V.d.W.
bezoek van K. bij D. aan huis. Champ.
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6
7
8
9

[..?]-dol-scène. Eerlijkheid D-K fietsenmannetje-probleem
Vlucht van D. naar M. en L. Reactie van M. en L.
Telegram. Vergiftigingsscène
D. en M.

Kind
Handoek,
Agent te paard
Tijd liefdesb voorbij
Oude menschen voor raam
Wij slaan de romantiek etc.

Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak Rotterdamsche Kring
De Rotterdamsche Kring
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Rotterdam, 9 september 1927
aant.
aant.

9 September 1927
WelEdelgeb. Heer,
Namens het bestuur van den Rotterdamschen Kring heb ik de eer u te vragen, of
u bereid bent voor de leden onzer Vereeniging een lezing te komen houden in de
derde week van October.
Eigenlijk hebben twee commissie's uit ons Bestuur u op de sprekerslijst gezet voor
dit seizoen: de Letterkundige Commissie wilde u hooren over het moderne proza in
Nederland, terwijl de Kunst-Commissie u wilde vragen te spreken over: de film. Wat
het eerste betreft: dezen winter zou Antonie Donker spreken over de moderne Ned.
poëzie en Engelman over de moderne katholieke poëzie. Wat het tweede betreft, is
het voor u niet zonder belang te weten, dat verscheidene van onze Bestuursleden
deel uitmaken van het bestuur van de Rotterdamsche filmliga die, in navolging van
de Amsterdamsche, over eenige weken hoopt te beginnen. - Ik kom u thans vragen
voor de letterkundige lezing. Mocht u daartegen echter bizondere bezwaren hebben
en er verre de voorkeur aan geven thans over den film te spreken, dan zou ons dat
ook zeer welkom zijn. Maar toch bij voorkeur 3de week October.
Honorarium f40 -. Heel gaarne uw spoedig (gunstig!) antwoord.
Hoogachtend,
Uw dw. J.E. van der Pot
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Secretaris v/d Rotterd. Kring
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring
Eibergen, 10 september 1927
aant.

Eibergen den 10 Sept. 1927
Menno Ter Braak
Den Texstraat 31B
Amsterdam
Den Weledelgeb. Heer
J.E. van der Pot
Eendrachtsweg 12A
Rotterdam
Zeer geachte Heer,
In antwoord op Uw schrijven van 9 dezer deel ik U mede, dat ik gaarne bereid
ben voor Uwe vereeniging in de derde week van October een voordracht te houden
over:
VERLEDEN EN TOEKOMST VAN HET JONGE NEDERLANDSCHE PROZA
U zoudt mij ten zeerst verplichten, door mij nog even te berichten, of er bijzondere
wenschen bestaan ten opzichte van duur der lezing e.d.; in dat geval zou ik daarmee
gaarne rekening houden. Van den datum ontvang ik zeker ook tijdig bepaling?
met de meeste hoogachting
Uw dw.
Menno ter Braak
adres tot 15 Sept: Eibergen
daarna als boven vermeld
Origineel: Stadsarchief Rotterdam

Rotterdamsche Kring
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Rotterdam, 13 september 1927
aant.
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aant.

13 Sept 1927
Zeer geachte Heer,
Prettig te vernemen, dat u in de derde week van October voor den Rotterdamschen
Kring wilt spreken over ‘verleden en toekomst van het jonge Nederlandsche proza’.
Wij hebben nader als datum gekozen: Donderdag 20 October ('s avonds 8 uur).
Wij hebben graag een pauze van ongeveer een kwartier, waarin thee geschonken
wordt. Een geschikte indeeling is, wanneer er zoo ongeveer gesproken wordt van 8
- 8.45 en van 9 - 9.30; maar u bent natuurlijk daarin zeer vrij.
Het te verwachten publiek schat ik op ± 25 menschen; maar het kunnen er ook 10
of 60 zijn.
Het maandbericht, waarin uw lezing wordt aangekondigd, krijgt u toegestuurd.
Overigens gaarne tot alle inlichtingen bereid,
Hoogachtend,
Uw dw. J.E. van der Pot secr.
P.S. Debat kennen wij niet; maar u hebt er w.s. niets op tegen, wanneer iemand eens
een vraag wil stellen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring
Amsterdam, 17 oktober 1927
aant.

Amsterdam den 17 X 1927
Menno Ter Braak
Den Texstraat 31B
Amsterdam
Den Heere
J.E. van der Pot
Eendrachtsweg 12A
Rotterdam
Zeer geachte Heer,
Indien mogelijk, zou ik gaarne a.s. Donderdag 2 personen willen introduceeren.
Bestaat daartegen bezwaar? Ook zoudt U mij verplichten door mij nog even te melden,
hoe laat U mij aan het lokaal, waar ik lezen zal, verwacht.
De eigenlijke tekst van mijn lezing duurt ca. 50 min.-1 uur, maar mijn betoog
vereischt toelichting met enkele prozafragmenten, die ik dan liefst na de pauze
behandel.
Gaarne nog eenig bericht van U tegemoetziend
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met de meeste hoogachting
Uw dw.
Menno ter Braak
Origineel: Stadsarchief Rotterdam

Rotterdamsche Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Rotterdam, 18 oktober 1927
aant.

18 October 1927
Zeer geachte Heer,
Wij verwachten u a.s. Donderdag in ons gebouw Eendrachtsweg 12 tegen 8 uur
's avonds. Onze lezingen vangen altijd om 8 uur aan. Ik zal zorgen ongeveer kwart
vòòr acht aanwezig te zijn, om u te ontvangen.
Uw introducés zijn zeer welkom.
Uw indeeling van den avond lijkt mij uitnemend.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw. J.E. van der Pot secr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring
Rotterdam, 8 oktober 1929
aant.

Rotterdam, 8 Oct. 1929
Nieuwe Binnenweg 131b
Dr. Menno ter Braak
Aan het Bestuur van den ROTTERDAMSCHEN KRING
Weledelgeboren Heeren,
Ondergeteekende moet U mededeelen, dat hij tot zijn grooten spijt het lidmaatschap
van de ROTTERDAMSCHEN KRING, waarvan hij den aanbieding op hoogen prijs
heeft gesteld, voorloopig niet kan aanvaarden, daar 1e tijdsgebrek en 2e financieele
omstandigheden hem nopen, het lidmaatschap van vereenigingen tot een minimum
te beperken.
Inmiddels, met de meeste hoogachting
Menno ter Braak
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Origineel: Stadsarchief Rotterdam

Briefwisseling Menno ter Braak - Het
Rotterdamsch Lyceum
Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Rotterdam, 17 mei 1929
aant.

17 Mei 1929
Weledelzeergeleerde Heer,
Daar ik toch eenige lessen van U zou willen bywonen, kan ik U een reis naar
Rotterdam besparen. Zoudt U my daarvoor omgaand Uw lesrooster willen zenden?
Hoogachtend
De Rector van het Rotterdamsch Lyceum
W.G. Schrijver
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Rotterdam, 25 mei 1929
aant.

25 Mei 1929
Geachte Heer,
Daar by een ev. benoeming een vry groot gedeelte van Uwe lessen aan de
Gymnasium-afdeeling zullen vallen, zou de Conrector, leider dier afdeeling, graag
kennis met U maken.
Ook ik zou het prettig vinden om nog eens met U te praten, omdat daarvoor
Donderdag j.l. zoo weinig tijd was. - In verband met Uw lesrooster stel ik U voor
a.s. Dinsdag te komen, of, als dat niet gaat, a.s. Vrydag. - U vindt ons dan op school
van 9 - 3.
Van het Maasstation is onze school te bereiken met lyn 7 (tot Beursplein) en dan
lyn 18; van het station Delftsche Poort met lyn 10.
Hoogachtend
de Rector van het Rotterdamsch Lyceum
W.G. Schrijver
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 29 mei 1929
aant.

R'dam 29 Mei 1929
Geachte Heer ter Braak,
Het is mij aangenaam U te kunnen berichten, dat het Curatorium onzer school zich
accoord heeft verklaard met mijn voorstel om U te benoemen. Uwe acte van benoeming zal ik U binnen enkele dagen doen toekomen. Hoogachtend
Uw dw. Schrijver
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Rotterdam, 3 juni 1929
aant.

3 Juni 1929
Weledelzeergeleerde Heer,
Hierby heb ik de eer U te doen toekomen Uwe acte van benoeming (in duplo) en
een staatje.
Beleefd verzoek ik U één acte van benoeming (na onderteekening) en het staatje
(na invulling) aan ons terugtezenden.
Hoogachtend
de Administrateur
C. Reiveilo
Bijlagen: 3
Separaat: 1 progr. H.B.S.
1 progr. Gymn.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Het Rotterdamsch Lyceum
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Zutphen, 3 november 1933
aant.
aant.

Zutphen, 3 Nov. 1933
Zeer geachte Heer Schrijver
Nog zeer onverwacht bereikte mij eergisteren het bericht, dat de betrekking van
redacteur aan Het Vaderland mij thans wordt aangeboden. Ik heb daarop gisteren
een bezoek aan den hoofdredacteur gebracht en ben met hem overeengekomen, dat
wij de definitieve benoeming tot Maandag a.s. zullen opschorten. Dit geschiedde op
mijn verzoek, daar ik, zooals ik U mondeling reeds heb meegedeeld, er niet zeker
van ben, dat de betrekking mij in alle opzichten zal bevallen, ook al gezien de
eenigszins pijnlijke voorgeschiedenis der benoeming; terwijl daar tegenover staat,
dat ik een buitengewoon aangename betrekking in den steek moet laten, hetgeen mij
- ik behoef het U wel nauwelijks te verzekeren - zeer aan het hart gaat. Voorzoover
ik zien kan, heeft er aan de samenwerking tusschen U en mij nooit iets ontbroken,
terwijl mijn relaties tot de leerlingen altijd van het allerprettigste gehalte waren.
Echter: de betreking aan Het Vaderland biedt mij de voordeelen van 1o van een
vrijwel onbeperkte vrijheid van dagverdeeling en 2o een zeer goed salaris; ik mag
die factoren niet zonder meer over het hoofd zien.
Ik hoop, dat u mij, met bovenstaande feiten voor oogen, niet kwalijk zult nemen,
dat ik U door deze een plan voordraag, waaraan m.i. voor de school en voor mij
zekere voordeelen zijn verbonden; met den hoofdredacteur van Het Vaderland heb
ik hierover in voorloopige trekken van gedachten gewisseld. Ik zou n.l. aan Het Vad.
willen voorstellen een tijdelijke benoeming, met dien verstande, dat ik met de nieuwe
betrekking de proef neem, en dat ik U uiterlijk 1 Mei 1934 meedeel, of de proef
bevallen is en of ik al dan niet blijf. In dat geval zou ik u dan moeten vragen, mijn
afwezigheid gedurende het verdere cursusjaar als een soort ‘studieverlof zonder genot
van salaris’ te beschouwen; na de beslissing in Mei zou ik dan eventueel bij den
aanvang van den nieuwen cursus (1 Sept.) terug kunnen komen. Daarbij zou ik U
kunnen aanbieden, de beide examenklassen (G6 en A5), die ik dit jaar lesgeef, tot
het eindexamen te blijven opleiden, aangezien de werkverdeeling aan Het Vad. het
mij mogelijk zou maken, de op den rooster aangegeven uren daarvoor beschikbaar
te houden. Mocht desalarieering voor die uren (in verband met de Rijksregeling)
moeilijkheden voor U opleveren, dan verklaar ik mij gaarne bereid, deze lessen waar
te nemen tegen iedere vergoeding, die in aanmerking komt: het zou mij in dezen
natuurlijk niet om een bijverdienste, maar om de zaak zelve te doen zijn. Deze regeling
zou, meen ik, voor U en mij nog dit voordeel hebben, dat U waarschijnlijk voor de
rest van het cursusjaar gemakkelijk voor direct een tijdelijke leerkracht zoudt kunnen
vinden, zoodat noch U noch ik aan den termijn van drie maanden gebonden zouden
zijn; het lijkt mij toch voor U aangenamer, dat de continuïteit des lessen ca. 1 Dec.
En niet op 1 Maart onderbroken wordt, terwijl het voor mij van belang zou zijn, de
proef aan Het Vad. spoedig te kunnen beginnen.
Boven omschreven plan heeft natuurlijk alleen zin, wanneer ik mij niet vergis in
mijn overtuiging, dat ook door U onze samenwerking van bijna 4½ jaar werd
gewaardeerd; op grond van die overtuiging trouwens heb ik de vrijheid genomen,
mijn definitieve beslissing aan te houden. Wellicht kunt U met mij a.s. Maandag ca.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

half elf (ik heb dan twee uur vrij) de zaak bespreken? Ik heb mijn bespreking aan
Het Vad. op half vijf n.m. gesteld.
met de meeste hoogachting en v.gr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Rotterdam, 9 december 1933
aant.

9 December 1933.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Ik kwam in het bezit van Uw brief van 22 November l.l., waarvan ik mededeeling
deed aan het bestuur van het Rotterdamsch Lyceum. Het spijt het bestuur zeer, dat
de verandering in Uw werkkring U het Lyceum doet verlaten. Het bestuur had gaarne
gezien, dat Gij nog langen tijd aan de school verbonden waart gebleven en de
aangename verhouding, die tusschen U en de school en haar leerlingen bestaat, hadt
bestendigd.
Het bestuur verleent U ingevolge Uw verzoek eervol ontslag uit Uw betrekking
met ingang van 1 Maart 1934 of zooveel eerder als Uw opvolger zijne functie zal
hebben aanvaard. Het bestuur zegt U dank voor Uw diensten, aan de school bewezen,
en voor de belangstelling, voor haar betoond. Het wenscht U voldoening en succes
in Uw nieuwen werkkring en hoopt met U dat Gij gelegenheid zult hebben, Uw
relatie met de school niet geheel te verbreken.
Hoogachtend
Uw dw.
G.J.C Schilthuis Secr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Klas 1c van
het Rotterdamsch Lyceum
Menno ter Braak
aan
klas 1c van Het Rotterdamsch Lyceum
Den Haag, 11 januari 1934
Beste 1c!
Jullie hebt mij kolossaal verrast met dien schitterenden tabakspot! Het schijnt, dat
jullie precies kunt ruiken, wat ik het best kan gebruiken. Hulde, hoor! De tabak is
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uitstekend, heel wat beter dan die, waarvan jullie de lucht wel eens hebt moeten
opsnuiven.
Ik hoop, dat jullie het met mijnheer de Boer al goed kunt vinden. Binnenkort kom
ik nog eens kijken, of de ooren van Fred Hart nog zoo klein zijn en of de heer van
Dantzig zijn spraakwater nog niet verloren heeft.
Veel succes in den strijd om één of twee o's en e's! En nog eens hartelijk bedankt.
Ik houd ook de prettigste herinneringen aan 1c.
M. ter Braak
P.S. P.S. Ik heb den aansteker al danig in gebruik! Hij brandt natuurlijk alleen op
Shell!

Briefwisseling Menno ter Braak Rotterdamsche Studenten Tooneelvereeniging
Rotterdamsche Studenten Tooneelvereeniging
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 4 juni 1935
aant.

4 Juni 1935
Weledelzeergeleerde Heer,
Bij deze deel ik U mede, dat de Rott. Stud. Toneelvereniging overweegt, Uw
‘Pantserkrant’ in studie te nemen, daar dit stuk zeer wel voldoet aan de eisen die in
het algemeen aan ‘studententoneel’ worden gesteld. De opvoering zou dan plaats
moeten vinden op 1 Nov. a.s. ter gelegenheid van de 14e dies natalis van het Rotterd.
Stud. Gezelschap.
Zoals U zult begrijpen, kan dit plan slechts doorgaan als het werk vóór genoemde
datum nog niet door het beroepstoneel is opgevoerd. Daarom zou ik gaarne enige
inlichtingen daaromtrent van U ontvangen, waarbij U tevens Uw voorwaarden gelieve
te vermelden.
In afwachting van Uw antwoord teken ik
Hoogachtend,
G.W. Huygens
h.t. ab-actis R.S.T
Willem Buytewechstr. 174c
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Rotterdamsche Studenten Toneelvereeniging
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 5 juli 1935
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aant.

5 Juli 1935
Weledelzeergeleerde Heer,
In aansluiting op mijn laatste brief zou ik U willen vragen of U thans kunt
mededelen of wij inderdaad Uw Pantserkrant kunnen opvoeren. In dit geval zouden
wij, indien U daartoe bereid bent, de zaak het liefst in een persoonlijk onderhoud
regelen.
Gaarne enig antwoord van U tegemoetziend verblijf ik
met de meeste hoogachting,
G.W. Huygens
R.S.T. h.t. ab-actis
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Rotterdamsche Studenten Toneelvereeniging
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 19 augustus 1935
aant.

19 Augustus 1935
Weledelzeergeleerde Heer,
Hierbij kan ik U mededelen, dat wij dezer dagen met het instuderen van De
Pantserkrant zijn begonnen.
Na de leesrepetitie zijn I en II reeds in scene gezet. Wij zijn erin geslaagd, een
zeer behoorlijke bezetting voor de verschillende rollen te vinden; het verloop geeft
ons nu reeds reden tot optimisme.
Wanneer de zaak een beetje op gang is, laten we zeggen eind September, zullen
wij U gaarne eens op onze repetities zien. Tegen die tijd ontvangt U nader bericht
van mij.
Intussen teken ik
met de meeste hoogachting,
G.W. Huygens
R.S.T. ht. ab-actis
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Rotterdamsche Studenten Toneelvereeniging
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Rotterdam, 15 december 1935
aant.

15 December 1935
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Weledelzeergeleerde Heer,
Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende. Op de gisteren gehouden
bestuursvergadering van de R.S.T. is de mogelijkheid van een eventuele reprise van
De Pantserkrant ter sprake gekomen, waartoe de heer Van Dulken een voorstel deed
waarmee wij allen onze instemming betuigden. Dit plan luidt als volgt. Wij willen
ons in verbinding stellen met het hoofdbestuur van het Rode Kruis en aanbieden een
voorstelling te geven ten bate van de ambulance voor Abessynië. Uiteraard zou zulk
een opvoering het best mogelijk zijn in Den Haag. Het spreekt vanzelf dat wij
onmogelijk een reprise op eigen risico kunnen geven; indien dit voorstel mocht
worden aangenomen hebben de uitvoerenden de gelegenheid het werk nog eenmaal
voor het voetlicht te brengen, hetgeen zij natuurlijk gaarne zouden doen.
Allereerst zouden wij echter willen weten hoe U tegenover dit plan staat, zodat ik
van U gaarne enig antwoord dienaangaande zou willen vernemen.
Intussen verblijf ik
met de meeste hoogachting,
G.W. Huygens
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Denis de
Rougemont
Denis de Rougemont
aan
Menno ter Braak
La Celle-St. Cloud, 20 april 1938
aant.

La Petite Châtaigneraire
La Celle-St. Cloud (Seine et Oise)
20.4.38
Cher Monsieur
Je suis bien retard pour vous remercier de votre très bel article sur mes deux livres.
Notre ami Antonini m'en a traduit les passages que je n'avais pu ‘deviner’. Je suis
en effet très frappé des rencontres nombreuses entre vos ouvrages et les miens.
Antonini et B. De Ligt m'ont parlé de vous dans les termes les plus sympathiques,
et j'espère beaucoup que nous aurons l'occasion de faire connaissance bientôt. Je
serais tout disposé à venir en Hollande, s'il était possible d'y faire quelques
conférences. Peut-être faudrait-il attendre qu'un de mes livres y ait paru en traduction.
Mon éditeur a reçu 3 demandes de maisons hollandaises, mais j'ai l'impression que
les pourparlers traînent en longeur. D'autre part je ne sais à qui il faudrait accorder
la préférence, indépendamment de la question financière, qui joue un très petit rôle
dans l'affaire. Je vais aller chez Albin-Michel pour demander des précisions sur les
éditeurs hollandais en question.
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En tout cas, si cette traduction se fait, c'est à votre article que je le devrai, et je
vous en exprime encore toute ma reconnaissance, en attendant de le faire de vive
voix, comme je l'espère.
Très cordialement à vous
D. de Rougemont
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

D. de Rougemont
aan
Menno ter Braak
La Celle-St. Cloud, 27 april 1938
aant.
aant.

la Celle-St. Cloud (S et O)
27.4.38
Cher Monsieur
Hélas, je ne suis pas libre entre le 10 et le 20 mai. Je fais une conférence à Genève,
puis j'ai à terminer d'urgence un livre que j'aurais dû remettre à l'éditeur il y a un
mois déja! Mais ne pensez-vous pas que de toute manière il vaudrait mieux attendre
l'hiver prochain pour essayer d'organiser une conférence? Si l'un de mes livres pouvait
être traduit à ce moment, cela se combinerait mieux.
Voici les demandes qu'a reçues mon éditeur: Contact à Amsterdam. (Pas de réponse
depuis le 8 avril). - Uitgeverij de Gemeenschap, à Bilthoven (19 avril) - Enfin un
traducteur, M. Voogd, a demandé les droits en octobre 37, mais je crois que cela n'a
pas abouti. Il n'y a donc rien de fait, jus'qu'ici. Peut-être une intervention de votre
part déciderait-elle l'un de ces éditeurs, mais je n'ose pas insister, connaissant trop
bien les difficultés actuelles de l'édition...
Quant à mon opinion sur le national-socialisme, je pense qu'elle ne peut faire de
doute après Penser avec les mains. C'est une puissance religieuse à laquelle la
démocratie libérale n'a rien de sérieux à opposer. Et c'est une puissance passionnelle,
militaire, mortelle, à laquelle chaque ‘personne’ se doit d'opposer un refus vital. Mon
axiome de base, que je repète partout comme un delenda Carthago, c'est que là où
l'homme veut être total, l'Etat ne sera jamais totalitaire. Je considère l'esprit fasciste
et sa puissance comme la somme de nos lâchetés personnelles. Il faut refaire une
démocratie à peu près digne de ce nom.
Voilà qui est bien rapide et grossier, mais j'ai nuancé et développé dans mes livres.
Je ne perds nullement l'espoir de faire le voyage de Hollande dans qques mois, et
de vous y rencontrer. Merci pour votre invitation que je me réjouirai de pouvoir
accepter d'ici là.
Bien sympathiquement à vous
D. de Rougemont
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Louis du Ry
van Beest Holle
Louis du Ry van Beest Holle
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 15 juni 1937
aant.

Mijnheer,
Hiermede erken ik de ontvangst van Uw schrijven van 12 Juni 1937.
Mijn grootvader heeft later de naam ‘Du Ry’ aan de naam toegevoegd en heette
dus oorspronkelijk Van Beest Holle. Hoogstwaarschijnlijk is het danook deze Gerard
van Beest Holle die met Multatuli in relatie heeft gestaan, ofschoon mij hiervan niets
bekend is.
Voor zoover ik weet woonde hij omstreeks 1880 aan de Groothertoginnelaan,
terwijl hij daarvoor Resident in Nederlandsch-Indië was. Veel meer is mij echter niet
bekend.
Hoogachtend,
L. Holle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak, map Multatuli - van Lier).
Brief. Machineschrift.

Briefwisseling Menno ter Braak - Paul du Ry
van Beest Holle
Paul du Ry van Beest Holle
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 16 juni 1937
aant.
aant.

Weledelgeboren Heer
Naar aanleiding van uw schrijven van 12 dezen moet ik U tot mijn leedwezen
mededeelen, dat ik U over den bedoelden van Beest Holle en zijne relaties tot de
familie Douwes Dekker weinig inlichtingen kan verstrekken.
Uit hetgeen U mij schrijft, maak ik op dat U mijn grootvader Gerard van Beest
Holle bedoelt, die later vergunning verkreeg den naam du Ry bij den zijnen te voegen.
Deze woonde inderdaad omstreeks 1880 te 's-Gravenhage aan de Anna
Pavlovonastraat[?] en is daar 2 Juli 1886 overleden. Persoonlijk heb ik hem nooit
gekend.
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Ik weet echter zeker dat niemand anders bedoeld kan zijn, omdat er geen anderen
van zijn naam waren in dien tijd.
Intusschen zal ik trachten nadere gegevens voor U te verkrijgen en bericht U dan
eventueel nog wel nader.
Met de meeste hoogachting
P Holle
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak, map Multatuli-Van Lier).
Brief.

S
Briefwisseling Menno ter Braak - H.W.
Sandberg
Menno ter Braak
aan
H.W. Sandberg
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
30 October 1935
Aan den Heer
Mr. H.W. Sandberg
Rue Ernest Cresson
Parijs. (14de)
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot
mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.
Ingesloten ontvangt U dus Uw novelle terug.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Karel Sanders
Menno ter Braak
aan
Karel Sanders
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Den Haag, 6 maart 1934
aant.

ter Braak, Pomonaplein 22 den Haag.
6 Maart 1934
Aan den WelEd. Heer
Karel Sanders,
Lonneker
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U de aan Forum gezonden copie weer terug.
Namens de redactie moet ik U echter mededeelen, dat zij met belangstelling van
Uw werk heeft kennisgenomen, maar dat zij dit toch nog niet geschikt achten voor
publicatie in Forum.
Zij hoopt echter, dat U tezijner tijd ander werk zult willen inzenden en dat zij op
Uw belangstelling voor het tijdschrift mag blijven rekenen.
Namens de redactie,
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Nine van der
Schaaf
Nine van der Schaaf
aan
Menno ter Braak
Santpoort, 10 februari 1935
aant.

Santpoort, 10 Febr. 1935
Kruidbergerweg 32
Geachte Heer Ter Braak,
Hierbij zend ik u een schetsje en drie gedichten die ik gaarne in het tijdschrift
Forum geplaatst zou zien. Ik hoop dus dat de redactie genegen zal zijn de plaatsing
ervan te overwegen.
Hoogachtend
Nine van der Schaaf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Nine van der Schaaf
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Den Haag, 5 maart 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
5 Maart 1935
Zeer geachte Mevrouw,
Namens de Redactie van Forum deel ik U mede, dat zij met genoegen Uw gedicht
‘De schoone nacht’ zal plaatsen. De andere bijdragen acht zij minder geschikt voor
haar tijdschrift.
Wij hopen op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te mogen rekenen.
Namens de Redactie,
Met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Nine van der Schaaf
Den Haag, [januari 1936]
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
Januari 1936
Aan Mevr. Nine v.d. Schaaf
Kruidbergerweg 32
Santpoort
Zeer geachte Mevrouw,
Nu de opheffing van Forum een feit geworden is, moet ik U, tot mijn spijt, het
manuscript van Uw roman weer terugsturen. Namens de Redactie moet ik U
mededeelen, dat zij niet heeft kunnen overgaan tot de plaatsing van het geheele werk,
al heeft zij het plaatsen van ev. fragmenten ernstig in overweging genomen. Door
de opheffing van Forum met ingang van 1 Jan. 1936 en de overbelasting van de
laatste nummers met reeds gezette copij, is Uw werk geheel op de achtergrond
geschoven.
Daar wij Uw manuscript via den uitgever in ons bezit kregen, heb ik me, ten
aanzien van terugzending van Uw werk, met hem in verbinding gesteld. Hij vroeg
mij het U terug te zenden, daar hij er, door de opheffing van Forum, niet meer op
kon reflecteeren.
Namens de Redactie,
Met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Jeanne van
Schaik-Willing
J.G. van Schaik-Willing
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, oktober/november 1934
aant.

Maasstr. 81III Amsterdam
[Oct.-Nov. 1934]
Redactie Kunst ‘Het Vaderland’
Den Haag.
M.
Ik moet U tot mijn schande bekennen, dat ik me zelden buiten de betreden paden
der Nederlandsche Letteren heb gewaagd. Wat de officieele parken betreft, er worden
zooveele rapporten over de daar groeiende gewassen uitgebracht, dat ik me nooit
zonder medestanders gevoeld heb in mijn oordeel.
Wilt U dus mijne onbelezenheid als verontschuldiging aanvaarden voor het feit
dat ik niet zal kunnen meewerken aan Uwe enquête.
Hoogachtend
Jeanne G. van Schaik-Willing
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.G. van Schaik-Willing
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, oktober/november 1934
aant.

Maasstraat 81 Amsterdam.
Zeer geachte Heer ter Braak.
Mag ik er nog eens op wijzen dat mijn antwoord in zake uw interessante enquête
niet voor publicatie bestemd is! Ik merk dat ik een beetje dom gereageerd heb en wil
dat niet graag wereldkundig gemaakt hebben, van den begin af aan al niet. Intusschen
dank ik U voor de toezending der betreffende nummers waaruit ik heb kunnen zien,
welk een voortreffelijke rubriek U van de literaire afdeeling van het Vaderland
gemaakt heeft. Ik zou me er, als Amsterdamsche, haast voor op 't Vaderland gaan
abonneeren.
Met beleefden groet
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hoogachtend
Jeanne van Schaik-Willing
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H.
Schakowsky
Menno ter Braak
aan
H. Schakowsky
Den Haag, 6 oktober 1934
aant.

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag.
6 October 1935
Aan den WelEd. Heer
Schakowsky
Roerstraat 75
Amsterdam.
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik U melden, dat het artikel Zuid-Nederlandsche
bewapeningsroes niet geschikt is om in Forum te worden opgenomen, al heeft de
redactie het met instemming gelezen. Het is mijns inziens meer geschikt voor een
tijdschrift als ‘Bevrijding’ of iets dergelijks.
Ik moet U verder wel mijn excuses maken voor de late terugzending. Maar Uw
artikel kwam tijdens mijn vacantie binnen. Tot eind Augustus bleef het dus liggen.
Daarna was de Heer van Vriesland met vacantie en was er een overstelpende
hoeveelheid copy. Ik was vergeten dat er bij uw inzending spoed betracht moest
worden en wachtte dus tot Uw andere bijdrage ook gecirculeerd had. Het is altijd
gevaarlijk om bijdragen, die veel spoed hebben, in de maand Augustus in te zenden,
maar de schuld ligt hier grootendeels bij mij.
Met de meeste hoogachting
P.S. Uw tweede inzending komt ook juist uit de circulatie weer binnen. Tot mijn
spijt moet ik U de gedichten weer retourneeren, daar de redactie tegen opname heeft
gestemd. Wij hopen echter op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te
mogen rekenen.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Aad Schelling
Menno ter Braak
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aan
Aad Schelling (Rotterdam)
Nivelles, 16 juli 1931
aant.
aant.

hooggeschatte critica mijner gedragingen! Mijn vriend du Perron stelt er prijs op, je
persoonlijk mee te deelen, dat je gelijk hebt.
Ter Braak
Mejuffrouw, uw leeraar, de heer M. ter Braak
Neemt op deze kleine wijze nu wraak,
Maar Jan van Nivelles, de hater van 't Booze,
Doe uw opstellen bloeien als lenterozen!

E. du Perron
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Aad Schelling
aan
Menno ter Braak
23 juni 1932
aant.

Donderdag 23 Juni '32
Veelbestreden mijnheer ter Braak,
Bedankt voor uw gelukwensen en de grijsblauwe kelkstengels. Hoe weinig kracht
achter die ‘rebelsche houding’ school, hebt u 15 Juni kunnen merken, toen ik het
niet aandurfde kort af te weigeren.
Het lijkt me nu al een eeuw geleden, dat ik in zoo'n gladgroen bankje zat. Ik sta
er dus al ver genoeg van af om het geheel te kunnen overzien, en... ik geloof ook,
dat u ijdel genoeg bent, een welverdiend compliment te willen hooren.
Wanneer ik dan namelijk zoo naga, is mijn indruk van u als leeraar: niet ongeschikt,
alleen de opstellen waren vervelend. Maar dat iemand zoo duidelijk zelfs lichamelijk
zijn schizophreen-zijn toont, is zeldzaam. Ik kende dat woord nog niet, het begrip
daarvan heb ik al in de eerste schoolmaand van uw uiterlijk af kunnen lezen.
Beschouw ik u dus niet als leeraar, maar als het bleeke pastelkrijtje, dat u in
werkelijkheid bent, dan vormt u het eenige loonende observatieobject uit m'n
Lyceumtijd.
Ik hoop dat u zult begrijpen dat een dergelijk oordeel voor mijn doen een groote
waardeering inhoudt. Aad Schelling
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
Aad Schelling
Den Haag, [28 mei 1934]
aant.

den Haag, 28 Mei
B. A.
Er is met ingang van 15 Juni een betrekking van secretaresse aan het Physiologisch
Laboratorium van Rademaker vacant. Mijn broer, die bij R. conservator is, belde mij
op, om te vragen, of jij daar iets voor zoudt voelen en of je je in dat geval zoo spoedig
mogelijk met hem in verbinding zoudt willen stellen (opbellen aan het laboratorium
of er zelf heen gaan).
Het salaris is, meen ik, ± f 600 per jaar.
Wil in ieder geval mijn broer even iets laten hooren, want hij heeft verdere
sollicitatiebemoeiingen zoolang opgeschort.
v.gr.
je
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Aad Schelling
Den Haag, [6 mei, 1935]
aant.

Beste Aad
het spreekt vanzelf, dat ik je een schitterende aanbeveling wil geven. Ik heb deze
week echter niet veel keus meer wat de tijd betreft, aangezien ik Vrijdag naar Brussel
moet en Woensdag den heelen dag bezet ben. Ik zou je dus willen voorstellen,
Donderdag av. ± 8 uur ten mijnent te komen, Pomonaplein 22. Van het H.S.M. te
bereiken met lijn 12. Tot eindpunt rijden, dan Laan v. Meerdervoort in als volgt:
[schets route van eindpunt 12 naar Pomonaplein]
De teekening is nog steeds weinig plastisch.
Zonder tegenbericht zal ik op je komst rekenen.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
Aad Schelling
Den Haag, 26 oktober 1937
aant.

Den Haag, 26 Oct. '37
Kraaienlaan 36
B. A.,
Fred Batten verzocht mij je een exemplaar van Propria Cures te willen geven,
waarin een artikel over mijn boeken. Ik bezit het niet meer, maar zal de uitgever
vragen je er een te sturen. Ik hoop, dat hij zoo vriendelijk zal zijn.
Ik hoorde van v. Lier, dat je met Stilleboer verloofd bent. Deze school altijd direct
weg in de B-afdeeling, maar ik heb de aangenaamste herinneringen aan Z.Ed., en
wensch je dus (waarschijnlijk zeer veel te laat) hartelijk geluk. Misschien doen jullie
mij nog eens de eer aan van een bezoek? Ik zou het zeer op prijs stellen de
kennismaking buiten het disciplinair verband nog eens op te frisschen.*
m.h.gr.
Menno ter Braak
* Vergeet niet, dat je tot de twee, nee welgeteld vier, eenige aanwijsbaar intelligente
leerlingen behoort, die ik ooit in een klas gehad heb! De anderen waren dikwijls zeer
geschikt, maar ze hadden nog geen lef! Zij werden misschien later allemaal intelligent,
wie weet? Van Klaveren? Schilthuis?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Aad Schelling
Den Haag, 11 juli 1938
aant.
aant.
aant.

Den Haag, 11 Juli '38
Beste Aad,
Vandaag hoorde ik telefonisch van Rudie van Lier, dat je cum laude doctoraal
gedaan hebt bij 'Piet' van Eyck. Ik wil je in de eerste plaats zeer hartelijk geluk
wenschen met het succes op zichzelf, maar moet daarbij bekennen, dat ik mij bijzonder
verheug over die extra onderscheiding. Je weet, dat ik zoo [zeer] niet in het
academische opga, maar er zit toch iets in (van discipline, een woord dat bij jou wel
geen misverstand zal wekken), waarmee ik altijd veel op heb gehad. Het feit, dat
iemand in staat is zich zelf te concentreeren op het 'vak', zonder er in te verstarren
of aan ten gronde te gaan als mensch, is een compliment waard. Ik apprecieerde die
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tweeledigheid van je karakter trouwens op de bankjes van het Rott. Lyceum altijd
in hooge mate. Dat 'Piet' daarop zijn academische stempel heeft gedrukt, bevestigt
mij in mijn overtuiging, dat je niet minder waard bent dan ik dacht, ook wat dat 'vak'
betreft.
Ik hoop nog eens iets van jou en je verloofde te merken! Voor jullie beiden, ook
namens mijn vrouw, hartelijke groet, van je
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Aad Schelling
Den Haag, [13 oktober 1938]
aant.
aant.

B. A.
Hartelijk geluk gewenscht met dit succes bij Zijlstra behaald! Ik ben er werkelijk
zeer nieuwsgierig naar, te vernemen wat je werkzaamheden bij 'mijn' uitgever zullen
zijn! Als je wordt aangesteld om de boeken van Ter Braak 'er in te brengen', kun je
bij voorbaat wel op de stoep gaan zitten; maar wie weet!
Laat vooral nog eens iets hooren, als je een weinig ingewerkt bent, en bezoek ons
met het jongmensch Stilleboer na zijn examen. Wij zullen dat zeer op prijs stellen!
h.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Aad Schelling
Den Haag, 4 januari 1939
aant.

Den Haag, 4 Jan. '38
Kraaienlaan 36
Beste Aad,
Geen gebrek aan belangstelling was het, die mij een antwoord op je brief deed
uitstellen, maar [berekening] omtrent de beschikbare avonden. Nu moet ik eerlijk
zeggen, dat ik tot 9 Jan. hopeloos onder afspraken en werk zit, zoodat ik jullie bezoek
liever uitstellen wilde. Een Zaterdagavond (b.v. Zaterdag over een week, of twee
weken) zul je toch ook zeker vrij kunnen maken? Wij zijn dan niet in bad.
Hartelijk gelukgewenscht met de successen van Kees, in wie ik altijd een groot
vertrouwen heb gehad, ook al saboteerde hij als B de geschiedenislessen op een zoo
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hoffelijke manier. Ik ben benieuwd te hooren, wat hij nu [krijgen] zal. En ook, met
welke [functies] je op den duur door Zijlstra zult worden belast. Dat van de verkoop
van mijn boeken wist ik, met tragische zekerheid: uit de afrekeningen, die ik jaarlijks
ontvang. Maar het is zoo besteld door het fatum, en absoluut niet onredelijk.
Hoofdzaak is, dat er nog wel eens iets verkocht wordt, want anders kan ik geen
uitgever meer vinden.
Werk is aardig! Ook [Salten]!
Hart. gr. en antwoord even
je
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Arthur van
Schendel
Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel (Sestri Levante)
Den Haag, 13 september 1934
aant.

13 Sept. '34
Zeer geachte Heer van Schendel
Hoewel de officieele ‘onderhandelingen’ door de hoofdredacteur gevoerd zijn,
wil ik toch niet nalaten U hartelijk te danken voor Uw bereidwilligheid om aan mijn
lijforgaan mee te werken. A.s. zondag verschijnt Uw eerste feuilleton, dat mij bij
uitstek geschikt voorkwam. Ik heb in ditzelfde nummer van de courant redactioneel
mijn vreugde uitgesproken over Uw optreden als medewerker en U tot troonopvolger
van Couperus geproclameerd, dit in eenigszins couranteske bewoordingen, waaraan
echter een reëele blijdschap ten grondslag ligt. Ik heb nu eenmaal een kinderachtig
pleizier in het opwerken van mijn rubriek en zie er graag die menschen in
vertegenwoordigd die ik als van den eersten rang beschouw.
Toevallig had ik nooit het genoegen U te ontmoeten. Ik hoop, dat dit spoedig eens
het geval zal mogen zijn.
Ter zake nog dit: Uw artikelen zullen in het Zondagochtendblad verschijnen. Bij
zending kunt U daar mogelijk nog rekening mee houden, het Zondagsblad wordt
steeds uiterlijk Donderdag opgemaakt.
m. v.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
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Arthur van Schendel en familie (Sestri Levante)
Venetië, 1 september 1935
aant.
aant.

Venetië, Zondag
Hoewel beladen met de aangenaamste herinneringen aan Sestri, zitten wij hier
overheerlijk. Het loopt nogal los met de toeristen; alleen ontmoette ik in een smal
steegje mijn uitgever Boucher. Dit schijnt voor een auteur onvermijdelijk.
h.gr.
Menno t. Br.
Ant t. Br.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel (Italië)
Den Haag, 9 juli 1937
aant.
aant.

Den Haag, 9 Juli '37
Beste Van Schendel
Hartelijk dank voor je briefje over de ‘Christenen’. Ik was zeer blij met je oordeel.
Inmiddels heeft zich prompt voltrokken, wat je voorspelde: de Nederlandsche pers
heeft zich al op het arme boek geworpen, en er den banvloek over uitgeproken. Koor:
Avondpost, Utrechtsch Dagblad (Ritter), De Tijd, De Maasbode, ... De Standaard.
Alleen in de N.R.C. heeft Vestdijk er een zeer ingenieus artikel aan gewijd.
Het deed mij ook genoegen van je vrouw te horen, dat zij dezelfde associaties had
gehad bij het zien van ‘Mr Deeds goes to town’. De analogieën zijn dan ook wel zeer
opvallend, bij alle verschil in stijl en niveau. Juist daarom vond ik de analogie zoo
merkwaardig.
Als de Italianen eindelijk eens ophouden zich met Spanje te bemoeien, komen wij
zeker het volgend jaar naar Sestri. Aangenomen natuurlijk, dat het ons financieel
mogelijk is. Wij verheugen ons er maar vast op.
hart. gr., ook aan je vrouw
en van de mijne
je
Menno ter Braak
Ik ben zeer benieuwd naar ‘De Grauwe Vogels’!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel
[Den Haag, november 1937]
aant.

Beste Van Schendel
Hierbij een curiosum, dat ik gisteren als advertentie in de NRC, vond. Op de
Nobelprijs wordt al geanticipeerd door verwarringen!
Ik hoop je binnenkort in Amsterdam eens rustig te spreken. Ben je deze of volgende
week nog het land? Ik kan altijd wel tegen de lunch in de stad komen.
h.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel (Sestri-Levante)
Arles, 9 augustus 1938
aant.
aant.

Arles, 9 Aug.
Wij genieten, reeds op den terugweg, zeer van Arles. De dagen in Juan waren te snel
om. Van een bezoek aan Sestri kon helaas niets komen, aangezien het beschikbare
geld beperkt was. Maar wij dachten veel aan en spraken veel over jullie.
hart. gr.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.F.E. van
Schendel
Menno ter Braak
aan
Arthur van Schendel Jr.
Den Haag, 4 december 1937
aant.
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aant.

Amice
Hartelijk dank voor de toezending van je dissertatie. Ik ga het boek lezen!
Hart.gr.
in haast
je Menno tB.
hoe gaat het met je moeder? Groet haar en je vader van mij!
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Kennie van
Schendel
Menno ter Braak
aan
Kennie van Schendel
Den Haag, 3 juni 1935
aant.
aant.

L'Aia, 3-VI-'35
Cara Signorina van Schendel
Certamente noi avevamo fissato che Lei mangerebbe da noi il giovedì! Mi sento
molto felice perché Lei avrà la bontà di volere sedersi alla mia tavola umilissima,
che raramente vedeva una cosi venerabile persona. Spero che Lei vorrà essere contenta
dei nostri cibi semplici. La cena di un borghese olandese è soltanto il frutto d'una
immaginazione poco sfarzosa.
Io preferisco di prendere la mia lezione alle cinque se quello Le convenga anche.
Temo soltanto che la stagione, benchè morta pui vivente che mai, m'impedisca di
tradurre ‘Il Giornale Corazzato’ come io vorrei. Lo scrittore tedesco Tommaso Uomo
celebrerà il suo anniversario, e il resto. Non sarò salvo prima di essere a Sestri sotto
la protezione del Duce. Ma dura ancora un poco, oimè! Perciò io devo imparare
l'italiano senza lavoro serio, cioè giocando; e giocare alle carte linguistiche non è la
mia professione. Sarò dunque dannato a restare sempre un dilettante nel senso falso?
Temo di si. In ogni modo posso leggere un po' e senza cercare sovente nel dizionario
un testo non troppo difficile; ho letto una novella di Fogazzaro nell' antologia che
Lei mi ha dato, e credo ch' io capisco l'intenzione dell' autore. Mi pare che questo
uomo non si lasci confrontare cogli scrittori piu grandi di Europa.
Dunque La aspettiamo alle cinque. Chiedo scusa per gli sbagli, non avevo molto
tempo per scrivere e esprimere i miei pensieri secondo l'ordine della grammatica.
Con cordiali saluti anche da mia moglie
Le son servitore
Menno ter Braak
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[Correcties in de marge door Kennie van Schendel]
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Kennie van Schendel (Amsterdam)
Den Haag, 12 juni 1935
aant.
aant.

L'Aya, 12 Giugno '35
Cara Signorina van Schendel,
Le circostanze mi non favorono. Giovedì e anche il venerdì sono occupati di molte
stupide cose che non posso evitare: una assemblea di Forum coi Flamminghi prendera
possesso del mio prezioso Giovedì e il Venerdì vedrà parecchie altre sventure. Perciò
io devo chiederLe di lasciare passare la lezione di questa settimana. Mi rincresce
molto di questa domanda, ma non ho da scegliere.
Vuole scrivermi, per piacere, a che ora Le conviene la prossima lezione? Se in
qualche modo sia possibile, io sarò disponibile tutto il pomeriggio del Giovedì 20
Giugno.
Con saluti cordiali, anche da mia moglie
M.tB
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Kennie van Schendel
Den Haag, 15 juni 1935
aant.
aant.

L'Aya, 15 Giugno '35
Cara Signorina van Schendel
Oggi io ho avuto una conferenza col mio redattore in capo, che mi permise di
andare a Parigi il giovedì.
Infine io vedo in prospettiva qualque giorno di libertà! Soltanto mi rincresce di
dovere vivere parecchie settimane senza l'ispirazione della Sua lezione, senza il fuoco
sacro della Sua conversazione italiana, che fa tremare la terra settentrionale della
mia anima flegmatica; ma mi consolo della dantesca visione di Sestri Levante, che
sarà il paradiso completo per un uomo che ha bisogno di riposo (non ancora eterno,
è vero, ma pure lungo).
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Spero che la mia visita breve a Parigi mi permetta di vedere se non altro
superficialmente l' espozione italiana nello Petit-Palais. Non perché dopo il inizio
delle mie lezioni italiane io ho preso una monomania italiana insanabile; la mania
di ogni cosa che si può immaginare mi pare stupida e abietta; ma perché io sento una
parentela (forse soltanto sentimentale?) fra una lingua e la pittura di un paese. Fino
ad adesso non sentevo una vera ammirazione per Raffaelo o i altri maestri italiani;
neanche ho riuscito di fare una differenza distinta fra le tele raffaellesche e il ‘kitsch’
ordinario. Oimè!
Certamente non sono un uomo fatto per l'ammirazione dell'arte; non conosco le
distinzione sacre inventate per le persone che si chiamono Bremmer o Just Havelaar.
Perché devo essere uno critico d'arte? E un gioco della natura, che aveva fatto
primo da me un insegnante. Sono un intellettuale contadinesco, forse per l'eternità.
Le prego di voler scrivermi qualche parola sulla lezione prossima e di dimostrarmi
la volta prossima gli sbagli nella questa lettera.
Con cordiali saluti,
anche da mia moglie
MtB
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Getrud Schilf
Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Berlijn, 9 maart 1927
aant.
aant.

9.3.1927
Lieber Herr Holländer,
Sie möchten Herrn K. Scheffler in einem der nächsten Tage auf den Verlag von
Kassirer (Derfflingerstrasse) aufsuchen.
Ihr Gt Schilf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak (Berlijn)
Berlijn, 18 maart 1927
aant.
aant.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Lieber Herr Holländer,
Bitte, seien Sie doch am Mittwoch nächster Woche um 7h zum Abendbrot bei uns.
Ihre Gt Schilf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Sylt, 7 augustus 1927
aant.
aant.

7.8.
Lieber Herr ter Braak,
ich kann doch nicht umhin: dass Sie als schreibendes Menschenkind so ein
riesenhafter Schreibfaulpelz sein könnten, habe ich mir nicht denken können!
Nun sitze ich schon 1 Woche auf dieser öden Insel. Ich wünschte, ich wäre meinen
Doktor nicht so gehorsam gewesen und lieber meinem Willen gefolgt, der mich nach
Belgien oder Holland zog. Jetzt sitze ich soweit ab von mich reizenden Gegenden,
dass es fraglich ist, ob meine Gelder bis an ihnen noch reichen werden. Aber immerhin
könnten Sie mir doch Ihre Amsterdamer Adresse im Laufe der nächsten 10 Tage
geben (denn ich beabsichtige meinen Aufenthalt hier abzukürzen), wenn es möglich
ist!! [onleesbaar] wollte ja schon längst in Holland sein, warum er es noch nicht ist
weiss ich nicht - Aber: wie geht es Ihnen? Ich wüsste es ziemlich gern. Indessen
heute viele Grüsse.
Trude Schilf
Adresse umseitig!
[ommezijde kaart:] Nordseebad Kampen a. Sylt. Hans Brodersen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Berlijn, 29 augustus 1927
aant.
aant.

29.8.Berlin-Steglitz, Belfortstr. 13
Lieber Herr ter Braak,
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haben Sie vielen Dank für Ihre so pünktliche antwort. Leider, leider wird es für
dieses mal nichts mit einer Hollandreise. Erstens wird die Kasse bedenklich leer und
dann habe ich mich endlich doch an die herbe Sache die die See hier oben bedeutet
liebevoll gewöhnt, wozu mir nette Gesellschaft, sehr interessante sogar (Maler und
Ähnliches) geholfen haben. Ich sitze schon im Strandkorb und benutze diese Frühe
zum Schreiben, sonst habe ich keine Zeit mehr. Ich freue mich, Sie im November
zu sehen. In der Bibliothek werden Sie mich doch mindestens besuchen!? Am liebsten
auch bei mir [drie woorden onleesbaar].
Leben Sie wohl! Schöne Tage im Haag.
Viele Grüsse,
Trude Schilf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 15 juni 1928
aant.
aant.

Bln-Steglitz, Belfortstr. 13.
15.6.1928.
Lieber Herr ter Braak,
Verzeihen Sie mir, bitte, wenn ich nochmals auf die Geldfrage der Arbeit zu
sprechen komme! Ich weiß, es geht mich nichts an, aber es liegt mir am Herzen, daß
Sie Beide, Sie sowohl wie Karl Wehmer, zufrieden sind. W. sagte mir heute, daß er
2,- MK für 1 Stunde Arbeit berechnet hat. Das ist der aller- allermindeste Preis, wie
ich Ihnen schon neulich sagte. Das bekommen bei uns Monteure. Karlchen war zu
sehr bescheiden, und ich weiß, daß Sie nicht gern etwas zu billig haben möchten.
Wenn Sie noch etwa 1,- MK pro Stunde zulegten: im Ganzen viell. ungefähr 100,MK?! - W. hat übrigens Ihre Arbeit sehr interessiert und mich sehr neugierig darauf
gemacht. Sie werden mich nicht vergessen, wenn Sie Exemplare nach Deutschland
schicken?
- Mir geht es gut. Die Eltern sind auf ihrer Badereise, u. ich führe ein angenehmes
Sololeben. Morgen habe ich Besuch und muß noch Besorgungen machen gehen.
Also leben sie wohl; ich wünsche Ihnen alles Gute für alle Ihre Arbeiten & grüße
Sie vielmals,
Trude Schilf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Berlijn, 10 oktober 1928
aant.
aant.
aant.

Steglitz. Belfortstrasse 13 I
10.10.1928.
Lieber Herr ter Braak,
Es sollte bestimmt nicht so lange mit einem Brief und Dank an Sie dauern, ich
habe es auch durchaus nicht vergessen oder vertrödelt, aber ich wollte Ihr Buch
bestimmt erst auslesen und hoffte, es würde Ihnen inzwischen so gut, amüsant und
ausgefüllt vergehen, daß Sie an das mir geschickte Exemplar Ihrer Arbeit nicht so
deutlich denken würden. Als ich zu Gerdas Einsegnungsfeier ging, überlegte ich mir
unterwegs, was ich für ein Gesicht machen sollte, wenn ich Ihnen bei Geissel's
begegnen würde - mir war nicht ganz behaglich, trotzdem ich mich natürlich gefreut
hätte, Sie zu sehen. Ich will ja nicht versuchen, mich zu entschuldigen, aber: als Ihr
Buch kam fing ich sofort an zu lesen & kam in ein paar Tagen bis - ich weiß es ganz
genau - auf Seite 148, sah im Anfang die vielen Druckfehler & bedauerte Wehner,
wurde von Ihrer Art zu sehen, scharf zu sehen, mit sehr viel Verstand zu sehen - von
der Sache verstehe ich nichts - sehr gefesselt staunte über eine leise Gereiztheit im
Unterton, die ich nicht recht unterbringen konnte: gilt sie den von Ihnen abgekanzelten
Geschichtsforschern der Arbeit oder macht ein deutsches Etwas Sie ungeduldig? Dann kam nach dem langen kühlen Frühjahr der Sommer meine Reise -, das Buch
nahm ich mit, ohne vor Ärger über die Nordsee & vor lustiger Gesellschaft mit ihm
zu Ende zu kommen. Zuhause angekommen noch 8 wundervollen Hartztagen als
Trost für die Nordsee und einer kleinen Städtereise durch Lüneburg, Goslar,
Wernigerode, Halberstadt, die mich mit ihren alten Häusern, Domen & Stimmungen
beglückten, folgten 3 Wochen ‘Dagmar’. Das bedeutet, daß man zu nichts anderem
kommt. Am letzten Montag nam ich Ihr Buch wieder zur Hand, bin gestern fertig
und danke Ihnen also heute. Ich verstehe vollkommen, daß es Ihnen ein ‘cum laude’
eingetragen hat, & wie ich hörte, eine Arbeitstelle, wie die Ihnen angenehm ist. Ihre
Art mit dem Verstande alles so deutlich auseinander zu nehmen, erinnerte mich an
eine ähnliche Art im ‘Herbst des Mittelalters’, trotzdem in Ihrer Arbeit glaube ich
nicht so viel und alles von Ihnen dabei ist wie in jenem Buch von einem Verfasser.
Sehr wohlgetan und meinen vollen Glauben findet Ihre Meinung bei mir darüber:
die Nationen brauchen nicht die letzten Entwicklung eines menschlichen
Gesellschaftlebens zu sein. Wie weit sind aber die Wege, bis auch nur die feindliche
oder auch nur unbewußte Art der Ablehnung andersgearteter Menschen bekämpft
oder gar auch nur bewußt wird, denn jeder liebt eine Art und ist in ihr am
glücklichsten. Ganz abgesehen von der Unbequemlichkeit sich in anderer Menschen
Art zu schicken!!! Was für einen weiten Horizont setzt das voraus! Aber vielleicht
liegen Dinge der Art doch schon in der Luft, denn nichts zwingt mich so sehr zum
Nachdenken wie das Sich-vertragen der Menschen. Der Pacifismus bohrt[?] in mir,
und ich breche viele Lanzen für ihn, bringe dabei meine Kampflust unter u. ein
Leitsatz dabei ist: alle Frauen, die ein Bisschen nachdenken, müssen für den
Pacifismus eintreten. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Brief über Ihr Buch noch interessieren wird, aber ich
hoffe, er zeigt Ihnen, daß ich nicht nur nachlässig war, u. daß ich Ihnen auch richtig
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danken wollte. Nur lange hat es gedauert. Tragen Sie mir es bitte nicht nach & lassen
Sie mal von sich hören. - Wie immer wünsche ich Ihnen alles Gute, wonach Ihr Sinn
steht, und grüße Sie vielmals,
Trude Schilf
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 2 november 1930
aant.
aant.

Bln.-Steglitz, Klingsorstr. 28I
(nur umgetauft, nicht verzogen)
2.XI.30.
Lieber Herr ter Braak,
Im Stillen hoffe ich, dass Sie längst ein Dankschreiben vom Historischen Seminar
der Univ. erhalten haben für Ihr so pünktliche Sendung Otto's III. Gewiss, ich hätte
Ihnen auch gleich schreiben müssen. Das Buch kam kurz vor meinem Urlaub, ich
übergab es meiner Kollegin, Wehmer sollte das Seminar benachrichtigen - als ich
wiederkam, war es noch nicht abgeholt, ist aber dan endlich seiner Bestimmung
übergeben worden. Es hat lange gebraucht bis es dahin kam. Haben Sie also auch
von mir schönen Dank.- Dank auch für Ihnen Kartengruss! Wissen Sie, wo er mich
traf? Nicht weit von Ulm bei meinen Freunden. Nach dem Datum zu schliessen,
mussten Sie ungefähr um die gleiche Zeit in Frankfurt gewesen sein wie ich. Schade,
dass wir nicht davon gewusst haben! Ganz in der Nähe war auch Wehmer, ich war
mit ihm einen Tag zusammen. Wie nett wäre es doch gewesen, wenn Sie auch
gekommen wären. Ich hätte mich sehr gefreut, mit Ihnen beiden einen Tag
herumzubummeln.- Hoffentlich hatten Sie eine schöne Reise! Waren Sie eigentlich
auch noch in den Bergen? Else sagte mir, Sie würden viell. zu Weihnachten hier
sein. Ist das richtig, haben Sie noch die Absicht? Dann machen wir wieder einen
netten Abend bei mir, nicht wahr? Mein Urlaub - 5 Wochen! - war wunderschön!
Ich habe wieder ein Stück Deutschland gesehen: Donautal und Schwäbischen Jura,
Kirchen, Klöster und Burgen und war noch 2 ½ Woche in der Schweiz. Nette
Menschen hatte ich auch um mich: ich habe mich gut erholt und geniesse trotz der
slechten Zeiten oder gerade deshalb mit etwas slechtem Gewissen, den Winteranfang
in Theater, Konzerten u. -- Kinos (hier mit vorsichtiger Auswahl) intensiv und mit
Lust.- Leben Sie wohl! Lassen Sie bei Gelegenheit mal wieder von sich hören und
entschuldigen Sie mein spätes schreiben. Die Wochen fliegen nur so und ich hatte
viel Abwechslung.
Herzliche Grüsse von Ihrer Gertrud Schilf
Origineel: particuliere collectie
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Gertrud Schilf
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 6 april 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Steglitz. 6. 4. 1931.
Sehr geehrter Herr ter Braak,
als ich von Ihrer Verlobung mit Gerda erfuhr, war mein erster Gedanke: Sie werden
sie auch heiraten, Sie würden es nicht wagen, dieses junge Kind mit seinen 18 Jahren
zu kränken, ihm Kummer zu bereiten. Sie haben es doch getan. Aus Ihrem letzten
Brief, den ich gelesen habe, ist mir wohl ein Verständnis für Ihre Handlungsweise
und für Sie aufgegangen. Gerda überhaupt nur auszudeuten dass für sie das, was sie
sich wünschte, verloren ist, habe ich nicht übers Herz gebracht.
Dieses zärtliche, liebevolle Herz in seiner Jugend war bereit, alles für Sie zu tun,
sich Ihnen volkommen anzupassen, um nur bei Ihrem leben zu können. Desbhalb
kann es jetzt auch nicht begreifen, dass seine Gabe zurückgewiesen wird. Seit Ihrer
Kindheid waren Sie und Ihre Familie Gerda's liebstes. Sie verkörperten ihr ein
schöneres Leben, als ihr daheim geboten werden konnte. Durch die Verlobung mit
ihr haben Sie ihr ganze Neigung und das ganze Bewustsein all dieser Dinge wach
gemacht. Selbst ist Gerda ein Bild des Jammers und mir tut das Herz davon weh.
Und Else - eine Frau, die in Ihr Leben sehr viel Unglück gehabt hat, an Ihrem
Lieblingskinde muss sie durch Sie ein neues erfahren. Ich bilde mir nicht ein, auf
Sie irgend einen Einfluss ausüben zu können, aber hören lassen wolle ich Sie, was
ein Dritter von dem [sieht?], was Sie ausgerichtet haben. Ihnen werden Ihre Wächstum
helfen mit ihrem Verständnis und sich schützend vor Sie und Ihre Selbstvorwürfe
stellen. Wo Else und Gerda leben, das wissen Sie ja. Beide sind weit fort von Ihnen,
deshalb schreibe ich. Ich hoffe, Gerda wird überwinden, trotzdem es bis jetzt noch
nicht so aussieht. Gestern wollte [sie] sich umbringen. Das Mittel das ihr zur
Verfügung stand war glücklicherweise zu schwach. - Ich bin mir auch bewusst, das
Sie wegen dieses Briefes unvorteilhafte Gedanken über mich haben werden, aber
ich könnte sehr viel davon ertragen, wenn ich damit das in meiner Erinnerung
auslöschen könnte, was ich bei Else und Gerda ansehen muste.
Nur im Gedanken daran, dass auch das Mass Ihres Leidens nicht klein sein muss,
bin ich imstande dieser brief mit einem Gruss an Sie zu beenden.
Gertrud Schilf
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Paul van
Schilfgaarde
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Paul van Schilfgaarde
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 4 februari 1936
aant.
aant.

Den Haag, 4 Februari 1936.
53 Frankenstraat.
Zeer geachte Heer Ter Braak
Van eenige vakantiedagen heb ik gebruik gemaakt om uw boek ‘Politicus zonder
partij’ te lezen, en dat betreur ik niet. Het begin boeide mij niet, maar in het tweede
hoofdstuk werd ik gepakt, en ik heb de rest doorgelezen met een mengeling van
adhaesie en afstoting, maar nooit verveeld. U zult niet verwachten, dat ik uw ‘essay’
met een ‘studie beantwoord; nog minder verlangen, dat ik uw beweeglijke en glijdende
gedachten aan het tegenwicht van formules ophang; maar mij ten goede houden, dat
ik, de pagina's volgend die ik al lezend op een girobiljet noteerde, neerschrijf wat
mij bij het lezen inviel. De spijsvertering der ideeën (p.27) interesseert mij niet, maar
wel de ‘spanning’ der ideeën, de vraag hoe een mens door bepaalde ideeën bezeten
wordt (en dus slaaf is) en hoe hij soms om z'n vrijheid vecht, als schouwspel (en niet
in een causale reeks, waartoe de spijsvertering behoort). Ik behoor dan ook
vermoedelijk in een zekere zin tot de l'art pour l'art mensen, omdat ik weiger mijn
belangstelling afhankelijk te stellen van eenige doelmatigheid of op andere wijze
rekenschap af te leggen van een waarom of waartoe, dan met een ‘omdat ik mens
ben, omdat ik ben zoals ik ben’. ‘Moed’ zie ik in de eerste plaats in deze innerlijke
houding, en daarbij denk ik dan ook aan Thucydides: ‘het ongewisse van den uitslag
aan de hoop toevertrouwend, naar de eisen van het ogenblik met de daad bouwend
op eigen kracht.’ Hetgeen trouwens in de lijn ligt van uw kostelijke beschouwing
p.39-42: moed is het prijs geven van de pantserende realiteit der traditie - - mits men
alle gefixeerde dogmatiek tot de traditie rekent. ‘Prometheus’ van C.v. Bruggen ken
ik niet, maar uw opmerkingen over het dilettantisme kan ik meevoelen, ik heb in
mijn studententijd nooit duitse kommentaren willen gebruiken en hevige ruzie gemaakt
met den latijnsen professor, die een professor was in 't kwadraat, werd zelf hevig
geboeid door een ander boek dat door de officieele wetenschap is verketterd,
Chamberlain's Grundlagen.
De grondgedachte van uw boek lijkt mij gezegd op p.72, het zweven tussen
bestendigen
chaos en bestendige orde, en het heeft mij verwonderd, dat deze
grondgedachte door u niet konsekwenter werd volgehouden; misschien valt dat
iemand als mij, wel een ‘pessimist’ van temperament en zich dus als verstoteling
tussen twee uitersten thuisvoelend, gemakkelijker. Uw boek is aan den eene kant
een felle aanval op de fixatie der orde, aan den andere kant gaat het uit van die orde
(het ‘optimisme’). Ieder woord toch (p.84) is zulk een fixatie; waarom het woord
dan niet beschouwd als een zinledigheid, die pas zin krijgt in den mond (of het hart
of het hoofd, niet in de bibliotheek, die ook in 'n hoofd kan zitten) van 'n mens? De
tegenstelling tussen ‘gelijk hebben’ en ‘belang’ (p.102) kan ik dan ook niet
aanvaarden; alleen het gelijk-hebben lijkt mij in iemands belang; beide begrippen
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hebben, dunkt me, tot basis een fixatie, een ergens klaar liggende ‘waarheid’, of een
‘nuttigheid’ om 't even; ik behoud mij het recht voor ongelijk te hebben en tegen
mijn belang in te gaan, ter verdediging van mijn mens-zijn. Wat u op p.104 zegt, is
mij dan ook weer uit 't hart gegrepen: het woord als uitgesproken woord is
veruiterlijkt, en dood, zoals alle ‘geest’ dood is. Een andere gedachtengang, dan het
gestamel van ‘benadering’. De mens is als een pottenbakker. Sommige pottenbakkers
zetten hun produkten in een museum en gaan ze aanbidden. Andere grijpen naar
nieuwe klei om 'n nieuwen pot te maken, slaan desnoods het ‘voltooide’ produkt
kapot. Dat zijn de ware minnaars. In uw boek vind ik te weinig erotiek. U zoudt dan
weten niet een kostelijke vorm van hygiëne kunnen noemen p.125, het is alleen
obstipatie. Den mens heeft voortdurend behoefte, om in de door u geliefde vergelijking
te blijven, aan de laxeerpillen der bezinning, zoals ook het door u gebruikte motto
over Nietzsche over de interpretatie zegt, bezinning in den zin van zin geven aan de
zowel zinloze als zinneloze ‘kennis’. U zelf hekelt toch ook op p.163 en elders de
waarheid als gefixeerde toverformule; maar waarom loopt u dan de waarheid als
‘bezinning’, als erotische (dus onvermoeide) aktiviteit (waarmee ik geen
handtastelijkheid of andere drukke gebaren bedoel) voorbij? Wanneer ik in 'n vaas
een rode tulp zich in de kamerwarmte begeerig op haar langen stengel zie uitrekken,
heb ik meer waarheid dan wie de stelling van Pythagoras berijdt; maar wat heeft
mijn belang daarmee te maken? Zo zie ik ook geen verband tussen schoon-zien en
scherpte van zintuigen, evenmin tussen kunstenaarschap en exploitatie van
nieuwsgierigheid, al gun ik iederen kunstenaar gaarne een belegde boterham.
Een zin (p.211) is voor mij de uitdrukking van een waarheid, niet een ‘voorloopige’,
zoals u herhaaldelijk zegt, het ‘voorloopige’ kondigt het ‘definitieve’ aan en daar
wil ik evenmin van weten als u, maar een uitdrukking: druk een sinaasappel uit en
ge hebt aan den eenen kant de leege schil, aan den anderen het sap dat ge proeven
moet en dat verschaalt en beschimmelt, als ge het laat staan. Dat proeven is de kunst
van het lezen (of zien of horen). Een dier kan niet lezen: het verschil tussen mens en
dier (p.215) lijkt mij alleen miniem, wanneer men zich richt naar fixaties, en zo komt
het mij voor dat u telkens in tegenspraak komt met uw eigen grondgedachte, waarmee
ik u intussen geen konsekwentie wil opdringen. De hoofdzaak van mijn leven is dat
ik kan ‘lezen’; tegenover de tulp beleef ik mijn genot en mijn vrijheid, alle
psychoanalytici ten spijt, die mijn lees-kunst willen herleiden tot een causale reeks,
hetgeen hun goed recht is maar mij als vrijmachtig genieter van de tulp niet raakt,
hoewel ik daarbij een sexueele kitteling noch ontken noch beschaamd ‘sublimeer’,
het zotste wat de weense school (ook al in eschatologie bevangen) heeft uitgedacht.
Uw pagina's 238/39 zijn naar mijn mening geheel in de lijn der gefixeerde
waarheden gedacht en vind ik geleuter; uw kostelijke pagina's 250/3 daarentegen
over den naar universaliteit snakkenden dokter hebben mij een enorm genoegen
gedaan. Het tragische (p.264) zie ik niet in een huilerige of behuilenswaardige
narigheid, maar in de situatie van den mens, die, zoals de schoolterm luidt ‘half
natuur half geest’, liever noch natuur noch geest, maar op een Prokrustusbed
gespannen tussen natuur en geest, tussen chaos en vorm, van beide kanten wordt
geranseld; welke vergelijking ik onmiddellijk weer terugneem, voorzover ‘natuur’
en ‘geest’ voor mij niet aparte, ergens opgeborgen liggende ‘kenbaarheden’ zijn of
zelfstandige realiteiten, wat de vergelijking zou kunnen suggereeren.
Zo heeft uw boek allerlei in mij wakker gemaakt, instemming en afwijzing, meer
instemming dan afwijzing, instemming vooral in uw strijd tegen de vastgenagelde
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Waarheid (of moet ik zeggen ter bevrijding van deze mishandelde maagd?), en door
het bont tafreel van aspekten. Waarvoor mijn dank. Met vr. groeten,
Uw P. van Schilfgaarde
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Maarten
Schneider
Menno ter Braak
aan
Maarten Schneider
Den Haag, 28 oktober 1939
aant.

Den Haag, 28 Oct. '39
Amice
Hoe graag ik je dissertatie ook zou willen bespreken, ik zou voor een behoorlijke
behandeling van het onderwerp niet den noodigen tijd kunnen vinden, gezien de
groote seizoensdrukte in de bladenwereld. Maar mijn collega 's Gravesande, expert
in de drukkunst, zal de bespreking waarnemen, zoodat je van een deskundig referaat
verzekerd kunt zijn.
vgr.
je
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ch. van
Schoonneveldt
Ch. van Schoonneveldt
aan
Menno ter Braak
Tiel, 2 juli 1928
aant.
aant.

Tiel 2 Juli 1928.
Zeer Geleerde jongste Doctor, alias beste Menno,
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Met bijzonder en b. veel genoegen ontving ik dezer dagen een exemplaar van je
dissertatie. Van harte gefeliciteerd met de bekroning van je studie en met het voorzeker
welgeslaagde proefschrift. Volijverig ben ik aan de lectuur begonnen en hoewel ik
in de materie niet thuis ben heb ik steeds eenige malen een welgemeend ‘juist!’ in
margine neergeschreven. Je komt zeker dezer dagen bij den goeden oom en de goede
tante in Tiel en dan moet je niet verzuimen eens bij mij aan te komen. Ik ben nu elf
jaar aan het gym in Tiel en loop al jaren lang te foeteren, dat ik van de meeste der
afgeleverde leerlingen nooit meer iets hoorde, nog minder een bewijs van degelijke
studie, in casu eene dissertatie ontving. Vroeger kreeg je van de stellingen
produceerende juristen wel eens een soort tractaatje met 24 stellingen, maar dat is
ook al uit. Nu heeft het laatste kwartaal mij een beetje gekalmeerd: zooals je weet is
Pierre Smit (Wamel - Heumen) op 7 Mei l.l. gepromoveerd op den calvinistischen
dichter Revius (zeer verdienstelijk, maar het sop is niet gelijkwaardig met de kool)
en nu volg jij. Ook heeft een aardige ex-leerlinge onlangs candidaats-nederlandsch
in Utrecht gedaan, Piet Formijne moet een flink medicus geworden zijn; verder wat
obscure juristen en verongelukten. Ik bezweer altijd de jongelui op school, dat ze
knap en geleerd moeten worden en naar een titel moeten streven en dan kijken
sommigen me aan als hadde Lotje me getikt!
Enfin, ik zal je boek op school laten zien; je weet: alle weten begint met
nieuwsgierigheid en de beroemde Tielsche bard zong of beweerd althans: ‘Geleerdheid
is ons levensdoel.’
Beste Menno, neem nog een goeden, ja een vaderlijken raad van me aan. Solliciteer
dadelijk naar een of ander (liefst klein) gymnasium en begin met allereerst een
eerzaam leraar te worden. Heusch, het werk is niet zoo moeilijk en het tractement is
erg goed en vast. Begeef je niet in de journalistiek of andere broodschrijverij en
verkoop je lijf en vooral je ziel en je talenten niet aan de een of andere kapitalistische
kliek. Want daar geldt van vroeg tot laat: wiens brood men eet, diens woord men
spreekt en schrijft. Dagelijks walg ik (en jij zeker ook) van den onzin en leugens in
onze kranten en de schrijvers daarvan weten drommels goed, dat ze onzin debiteeren
en liegen; en 't ergste is dat er zooveel knappe lui bij zijn: wat een rampzalig bestaan!
Onlangs las ik een uitval van je tegen de moderne dominees. Ik gaf je gelijk, maar
vergeet niet, dat die menschen ook broodsprekers zijn, geduld als réactionnairen,
verder overal geminacht. Word denzulken niet gelijkvormig!
Maar over deze en dergelijke dingen kunnen we beter praten. Kom dus zoo spoedig
mogelijk bij me aan, liefst na vieren of na zessen. Ik wensch je deze dagen veel
succes en veel voldoening.
Veel groeten van
t.t.
Ch. van Schoonneveldt
Witte Hoene.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.G. Schoup
Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup
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Den Haag, 17 mei 1934
aant.

Secr. ter Braak Pomonaplein 22
den Haag
17 Mei 1934
Aan den Heer J.G. Schoup
Mient 481
den Haag.
Zeer geachte Heer,
Uw brief van 11 Mei l.l. ontvangen. Namens de Redactie moet ik U mededeelen,
dat zij zich verplicht voelt U te zeggen, dat er voor deze loopende jaargang geen
enkele mogelijkheid meer zal bestaan, om een event. fragment uit Uw nieuwe roman
te plaatsen.
Er is nl. op dit gebied reeds een overvloed van copy aanwezig.
Mocht U toch nog tot inzending besluiten, dan is ons dit natuurlijk aangenaam,
maar U wilt dan wel zoo goed zijn met bovengaande rekening te houden.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

J.G. Schoup
aan
Menno ter Braak
1 juli 1935
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

1 Juli 1935
Zeer geachte Heer ter Braak, C.G. van Schelven, Washington, zendt mij een klein fragment retour, dat ikzelf
uit HET CARNAVAL DER BURGERS heb vertaald. Ik sluit het hierbij in.
Hij schrijft mij verder, dat hij bezig is aan de vertaling van Uw werk en reeds een
groot fragment aan een uitgever heeft voorgelegd. Zoodra hij dit retour krijgt zal hij
het mij ter doorzending aan U doen geworden. Weer vraagt hij Uwe voorwaarden
voor de Engelsche en Amerikaansche vertaalrechten. Wilt U zoo goed zijn mij in de
gelegenheid te stellen hem hierop te kunnen antwoorden.
Met de meeste hoogachting,
J.G. Schoup
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1 Bijlage:
Engelsch Fragment “Het Carnaval der Burgers”.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup
2 juli 1935
aant.

2 Juli 1935
Zeer geachte Heer Schoup,
Dank voor Uw schrijven. Het bijgevoegde fragment lijkt mij zeer goed vertaald,
al kan ik de finesses bij een oppervlakkige controle niet beoordelen. In ieder geval
zou ik, als de vertaling van den heer van Schelven op dezelfde hoogte bleek te staan,
stellig wel met hem in zee willen gaan. Ik hoop dus, dat hij mij spoedig een gedeelte
van zijn vertaling ter kennisneming kan toezenden.
Wat de voorwaarden betreft: het lijkt mij, om op alle eventualiteiten voorbereid
te zijn, het beste een vast bedrag te vragen (f. 1.000) in onterugvorderbare royalties,
of voor een aantal exemplaren, nader vast te stellen in onderling overleg, zoodat na
verkoop van dat bepaalde aantal exemplaren een percentage ingaat. Mij dunkt, dat
de Heer van Schelven met deze gegevens wel contact met een uitgever kan zoeken.
Het gaat er dan alleen nog maar om, de grens vast te stellen, waar het percentage
begint: maar ik wacht in dezen liever een redelijk voorstel van den uitgever af, dan
zelf een aantal te noemen, dat wellicht kant noch wal raakt. Het is mij om het principe
te doen: een vast bedrag ineens, en bij een behoorlijke verkoop een rechtmatig aandeel
in de winst voor den auteur.
Ik heb U echter reeds gezegd, dat ik de zakelijke kant liefst zoo elastisch mogelijk
wil behandelen. Wanneer bij den uitgever fatsoen aanwezig is, behoeft hij niet bang
te zijn, dat ik onmogelijke dingen zal vragen.
Met dank voor Uw bemoeiïngen, en in afwachting van Uw nadere berichten,
met de meeste hoogachting,
[omcirceld in handschrift:] Graag terug
Doorslag: particuliere collectie

J.G. Schoup
aan
Menno ter Braak
2 juli 1935
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aant.

2 Juli 1935.
Zeer geachte Heer ter Braak, Zooals ik U reeds in ons gesprek zeide kan ik voor de vertaling van van Schelven
niet instaan, maar er is alle aanleiding om aan te nemen, dat hij Uw werk in het
Engelsch zal weten om te zetten op het peil, dat het verdient. Wij hebben overigens
nog altijd de controle op het fragment, dat hij zal toezenden en mocht het dan blijken,
dat hij niet in den juisten geest Uw werk weet te vertalen, dan kan ik hem breedvoerig
terechtwijzen. Ik ben op dusdanigen voet met van Schelven, dat hij gerust mijn
aanwijzingen – zoo noodig – zal aanvaarden, pedant is hij geenszins en met mijn
eigen boek heeft hij ook enkele veranderingen in den Engelschen tekst op mijn
verzoek aangebracht.
Ik geef hem nu Uwe voorwaarden door, die naar mijn meening een gunstige basis
voor hem vormen om met een eerste rangs uitgever te onderhandelen. Ter orienteering
diene, dat de door U gevraagde lumpsum identiek is aan het bedrag, dat ik voor ‘In
Vlaanderen..’ heb ontvangen, de royalty was dan 10% voor de eerste 50.000 en 15%
voor alle volgende verkochte exemplaren. Tot een overeenkomst in dezen geest zal
ik v.S. aansporen en hem nogmaals erop wijzen soepelheid te betrachten om in Uwe
bedoeling te blijven. Ik vertrouw, dat hij nu zal kunnen slagen en bericht U dan ten
spoedigste.
Met de meeste hoogachting,
J.G. Schoup
Origineel: particuliere collectie

J.G. Schoup
aan
Menno ter Braak
8 juli 1935
aant.
aant.
aant.

8 Juli 1935
Zeer geachte Heer ter Braak, Toen ik bij U was, enkele weken geleden, deelde ik U mede, dat het in mijn
bedoeling ligt de beste werken der Nederlandsche letterkunde bij uitgevers in het
buitenland te introduceren. In Amerika is het voorbereidende werk hiervoor gedaan,
waardoor ook Engeland wordt bestreken omdat de grootste uitgevers der beide landen
in associatie werken, Duitschland komt voorloopig niet in aanmerking, blijft Frankrijk,
misschien ook Spanje. Wat Frankrijk betreft heb ik als eerste stap een artikel
geschreven voor Europe, waarvan ik U de copie hierbij toezend en ook een der
grootste uitgevers in Parijs (Grasset) van mijn plannen op de hoogte gebracht. Om
echter hier te lande de grootst mogelijke medewerking te kunnen krijgen zou ik het
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op prijs stellen indien U mij deze week zou kunnen ontvangen om een en ander met
U te bespreken. Ik hoor dus graag van U wanneer U dit schikt.
Met de meeste hoogachting,
J.G. Schoup
1 Bijlage:
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup
Den Haag, 30 oktober 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
30 October 1935
Aan den Heer
Dr. J.G. Schoup
Mient 481
den Haag.
Zeer geachte Heer,
Daar Forum met ingang van 1 Januari zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn
leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - P.E. Schramm
P.E. Schramm
aan
Menno ter Braak
Heidelberg, 28 juni 1928
aant.
aant.
aant.
aant.

Heidelberg. Ebertstr. 13
28.6.28
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Sehr geehrter Herr Doktor,
Ich wurde heute überrascht durch der Einlauf Ihres Buches, zu dessen Vollendung
ich Ihnen meine besten Glückwünsche übermittle. Ich verbinde damit meinen
wärmsten Dank für diese Gabe, die mir für meine weiteren Studien von besonderem
Werte ist. Denn der freundliche Wunsch, den ich auf der letzten Seite Ihres Buches
ausgedrückt finde, scheint jetzt endlich in Erfüllung zu gehen.
Durch Vorlesungen, Arbeiten für die Monumenta und vor allem durch ein Buch
über die mittelalterl. Kaiserbilder bin ich bis jetzt daran gehindert worden, meine
Studien über Otto III. abzuschliessen. In den letzten Monaten habe ich nun mein
Manuscript vorgenommen und es gründlich umgearbeitet. Es geht in den nächsten
Wochen zum Drucker. Das Buch erscheint in den ‘Studien der Bibliothek Warburg’
bei Teubner in Leipzig unter dem Titel ‘Kaiser, Rom und Renovatio - Studien u.
Texte zum Römischen Erneuerungsgedanken in der Zeit vom Ende der Karolinger
bis zum Investiturstreit.’
Bei der Schlussredaktion dieses Buches, die mich jetzt beschäftigt, kann ich gerade
noch Ihr Buch verwerten. Ich werde also sogleich an ein intensives Studium desselben
gehen.
Dass es mich im höchsten Masse interessiert, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen,
denn Otto III. hat ja lange genug im Zentrum meiner Forschungen gestanden. Es
würde mich daher sehr freuen, wenn sich einmal Gelegenheit zu einer mündlichen
Aussprache über unserem gemeinsamen Helden ergeben würde. Sollte Sie Ihr Weg
gelegentlich einer Reise in die Nähe von Heidelberg führen, so würde ich mich ebenso
wie meine Frau freuen, Sie bei uns begrüssen zu können. Ich vertraue darauf, dass
Heidelberg an einer vielbefahrenen Reiseroute liegt.
Nehmen Sie einstweilen meinen herzlichsten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
dazu die Versicherung, dass mich Ihr Buch stark beschäftigen wird.
Mit den besten Empfehlungen
bin ich Ihr ergebenster
P.E. Schramm
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Lydia
Schregardus (en Tony van der Meer)
Lydia Schregardus en Tony van der Meer
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 30 november 1928
aant.
aant.

30-11-'28. A'dam
Mijnheer,
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We waren eerst van plan geweest, om met de heele klasse, U een souvenir aan te
bieden, maar daar is niets van gekomen. Nu geven we U maar samen dit boek, al
zult U het misschien wel ‘unladylike’ vinden. Omdat we dachten, dat u morgen niet
meer zou komen, zenden we het U nu maar. Mocht U morgen nog komen, dan zult
U er ons een plezier mee doen, er in 't bijzijn van de klasse niet over te spreken. Komt U alstublieft, want anders hebben [we] in Uw plaats Natúúrkunde! (Ah!)
Lydia en Tony
- - - - Partir c'est mourir un peu! (hm!)
Tony van der Meer
Lydia Schregardus
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Lydia Schregardus
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 9 januari 1929
aant.

Amsterdam, 9 Jan. 1929
Geachte Mijnheer ter Braak,
Toen U nog bij ons op school les gaf, heeft U mij eens een entrée voor een Filmliga
matinée aangeboden. Ik kon jammer genoeg op die dag niet.
Maar ik zou zoo graag eens een matinée willen meemaken en daarom heb ik al
mijn moed maar bij elkaar geraapt om U te vragen of ik misschien voor a.s.
Zaterdagmiddag een kaartje zou kunnen krijgen.
Bij voorbaat dank ik U voor de moeite.
Hoogachtend,
Lydia Schregardus
Ger. Doustr. 14I.
Hier
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Lydia Schregardus
Amsterdam, 10 januari 1929
Beste Lydia
Het deed me zeer aangenaam aan, een levensteeken van je te ontvangen, en nog
wel een teeken van interesse voor de film! Ingesloten een lidmaatschapskaart voor
de Filmliga, waarop je alle voorstellingen kunt bijwonen.
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A.s. Zaterdag is er geen voorstelling, wel vanavond 8 uur, A.M.V.J., Leidsche
Plein, en Zaterdagmiddag 19 Jan., Centraal Theater.
Meer dan één kaart kan ik je niet geven; wissel dus maar eens af met je vriendin
Tony.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Voor een bijzondere voorstelling kan je wel eens een tweede introducée van me
krijgen, maar dan moet je me dat even vragen.
Origineel: Onbekend. Machineschrift. Briefhoofd ‘Menno ter Braak’.

Lydia Schregardus
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 maart 1929
aant.
aant.

15-3-'29. A'dam.
Beste Mijnheer ter Braak,
het spijt me, dat ik U om de Film-liga weer moet lastig vallen, maar als ik het dit
keer doe is het omdat er anders voor Tony en mij geweldige complicaties ontstaan.
Van een vriend van ons hoorden we n.l. dat er morgen Film-liga voorstelling is, en
daar we niet wisten of wij er heen konden gaan, vind ik het 't beste, U even een kaart
te schrijven. Tony en ik komen morgen in ieder geval even naar de voorstelling;
mocht U niet willen dat we kunnen gaan, wel, dan gaan we weer weg.
De complicaties (zie boven) ontstonden door een gemaakte afspraak in de Liga.
Dit ter verduidelijking.
hartelijke groeten van Tony
en
Lydia
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C.L. Sciarone
Menno ter Braak
aan
C.L. Sciarone
Den Haag, 19 oktober 1934
aant.

Secretariaat
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Pomonaplein 22 den Haag
19 Oct. 1934
Aan den WelEd. Heer
den Heer C.L. Sciarone
Begoniastraat
den Haag
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat, van de door U ingezonden
gedichten, het vers ‘De Oud-Officier’ zal worden geplaatst. Vermoedelijk echter niet
eerder dan Januari of Febr., daar het december-nummer een speciaal-nummer zal
zijn.
De beide andere gedichten gaan dus hierbij terug.
Namens de Redactie
Met de meeste Hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
C.L. Sciarone
Den Haag, 24 januari 1935
aant.

Pomonaplein 22 den Haag
24 Jan. 1935.
Zeer geachte Heer Sciarone,
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat van de door u ingezonden verzen,
het gedicht ‘Homo Academicus’ kan worden geplaatst. Verder wil zij ook gaarne het
gedicht ‘De Idioot’ opnemen, maar onder voorbehoud, dat de regels 4 en 12 worden
veranderd.
Ik stuur U dus hierbij laatstgenoemd gedicht terug, samen met de twee
overblijvende.
Gaarne hoor ik dus nog van U of U met deze wijziging accoord kunt gaan.
Met de meeste hoogachting
namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
C.L. Sciarone
Den Haag, 16 augustus 1935

Menno ter Braak, Verspreide brieven

aant.

Pomonaplein 22 den Haag
16 Aug. 1935
Aan den Heer
C.L. Sciarone
Begoniastraat
den Haag.
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat van Uw laatste gedichten het vers
‘De Ouders’ zal worden geplaatst. Het wordt dan samen met het nog hier liggende
gedicht in September geplaatst. Het andere gedicht ‘De Idioot’, werd toch, ook na
de wijziging, door de Redactie liever niet geplaatst.
De overblijvende verzen gaan dus hierbij terug; dezer dagen kunt U de drukproeven
der beide andere tegemoet zien.
Met de meeste hoogachting
Namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J. Siebinga
Menno ter Braak
aan
J. Siebinga (Groningen)
Tiel, 2 december 1918
Beste Siebinga
Doordat je briefkaart eerst naar Eibergen was gezonden, heb ik hem natuurlijk
met eenige vertraging ontvangen. Je opdracht vond ik zeer vereerend, maar niet
bepaald gemakkelijk, juist omdat ik me nergens aan behoefde te houden. 't Is dan
ook juist niet gemakkelijk, om iets niet al te afgezaagds op dat gebied te schrijven.
Naar ik hoop, heb ik niet te veel tijd en aandacht van mijn lezers gevergd. Mocht je
soms een verandering noodig achten, schrap en verbeter dan maar zooveel als je wilt.
Ik behoef je zeker niet te schrijven, dat ik nog met het meeste genoegen aan den
kamptijd terugdenk.
Groeten van je ex-onderdaan
M. ter Braak
Origineel: Leeuwarden, Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum

Briefwisseling Menno ter Braak - D.J. da Silva
D.J. da Silva
aan
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Menno ter Braak
Amsterdam, 9 december 1928
aant.

9 Dec (1)
Geachte Dr. Ter Braak,
Namens de vereeniging O.D.I. heb ik de eer en 't genoegen U uit te noodigen tot
't bijwonen van den feestavond op 21 Dec. 20.15 uur in ‘Bellevue’. Gaarne zien wij
Uw gunstig antwoord tegemoet, waarna toezending v/d kaarten volgt.
Hoogachtend,
Uw dw. dn. Joop da Silva
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak Slauerhoff-Commissie
Menno ter Braak
aan
de leden der Slauerhoff-Commissie
Den Haag, 12 maart 1938
aant.

Den Haag, 12 Maart 38 (in 3 ex.)
Ter kennisneming voor de Slauerhoff-Commissie
Na het onderhoud van Greshoff met Stols heb ik gisteren, 11 Maart, een uitvoerig
gesprek gehad met Zijlstra van Nijgh & Van Ditmar. Deze heeft mij overgelegd de
tusschen hem en Stols gevoerde correspondentie over ev. overname van de 6 bij Stols
verschenen dichtbundels. Stols heeft daarvoor een m.i. exorbitant hooge prijs
gevraagd, die volgens Z. Geen basis bood voor onderhandelingen. Voorts deelde Z.
mij mee, dat hij zich destijds met den broer van Slauerhoff in verbinding heeft gesteld,
die hem gezegd had, dat het in de bedoeling van Slauerhoff had gelegen om verder
alles bij Nijgh & Van Ditmar uit te geven; waaruit Z. ook tot een zeker moreel recht
op het nagelaten werk concludeerde; in hoeverre terecht weet ik niet.
Verder heeft Z. mij verklaard bereid te zijn een uniforme editie als door ons gewenscht
van de complete werken van Sl. uit te geven binnen verloop van eenige jaren, met
mogelijkheid van inteekening op de geheele reeks. Hij was al van plan om Schuim
en Asch, dat uitverkocht is, dezen herfst te herdrukken, met Dutrou Bornier, en is
bereid met de voorbereiding van die editie even te wachten tot de Sl.-commissie
beslist zal hebben; zoodat deze uitgave ev. een deel kan worden van de uniforme
editie.
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Verder ligt het in zijn bedoeling (aangenomen, dat de overeenkomst tot stand
komt), om het volgend jaar Het Verboden Rijk en Het Leven op Aarde in één deel
in de reeks te laten verschijnen.
Wat de poëzie betreft: Z. verklaart zich bereid, het nagelaten werk nog dezen herfst
in de reeks te publiceeren. Verder stelt hij Eldorado en Zeemansgraf, waarvan nog
eenige voorraad is, ter beschikking voor hetzelfde doel, en neemt op zich, Clair
Obscur en Oost-Azië van de betreffende uitgevers over te nemen. In mijn
tegenwoordigheid heeft hij Heyman te Arnhem opgebeld, om hem te vragen, of hij
in beginsel tot die overname bereid zou zijn, wat deze bevestigde.
Blijft de quaestie Stols, als m.i. de eenige moelijkheid, die ons van de totstandkoming
van de complete editie scheidt. Z. is n.l. niet bereid de drukorder aan Stols te gunnen,
omdat hij zich hiertoe, na het volgens hem onzakelijke aanbod van Stols, en ook
anderszins niet verplicht voelt. Hij heeft mij echter uitdrukkelijk verklaard, dat hij
drukken, èn winst van de 6 bundels <in de reeks>, die Stols uitgegeven heeft, aan
Stols wil overlaten; hij is bereid over de typographische eenheid met hem te
overleggen, zoodat de eenheid in de editie toch gehandhaafd blijft. Stols behoudt
dan natuurlijk het recht van de 6 bundels voor ev. afzonderlijke uitgaven, voorzoover
hij meent, dat dit recht hem toekomt.
Verder is Z. bereid het toezicht op de typographische verzorging van de editie
over te laten aan een gedelegeerd lid van de commissie.
Ik breng deze resultaten van het onderhoud over, en zou er gaarne zoo spoedig
mogelijk een vergadering over bijeengeroepen zien. (20 Maart kan ik echter
onmogelijk). In verband met het verschijnen van Schuim en Asch en de poëzie ev.
nog in den herfst is er haast bij!
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
Den Haag, 8 april 1939
aant.

Den Haag, 8 April 1939
Kraaienlaan 36
Aan de leden der Slauerhoff-Commissie
Ondergeteekende verzoekt U dringend aanwezig te willen zijn bij een vergadering
der Slauerhoff-Commissie, Zaterdag 15 April, des n.m. half 4 in café Parkzicht te
Amsterdam.
Toelichting:
Zooals bekend ligt de complete, door Lekkerkerker vastgestelde tekst der
uitgegeven en onuitgegeven gedichten van Slauerhoff voor zetten gereed bij Nijgh
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& Van Ditmar. De heer Zijlstra heeft zich bereid verklaard deze uitgave in den herfst
het licht te doen zien. Over de voorwaarden is echter een ernstig geschil ontstaan,
dat dezer dagen een zeer persoonlijk karakter heeft aangenomen en waardoor het
totstandkomen der uitgave in den herfst wordt bedreigd. Na een correspondentie over
deze voorwaaarden tot uitgave heeft Greshoff n.l. Zijlstra in een brief, die deze mij
hedenmorgen door de telefoon heeft voorgelezen, van leugens beschuldigd. Zijlstra
ontkent de juistheid der beschuldigingen en beschuldigt Greshoff van leugens. Hij
heeft zich, bij datzelfde telefoongesprek, bereid verklaard om in een vergadering van
de Slauerfoff-Commissie met Greshoff te verschijnen en zijn standpunt te verdedigen;
schriftelijke gedachtenwisseling acht hij na den brief van Gr. niet meer mogelijk.
Dit geschil betreft in het bijzonder de onderhandelingen tusschen Nijgh & Van Ditmar
en Stols over de belangen van beide partijen bij de uitgave.
Ik meen, dat de Commissie verplicht is thans definitief dit geschil op te lossen, en
wel met grooten spoed daar anders de uitgave in den herfst (die door Zijlstra nogmaals
is toegezegd) mislukken zou. Daarom heb ik het initiatief genomen tot het houden
van een vergadering op Zaterdag 15 April, waar ieders aanwezigheid dringend
vereischt is. Ik verzoek wel om omgaand gunstig antwoord aan mijn adres Kraaienlaan
36, Den Haag.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
Den Haag, 13 april 1939
aant.

Den Haag, 13 April 1939
Kraaienlaan 36
Aan de leden der Slauerhoff-Commissie
Dinsdag 11 April heeft een bespreking plaatsgehad tusschen de heeren Zijlstra, als
uitgever van de werken van Slauerhoff, en de leden der Commissie Greshoff en Ter
Braak. Bij die bespreking is duidelijk gebleken, dat de misverstanden, ontstaan in
verband met de uitgave der Verzamelde Werken, in geen enkel opzicht gemotiveerd
worden door handelingen van den uitgever in strijd met de belangen van Slauerhoffs
nalatenschap. Vastgesteld is, mede op grond van de stukken, dat het door den uitgever
met de erven Slauerhoff gesloten contract de rechten der Commissie om den tekst
te verzorgen volledig waarborgt, zoodat de door Lekkerkerker vastgestelde tekst der
Verzamelde Gedichten in het najaar kan verschijnen. De typographische verzorging
der uitgave zal, aldus kwamen de heeren Zijlstra en Greshoff (als adviseur der
Commissie) overeen, geschieden door Van Krimpen.
Aangezien gebleken is, dat de ontstane misverstanden voor een deel voortkwamen
uit een minder gelukkige waarneming van de functie van secretaris door Lekkerkerker
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(waarbij aan eenig opzet natuurlijk niet gedacht is en de verdiensten van L. als
verzorger van den tekst geheel onaangetast blijven), is in overleg tusschen Zijlstra,
Greshoff, Lekkerkerker en Ter Braak vastgesteld, dat de laatstgenoemde voorloopig
het secretariaat der Commissie zal waarnemen, indien daartegen bij de andere leden
geen bezwaar bestaat. Aan Lekkerkerker blijft uiteraard de verdere verzorging van
den tekst toevertrouwd.
Omdat de bijeenkomt in quaestie tot volledige opheldering van de hangende
misverstanden heeft geleid, is de vergadering van Zaterdag 15 April overbodig
geworden. Zonder verdere berichten zullen zoowel de Verzamelde Gedichten als
Schuim en Asch (met de onuitgegeven novellen) in den herfst van 1939 het licht
zien.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
Zutphen, 9 september 1939
aant.

Kraaienlaan 36, Den Haag
Zutfen, 9 September1939
Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie
De heer Zijlstra heeft mij gisteren opgebeld, om mij mee te deelen, dat het hem, na
informatie bij verschillende boekhandels, zeer ongewenscht voorkwam, onder dezen
abnormalen toestand in den herfst van dit jaar voor den dag te komen met de twee
eerste deelen van de complete werken van Slauerhoff, aangezien de belangstelling
voorshands nihil is. Hij hoopt, dat de stemming tegen het voorjaar zoo verbeterd zal
zijn, dat de uitgave zonder te veel risico mogelijk is. Ik meende deze mededeeling
voor kennisgeving te moeten aannemen, aangezien onzerzijds toch niets kan worden
gedaan om de belangstelling te vergrooten, zoolang de toestand blijft als hij nu is.
Inmiddels deed de heer Zijlstra mij de reisexemplaren toekomen, die gereed lagen.
Zij zijn ontworpen door Van Krimpen en maken een uitstekenden indruk. Van uitstel
zal dus in geen geval afstel komen, aangezien de voorbereidingen reeds ver gevorderd
blijken te zijn.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
[Den Haag, vóór 3 november 1939]
aant.

Aan de leden der Slauerhoff-Commissie
Hierbij de inleiding, die Marsman voor de Slauerhoff-editie schreef. Aangezien het
waarschijnlijk is, dat de tekst zoo spoedig mogelijk naar de zetter gaat, verzoek ik
U dringend het ms. met spoed door te zenden met ev. opmerkingen hieronder in de
hieronder aangegeven volgorde:
ter Braak
Constant v. Wessem, Verhulststr. 47, Den Haag
D.A.M. Binnendijk, Beethovenstraat 54, A'dam
N.A.Donkersloot [in ander handschrift:] Spoorsingel 11, Rotterdam
A. Roland Holst, Nesdijk, Bergen N. H.
K. Lekkerkerker, 41 rue Dupont, Brussel
Ter Braak, Kraaienlaan 36, Den Haag

tB
[hieronder opmerkingen en accoordverklaringen van D.A.M. Binnendijk, N.A.
Donkersloot, E. du Perron, A. Roland Holst, C. van Wessem en K. Lekkerkerker
n.a.v. de door Marsman geschreven inleiding]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
Den Haag, 30 januari 1940
Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie
Gisteren heb ik een bespreking met den heer Zijlstra gehad, waarin de laatste details
van de Slauerhoff-uitgave zijn besproken. Ik heb daarop via het A.N.P. een
communiqué doen verspreiden, dat in de dagbladpers zal verschijnen en dat ik hierbij
in afschrift insluit. De geheele editie verschijnt dus nog dit jaar.
De heer Zijlstra vroeg mij, of het niet wenschelijk was, dat ook de drie deelen proza
van een inleiding werden voorzien, ongeveer van dezelfde lengte als die van Marsman
voor de poëzie. Eigenlijk lijkt mij daarvoor alles te zeggen, zoowel om de zaak zelf
als vanwege de symmetrie. Zou ik hierover de meening der leden mogen vernemen?
En tevens, wien men daarvoor dan in aanmerking zou willen laten komen.
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Verder vroeg de heer Zijlstra, of er niet een kolophon in het eerste deel (of in alle
deelen) moest worden opgenomen, waarin vermeld wordt, dat de Sl.-commissie de
uitgave verantwoordt en dat de tekst verzorgd is door K. Lekkerkerker. Hij wilde
graag, dat de namen van de commissieleden daarbij ook werden vermeld. Bij nadere
overweging lijkt mij dit laatste overbodig, aangezien Lekkerkerker al het werk heeft
gedaan en zijn naam aan deze uitgave behoort te worden verbonden. Ook daarover
graag advies.
Door De Bijenkorf is mij meegedeeld, dat zij in de lente, dus bij het verschijnen van
de eerste drie deelen, een Slauerhoff-expositie wil organiseeren. Ik heb dat plan
natuurlijk zeer toegejuicht en de directie verzocht zich met verschillende leden in
verbinding te stellen.
Mag ik U verzoeken, dezen brief met spoed te laten circuleeren en de adviezen op
een afzonderlijk papier toe te voegen? Volgorde: Binnendijk, Roland Holst,
Donkersloot, Van Wessem, Lekkerkerker, terug aan Ter Braak.
Menno ter Braak

Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie
Den Haag, 7 april 1940
aant.

4 April 1940
Aan de leden van de Slauerhoffcomm.
Hierbij aangeteekend het novellistisch proza van Slauerhoff, voorzoover niet in
boekvorm verschenen, en een rapport van E. Du Perron over deze stukken. Ik heb
hem dit gevraagd, omdat hij het best op de hoogte is van Slauerhoffs bedoelingen
met dit werk. Verder sluit ik in de meening van Roland Holst over dit rapport, waar
ik voor mij mee accoord ga. Het lijkt mij inderdaad onmogelijk in deze nagelaten
novellen te gaan schiften, en m.i. moeten ze compleet worden gepubliceerd. Anders
moet men het over twintig jaar toch weer eens doen, om der wille van de volledigheid.
Ik verzoek den leden van hun meening blijk te willen geven.
Bijzondere opmerkingen: als de genitief-s in de poëzie al is veranderd, ben ik er
voor, dat deze vorm ook in het proza wordt gehandhaafd, vanwege de uniformiteit.
Over het verhaal van Rudolf de Mepsche is mij niets bekend. Kan iemand daarover
inlichtingen verstrekken?
Bestaan er inderdaad geen fragmenten van het verhaal uit den Russ.Jap.oorlog?
Ik dacht van niet, maar weet het niet zeker.
Voor de door Du Perron aangegeven volgorde voel ik niet veel. Het lijkt mij veel
beter het novellistisch proza in één deel te vereenigen, in een ander deel Het Verboden
Rijk met Coen en in een derde deel Het Leven op Aarde met Guadelajara te
combineeren. Natuurlijk is er voor de indeling Du Perron een en ander te zeggen,
maar het komt mij voor, dat de omvang der deelen dan zeer ongelijk zal worden.
Ook hierover graag opinies.
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Als er werkelijk maar heel weinig is, dat zich voor herdrukken leent, zou ik wel
voor voelen eenige critische stukken in deze deelen op te nemen; anders is het beter
er een afzonderlijk supplement van te maken, waarin b.v. ook de verantwoording
van den tekst door Lekkerkerker zou kunnen worden opgenomen.
Het lijkt mij juist, de Laatste Ontmoeting van Camoes achter Het Verboden Rijk
te plaatsen.
Ik verzoek dit pakket aangeteekend rond te zenden in deze volgorde: Van Wessem,
Binnendijk, Donkersloot, Lekkerkerker, Ter Braak.
m.b.gr.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Sociëteit voor
Cultureele Samenwerking
Sociëteit voor Cultureele Samenwerking
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 8 december 1930
aant.

's-Gravenhage, den 8en December 1930
Den Weledel Zeer Geleerden Heer
Dr. Menno ter Braak.
Hooggeachte Heer
Mijn schoonzuster Bos uit Eindhoven, bracht naast anderen uwer geschriften ook
Uw artikel betreffende Huizinga onder mijn aandacht. Het lezen van dit laatste is
mij aanleiding geworden voor te stellen U te vragen over het daarin door U
geëntameerde probleem in ons midden te komen spreken op een onzer
tweewekelijkschen zg. praat avonden. De sociëteits commissie heeft mij verzocht U
dit verzoek te doen.
Mag ik misschien eenigszins spoedig van U vernemen of U bereid bent aan dit
verzoek te voldoen. En zoo ja hoe dan de titel van Uw voordracht zal luiden - of U
zoo als gewoonlijk bij ons geschiedt na afloop Uwer voordracht debat en vragen
stellen toelaat - of een of meerdere der Maandagavonden 26 Januari, 9 en 23 Maart,
12 en 27 April en 10 Mei a.s. U schikken - en of U met een honorarium van f 25,genoegen zoudt willen nemen, gezien de niet zeer groote geldmiddelen waarover
wij beschikken?
Hopend Uw gunstig antwoord te mogen ontvangen
hoogachtend
namens de sociëteits commissie
H. Rümke
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Sociëteit voor Cultureele Samenwerking
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 7 mei 1939
aant.

's-Gravenhage, den 7en Mei 1939.
Den WelEd. Geb. Zeer Gel. Heer
Dr. M. ter Braak
's G r a v e n h a g e
Zeer geachte Heer
Met verbazing heeft het Bestuur van de Societeit voor Cultureele Samenwerking
kennis genomen van het bericht in het Alg. Handelsblad van hedenochtend betreffende
Uw ontslagnemen bij ‘Het Vaderland’.
Het Bestuur zou het op hoogen prijs stellen, indien U het nader zoudt willen
inlichten omtrent de ‘principieele redenen’, welke U tot dit besluit hebben geleid.
Gaarne zal het Bestuur dan in overweging nemen, of het op eenigerlei wijze
mogelijk is Uw stellingneming te ondersteunen en daarvoor in ruimeren kring
medewerking te verkrijgen.
Met de meeste hoogachting
Uw dw.
W.A. Kramers
Secretaris.
Smidswater 17
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Sociëteit voor Culturele Samenwerking
[Den Haag], 9 mei 1939
aant.

9 Mei 1939
Aan het Bestuur de Sociëteit voor Curtureele Samenwerking
Mijne Heeren
Uw spontaan bewijs van solidariteitsbesef (uitgedrukt in Uw brief van 7 Mei j.l.)
heeft mij diep getroffen. Hoewel ik mij voorshands nog niet gerechtigd voel alle
details mee te deelen van het dictatoriale optreden der heeren Nijgh en Swart, resp.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

directeur en hoofdredacteur van de N.R.C., acht ik mij volkomen verantwoord het
volgende te verklaren:
De hoofdredacteur van de N.R.C. heeft mij gesommeerd, naar aanleiding van een
artikel over Erika Mann in Het Vad. van vrijdag 28 April en een artikel over D. Hans
in Het Vad. van Zondag 30 April, mij voortaan van iedere bemoeiing met politiek
en religie te onthouden en mij uitsluitend bezig te houden met wat de heer Swart
noemt de ‘zuivere kunst’. Na een onderhoud met den heer Swart is mij gebleken, dat
zijn eisch neerkomt op een soort ‘gelijkschakeling’, en het is o.m. daarom, dat ik
onmiddellijk mijn aanvrage om ontslag heb ingediend. Mijn opvatting van liberalisme
strookt niet met een dergelijken verkapten vorm van dwang.
Ik verzoek u van deze mededeeling voorloopig geen gebruik te maken voor
publicatie in de pers. Voor een circulaire in vertrouwelijken vorm kunt gij haar
natuurlijk gebruiken..
Met mijn warmen dank en vriendschappelijke groeten,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - T. Soesman
Menno ter Braak
aan
T. Soesman
Den Haag, 28 november 1934
aant.

Ter Braak Pomonaplein 22
den Haag.
28 Nov. 1934.
Zeer geachte Mejuffr. Soesman,
Hierbij doe ik U uw bijdrage wederom toekomen. Daar U mij vroeg om een nadere
motiveering, deel ik U hierbij mede, dat Uw stuk nog zeer onrijp is, naar het mij
toeschijnt, en dat ik dus voor Uw literaire toekomst op grond van dit werk geen
verdere conclusies kan trekken.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij ‘De
Spieghel’
Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’
aan
Menno ter Braak
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Amsterdam, 30 april 1928
aant.

30 April 1928
Den Heer Menno ter Braak
Den Texstraat 31b
AMSTERDAM
Zeer geachte Heer ter Braak,
In antwoord op Uw schrijven van 20 Maart j.l. deelen wij mede, dat wij dit jaar
en waarschijnlijk ook in 1929 niet kunnen overgaan tot de uitgave van essays, zooals
wij met den heer Binnendijk bespraken. Wanneer de gelegenheid voor uitgave zich
intusschen voor mocht doen, dan zullen wij gaarne op dit werk van Uw terugkomen.
U inmiddels beleefd dank zeggend voor Uw welwillenheid
Hoogachtend,
Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’
J. Schregardus
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 september 1935
aant.

Amsterdam, 27 September, 1935
WelEd. Heer Menno ter Braak
Pomonaplein 22
Den Haag
Zeer geachte Heer ter Braak,
Het is ons gebleken, dat de boekhandel onze uitgave KRISTAL, waaraan gij Uw
medewerking hebt willen verleenen, met veel enthousiasme tegemoet ziet. Om nu
bij het publiek de belangstelling voor eigen letterkunde aan te wakkeren, zijn eenige
boekhandelaren voornemens gedurende een week een tentoonstelling voor KRISTAL
in te richten, onder meer:
Fa Loosjes te Haarlem van 14-21 October
Fa Bolle te Rotterdam van 21-28 October
Fa Broese te Utrecht van 28 October - 4 November
Fa Dijkhoffz, den Haag van 4-11 November
Int. Antiquariaat te Amsterdam van 11-18 November
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Wij zouden het zeer op prijs stellen indien U op een dezer tentoonstellingen, met
name de Haagsche of de Rotterdamsche, op nader te bepalen dag en uur aanwezig
zoudt willen zijn.
Tevens zouden wij U willen verzoeken ons voor deze tentoonstellingen een stuk
manuscript, teekening of karikatuur af te staan, terwijl wij gaarne zouden vernemen
of U bereid bent in de gedurende de tentoonstelling verkochte exemplaren van
KRISTAL Uw bijdrage te signeeren.
Indien U den boekhandel in zijn enthousiast streven, dat in dezen crisistijd zoo
weldadig aandoet, zoudt willen steunen, dan gelooven wij zeker, dat de belangstelling
van het publiek dit najaar meer dan ooit op de letterkunde van eigen bodem gevestigd
zal worden.
Uw antwoord, eventueel bijdrage zien wij gaarne voor 5 October a.s. van U
tegemoet.
Hoogachtend
N.V. de Spieghel
[?] van Klooster
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Jo Spier
Jo Spier
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 12 oktober 1926
aant.

Amsterdam. 12 October 1926.
Amice,
Tot m'n spijt heb ik het zoo razend druk, dat het me absoluut onmogelijk is den
tijd te vinden voor zoo 'n krabbel te maken. Ik moet den achterstand ontstaan door
m'n diensttijd inhalen.
Kun je echter een week of drie wachten, kom dan maar eens aan, of bel op. Dan
wil ik 't graag doen, hoor. M'n telefoonnummer is 25589.
Met een vriendelijke groet
gaarne je
Jo Spier.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jo Spier
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 juli 1935
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aant.

Amsterdam 15 Juli 1935
Den WelEd. Heer Menno ter Braak
Pomonaplein 22
DEN - HAAG
Beste Menno,
Uit je brief maak ik op, dat je me al eerder geschreven hebt. Vermoedelijk heb je
verkeerd geadresseerd want dit is de eerste brief die ik in dit verband van je ontving.
Ik blijf gaarne bereid den heer Lewin van dienst te zijn, temeer nu ik verneem dat
je vrouw zijn boek vertaald heeft en dat jij met hem sympathiseert.
De volgende week ga ik met vacantie en blijf 3 weken weg. Daarna zal ik
onmiddellijk het boekje ter hand nemen. Laat je vrouw me de vertaling voor mijn
vertrek toesturen.
Ik hoop dat het je goed gaat en dat we elkaar spoedig eens zullen ontmoeten.
Met een handdruk,
gaarne
je Jo Spier
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Jo Spier
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 20 augustus 1935
aant.

Amsterdam 20 Aug. 1935
Den WelEdelgeboren Heer M. ter Braak
Pomonaplein 22
DEN HAAG
Amice,
Deze dient om je te berichten, dat ik weer thuis ben en me gaarne beschikbaar
houd voor het afwerken van onze plannen inzake den heer Lewin.
Met hartelijke groeten,
gaarne je
Jo Spier
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C. Spoelstra
(A. den Doolaard)
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C. Spoelstra
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 28 oktober 1927
aant.

C. Spoelstra
28.10.27
‘Woelwijk’
193 Oosteinde
Voorburg (Z.H.)
Waarde ter Braak,
Ingesloten een brief, die ik eveneens aan de volgende medewerkers der Vrije
Bladen zond: Marsman, Campert, Donker, H. de Vries en Halbo Kool, Binnendijk
en Werumeus Buning alsmede aan de Redactie p/a C. v. Wessem. Ik zou gaarne je
commentaar, liefst in een kort briefje samengevat, ontvangen. De diverse uitingen
zend ik dan tezamen aan de Redactie ter kennisneming door. Met het oog op evt.
practische wijzigingen ware een enigszins spoedig antwoord mij zeer welkom.
In afwachting,
t.à t.
C. Spoelstra Jr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

C. Spoelstra
aan
Menno ter Braak
Voorburg, 23 januari 1928
aant.
aant.
aant.

23.1.28
‘Woelwijk’
193 Oosteinde
Voorburg b. Den Haag
Amice,
Nu blijkens de schoone Jan. aflevering onzer teergeliefde Vrije Bladen de Redactie
unaniem doorgaat onze bijdragen typografisch te mishandelen binnen een omslag
dat er viezer uitziet dan ooit wil ik jou, die blijkbaar nog niet vastgeroest zijt in het
van Wessem-régime, hier eens even over schrijven. De jaarvergadering is verdaagd
op jouw en anderer voorstel tot fusie met de ‘Gemeenschap’ en als ik mij wel herinner,
waren sommigen van plan er, zoo dit niet doorging, mee uit te scheiden. In allen
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gevalle zou er nader beraadslaagd worden. ‘Men’ (d.w.z. v.W. en K., denk ik) heeft
van de benarde omstandigheden en de onverwachte overgang naar de ‘Spieghel’ die
een haastig opnieuw verschijnen met zich meebracht, gebruik gemaakt om de zaak
op bijna den zelfden voet voort te zetten, waar ik zoo vrij zal zijn geen genoegen
mede te nemen. Nu de gelegenheid er was om, nu ook tegenover de ‘Gemeenschap’,
te toonen, dat wij niet alleen wat den inhoud betreft hun voorbijstreven, doch ook
uiterlijk hen minstens op de hielen konden zitten, is de boel weer hopeloos verknoeid
en waarom? Zwart-en-wit in blauw-en-geel veranderen en alles 2 cm. breeder maken
kan mijn kleine zusje ook. Maar de slappe letters van van Krimpen of iemand anders
die op hem lijkt op den omslag zijn blijkbaar heilig, zoo ook Kelk en van Wessem.
Ik zou uit louter baloorigheid R.C. worden en in de ‘Gemeenschap’ gaan schrijven!
Met, of ondanks al hun ‘formalisme’ zijn zij levend, wij slap en bleekzuchtig. Van
buiten dan. Maar bij hen trekt de ‘Redactie’ ook één lijn. Zoolang minstens v. W.,
die helaas de eenigste is met Dick die administratief iets positiefs uitvoert, en waarvoor
hij alle hulde verdient, er niet uitgaat, wordt het nooit goed. Traditie en
oprichtingsrechten - allemaal heel mooi, maar litterair medelijden is een der
allermisselijkste affecties. Nu is de zaak, dat als zij eruit gaan, er iemand anders, of
2 menschen, er in moeten. Ik vind het een paskwil, dat v. W. redacteur is en jij
medewerker. Ik ben geen Amsterdammer en kom dus blijkbaar voor een plaats in
de redactie niet in aanmerking, bovendien maken mijn ‘krankzinnige ideeën’,
culmineerende in de dwaasheid van het tijdschrift b.v. ook in de kiosken te willen
verkoopen, mij daar ten eenenmale ongeschikt voor, aangezien wij volgens Jobs te
netjes moeten zijn om met de schillenboer te concurreeren (Dat zijn dan vele zeer
behoorlijke buitenlandse periodieken enz.) Dat er nog altijd menschen zijn, die niet
inzien, hoe het heele tijdschriftengedoe naar losse verkoop toegaat en de kiosk, net
als in Frankrijk gebeurt en ook in Engeland (Duitschland ken ik niet) voor een deel
den boekhandel verdringt, is mij onbegrijpelijk. Het gaat echter niet allereerst om
de knikkers, maar om het spel. Verkooptaktiek, ik geeft het je toe, is zeer gevaarlijk
en zeker niet de hoofdzaak. 't Gaat er alleen om, of wij er lijdelijk genoegen mee
moeten nemen, dat, wanneer er 1000 menschen in Nederland zijn, die interesse
hebben of kunnen krijgen voor jongere litteratuur, de ‘Gemeenschap’ daar 800
abonnementen uitslaat en wij niet boven de 200 komen. Wanneer zij ze krijgen,
hebben zij het ten volle verdiend. Ik zou over een en ander gaarne eens een oogenblik
met je willen spreken. Met eenige kleine veranderingen (Een voorbeeld: niet die
kinderkameropschriften in 16-punts kapitaal, maar koppen vet gedrukt over de heele
bladbreedte + liefst een andere letter, Plantijn b.v.) is er al veel te bereiken. De
‘Filmliga’ ziet er toch ook behoorlijk uit, hoewel ik de Wijdeveld-richting in de
typografie niet uit alle macht toejuich. Van dit tijdschrift gesproken: Ik las je aanval
op de ‘Telegraaf’, ben het, wat de feitelijke inhoud betreft, volkomen met je eens,
wil je echter toch zeggen, dat het m.i. tactischer ware geweest de aanval op het blad
(in casu op de Directie/Hoofdredactie) niet te vereenzelvigen met die op de personen
L.M.G.A. en J.W.F.W.B. Nu kunnen zij zich ‘the sting in the Tail’ in je betoog, in
casu de ‘Unio Mystica’ persoonlijk aantrekken; en in dit verband doet b.v. Buning
dit dan ook, zeer terecht, want iedereen weet, dat genoemde uitdrukking een
Latijnsche, zij het ietwat vrije, vertaling is van ‘CHEQUE’ of iets dat daaraan
gelijkgesteld kan worden. Ik neem direct aan, dat jullie dit niet bedoeld hebt; alleen:
men leest het eruit. En dat is jammer. Val de ‘Telegraaf’ gerust op dit punt aan;
iedereen herinnert zich nog hun windwijzerpolitiek in de Kanaalkwestie; maar zeg
dan, apart from everything, tegen Buning: ‘Wij vinden je geen filmcriticus; schrijf
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er dus niet over’; dat zal hij je moeilijk kwalijk kunnen nemen; ik zei iets dergelijks
tegen hem. Neem mij niet kwalijk, dat ik dit zoo uitvoerig en openhartig schrijf;
maar, ook met het oog op ons groepsverband in de ‘Vr.Bl.’ is het jammer, dat jullie
elkaar met keien om de ooren gooien om de film. Ik doe niet liever, dan zelf ruzie
maken en voor een ander voor vredestichter spelen.
Zaterdag over een week (4 Febr.) ben ik in Amsterdam: wellicht kan ik je dan in
den loop van den middag (om 5 uur heb ik een afspraak) een oogenblik spreken;
anders op den Zondag wellicht. Dit hoor ik dus wel. Excuseer zeer slordig getypte
brief; ik raffel die tusschen mijn werk door af.
Met beste groeten
C. Spoelstra Jr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.A. Stoett
F.A. Stoett
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Amsterdam, 20 juni 1928
aant.
aant.

Amsterdam 20 Juni 1928
Amice,
Als je kunt kom dan morgen-ochtend ± 11 uur even bij mij.
Met v.gr.
F.A. Stoett
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.A.M. Stols
Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols
Rotterdam, 11 oktober 1930
aant.
aant.

Rotterdam, 11 Oct. 1930
Beukelsdijk 143b tel. 31516
Zeer geachte Heer Stols,
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Uw brief, de bevestiging van mondelinge besprekingen met amice Bouws, maakt
het mij mogelijk, een plan, dat ik al lang overwoog, in vervulling te laten gaan. Uw
briefkaart echter maakt dat in zooverre moeilijk, dat beperking tot 152 kleine pagina's
voor een representatieve bundel niet zonder bezwaar is. Ik had een voorloopig schema
opgemaakt, waarbij al veel bijzaak kwam te vervallen, dat ik nog op ca. 200 pagina's
schat van de Vrije Bladen of De Stem! Uw materieele grensstelling zal mij dus
noopen tot nieuwe schifting. Hierbij volgt een lijst van stukken, die ik in ieder geval
zou willen opnemen; ik zal U hierbij de copie zenden, zoodat U zich kunt overtuigen,
of de collectie in dezen vorm mogelijk is. Moet ik, na deze schifting, meer weglaten,
dan moet ik aan mijn hart gaan snijden, zonder sentimentaliteit. Dat kan echter een
punt van nader overleg zijn, gezien de gestaaldheid van genoemd hart.
Volgen dus de titels met plaats waar te vinden:
STEM
VII, p. 169-178, 291-309

ONDERGANG (los bijgevoegd)

VII 407-410

WAARHEEN GAAN WIJ?

VIII 552-560

VERDEDIGING DER
MIDDELEEUWEN

X 822-839

HUIZINGA VOOR DEN AFGROND

VRIJE BLADEN
II, p. 299-311, 327-337

DAT BEN JIJ (over Adwaita) (los
bijgevoegd in omgewerkte vorm)

IV 10-17

HET OPIUM DER VORMEN

IV 161-169, 204-216

HET SCHOONE MASKER (los
bijgevoegd)

V 24-31

EVA

V 72-83

WAAROM IK AMERIKA AFWIJS

V 209-216

JOH. V. VORDEN (krijgt andere titel)

VI 97-108

TWEE METHODEN

VII 97-107

DE MODERNE KETTERJAGER

VII 161-169

AANKLACHT EN HEIMWEE

VII 218-221

JUST HAVELAAR EN ZIJN
TEGENSTANDERS

VII 252-258

HET ONVOLKOMEN HUWELIJK
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ANTI-SCHUND
p. 4-14

STAND EN BEVOEGDHEID VAN
IS.Q./LITT.CR.

ERTS
1927, p. 126-129

HET VERLIEFDE HEIDENDOM

1928, p. 153-157

POEDOWKIN DICHT...

Bij dit schema zijn reeds een tiental stukken uit het eerste schema vervallen. Ik
zou, indien eenigszins mogelijk, hieraan dus wel willen vasthouden. Kan dat
onverhoopt niet, dan zou ik een ander principe bij de samenstelling moeten overwegen.
De volgorde moet ik natuurlijk nog nader vaststellen.
De titel zou worden ‘Man tegen Man’. Een klein voorwoord van 1 pag. zal
voldoende zijn om de keuze te motiveeren.
Over de typografische verzorging van het boek heb ik geen andere wensch, dan
dat zij in den stijl van Uw uitgaven moge zijn. Het spreekt vanzelf, dat ik bij een
toch altijd riskante uitgave als deze aan honorariumquaesties geen belang toeken.
Toch lijkt het mij niet onwenschelijk, contractueel even vast te leggen, hoe de
verhouding van uitgever en auteur in dezen precies is. Men weet immers, zooals het
Carnaval der Burgers schijnt te willen bewijzen, nooit hoe een exclusieve koe een
populaire haas vangt, en in dat geval lijkt het mij billijk, dat beide partijen in de
onverwachte baten deelen.
U zoudt mij een genoegen doen, door mij zoo mogelijk omgaand even te berichten
of de uitgave in dezen vorm mogelijk kan zijn: u kunt dat natuurlijk als vakman met
de copie bij de hand beter uitmaken dan ik. De Ertsalmanakken heb ik momenteel
niet hier; ik vermoed echter dat U die zelf wel ergens voorradig hebt.
Met dank voor uw gewaardeerd initiatief, en in afwachting van Uw definitief
antwoord over de samenstelling,
Hoogachtend Uw dv.
Menno ter Braak
N.B. Ik wil graag een exemplaar van het Carnaval met een boek uit Uw fonds ruilen,
beschik nu niet meer over een extra-ex. Bij gelegenheid dus!
Misschien wilt U den zetter verzoeken mijn tijdschriften met zorg te behandelen?
Dit zal overigens wel een onnoodige, maar uit misplaatste bibliophilie voortvloeiende
vraag zijn.
Ik mag bij het verschijnen van het boek zeker rekenen op eenige
auteursexemplaren?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols
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Rotterdam, 18 oktober 1930
aant.

Rotterdam, 18 Oct. 1930
Zeer geachte heer Stols,
Uw brief maakt mij op mijn beurt weer eenigszins ongerust, daar ik de copie per
postpakket reeds Maandagmorgen verzond! Ik hoop, dat die inmiddels in Uw bezit
is gekomen; mocht dat niet zoo zijn, dan zult u mij met omgaand bericht een genoegen
doen, opdat ik nader kan informeeren. Maar ik vertrouw dat het hier een oponthoud
zonder beteekenis betreft.
Ik wacht ook even Uw schatting van het aantal pagina's af. Liefst zou ik mij
voorlopig tot één bundel beperken, omdat 2× 152 mij weer zou verplichten, allerlei
dingen te herdrukken, die anders zouden blijven liggen. Maar daarover dus nader,
zoodra ik Uw schatting heb. Ik kan dan altijd nog zien, of er eventueel iets uit kan,
als het moet.
In afwachting, hoogachtend,
gaarne Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 23 oktober 1930
aant.

Rotterdam, 23 Oct. 1930
Beukelsdijk 143b
Zeer geachte Heer Stols,
Het doet mij zeer veel genoegen, dat U den bundel in den aangeboden vorm kunt
aanvaarden. Mocht het toevallig met het aantal pagina's uitkomen, dan zou ik graag
nog opgenomen zien het opstel ‘De Wegen’ uit De Vrije Bladen, Jaarg. 5. Ik liet dit
weg in verband met de 152 pagina's; mocht de mogelijkheid bestaan, dat het werd
herdrukt, dan zou ik dat zeer op prijs stellen, maar ik laat U hierin geheel de vrije
hand.
Dezer dagen zal ik U de beide ‘Erts’doen toekomen.
Natuurlijk zal ik gaarne een eventueel volgende bundel voor Uw serie reserveeren.
Daar ik van Bouws hoorde, dat U van plan is, mijn bundel als no. 1 te laten
verschijnen, zie ik de proeven met belangstelling tegemoet.
Inmiddels, hoogachtend,
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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A.A.M. Stols
aan
Menno ter Braak
Brussel, 10 november 1930
aant.
aant.

Brussel, 10-11-1930
Zeergeachte Heer ter Braak,
Dank voor de toezending van de beide Ertsen. De copij is bij den drukker. Maar
U zult nog even geduld moeten hebben, want de drukker beloofde mij, dat hij zou
aanschaffen de letter van Garamont, hetgeen aan de uiterlijke schoonheid der boeken
ten goede zal komen.
Van Du Perron vernam ik dat U aan een roman werkt. Mocht U omtrent de uitgave
nog geen onderhandelingen met een uitgever hebben aangeknoopt, dan houd ik mij
ten zeerste aanbevolen. Gaarne hieromtrent even bericht.
U hoorde zeker al van mijn a.s. poëzie-tijdschrift Helikon, ik vermoed via Bouws.
Reeds heb ik medewerking, en, ten deele copy van Boutens, Roland Holst, Nijhoff,
Kelk, van Vriesland, Marsman, Du Perron, Marnix, Roelants, van Nijlen, Herreman,
Slauerhoff, ten Berge000, Gabriël Smit. Ook nagelaten gedichten van K. v.d.
Woestijne.
Waar U zoo veel meer te zien en te hooren krijgt dan ik zou ik het zéér op prijs
stellen, indien U de dichters die U kent, en wier werk U apprecieert, zoudt willen
aansporen tot medewerking. Er is geen andere redactie en [woord onleesbaar] dan
die van den uitgever. Ik wil mij buiten de klieken en cenakels houden. Het weinige
goede dat er is hoort bijeen, en niet verspreid. In principe noodig ik dan ook alle
dichters tot medewerking uit. Ik voel niet voor de hekjes die om ieder kerkje en
kapelletje het terrein moeten afbakenen. Poëzie is poëzie.
Inmiddels,
Met hartelijke groeten
Uw Stols
P.S. Komt U nooit eens in Brussel? Ik heb nog een vage herinnering aan U uit 1921.
Ik zelf kan weinig op reis, en kom niet vóór Kerstmis - en dan nog maar voor enkele
dagen - in 't Noorden. Ik weet zeker dat Greshoff en du Perron ook Uw bezoek op
prijs zouden stellen. S.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 9 december 1930
aant.
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Rotterdam, 9 Dec. 1930
Beukelsdijk 143b
Zeer geachte Heer Stols,
Het treft al heel ongelukkig, dat Uw verblijf in Holland juist samenvalt met het
mijne in Berlijn; ik zit daar n.l. van 20 tot en met 29 December! In Januari heb ik
echter een voorloopige afspraak met du Perron in Brussel, bij welke gelegenheid wij
elkaar ongetwijfeld zullen kunnen ontmoeten.
Wat de roman betreft: voor ik Uw brief ontving, was ik reeds in onderhandeling
met Van Loghem Slaterus en De Haan. Aan den eersten heb ik eenige moreele,
hoewel geen bindende, verplichtingen, omdat hij zich de nogal riskante uitgaven van
mijn Carnaval heeft aangetrokken. De ander heeft mij verzocht, het tweede bod te
mogen doen, zoodat ik voor dit boek practisch vast zit, tenzij beide heeren er natuurlijk
niets in zien. Voor de de verdere toekomst ben ik echter in alle opzichten vrij; ook
daarover kunnen wij in Januari waarschijnlijk praten.
Dank voor de toezending van de eerste proeven. Het is zeker de bedoeling dat ik
met de terugzending wacht, tot alles er is? Trouwens, het is goed gezet, er is weinig
aan te verbeteren.
Inmiddels, m.v.gr., gaarne
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 6 februari 1931
aant.

6 Febr. 1931
Amice,
Hierbij eindelijk het concept contract terug. Ik was ziek en liet het daarom even
liggen, maar zond reeds voorloopig bericht aan d.P., dat ik er geenerlei bezwaar tegen
had. Ook nu nog eens: ik vind het een keurig contract en zal graag een definitief
exemplaar van je ontvangen.
Proeven van ‘Afscheid van Domineesland’ heb ik aan Eddy gezonden. Ik ben
nogal nalatig en hij ziet dan alles nog eens door. Ik heb alles gecorrigeerd, ben nu
bezig aan de corr. van ‘Man tegen Man’. Daarvan komt nog een kleinigheid copie.
Wanneer denk je deel 1 te kunnen laten verschijnen. Zeer benieuwd.
Over mijn roman, die nu werkelijk op een paar pagina's af is, heb ik nog geen
decisie genomen. Ik voel me echter, zooals ik je reeds zei, voor ditmaal eenigszins
gebonden aan v.L. Slaterus, hetgeen voor de toekomst geen consequenties behoeft
te hebben. Dat ‘eenigszins’ zal ik nu zoo formuleeren, dat ik v.L. ditmaal een voorstel
doe, dat ik ongeveer in mijn hoofd heb; neemt hij dit zonder meer aan, dan geef ik
hem ditmaal het boek zonder verder informeeren aan andere adressen. Neemt hij het
niet aan, gaat hij b.v. over het percentage knibbelen, dan neem ik mijn vrijheid van
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handelen terug. Dit lijkt me de meest faire methode, de eenige kans, die ik hem boven
anderen ditmaal kan geven. Verdere persoonlijke voorkeur voor v.L. heb ik niet.
Met beste groeten,
tt.,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 14 februari 1931
aant.

Rotterdam, 14 Febr. 1931
Amice,
Hierbij het contract geteekend retour. Geluk er mee! Ook dank voor toezending
van prospectus en omslagen. Lijkt me zeer goed.
Ik zag, dat je (zeer verstandig) in het prospectus een vermanend woord richt tot
mijn collegae, de leeraren in het Nederlandsch. Mocht je adressen van die heeren
noodig hebben, dan kan ik je mijn ‘jaarboekje’, waar ze allemaal in staan, leenen.
Het is zeker geen kwaad idee, om op het moderniteitsgevoel van deze menschen te
speculeeren, juist omdat ze het zoo volkomen missen. Laat me dus nog even weten,
als je hen wilt bewerken, dan zend ik je het ding ter leen.
Ik ben bezig ‘Man tegen Man’ te corrigeeren.
M.v.gr.
tt.
Menno ter Braak
N.B.
Bijna vergat ik nog een delicate opdracht. Ik sprak n.l. eergisteren Elisabeth de
Roos, die mij vroeg, of het waar was, dat je een secretaresse zocht; zij heeft n.l. geen
betrekking en zou in dat geval graag willen solliciteeren.
Ik kon haar geen uitsluitsel geven, maar beloofde haar, het jou te vragen. Zou je
me dus nog even willen laten weten, of het gerucht inderdaad waar is, en of zij
eventueel, in dat geval, in aanmerking zou komen?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 20 februari 1931
aant.
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Rotterdam, 20 Febr. 1931
Amice,
Ik zend je met gelijke post als drukwerk het Jaarboekje. Je moogt het wel houden,
er komt binnenkort een nieuw. Misschien kun je er nog iets mee doen voor
propaganda. Ik zou je aanraden, het frikkendom ijverig te bewerken.
Voorts: ik zond je de proef van ‘Afscheid van Domineesland’ terug, maar vergat,
meen ik, daarin het woord katechisatie van een overtollige h te zuiveren. Wil je er
even naar kijken, het woord komt op enkele plaatsen voor, ik geloof drie of vier
maal. Het staat zoo ondeskundig, als het verkeerd is gespeld.
Aan mej. De Roos heb ik je bericht doorgegeven. Je zult waarschijnlijk wel iets
van haar hooren.
Misschien kom ik 28 Febr. nog in Brussel; zeker is het nog niet.
m.h.gr.
tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, vóór 1 maart 1931
aant.

Amice,
Als het nog mogelijk is, zou ik graag willen dat je bijgaand stuk nog als laatste
stuk toevoegt aan ‘Afscheid van Domineesland’. (Dus moet het ook aan de inhoud
worden toegevoegd.) Ik hoop dat het nog kan.
V.gr., in haast, tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 1 maart 1931
aant.
aant.

Rotterdam, 1 Maart '31
Amice,
Hierbij voorwoord en inhoudsopgave van ‘Man tegen Man’, om nog te zetten. Ik
heb nu ook dit deel gecorrigeerd, maar houd de proeven nog even hier, tot ik proef
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van het stukje over ‘Maja’ en ‘Waarom ketters’ heb ontvangen. Wil je me die nog
even zenden, als ze klaar zijn? Ik kan dan de pagina's even naar de juiste volgorde
nummeren.
Ontving je het slotstukje voor Deel 1 nog tijdig?
h.gr.tt.
Menno ter Braak

Voorwoord
De bundel ‘Man tegen Man’ is het complement van ‘Afscheid van Domineesland’.
Veel commentaar op den titel is wel overbodig. Als criterium van den inhoud gold
voor mij uitsluitend de waarde van een opstel als document van zelfbevrijding. De
ééne zelfbevrijding mag er gewichtiger uitzien dan de andere: aan elk van deze essays
beleefde de schrijver iets van een afrekening met een ‘man’, een persoonlijkheid wel
te verstaan. Dat het eenig verschil maakt, of men tracht af te rekenen met Huizinga
dan wel met Van der Velde, doet in dit verband niet ter zake; afrekenen moet men,
voor een flesch Bourgogne evengoed als voor een ranja met een rietje.
Boekbesprekingen en destijds in margine genoteerde polemieken zijn weggelaten,
omdat herdrukken mij onnoodig voorkwam. Het polemisch karakter van den bundel
vindt dus alleen zijn oorzaak in het feit der zelfbevrijding, die scherpe woorden nu
eenmaal niet kan en wil omzeilen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 3 april 1931
aant.
aant.

R'dam, 3.IV.'31
Amice,
Je uitgave van Rimbaud heeft me in dusdanige verrukking gebracht, dat ik die
graag zou willen aanschaffen. Zou ik die voor den prix d'amitié (zooals je die aan
Bouws berekent, (stilzwijgen tegenover mijn boekhandelaar gegarandeerd) kunnen
krijgen? Als deze vraag (in verband met mijn ellendige financiën) onbescheiden is,
dan ook tegen den normalen boekhandelprijs.
Hoe staat het met ‘Afscheid van Domineesland’?
m.v.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 1 mei 1931
aant.

Rotterdam, 1 Mei '31
Amice,
Bouws deelde mij mee, dat mijn boekjes binnenkort getweeën zullen verschijnen.
Zou ik bij die gelegenheid voor mezelf van elk boek een ex. op oud-hollandsch mogen
hebben? Natuurlijk zijn de kosten voor mijn rekening.
Ik zag ‘Kort Geding’ nog niet, maar hoorde, dat het er heel goed uit moet zien.
Succes met de reeks!
Dank ook voor de toezending van Rimbaud, het is superieur werk (in casu
typografisch bedoeld).
m.v.gr.
tt. Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Eibergen, 24 mei 1931
aant.

Eibergen, 24 Mei 1931
Amice,
Hartelijk dank voor de toezending van ‘Afscheid van Domineesland’! Het ziet er,
de prijs in aanmerking genomen, zeer verzorgd uit.
Is het boekje al in den handel, of wacht het nog op ‘Man tegen Man’? En bereikte
je mijn verzoek om van beide één exemplaar op hollandsch te mogen ontvangen?
Bij voorbaat mijn dank.
M.v.gr. tt.
Menno ter Braak
N.B. Ik geloof, dat je er goed aan zoudt doen, recensie-exemplaren te zenden aan de
voornaamste domineesbladen in Nederland; ze maken er misschien een relletje van,
hetgeen de verkoopbaarheid nu eenmaal ten goede komt. Je kent misschien ‘De
Stroom’, ‘De Blijde Wereld’, ‘De Zondagsbode’? Zoo niet, dan kun je de
redactieadressen wellicht opdiepen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
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aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 28 juni 1931
aant.

Rotterdam, 28 Juni 1931
Amice,
Tot mijn verwondering zag ik vanmorgen in de N.R.Ct. een groot stuk van Donker
over ‘Afscheid van Domineesland’,... dat, meende ik, niet verschenen is! Tenminste
mijn boekhandelaar vertelde me, dat hij al eenige menschen, die het boek hadden
willen koopen, voorloopig had moeten afwijzen. Maar blijkbaar heb je toch reeds
recensie-exemplaren rondgezonden.
Natuurlijk heb ik daartegen geen enkel bezwaar, maar zou het dan ook niet
consequenter zijn, dit deel vast in den handel te brengen, als ‘Man tegen Man’ nog
niet klaar is? Het lijkt me toch eigenlijk verkeerd, als het publiek een bespreking
leest en in den boekhandel hoort, dat het boek niet als ‘koopwaar’ bestaat!
M.h.gr.
tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 28 september 1931
aant.

Rotterdam, 28 Sept. 1931
Amice,
Heden ontving ik vijf ex. van ‘Man tegen Man’, met welke toezending je me veel
pleizier deed. Komt de rest binnenkort, en zijn de ex. ook al in den boekhandel en
ter recensie gezonden?
Ik heb betreffende ‘Man tegen Man’ geen contract met je gemaakt. Als je er geen
bezwaar tegen hebt, zou ik je een zelfde contract voor willen stellen als bij
‘Domineesland’.
Je begrijpt, dat een contract voor mij niet in de eerste plaats een financieel belang
vertegenwoordigt. De eenige consequentie, die er uit dien hoofde voor mij uit
voortvloeit, is, dat als de zaak rendeert, de schijver ook in dat rendement deelt. Blijkt
de geheele opzet voor jou een schadepost, dan zal ik er geen moment aan denken, je
op grond van een contract te ‘manen’ daarvoor waardeer ik te zeer je initiatief en
weet ik bovendien te goed, wat er in Holland aan zulke uitgaven vastzit. Beschouw
dus dit verzoek om contractueele vastlegging van deze onze relatie zuiver als een
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verzoek van formeelen aard, dat echter juist bij een amicale verhouding tusschen de
betrokken personen van nut kan zijn.
M.h.gr.
tt.
Menno ter Braak
N.B. Beschouw deze brief zoo noodig als een ‘gentlemen agreement’ naast het
contract; ik hoorde dat woord pas gebruiken en wil het nu zelf ook graag eens te pas
brengen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Rotterdam, 6 oktober 1931
aant.

Rotterdam, 6 Oct. 1931
Amice,
Hierbij het geteekende contract terug.
De overige ex. van ‘Man tegen Man’ heb ik in beste orde ontvangen. Ook het ex.
op holl. papier. Als geheel bevalt me dit boekje beter dan ‘Domineesland’; ik wacht
op de critiek. Als je soms curiosa ontvangt, houd ik me voor toezending aanbevolen.
Ik liet per gelijke post door v. L. Slaterus een ex. van ‘Het Carnaval’ aan je adres
afzenden. Ik hoop dat er nog één over is! Van ‘Hampton Court’ ontving ik nog maar
één exemplaar; ik hoop dat ik er één voor je kan reserveeren bij verschijnen einde
der week, maar je weet, dat de auteurs-ex. altijd tè gauw zijn opgesoupeerd. Zal mijn
best doen.
‘Forum’ verkeert in de eerste barensweeën, maar voor no. 1 althans zal sectio
caesarea niet noodig zijn.
h.gr.
tt.
Menno ter Braak
N.B. Mocht ik onverhoopt geen ex. H.C. overhouden, dan kan ik je toch altijd een
exemplaar tegen den gereduceerden prijs zenden.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, [3 september 1937]
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aant.

3 Sept.
B.S.
Hierbij het artikeltje over Vos terug, tijdelijk. Ik vind n.l. dat de tusschen x
geplaatste passage voor onze lezers (zooals je trouwens zelf schrijft) droog, en
bovendien nietszeggend, is. Zou je me het pleizier willen doen dat stuk te vervangen
door een persoonlijke karakteristiek van 's mans stijl? Daar hebben wij wat aan, deze
opsomming gaat aan iedereen voorbij. En dat lijkt me jammer van den man.
Ik hoop dat je mijn verzoek kunt billijken.
h.gr. t.t.
Mennno ter Braak
<Ik plaats het artikel op 7 Sept. Dus graag omgaand retour indien mogelijk.>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, [10 september 1937]
aant.

Den Haag, 10 Sept. '37
B.S.
Dank voor de omwerking en spoedige terugzending van Vos. Je zult het wel met
mij eens zijn, dat het stuk zoo 5x beter is geworden!
Voor de toekomst in het algemeen: graag weinig opsommingen <Ik heb in je art.
over de Limb. tent. ook wat namen moeten schrappen.>, die den lezer niets zeggen,
zooveel mogelijk karakteristiek van het werkelijk belangrijke!
h.gr.
Menno ter Braak
<Ontving je de bewijsnummers?>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Zutphen, 30 december 1937
aant.

Zutfen, 30 Dec. '37
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Amice Stols,
Zonder eenige aarzeling kies ik de magere letter. De dikke is mij te democratisch
in den slechten zin van het woord en bovendien heb ik graag een cursief achter de
hand, die mij bij de magere Bembo heel fraai lijkt.
Dus: ik stem vlak voor de magerheid!
V.gr. tt.
Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
Den Haag
N.B. het voorwoord kan dan ook geheel cursief gezet worden, zooals aangegeven.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, 25 februari 1938
aant.

Den Haag, 25. II. '38
Kraaienlaan 36
B.S.
Hierbij nog een laatste stukje voor ‘Mephistophelisch’, op p. 63 van de zooeven
ontvangen revisie in te lasschen. Mijn excuses voor dit extra werkje, maar ik vind
dat dit stukje absoluut bij dit boekje hoort. Dus graag omgaand nog even een proef.
Daarna laat ik verder niets meer hooren, dat ‘lastig’ kan zijn voor snelle afwerking
van de uitgave.
Hierbij ook mijn handteekening in O.I. inkt, voor den band. De revisie zend ik
vandaag via Jan Greshoff terug, die er, meen ik, nog een colophon bij wilde zetten.
H.gr.
tt. Menno ter Braak
10 min. Later. Iedere poging om met O.I. inkt een handteekening te maken, is
jammerlijk mislukt. Hierbij dus een gewone-inkt handt., waarvan zeker ook wel een
cliché te maken is.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, 14 maart 1938
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aant.

Den Haag, 14 III. '38
M.H.
Heden morgen zond ik U de drukproeven van Mephistophelisch terug.
Ik verzoek U op p. 9, reg 15 v. 6., nog ‘te oordeelen’ te veranderen in ‘tot
oordeelen’.
hoogachtend
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, 20 april 1938
aant.

20 April '38
Beste Stols,
Ingesloten het verlangde stukje voor het prospectus ‘Ursa Minor’. Het is natuurlijk
bedoeld (zooals je me schreef) als ongesigneerd!
Ik ontving ‘Mephistophelisch’ overigens nog niet. Komt het binnenkort? Ik ben
er zeer benieuwd naar; alles bij elkaar leek het me een nogal vermakelijk werkje
geworden, maar de beslissenden indruk brengt bij mij altijd pas het afgedrukte
exemplaar.
h.gr.tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A.A.M. Stols
aan
Menno ter Braak
22 september 1938
aant.

22-9-1938
Den WelEdZeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Den Haag.
Beste ter Braak,
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Eindelijk ben ik in het bezit van de nog nooit in boekvorm gepubliceerde inleiding
voor den tweeden druk van ‘Adolphe’. Het boek zou dus in den loop van dit najaar
kunnen gereed gemaakt worden. Misschien heeft Pannekoek je al medegedeeld, dat
de eigenlijke tekst van het boek al grotendeels gezet stond, en het wachten alleen op
de inleiding van den tweeden druk was.
Zoo kan deze uitgave dus een curieus boek worden; het wordt zoo beter dan Jan
Greshoff ooit had kunnen hoopen.
Als de zaak dus zoo doorgaat kunnen we Jan Greshoff op zijn verjaardag een mooi
exemplaar, bv op supernacré-papier gedrukt en gebonden in heel marokijn aanbieden.
Ik hoop, dat ik van Fernand Vandérem nog een bibliografische notitie over de
eerste drie of vier drukken kan krijgen. Mocht dat niet lukken, dan zal ik deze zelf
redigeeren; ik heb er nu alle aanwijzingen voor.
Wat nu het groepeeren van de vrienden van Jan betreft, die bereid zullen zijn, bij
te dragen, ik geloof, dat we daarbij niet mogen vergeten: Paerels, Henri Mayer,
Binnendijk, de Bourbon, mevr. Van Dam van Isselt, P.N. van Eyck, J.C. Bloem,
Toussaint van Boelaere, Querido, Boucher, de Hey, Lekkerkerker, van Leeuwen,
van Nijlen, Piérard, Hellens, Tytgat, van Schendel, Hendrik de Vries, Vestdijk,
Roland Holst, van Royen, van Vriesland, Wiegman (matthieu), Alderwerelt, die wel
op een exemplaar van het boek zullen willen inteekenen, en daardoor het tot stand
brengen van de uitgave en het financieren van het ex voor Jan zullen bevorderen. Ik
heb daarnaast nog wel enkele vaste inteekenaren op mijn bijzondere drukken waar
ik ook op rekenen kan.
Bespreek de zaak eens met Hein 's-Gr. als hij terug is. Het bedrag dat met deze
uitgave gemoeid is kan ik nog niet schatten, maar ik had gedacht dat wie fl 10.bijdraagt een ex op holl papier krijgt en fl 25.- een ex op japansch. Ik zal zelf zooveel
mogelijk risico nemen, maar een minimum zal er moeten zijn om de zaak niet perse
een groote strop te laten worden.
Hoor ik ook nog even wat van je op mijn vorige brief?
Inmiddels met vriendelijke groeten, je
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

A.A.M. Stols
aan
Menno ter Braak
Veldleger, 21 mei 1939
aant.

Veldleger, 21-5-1939
Den WelEdelZeergeleerden Heer
Dr. Menno Ter Braak
Kraaienlaan 36
's-Gravenhage
Beste ter Braak,
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Vandaag ontving ik hier den brief van jou, Jan Greshoff en Jany betreffende de
uitgave van de Verzamelde Poëzie van Slauerhoff welke moet verschijnen bij Nijgh
& Van Ditmar.
Ik kan mij met het voorstel van den heer Zijlstra in den brief aan Jan, gedateerd
13 April wel vereenigen.
Wil, nu je toch tusschenpersoon bent geworden (als je tenminste nog relaties met
een firma hebt waarin de naam Nijgh voorkomt) dezen heer Zijlstra mededeelen, dat
ik dus met de financieele regeling accoord ga, doch dat ik:
1. van het door mij uit dien hoofde te toucheeren bedrag niets aan de erven
Slauerhoff behoef af te staan;
2. geheel vrij blijf de thans bij mij zijnde uitgaven der losse bundels verder te
exploiteeren en te herdrukken in den vorm en tegen den prijs dien ik daarvoor wensch
vast te stellen.
Jan Greshoff schreef me: ‘De hoofdzaak, dat jij het recht houdt je bundels te
exploiteeren en te herdrukken zooals het je goeddunkt is nadrukkelijk vastgelegd.’
Op den basis van dit gentleman's agreement kan de firma Nijgh en Van Ditmar
haar gang gaan; ik wensch dit agreement evenwel zoo spoedig mogelijk in een
contract omgezet te zien, en ik zie dus gaarne spoedig het concept van deze firma
tegemoet; zooals je misschien bekend is, weigerde de firma N.&v.D. nog steeds met
mij persoonlijk in relatie te treden. Zonder dit contract behoeft deze firma evenwel
niet op mij te rekenen. Ik heb in den loop der jaren al te veel narigheid meegemaakt
om allures à la Hitler te apprecieeren.
Begrijp me dus goed: uit vriendschap voor jou, Jan en Jany ben ik tot alles bereid;
van de firma N.&v.D. wensch ik alles op schrift.
Mijn adres is: Hotel Kloosterman, Mill, N.Br. Geen militaire functie op mijn adres
vermelden. Deze mobilisatie bezorgt me veel last en achterstand...
Met hartelijke groeten, ook voor Mevrouw ter Braak,
je
A. Stols
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)
Den Haag, 24 mei 1939
aant.

24 Mei 39
Beste Stols,
Hartelijk dank voor je brief. Ik heb van den inhoud direkt mededeeling gedaan
aan Zijlstra en ik reken er dus op, dat je spoedig een contract van hem zult ontvangen.
Wij hebben afscheid genomen van de Greshoffs te Parijs, hetgeen niet pleizierig
was. Verder ga ik nu onder in de rumoeren, ontstaan door mijn ontslagaanvrage en
de reacties daarop. Daarom moet ik het hierbij laten.
m.h.gr.
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tt.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.M. Stolte
Menno ter Braak
aan
G.M. Stolte
Rotterdam, 19 december 1929
aant.

Rotterdam, 19 Dec. 1929
Beste a.s. schoonvader
Hoewel ik de goede bedoelingen die uit Uw brief spreken, werkelijk zeer waardeer,
hoezeer ik zelfs voor een deel overtuigd ben, dat Uw opmerkingen opvolgenswaard
zijn, moet ik toch in de eerste plaats opmerken, dat de week-ends, waarover U schrijft,
een aangelegenheid vormen tusschen mijn a.s. vrouw en mij. Uit den toon van Uw
brief kan ik niet opmaken, dat U zulks met mij eens is. Te allen tijde sta ik open voor
adviezen omtrent de gezondheid en het uithoudingsvermogen van Hannie, en een
doordrijvende idioot ben ik, zooals U weet, op dat gebied zeker niet; mocht ik al
eens te veel van haar physiek vergen, dan zal ik de laatste zijn, om dat niet in te zien
en naar een verandering te zoeken. Ik ben echter niet meer op de leeftijd, waarop
men inmenging in eigen zaken kan toelaten, zelfs niet wanneer het iemand betreft,
die ik zoo hoog schat als U, zelfs niet, wanneer het Uw dochter betreft, die (tusschen
haakjes) toch ook mijn a.s. vrouw is. Het spijt mij, dat U dit niet inziet en mij in deze
brief behandelt als een volkomen onmondige. Ik moet er den nadruk op leggen, dat
week-ends als de door U bedoelde een onmisbare schakel vormen in de voorbereiding
van mijn huwelijk, waarin het toch alleszins van belang zal zijn, dat mijn vrienden
ook die van Hannie zijn. Haar dus te isoleeren in Zeist is iets, waaraan ik nooit mijn
medewerking kan verleenen, omdat ik dat beschouw als een zeer dilettantistische
opvatting van het begrip ‘verloving’.
Ik stel dit zoo scherp, omdat het niet een incidenteele, maar een principieele quaestie
is. Uw weg, om ons te helpen, is niet de ware, voorzoover ik dat kan zien. De eenige
inmenging, die ik op prijs stel (en zèèr op prijs stel!), is die, welke plaats vindt in
tegenwoordigheid van Hannie en mij, waarbij wij dus als volwaardige partijen aan
de discussie kunnen deelnemen. U vergist U bovendien, wanneer U Hannie zoo
weinig zelfkennis toeschrijft; misschien is zij wel geneigd tot wat al te veel
krachtverspilling, maar ik treed in dit opzicht altijd remmend genoeg op. Mocht het
noodig zijn, haar meer rust aan te raden, dan kunnen wij daarover altijd nog vroeg
genoeg overleg plegen (met ons drieën), voor dat de tijd voor zenuwinrichtingen c.a.
daar is. En terzijde nog dit: noch het verblijf in Tiel, noch dat in Amsterdam waren
meer dan normaal inspannend, en alleen Arnhem was misschien wat druk. Ik ontken
dat ook heelemaal niet, en het doet in dezen, waar het om een principieele vraag gaat,
niets ter zake.
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Ik waardeer Uw brief ondanks dit protest, ik waardeer Uw zorg voor Uw dochter,
ik waardeer bovenal de hartelijke gastvrijheid, die ik van den beginne af in Uw huis
heb gevonden; maar brieven als die U ditmaal hebt geschreven zijn zoowel voor mij
als ook voor Hannie onjuiste, zij het dan ook goed bedoelde, hulpmiddelen. Hannie
is volwassen, al is zij het formeel dan nog niet; ik ben eveneens volwassen, en zelfs
formeel al eenigen tijd.
Het zal U wel begrijpelijk voorkomen, dat ik nu liever niet in Zeist kom, voordat
deze aangelegenheid geheel tusschen U en mij tot klaarheid is gebracht; ik vertrek
dus a.s. Zaterdag naar Eibergen. Beschouwt U dit vooral niet als een soort
gekrenktheid, want dat is het niet; ik kan niet als een beknorde kleine jongen Uw
huis binnenkomen.
Aan Hannie stuur ik een copie van deze brief, omdat ik graag wil, dat zij van deze
dingen geheel op de hoogte is.
m.h.gr.,
Uw toeg.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W.C.
Stolte-Hartog
Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Rotterdam, 12 mei 1930
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam 12 Mei 1930.
Zeer hartelijk dank voor de toezending van het goed, en in het bijzonder voor de
attentie voor de koffie. Niets zou mij duidelijker hebben kunnen zeggen, dat de
vriendschappelijke verhouding, die er langzamerhand tusschen U en mij was ontstaan,
ook bij U niet plotseling door de omstandigheden is verbroken. Dit maakt het voor
mij, in de maanden, dat H. in Parijs was, voor mij, zoo buitengewoon prettig, om in
Zeist te komen. Ik merk nu pas goed, hoe ik ook die week-ends mis. Er is een
onoplosbaar conflict in mij, dat me van de waardeering van huiselijke gezelligheid
naar de ontvluchting daarvan jaagt. Ik kan er niet buiten, en het is mij toch blijkbaar
niet beschoren. Het zal wel in mijn geboorteteekens liggen, denk ik; maudit poète,
maar dan op zijn hollandsch, zonder de zolderkamertjesromantiek van fransche
dichters. De menschen, die door mijn (en mijner collega's) huid heenkijken, weten
toch maar al te goed, dat ons eenige verlangen is: eindelijk eens rust, en eindelijk
iets vasts. Het leek mij, dat U in den laatsten tijd dit ook door mijn uiterlijke critische
houding heen had gezien. Waarom breek ik af? Soms om iedereen het leven
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onmogelijk te maken? Alleen, omdat ik geen bezit kan verdragen, waaraan nog
vooroordeelen kleven. Maar dat zal het toch wel voor een vrouw onmogelijk maken
om voor langeren duur met mij samen te leven.
Het verlies van H. heeft mij totaal van het ‘belanghebbende’ leven afgesneden. Ik
zit op een kamer, die me maar matig bevalt, maar ik zal voorloopig niet de energie
vinden, om iets anders te gaan zoeken. Het woord ‘toekomst’ heeft überhaupt geen
beteekenis voor me, behalve in gewone instinctieve dingen natuurlijk. Ik was
volkomen bereid, om een toekomst te aanvaarden; die valt weg, en ik sta met mijn
philosophie alleen. Vrij, ik kan doen en laten, wat ik wil; en het lokt me niet. Dezen
zomer ga ik in Eibergen een roman zitten schrijven, van een mengeling Rotterdamsche
koopman en van der Brugh. Maar de illusie, dat leven en schrijven te vereenigen
was, is voorbij. Het is blijkbaar voor een vrouw veel te veel, ook al wil zij, zooals
H., het met haar verstand ernstig aanvaarden. Het kan niet, schijnt het. Voor haar
kwam deze vuurproef misschien in een heel geschikt levensstadium; zij heeft de
schoolidealen verspeeld en een eigen leven gevonden. Ik had mijn schoolidealen al
verspeeld en meende nu mijn eigen leven te kunnen meedeelen aan iemand anders;
nu verspeel ik dat ook nog, blijk totaal verkeerd te hebben begrepen, wat een vrouw
eigenlijk in diepste kern is, und bin ganz ohne. Het zal wel zoo moeten zijn. Mijn
vriend Binnendijk is gelukkig getrouwd, maar hij produceert dan op litterair gebied
ook niets momenteel. Schrijven schijnt toch een soort afscheiding van menschelijke
onvoldaanheid te zijn en door de voldaanheid te worden gesteriliseerd.
Ik mis H. heel erg. Zij was alles, wat mij teruggaf aan het leven, en dat had ik juist
noodig. Vanzelf kom ik daar veel moeilijker toe, en dat zit me dan toch ook weer
dwars. Ik mis haar energie voor allerlei dingen, haar intuïtieve kijk op allerlei, waar
ik veel te lang over zou denken, kortom, er is niets van haar, wat ik niet mis, maar
uiterlijk ben ik weer totaal ‘in vorm’, geen sterveling zal het meer aan me merken,
behalve goede vrienden dan. N.B. laat U hiervan absoluut niets aan H. merken, dat
zou haar misschien nog maar onnoodig hinderen. Het is haar schuld niet, zij heeft
nu de kans, onafhankelijk van mijn invloed verder te gaan, en het is beter, dat zij
daarbij niet door overwegingen van deze aard wordt afgeleid. Het zou misschien de
zaak onzuiver stellen.
Tot mijn verbazing hoorde ik gisteren in Amsterdam, dat de verloving van Jan en
Ly weer gerepareerd was. Ik sta er nogal sceptisch tegenover, maar hij moet dat zelf
maar uitzoeken. In ieder geval schijnt de verzoening al even romantisch geweest te
zijn als de scheiding. Maar de familie is nu natuurlijk zeer gereserveerd geworden,
omdat zij er in dien tusschentijd met een ander vandoor is geweest. Ik hoop niet, dat
die goede Jan hier dupe is, maar over zulke gecompliceerde kwesties als
liefdesgeschillen, waarover in laatste instantie, toch niet te raisonneeren is, oordeel
ik maar niet, of alleen bij wijze van kruiswoordraadseloplossing.
Ik zou graag op de hoogte blijven van het verloop van de observatie van uw man.
Het is inderdaad een geweldige beslissing, maar ik wensch u het beste toe, ook voor
hem. Wij zouden elkaar nooit in een syllabe begrepen hebben, maar ik heb groot
respect voor hem gekregen en hem, als werkelijk goed mensch, ook leeren
apprecieeren. Het spijt mij ook, dat ik van Johan niets meer zal merken. Ik heb zijn
hartelijkheid en zijn belangstelling in allerlei, waar ik ook belang in stelde, niet
vergeten; maar het is moeilijk, om daaraan uiting te geven in zulke omstandigheden.
Ik zou het ook op prijs stellen, als U mij na lezing van het ‘Carnaval’ Uw meening
erover zoudt willen schrijven en wel speciaal van dit standpunt bekeken: is het
mogelijk, met een dergelijke levensbeschouwing een gewoon leven te verbinden?
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M.i. moet de conclusie zijn: ja. Het moet mogelijk zijn, maar de vraag is hoe. Het
‘Carnaval’ is niet pessimistisch, de laatste toon is bevrijd en optimistisch.
Laat U van tijd tot tijd nog eens iets van U hooren? Het zou mij spijten, Uw
vriendschap geheel te moeten verliezen. Nog veel dank voor alles.
Uw toeg.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Rotterdam, 10 juni 1930
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 10 Juni 1930
's Gravendijkwal 142b
Van Uw brief, die ik zeer gewaardeerd heb, maak ik graag eens gebruik, om nog
enkele dingen nader toe te lichten, die U misschien nog onbegrijpelijk voorkomen.
Ik merk uit Uw manier van schrijven, dat U mij niet alleen als de schoonzoon hebt
beschouwd, maar ook nog als mensch, en dat dus het verdwijnen van de schoonzoon
voor den mensch geen consequenties heeft. Het doet mij veel goed, dat te weten; wij
hebben te vaak prettig en werkelijk zonder de gewone voorwendsels samen gepraat,
om ons plotseling geheel uit elkaars gezichtskring te verdwijnen. Toch meen ik, dat
U nog altijd de dingen te weinig gecompliceerd ziet. U verwonderd er U n.l. over,
dat ik wel ‘blind leek’ voor Hannie's wijze van reageeren op mijn theorieën. Dat is
niet juist, ik was daarvoor volstrekt niet blind, ik zag het voortdurend, maar ik meende
alleen, dat het oplosbaar zou zijn. Daarin heb ik mij vergist, maar U vergeet één ding:
de verhouding tusschen man en vrouw is niet paedagogisch. Een man, die werkelijk
van een vrouw houdt, gaat haar niet opvoeden met de geduldige kalmte van ouders
tegenover hun kinderen. Hij tracht haar in te wijden in zijn leven; maar opvoeden
noem ik in dit geval een bedrieglijke illusie. Een verhouding als deze is een soort
gevecht, om samen te kunnen leven. Daarbij behoeft men volstrekt niet egocentrisch
te zijn, om toch eigen standpunt te willen handhaven. Zelfopoffering, in iemand
anders huid kruipen, zijn mooie woorden, maar zij moeten al te dikwijls maskeeren,
dat één van de beide partijen zich heeft onderworpen aan de ander, zonder dat er een
ware oplossing gevonden is. Natuurlijk beging ik vele fouten; maar deze cardinale
fout, die mijn leven en dat van Hannie zou hebben vernietigd, heb ik goddank niet
begaan! Ik heb mijn levensinzichten altijd zonder concessies voorgestaan, omdat dat
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voor mij geen ‘overdonderen met theorieën’, maar grondslag van elke werkelijk
levende verhouding beteekent. Het sluit niet uit, dat ik zeer ernstig geprobeerd heb,
Hannie's leven te begrijpen en ook mijn ideeën te verzoenen met de hare: maar dat
was voor geen van ons beiden een capitulatie. Voorzichtig zijn, zachtjes aanpakken
etc. etc. bestaat in een liefde van beteekenis niet; trouwens, een zoo intuïtief begrijpend
iemand als Hannie laat zich door mooie schijntheorieën ook niet om den tuin leiden.
U bekijkt de questie m.i. altijd nog te veel van de paedagogische kant. Hannie was
in veel opzichten volwassen, toen ik haar leerde kennen; dat heb ik ondervonden aan
den grooten steun, die ik aan haar had op verschillende gebieden. Als U haar als kind
blijft beschouwen, zult U ook de kern van het conflict tusschen ons nooit kunnen
navoelen. Het was eenvoudig een liefde, die ook een strijd was, tusschen een man
en een vrouw, bovendien tusschen een erg intellectualistische man en een erg spontane
vrouw; de man kon tenslotte de alleen-maar-levende jeugd van de vrouw niet
begrijpen, de vrouw kon het werk van den man niet begrijpen. Ik was min of meer
ontnuchterd door het leven, Hannie was het nog niet, ook al probeerde zij het om
mijnentwille wel te zijn, en ook al trachtte ik om harentwille weer zoo eenvoudig
mogelijk te zijn. Ik was heelemaal niet blind, maar ik moest zijn, zooals ik was, tout
simplement, want anders had ik toch ook immers voor Hannie geen beteekenis! Dacht
u soms, dat zij van een paedagogische, voorzichtigen, simuleerend-eenvoudige
minnaar zou hebben gehouden? Nee, zij hield van mij, zooals ik was; maar na haar
verblijf in Parijs, bleek de oorspronkelijke levenslust zich weer te hebben
geconcentreerd, en daarin hoorde ik niet meer thuis. Ik geloof ook niet, dat ik er weer
in thuis zal hooren, voor zij dezelfde duw van het leven heeft gekregen als ik. Die
duw krijgt iedereen, die ‘dichterlijk’ is aangelegd, dus niet bij leugen zweert.
Misschien zal het blijken, dat zij teveel van haar vaders natuur heeft; maar anders
krijgt zij ook, vroeg of laat, de schok, die je zoo kaal achterlaat in deze gewichtige
wereld als een pasgebooren kind. Ik geloof niet, dat ik samen zal kunnen leven met
iemand, die dat moment niet heeft gekend; of het moest zijn een complete
winkeljuffrouw, die van de problemen des geestes niet weet, en alleen maar ‘Hane
schatz’ kan zijn. Dat is voor velen óók een (zij het dan poovere) oplossing.
Nu de bijzondere kant van het geval. Mevr. Planten. Uw man heeft mij over dit
geval (en speciaal over de opdracht in mijn boek) twee dagen voor de operatie een
brief geschreven, waarop ik hem nooit zal antwoorden. Die brief zou voor iemand
zonder ‘carnavalsmoraal’ een grievende beleediging beteekend hebben. Ik geloof
echter, dat ik begrijp, hoe iemand twee dagen voor een gebeurtenis, waarbij hij zou
kunnen sterven, een mede-sterveling (want in zoo'n geval zou ik toch geen andere
verhouding meer, tegenover wie ook, willen aannemen) een brief schrijft, die van
alle mildheid is gespeend, die woorden bevat over menschen, die hij absoluut niet
kent, die eenvoudig belachelijk klinken. Ik heb - U zult het mij, nu ik vertrouwelijk
schrijf, niet kwalijk nemen - moeten lachen om deze brief, waarin ik ‘geklonken’
werd aan de ‘zegekar’ van een ‘schepsel’, dat op gevorderde leeftijd nog op
veelbelovende litteratoren jaagt. Daarom kan ik het beleedigende ervan ook niet meer
voelen; ik weet, dat menschen, die bezitters zijn, Soames Forsyte's, voor
gevoelsschakeeringen geen voelhorens hebben gekregen. Zij mogen niet redeneeren,
afwegen, twijfelen, omdat dat hun ondergang beteekent. Daarom vind ik het
begrijpelijk, dat Uw man, toen hij vlak voor een mogelijke, maar dan ook
onloochenbare ondergang stond, dit document van Forsyte-geest heeft geschreven
en, wat meer zegt: het ook aan mij heeft verzonden. Maar aan hem zal ik nooit
rekening en verantwoording kunnen afleggen over mijn verhouding tot Jo Planten,
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zelfs al was hij mijn schoonvader nog. Voor U daarentegen heb ik in dit opzicht
weinig geheimen. Het ‘schepsel’ Jo Planten, de Messalina van Uw man, is
eenvoudigweg een vrouw, die door de weigering van haar man, om haar zelfs één
van haar kinderen bij een scheiding af te staan, gedwongen is, om met hem te blijven
samenwonen. (Dit moet natuurlijk onder ons blijven, want er zijn maar weinig
menschen, die het weten). Er bestaat dus volstrekt geen halve, of kwart-verhouding
meer tusschen die menschen. Tusschen Jo Planten en mij bestond, toen ik Hannie
leerde kennen, niets anders dan een groote vriendschap, die inderdaad uit een meer
‘twijfelachtige’ verhouding was voortgekomen. (Hoewel er nooit, zooals Uw man
maar Forsyte-direct insinueert, een ‘liaison’ tusschen ons bestaan heeft; ik zeg dit
niet, omdat het mij zou kunnen schelen, maar om de situatie zoo helder mogelijk te
stellen). Zij heeft mij onmiddellijk gezegd, dat zelfs die vriendschap niet te
combineeren was met mijn verloving. Ik ben het geweest, die me daartegen
onmiddellijk heb verzet, omdat het tegen mijn levensbeschouwing streed. Mij treft
in dit opzicht alle ‘schuld’. Dom, ondiplmatisch misschien; soit. Ik kon het voor mijn
geweten verantwoorden, ik wilde bovendien Hannie laten zien, dat ik van haar hield
en met Jo bevriend was, dat een dergelijke vriendschap mogelijk was naast een liefde.
Ik voelde, dat Hannie niet met me mee kon gaan; ik zette door, ik droeg het Carnaval
aan Jo op, hoewel zij zelf niet wilde, en mij later heeft verweten, dat ik de beslissing
in Hannie's handen had gelegd. Ik kon niet terug en ik schaam mij daar niet voor;
precies even goed voel ik, dat Hannie ook niet terug kon. Wij hielden van elkaar en
dus vochten wij om een samenleven, dat niet op paedagogische phrasen was
gebaseerd. - Ik heb zelden een minder coquette, minder ijdele vrouw gekend dan Jo
Planten; nog nooit iemand, die zoo haar heele leven heeft opgeofferd voor haar
kinderen, zelfs voor haar man. Dat zij, nu er al jaren niet meer tusschen hen bestaat
behalve zijn botte onwil om te scheiden, met mijn vriendschap een zekere compensatie
heeft aangegrepen, is zoo menschelijk, dat het tegendeel monsterlijk zou zijn.
De beste documentatie voor het karakter van deze verhouding tusschen Jo en mij,
is wel, dat ik haar in den tijd, toen Hannie in Parijs was, geen enkele maal gezien of
geschreven heb. Ik wist, dat zij expres niet schreef; ik wist van mezelf, dat ik geen
behoefte had, haar te zien. Toch schijnt Hannie zelfs dit niet te hebben kunnen
verdragen, ik kan het begrijpen, maar ik kan niet terug.
Ik heb zooeven hard geschreven over Uw man, die ik werkelijk hoog acht en
waardeer, omdat hij zoo door en door goed is. Ik moest dat doen, omdat ik nu eens
eerlijk wilde zijn. Natuurlijk heb ik mij allang een voorstelling gemaakt van Uw
huwelijk, hoe het in godsnaam mogelijk is, dat zulke uitersten getrouwd kunnen zijn.
Voor mij zeggen de woorden opoffering, in een andere huid kruipen, niet veel,
wanneer ik met eigen oogen zie, dat de eenige, die zich opoffert, de vrouw is. Uw
man zou zich niet kunnen opofferen; waarmee ik niets krenkends bedoel. Maar
opoffering zou voor hem toch dadelijk weer een dogma worden, iets, dat moet worden
doorgezet om een bepaalde reden, waarmee het ophoudt zelf opoffering te zijn. Hij
leeft, als ik goed zie, van impulsen, die verdogmatiseerd worden en verder van
tradities, die hem als dogma's zijn overgeleverd. Hij kan geen zelfstandige
persoonlijkheden om zich heen dulden, hij kan niet debatteeren, omdat persoonlijkheid
en debat zijn toevallige zekerheden zouden bedreigen. Hebt U (ik hoop dat u de vraag
niet onbescheiden vindt, maar ik schrijf nu van mensch tot mensch en niet van
exschoonzoon tot exschoonmoeder), niet al te zeer à tout prix in de overtuiging willen
leven, dat U gelukkig was, en daardoor Uw persoonlijkheid in een richting laten
dwingen, die eigenlijk vernederend was? Is het überhaupt mogelijk, ‘hoogtepunten’,
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‘hernieuwingen’ te beleven met iemand, die geen centimeter geestelijk grondgebied
met U gemeen heeft? Ik bedoel niet, dat er zich honderden gemeenschappelijke
herinneringen en bezittingen hebben gevormd, maar ik bedoel hier die sublieme
vereeniging van persoonlijkheden, dat ‘posséder c'est connaître’, van Duhamel, dat
een Forsyte als Uw man niet kan kennen!
U ziet, ik zou U ongelukkig willen maken, omdat ‘kennen’ nu eenmaal geen geluk
in den gewone zin beteekenen kan. Ik geloof, dat U tot geheel andere huwelijken in
staat zou zijn geweest dan dit. (Ik schrijf ontstellend persoonlijk, maar ik wil het nu
toch eens doen). Dit huwelijk moet op de een of andere wijze Uw persoonlijke vrijheid
hebben vermoord, en ik houd het er voor, dat U dit alleen zoo goed kunt idealiseeren,
omdat Uw man zoo goed, zoo volkomen goed is. U lijkt veel op Jo Planten, maar
haar man, die veel op Uw man lijkt, is een ontbeteekende streber, en een beetje (maar
in lilliputterige afmetingen) een ploert. Uw man is juist het contrast daarvan; hij is
bescheiden en een edel mensch. En toch, een mensch leeft maar eenmaal! Hij mag
zich opofferen, als het offer zijn persoonlijkheid niet vermoordt, maar anders heeft
het geen zin; hij leeft er zelfs niet voor, om den slaaf te zijn van een edel mensch,
die voortdurend gesloten blijft in zijn dogmatische starheid.
Ik heb vaak bij U aan tafel gegeten, om me heelemaal te vergissen, maar ik vergis
me natuurlijk toch op allerlei punten. Ik hoop; dat U den vrijmoedigen toon van deze
brief aanvaardt, ik kan trouwens geen andere brieven schrijven. Het geheim van een
ander leven, dat zooveel verwante trekken heeft, boeit zoo onweerstaanbaar; en U
zult mij een groot genoegen doen, door nog eens te schrijven, wat U van mijn
inzichten denkt.
Dank voor Uw waardeering voor het ‘Carnaval’. Het wordt verkocht, en misschien
dus ook gelezen. 13 Juli zal Anthonie Donker het door den aether propageeren, naar
hij mij schreef.
Ik ga begin Juli een paar dagen naar Londen, en sluit me daarna in Eibergen op.
Misschien ga ik in September met Truida hier een flat bewonen; we zoeken al.
Deze brief wordt on-herlezen verzonden.
Hart. gr. van Uw toeg.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Rotterdam, 16 oktober 1930
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 16 Oct. '30
Hoe buitengewoon aardig van U om aan eenige prozaïschen lapjes een dergelijke
attentie te verbinden! Het was hier bijna Sinterklaas. En ook in het bijzonder hartelijk
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dank voor Uw brief. Ik beloof U, dat ik, als Johan hier mocht, hem op zoo onopvallend
mogelijke manier zal trachten ‘aan te schieten’ over zijn examen. Het zal mij natuurlijk
wel moeilijk vallen, om hem af te raden te lezen, maar misschien zijn er nog wel
andere mogelijkkheden. In ieder geval zal hij hier van harte welkom zijn; hij kan
hier eventueel ook een nacht logeeren.
De flat bevalt ons uitstekend. Het is een in alle opzichten prettig huis; wij hebben
precies zooveel met elkaar te maken, als wij zelf willen, en daarvoor leent de indeeling
zich ook heel goed. Deze manier van samenwonen is werkelijk zoo gek nog niet;
alleen komt er een moeilijkheid, als één van de partijen andere plannen gaat maken.
Van mijn kant is dat overigens niet actueel. Ik begin nu pas goed de consequenties
van mijn carnavalsbeschouwing in te zien, d.i.: dat ik geen enkele aanspraak kan
laten gelden op een bepaald iets of iemand, zoodra aan die aanspraak consequenties
van blijvenden, ‘burgerlijken’ aard zijn verbonden. Ik moest dat eerst beleven, om
het te kunnen begrijpen. Niet voordat ik het volkomen ernstig geprobeerd had, kon
ik de waarheid van mijn eigen theorie aan den lijve ervaren. Ik had altijd nog zoo
het idee: och, ik zal op mijn eigen regel toch wel een uitzondering kunnen maken.
Maar je ondergraaft nu eenmaal niet de zekerheden van andere burgers, zonder eigen
burgerlijkheid mee aan te tasten. Als er voor mij nog van trouwen sprake kan zijn,
dan toch alleen met iemand, die precies ditzelfde beleefd heeft en dus ook precies
op dezelfde manier de consequentie van de consequentieloosheid wil trekken. Of
anders de duitsche dienstbode, waaraan je je juist zooveel gelegen kunt laten liggen,
als je zelf wilt, maar dat is ook niets voor mij, geloof ik.
Inmiddels schiet ik goed op met mijn roman, die al 70 bladzijden dik is. Het wordt
natuurlijk ook voor een deel mijn eigen ‘weg tot het leven’, maar merkwaardigerwijze
wijk ik steeds meer van mijn ervaringen af; ik krijg als maar meer pleizier in het
leven van de papieren personen en heb dus mijn omgeving alleen nog maar als
aanleiding noodig.
Het ‘Carnaval’ heeft een buitensporig succes bij de critici en, dientengevolge, ook
bij het publiek. Er is overigens een stuk over geschreven, dat voor mijn gevoel
uitstekend is, nl. van du Perron in ‘Den Gulden Winckel’ van September.
Komt u hier niet eens kijken? De afstand is niet de moeite waard! Misschien kunt
U dan ook Truida eens consulteeren over de rheumatiek, U zou dan haar derde patient
zijn!
Nogmaals hartelijk dank voor alles, en groeten v.h.t.h., in het bijzonder voor
Hannie, als zij Zaterdag thuis komt.
Uw toeg.
Menno
Het spreekt vanzelf dat ik het beste hoop van de toestand van Uw man. Maar
dergelijke dingen zullen wel niet in een korte tijd kunnen worden afgehandeld. Blijft
hij er zelf opgewekt bij?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

W.C. Stolte-Hartog
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
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Zeist, 26 januari 1931
aant.
aant.

B.M.
Nu ben ik den helen dag van plan geweest je te schrijven en steeds moest ik iets
doen dat geen uitstel verdroeg. Je krijgt daardoor mijn beste wenschen voor het
nieuwe jaar een dag te laat. Hoe heb je 't? Hier alles tamelijk: mijn man nog steeds
te bed. Maar sedert een paar weken gaat 't wat vooruit, zoodat we hopen dat hij in
afzienbaren tijd aan zijn werk zal kunnen gaan. Het duurt nu al 10 maanden! De
kinderen zijn goed, komen gewoonlijk van zaterdag tot Zondagavond thuis. Johan
is niet in Rotterdam geweest. Hij had het verkeerd, ze moesten in Schiedam zijn en
nu vond hij geen gelegenheid om je te komen opzoeken, daar ze 's avonds weer naar
U. terug moesten. Hij zou het zeker graag gedaan hebben. Hij werkt op 't oogenblik.
Genoeg? Wie zal dat uitmaken? In de balans zag ik de aankondiging van je roman.
Komt hij in 't voorjaar uit? Hoe was Berlijn? Wat een vragen?
Boven onze rubriek financien staat helaas ‘zeer gedrukte stemming’ zoodat ik je
geen verjaarspakje zenden kan 't geen me heel erg spijt. Hartelijke groeten ook aan
Truida en als je naar huis schrijft aan je ouders van je
Toegen. W.C. Scholte H
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Rotterdam, 28 januari 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

Rotterdam, 28 Jan. 1931
Beukelsdijk143b
tel. 31516
Hoe enorm aardig van U, aan mijn verjaardag te denken! Het heeft me veel goed
gedaan, te weten, dat U blijkbaar van tijd tot tijd nog eens aan mijn bestaan denkt.
Dat is voor mij een prettig bewijs, dat ik in Zeist niet alleen een tijdelijk
schoonzoon-meteoor ben geweest, maar dat er van het armzalig intellectualisme, dat
ik in die periode zoo vrijgevig ten toon stelde, toch nog iets is uitgegaan van gewone
genegenheid. Dat verbaast me soms wel, want ik heb van Zeist veel geleerd, o.a.,
dat het intellect er au fond minder op aan komt dan de menschelijkheid, die aan dat
intellect ten grondslag ligt, of liever: ik begin steeds meer tot de conclusie te komen,
dat het ‘nur’ intellectualisme een gecompliceerde vorm van domheid is, zooals de
werkelijke, geheide domheid een symbool is van opgedroogd en verdord mensch-zijn.
Het was uitstekend voor me, ondergedompeld te worden in de beslommeringen van
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een a.s. schoonvader, die mij niet begreep, maar die ik ook niet begreep. Ik geloof,
dat de aanraking met uw man mij een minder hooge dunk van de ‘kunst’ en een
vollediger appreciatie van het ‘leven’ heeft gegeven. Het gaat dus beter met hem?
Ik hoop, dat de vooruitgang definitief en crescendo zal zijn!
Uw briefkaart geeft mij dan eindelijk den moed, U te laten weten, dat ik in April
met Gerda Geissel ga trouwen. Niet dat ik er niet voor uit zou durven komen; maar
ik weet niet, of U mijn evolutie naar dit stadium kunt volgen, nu U mij in maanden
niet gezien hebt. Ik kon er Hannie ook niet over schrijven, omdat ik den juiste toon
niet zou hebben weten te treffen; U zult het haar wel willen vertellen? Het is m.i.
onmogelijk, om aan iemand, die je zoo na heeft gestaan als Hannie mij, over een
andere vrouw te schrijven; het moet voor die ander altijd iets naïef-optimistisch
hebben, de toon over de toekomst, en daaraan zou ik me tegenover haar niet willen
wagen. Ik ben er niet voor naar Berlijn gegaan, maar integendeel, midden uit een
verhard vrijgezellengevoel, ben ik in een week tot dit huwelijk gekomen. Toevallig
al lezend in een boek, dat precies dezelfde evolutie beschrijft, dat U zeker moet zien
te krijgen: ‘A.O. Barnabooth’ van Valery Larbaud. Maar dit terzijde. Ik geloof, dat
ik hieraan goed doe, want het komt me eenvoudig voor, misschien klinkt dat al weer
te naïef, maar ik ben, geloof ik, naïever geworden.
Laat ik er verder niet over schrijven. Ik dacht, dat ik niet moest trouwen, dat ik
niet voor een geregeld samenleven met een vrouw zou deugen. Van dat gevoel ben
ik nu af, en ik hoop terecht. U kent Gerda van die eene dag, dat ze in Zeist was en
waaraan ze zulke prettige herinneringen heeft bewaard. Vindt U het niet merkwaardig,
dat ik met iemand ga trouwen, die heelemaal buiten mijn werk staat, absoluut vreemd
is in de problemen daarvan? Toch heb ik geen angstvisioenen.
Mijn roman is inderdaad op een oor na gevild, maar ik vermoed, dat de publicatie
in boekvorm nog wel tot de herfst zal duren. Het is een omgefantaseerde
ontwikkelingsgang van mezelf, maar nogal erg omgefantaseerd.
Jan gaat in Maart trouwen, hoewel hij nog niet afgestudeerd is en derhalve groote
beroering onder de familieleden heeft gebracht. Maar nu is er al weer olie op de
golven en zoo wereldschokkend was het toch ook niet.
Ik zou het prettig vinden, als U mij nog eens in mijn nieuwe huis kwam opzoeken.
De samenwerking met Truida was een eclatant succes, maar het risico was dan ook
niet zoo groot. Zij zoekt nu een andere mogelijkheid. Breekt U er eens tusschen uit?
Hart. gr. aan allen, in het bijzonder ook voor Hannie en Uzelf.
Uw toeg.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Rotterdam, 12 februari 1931
aant.
aant.
aant.
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Rotterdam, 12 II '31
Uw brief heb ik zeer gewaardeerd en heeft mij nog eens duidelijk bewezen, dat uw
genegenheid voor mij berust op een persoonlijke verhouding, die ik in alle
omstandigheden op prijs zal blijven stellen. Ik was nog een oogenblik bang, dat toch
uw gevoelens van ‘schoonmoederlijke’ aard nu de overhand zouden krijgen; maar
nu dit niet het geval is, zou ik u nog graag even toelichten, hoe ik er toe kwam, niets
van mij te laten hooren.
Ik kan mij n.l. voorstellen, dat zich bij U of Hannie onwillekeurig het gevoel heeft
opgedrongen, dat ik al heel gemakkelijk over een verleden periode van mijn leven
ben heengestapt, en dat u daaraan ook verbonden hebt het feit, dat ik niet schreef.
Toch is dat onjuist, zoo is het niet. Ik zie het zelf zoo. Ik heb één wijze van liefhebben
geprobeerd, met mijn volle energie, zoodat ik zelf voor de verrassing kwam te staan,...
dat het uit was. Dat moment heb ik, in den beginne onbewust, later bewust, zoozeer
gerealiseerd als een failliet, een debacle van mijn energie, dat ik deze richting nooit
meer zou kunnen kiezen. Het meeste frappeert daarbij wel het ontbreken van een
bepaald feit, dat de ‘schuld’ zou kunnen aangeven; neen, het is eenvoudig de
combinatie van dien man en dien vrouw, die mislukt is, die blijkbaar niet deugde.
Ik had niet gedacht, in afzienbare tijd weer een energieke poging te zullen wagen.
De eenige reden, waarom ik het nu toch doe, is, dat die poging mijn energie in een
volkomen andere richting zal vragen, het is een soort tegenbeweging. Daarom was
het me ook zoo onmogelijk, erover te schrijven. In deze verhouding ontbreken bijna
alle factoren, die tusschen U en mij wel aanwezig waren; daartegenover staan
natuurlijk de andere, die ik niet objectief beoordeelen kan. Ik verbeeldde me, zelf
minder pretenties te hebben, eenvoudiger te zijn, misschien ten onrechte, ik hoop
het niet, in ieder geval wil ik Gerda zoo gelukkig mogelijk trachten te maken.
Garanties op de eeuwigheid zijn daarvoor niet noodig, ze zelfs ook niet te geven.
Het is voor mijn soort menschen moeilijk het geluk als iets begeerenswaardigs te
aanvaarden, het is misschien mogelijk, het juist daarom aan anderen, die er wel een
sterke behoefte aan hebben, te geven.
Maar laat ik over dit thema niet te veel schrijven; het moet nu eenmaal door
iedereen geleefd worden. Ik hoop alleen, dat u mijn a.s. huwelijk wilt zien niet als
een vergeten en oppervlakkig heenloopen over het andere, maar als een tegen-actie,
die evenzeer mijn volle energie zal vergen, en daarom misschien fouten kan
veroorzaken tegenover dat andere.
Natuurlijk zal ik u het portret terugzenden. Ik hoop het spoedig te doen, was een
week met griep thuis en liet daardoor alles liggen, maar het zal nu wel binnenkort
voor elkaar komen.
Het beste vooral ook met uw man,
hartelijke groeten van
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
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Rotterdam, 13 october 1933
aant.

Rotterdam, 13 Oct. '32
Beukelsdijk 143b
Beste mevr. Stolte
Het was telkens mijn bedoeling (telkens, wanneer ik naar Uw schemerlamp en
doek keek, die mijn kamer nog altijd versieren), om U eens een levensteeken te
geven, hoewel ik absoluut niet weet, of U er op gesteld is. Het heeft mij altijd erg
gespeten, dat ik U nooit weer eens gesproken heb; maar aanleiding daarvoor was er
nu eenmaal niet, een ‘verleden’ is in dit opzicht een rem. Komt U niet eens in
Rotterdam? Ik herinner mij nog altijd heel goed, dat wij zoo prettig gephilosopheerd
hebben.
Ik zend U hierbij mijn zooeven verschenen roman; als U mij niet volkomen
vergeten hebt, zult U daarin ‘Dumay’ en waarschijnlijk ook de ‘Karin’ gemakkelijk
herkennen.
Inmiddels ben ik getrouwd met, laat ons zeggen, ‘Marie’, maar mijn hemel, ik
schrijf dat allemaal, terwijl U misschien met heel andere dingen bezig bent. Excuseert
U mij dan; ik had behoefte, U dit te zenden.
h.gr. vooral ook aan Hannie,
Uw toeg.
Menno
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
W.C. Stolte-Hartog
Den Haag, 4 januari 1939
aant.

4 Jan. '39
Zeer geachte mevr. Stolte
Het is mij een behoefte U mijn hartelijke deelneming te betuigen met het overlijden
van Uw man, op de kennisgeving waarvan mijn oog vanavond toevallig viel. Dat dit
bericht mij bijzonder trof, behoef ik U wel nauwelijks te zeggen; allerlei herinneringen
aan zijn persoonlijkheid kwamen boven. Want U kunt er zeker van zijn, dat ik dikwijls
aan hem gedacht heb, zoowel aan zijn strengheid (die ik niet steeds begreep) als aan
zijn buitengewone goedheid (die altijd den doorslag gaf). Hij was een van die
menschen, die men blijft onthouden, omdat zij anders en meer zijn dan het
gemiddelde.
Wilt U ook mijn deelneming in dit verlies aan H. overbrengen? Ik heb haar adres
tot mijn spijt niet meer.
Als steeds, met veel dankbare herinneringen
Uw
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Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J. Sternheim
J. Sternheim
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 juni 1939
aant.

Amsterdam, 22 Juni 1939.
Den WelEdZeergeleerden Heer
Dr. Menno ter Braak
Den Haag
Zeer Geachte Heer,
Weinig gebeurtenissen hebben in mijn omgeving zooveel voldoening gewekt als
Uwe handhaving bij ‘de krant’.
De moed en de overtuiging waarmede U de strijd gevoerd hebt, zal voor menig
zwakke broeder een aanmoediging kunnen zijn, overeind te blijven.
Voor de enkelen onder ons, aan het toneel, die ten rechte of onrechte zoo vaak in
strijdpositie moesten staan is de gunstige afloop, een verrassing geweest.
Wellicht wordt dit de aanvang voor een kentering die wij al te zeer behoeven.
Met beleefde groeten
J. Sternheim
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A.J.G.
Strengholt
Menno ter Braak
aan
A.J.G. Strengholt
Eibergen, 15 augustus 1928
aant.

Zeer geachte Heer Strengholt,
Ingesloten de aanvullingslijst voor ‘Erts 1928’ terug, die na stemming onder de
redactieleden aldus is opgemaakt. De doorgeschrapte namen komen dus niet in
aanmerking.
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Misschien wilt U over de heeren Burssens, die 2 voor, 2 blanco en 1 tegen heeft,
en Albert, die 2 voor, 2 blanco en 1 tegen heeft, nog even met den heer Scholte
confereeren? Ik leg mij bij voorbaat bij de beslissing neer, maar stemverdeeling,
hoewel formeel ten gunste van de gegadigden, schijnt mij nog niet overtuigend.
Eenige adressen zijn nog niet bekend, blijkens de lijst, die door den heer Scholte
werd opgemaakt.
Met de meeste hoogachting
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam,

A.J.G. Strengholt
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 29 november 1928
aant.

29 November 1928
Den Heer Dr. Menno ter Braak
Den Texstraat 31b
Amsterdam.
Waarde Heer Redacteur
‘Erts’ is thans, zij het na een moeilijke bevalling, verschenen. Mag ik, ter
gelegenheid van dit vreugdevolle feit, het genoegen hebben U uit te nodigen tot een
dinertje (van de vijf redacteuren, den uitgever, en onzen gemeenschappelijken vriend
A. Den Doolaard, als promotor) te houden op Zaterdag 8 December te 7 uur in
‘Bagatelle’ Kalverstraat. Samenkomst een uur tevoren in ‘Trianon’.
Het zou mij een voorrecht zijn ook van U te hooren dat U deze uitnoodiging zult
aannemen.
Met beleefden groet,
Hoogachtend,
A.J.G. Strengholt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

A.J.G. Strengholt
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 30 december 1929
aant.

30 December 1929
Den Heer Menno ter Braak
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N. Binnenweg 133b
Rotterdam.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Alle exemplaren Erts zijn op het oogenblik geplaatst. Morgen komt er echter naar
ik hoop een nieuwe voorraad en daarvan ontvangt u prompt uw exemplaar.
Met besten groet,
Hoogachtend,
A.J.G. Strengholt
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - W.J. Strijt
Menno ter Braak
aan
W.J. Strijt
Den Haag, 23 december 1935
aant.

Pomonaplein 22 Den Haag
23 Dec. 1935
Aan den WelEd. Heer
den Heer W.J. Strijt
N. Prinsengracht 1
Amsterdam.
Zeer geachte Heer.
Namens de Redactie moet ik U mededeelen dat het tijdschrift Forum met ingang
van 1 Jan. 1935 zal ophouden te bestaan.
Daar de laatste nummers reeds overvol bleken met reeds gezette copy, was het
niet mogelijk nog nieuwe bijdragen te plaatsen.
Namens de Redactie
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ben Stroman
Menno ter Braak
aan
Ben Stroman
Den Haag, 5 februari 1940
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Amice,
Rotterdam heeft op de uitwendige vorming van mijn werk stellig zichtbaren invloed
gehad, en ik denk op den ‘innerlijken’ kant, minder zichtbaar, stellig ook; dat is
echter niet zoo gemakkelijk na te gaan, omdat de jaren, die ik in R'dam als leeraar
aan het R'damsch Lyceum doorbracht (1929-1933), voor mij jaren zijn geweest van
Nietzsche-ontdekking en Nietzsche-opslurping. Rotterdam en Nietzsche zijn dus tot
een ondeelbaar geheel verstrengeld in mijn herinnering... waarbij Rotterdam
voornamelijk dienst deed als weldadig anti-aesthetisch geneesmiddel. Voor mij is
het unieke en sympathieke van Rotterdam in de eerste plaats, het ronduit-prollige
van de stad als geheel, met daarnaast die kooplieden-beschaving à la Mees, waarin
men nog zoo duidelijk de camouflage van het grootkapitaal ontdekt (dikwijls ook
lang niet onsympathiek overigens, maar vol vooroordelen en tics).
De invloed van het milieu Rotterdam kun je b.v. vinden in Politicus zonder Partij,
1e hoofdstuk, waar ik door een motorwagen van lijn 9 (de destijds nieuwe gele) bijna
word overreden en in ‘Hampton Court’, waar de Bijenkorf een rol speelt en Sandeman
(scène met de als visschen voorbijgaande menschen), en vooral in ‘Dr. Dumay
Verliest’, dat een vrije verbeelding is, wat de sfeer betreft, van het Rotterdamsch
Lyceum; vrij, want ik heb de leeraren met hun eigenschappen expres door elkaar
gegooid. De buitenkant van den leeraar Dumay is echter geheel de leeraar ter Braak,
zich dagelijks bewegend tusschen Beukelsdijk 143 en P. de Hooghstr. 29, en ook de
leerlingen zijn stuk voor stuk onvervalschte exemplaren van die school, die ik je met
namen zou kunnen noemen.
vr. gr.
Menno ter Braak
Dit boek is helemaal ‘Rotterdamsch’ van a tot z op de Beukelsdijk geschreven.
Origineel: onbekend. Geciteerd uit: Ben Stroman, Vandaag bestaat niet.
Autobiografische fragmenten ('s-Gravenhage 1981), 121-122. Aldaar vermeld:
briefpapier Menno ter Braak. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
Ben Stroman
Den Haag, 6 februari 1940
Amice,
Nu ik je toch eenmaal ‘ingelicht’ heb, wil ik het ook goed doen en vooral niet laten
te wijzen op het daktuinvisioen in ‘Démasqué der Schoonheid’, dat direct geïnspireerd
werd door de daktuin van Atlanta.
Mocht je van deze gegevens gebruik maken, doe het wat het Rotterdamsch Lyceum
betreft in ieder geval, alsof het je eigen hypothese is. Ik heb te aangename
herinneringen aan die school dan dat ik zeven jaar na dato nog den indruk zou willen
maken, als zou ik in ‘Dumay’ zooiets als onthullingen over mijn collega's of leerlingen
hebben gedaan! Niets was minder mijn bedoeling; ik nam de bijfiguren uit de sfeer,
die ik kende, en zij zijn ook volstrekt niet gecopieerd ‘naer 't leven’.
b.gr.
Menno ter Braak
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Origineel onbekend. Geciteerd uit: Ben Stroman, Vandaag bestaat niet.
Autobiografische fragmenten ('s-Gravenhage 1981), 122. Aldaar vermeld: briefpapier
Menno ter Braak. Machineschrift.

Briefwisseling Menno ter Braak - Garmt
Stuiveling
Menno ter Braak
aan
Garmt Stuiveling en Jos De Gruyter
[vóór 1 maart 1939]
aant.

Bijlage
aan De Gruyter, Stuiveling
Hierbij een novelle (‘Tusschen Kantoor en Archief’) van A. van der Veen, die ik
uitmuntend vind. De auteur is redacteur van het nieuwe tijdschrift ‘Werk’.
Ik verzoek jullie dit verhaal, behalve natuurlijk met het oog op de artistieke
qualiteiten, ook te lezen met een half oog op de mogelijke consequentie, die het
thema van dit verhaal voor den schrijver zou kunnen hebben. Dit heeft uiteraard niets
te maken met de qualiteit, maar wel met de toekomst van V.d. Veen, die zijn eigen
brood moet verdienen en door onwelwillende idioten om de behandeling van een
onderwerp als dit zou kunnen worden ‘nagereden’. In dat geval (als de mogelijkheid
werkelijk groot geacht moet worden) zou over een pseudoniem kunnen worden
gedacht.
Hierover graag advies.
Menno ter Braak
Pseudoniem lijkt mij gewenscht,
DeGr.
Ofschoon ik meen dat de situatie op àl dergelijke instellingen eender is, zal men in
Schiedam dit geval wel haarfijn herkennen. Daarom lijkt mij pseudoniem (helaas)
beter. Ik heb nl. principieel de pest aan pseudo's.
GS.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Garmt Stuiveling
Den Haag, 28 oktober 1939
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aant.

Den Haag, 28 Oct. 1939
Kraaienlaan 36
Amice
Eindelijk kom ik er toe, je nader te schrijven over diverse Vrije Bladen-quaesties,
naar aanleiding van je brief van 17 dezer; ik had het al veel eerder willen doen, maar
het was zoo druk op de krant, dat ik er nog niet toe kwam. Maar in de eerste plaats
mijn beste wenschen voor je gezondheid; dat je dien blinden darm kwijt bent, zal je
wel verlichten. Ik heb onlangs Leopold opgebeld om te hooren, wat hij nu over het
tijdschrift dacht, ook in verband met de zoozeer veranderde omstandigheden. Hij
heeft toen de zaak eens ‘bekeken’, zooals het in die kringen heet, en geconstateerd,
dat het ‘moreele’ resultaat hem best beviel, maar het financieele minder. Toch wil
hij in 1940 doorgaan, met dien verstande, dat er een omslag zal worden ontworpen,
dat een ‘verschuifbaren’ titel heeft, zoodat de kosten van iedere maand een nieuw
cliché zullen worden vermeden. Dat omslag zal worden gemaakt door Salden, die
dit jaar met zooveel succes de ontwerpen voor zijn rekening nam. Verder zullen de
condities ongewijzegd blijven. Ik meende wel te kunnen zeggen, dat de redactie
onder die condities door zou willen gaan. Met dat al zou ik bijzonder graag begin
November eens grondig vergaderen, om allerlei punten van ondergeschikt belang te
bespreken, en een plan de campagne op te maken voor den nieuwen jaargang. Ook
ik heb het gevoel, dat we ‘moreel’ tamelijk tevreden kunnen zijn, maar er zou, dunkt
mij, toch nog wel wat meer van de V.Bl. te maken zijn. Hoe: daarover kunnen we
beter mondeling van gedachten wisselen.
De quaestie van de wijziging van den omslag brengt mee, dat ik nog dit jaar
Vestdijks vertaling van Emily Dickinson ter zetterij moet zenden, aangezien daarvan
al een ontwerp is gemaakt; en verder heb ik hier nog een manuscript van Cornelis
Veth, dat m.i. geschikt zou zijn om het laatste nummer te vullen; ik zal het je spoedig
zenden met nog andere copie, die voor het einde van het jaar moet worden
‘opgeruimd’. Ik ben me er overigens van bewust, dat ik de geïmproviseerde functie
van secretaris der redactie vrij slecht heb waargenomen, althans velerlei lang niet
snel genoeg heb doorgezonden; het ongeregelde leven, dat de journalistiek nu eenmaal
eigen is, is daaraan ook schuld. Ook daarover zou ik graag eens praten. Zou jou ev.
Zaterdag 4 Nov. voor een vergadering schikken?
Gisteren sprak ik Du Perron, die, als ik het wel heb, een afspraak met je wilde
maken voor 3 Nov., waarbij zoowel jij als ik naar Amsterdam zouden komen. Hij
heeft in het Multatuli-museum zeer curieuze onbekende stukken gevonden, die weer
een nieuw licht werpen op de Lebak-zaak, o.a. aanteekeningen van D.D. zelf en
brieven van Brest van Kempen; hij maakte er een beredeneerde uitgave van, die pl.m.
80 pag. druks zou beslaan. Ik zou er in dit geval eigenlijk wel voor voelen, om het
volgend jaar daarvan eens een dubbelnummer te maken; daarover kunnen we dan
ook eens overleg plegen. Het is onbegrijpelijk, dat nog nooit iemand op het idee
gekomen is eens naar dat materiaal te gaan speuren, want het werpt nieuw licht op
het ontstaan van den Havelaar.
Graag even antwoord over een en ander
h.gr.v.h.t.h., .
je.
Doorslag: particuliere collectie
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Briefwisseling Menno ter Braak - Jean de
Sturler
Menno ter Braak
aan
Jean de Sturler
19 maart 1937
Zeer geachte Heer de Sturler
Van een terug te zenden brief, die mij via Greshoff gewerd, maak ik (beter laat
dan nooit) gebruik om U nog hartelijk dank te zeggen voor Uw proefschrift. Ik kwam
daartoe niet eerder, omdat ik mij heilig voornam het te lezen (zooals U wellicht weet,
ben ik zelf ook historicus vom Fach); van die gelofte kwam echter nog niet veel,
want ik viel van de ene drukte in de andere, zoodat het boek nog te wachten ligt op
betere tijden (den zomer, hoop ik). Na alles, wat Eddy mij over U vertelde en schreef,
zou ik gaarne eens persoonlijk met U kennis maken; misschien komt die gelegenheid
ook eens, als ik in Brussel ben?
Wat het geld betreft: Greshoff zal U al hebben meegedeeld, dat het betreffende
honorarium reeds naar Tjitjoeroeg was gezonden. Ik hoop dus, dat U de zaak Gille
op een andere manier kunt regelen. Een gemakkelijke zaak is het niet, gegeven de
omstandigheden. Mocht ik in deze iets te uwer assistentie kunnen doen, dan hebt U
maar te schrijven; ik zie echter niet goed, wat ik op dit moment zou kùnnen doen.
m.v.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (P.346 P. Dossier inzake Gille du Perron).

Jean de Sturler
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
12 september 1939
Zeer geachte Heer ter Braak
Ik richt mij tot U als zijnde de eenigste vriend van mijn neef Eddy Du Perron wiens
adres mij bekend is.
Zooals U waarschijnlijk reeds weet, is Eddy thans op weg naar Europa. Hij schreef
mij n.l. in Juni en Juli dat hij op 12 Augustus Indië zou verlaten, zonder echter mijn
herhaalde vraag te beantwoorden: uit welke haven en op welke boot? Het eenigste
wat hij wist te zeggen was dat hij rond 15 September in Amsterdam zou aankomen.
Verder weet ik niets en ik heb zedertdien natuurlijk niets gehoord, daar hij
vermoedelijk nog op zee is. Zoo ben ik er toe gekomen U te vragen of U, of iemand
anders die U kent (ik denk b.v. aan de redactie van ‘Groot Nederland’ of aan iemand
uit de Nederlandsche uitgeverswereld) toevallig iets meer vernomen zou hebben?
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Het is U wellicht bekend dat Eddy's zoontje Gille nog steeds in België zit. Door
het vertrek van Greshoff naar Zuid-Afrika hebben wij, mijn vrouw en ik, afgezien
van de moeder, eenigzins de zorg van het kind, hoewel wij daartoe geenszins bevoegd
zijn. Het is dus uiterst belangrijk dat E. zoo spoedig mogelijk of terugkeert (voor
zoover de gebeurtenissen het toelaten) of iets van zich laat hooren. Ik sta b.v. voor
het volgende geval: Gille mag eigenlijk, als Hollander op het Atheneum te Morlanwelz
niet meer in de kost worden genomen. Wordt hij, door misverstand, voor Belgisch
aangezien, dan wordt hij slechts aangenomen mits de ouders (in casu: Eddy alléén)
daartoe schriftelijke toestemming geven. Dit moet vóór 18 September geregeld zijn.
Daarom kom ik U vragen om mij, zoo mogelijk, te berichten, of U wat vernomen
hebt omtrent Eddy's reis en aankomst, of daaromtrent iets zoudt kunnen vernemen.
Zoo niet, zoudt U dan Eddy in elk geval bij zijn aankomst (ik vermoed dat hij wel
spoedig met U in verbinding zal treden) willen zeggen dat hij zo spoedig mogelijk
naar Brussel komt om daar het hoognoodige te regelen? Gezien de omstandigheden
en het steeds dreigende oorlogsgevaar, is het absoluut noodzakelijk dat hij zijn
vaderlijke macht effectief doet gelden, iets waarin hij voorloopig door niemand
vervangen kan worden.
Ik hoop dat dit U niet te veel last zal bezorgen en dank U bij voorbaat voor de te
nemen moeite. Uw antwoord gaarne tegemoet ziende, verblijf ik, met vriendelijke
groeten,
steeds gaarne
uw dw.
Jean de Sturler
Doorslag[?]: Den Haag, Letterkundig Museum (P.346 P. Dossier inzake Gille du
Perron). Brief. Machineschrift.

Menno ter Braak
aan
Jean de Sturler
Den Haag, 16 september 1939
Zeer geachte Heer De Sturler
Tot mijn grooten spijt kan ik U ook niets naders meedeelen over het tegenwoordige
verblijf van Eddy. Alles wat ik weet is, dat hij 12 Augustus uit Indië moet zijn
vertrokken aan boord van het Engelsche vrachtschip Sventor; ik heb echter na het
vertrek geen levensteeken meer van hem ontvangen. Bij geruchte vernam ik nu, dat
de boot in Alexandrië voor anker moet zijn gegaan in verband met den
oorlogstoestand, maar ik kon geen bevestiging van dit bericht krijgen. Hoe lang deze
‘quarantaine’ eventueel zou duren, weet ik dus evenmin.
Ik begrijp, dat U inzake Gille voor een moeilijk probleem wordt gesteld; maar een
vader te voorschijn tooveren, die ergens op een boot zit, waarvan de plaats niet bekend
is, zal moeilijk gaan! Natuurlijk zal ik Eddy, mocht hij onverwachts in Nederland
aankomen, onmiddellijk op de hoogte stellen van Uw brief. Mochten er ev.
complicaties zich voordoen omtrent Gille's verblijf in België, dan sta ik geheel te
Uwer beschikking om te helpen, als ik kan. In noodgeval zouden wij den jongen
maar in Holland moeten zien onder te brengen, maar gemakkelijk zou dat niet zijn,

Menno ter Braak, Verspreide brieven

en waarschijnlijk ook niet in zijn eigen belang. Het is een van die precaire situaties,
die in ‘groote tijden’ meer voorkomen, maar die daarom niet minder moeilijk zijn.
m.v.gr.,
Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (P.346 P dossier inzake Gille du Perron).
Brief. Machineschrift.

Menno ter Braak (Den Haag)
aan
Jean de Sturler
16 september 1939
Zeer geachte Heer de Sturler
Zooeven verneem ik van Robert de Roos, dat Eddy op de Indrapoera is overgestapt
en dezer dagen aan moet komen te Amsterdam. Ik hoop dus spoedig nader van hem
te vernemen (als alles wel gaat) en zal hem dan dadelijk Uw brief overhandigen.
m.v.gr.
dw Uw
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (P.346 P. Dossier inzake Gille du Perron).

Briefwisseling Menno ter Braak - H.J. Stuvel
H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak
Rijswijk, 6 mei 1936
aant.

15 Waldeck Pyrmontlaan - Rijswijk (Z-H)
6 Mei - 1936
Hooggeachte Heer ter Braak,
Ik las Uw interessante beschouwing over Van Schendel ‘Avonturiers’. Vergun
mij een opmerking. De kwestie, of Van Schendel lyrisch dan wel episch is kan een
zaak zijn van persoonlijke smaak; een grondige een herhaalde lezing van zijn oeuvre
heeft mij altijd den indruk gegeven, dat de grondtoon lyrisch is, maar dat met ‘De
Waterman’ te beginnen, inderdaad een epische ontwikkeling te zien is. Het
opmerkelijkste in Van Schendels laatste werken is echter mijns inziens - dat hij een
stijgend dramatisch vermogen toont, dat alle vroeger gepubliceerd werk ontbrak,
dikwijls op de meest fatale en noodlottige wijze. (het tooneelstuk ‘Pandorra’ is hiervan
een sprekend bewijs).
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Bij Uw argumenteering, dat Van Schendel onze grootste epicus is (wat ik zeer
betwijfel), hebt U echter een zwak argument gebruikt, als U beweert, dat 's
Gravesandes bibliografie dit episch karakter duidelijk onderstreept. De bibliografie
in dezen vorm doet dat inderdaad, maar zij is helaas niet volledig en op meer dan
één plaats foutief en kan dus als argumentatiebasis nimmer overtuigend zijn. De zaak
is, dat niet minder dan drie Duitsche uitgaven (de belangrijkste lacune in 's Gr.'s
Werk) ongenoemd bleven, hieronder zijn n.l. twee dichtbundels.
Mocht U er prijs op stellen, dan ben ik natuurlijk gaarne bereid U, hetzij mondeling,
hetzij schriftelijk, de gegevens te verstreken, die mijn bewering staven.
Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik U te verzekeren, dat ik inderdaad
besta en geef ik u gaarne toe, dat initialen niet met vignetten verward behooren te
worden.
Met vr.groet
Hoogachtend
uw dw
H.J. Stuvel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak
Rijswijk, 10 mei 1936
aant.

15 Waldeck Pyrmontlaan Rijswijk (Z-H). 10 Mei '36
Hooggeachte Heer ter Braak,
In antwoord op Uw schrijven doe ik U hierbij de gevraagde copie toekomen en
wel in den vorm van een artikel, omdat de kwestie mij niet geheel en al van belang
ontbloot lijkt en het bovendien, behalve een onzer meest representatieve figuren ook
een medewerker aan Uw blad betreft.
Momenteel heb ik een nagenoeg voltooid essay over Van Schendel liggen. Indien
U het eventueel in het ‘Vaderland’ wilt publiceeren, zal ik het U binnenkort gaarne
ter lezing toezenden; de omvang zal ongeveer 3 feuilletons beslaan.
Ik stel er veel prijs op, direct bij het verschijnen van het hierbij gevoegde artikel,
van het desbetreffende nummer enkele exemplaren te ontvangen.
met de meeste hoogachting:
Uw dw
H.J. Stuvel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak
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Rijswijk, 14 mei 1936
aant.

15 Wald. Pyrmontlaan
Rijswijk (Z-H), 14 Mei '36
Hooggeachte Heer ter Braak,
Hierbij nog een kort vervolg op mijn artikel van 13 Mei j.l. om de beweringen van
den heer 's-Gravesande voor zoover dit noodzakelijk was te weerleggen. Voor
spoedige opname en de toezending van een tweetal bewijswijsnrs. zult U mij ten
zeerste verplichten.
Inmiddels,
Hoogachtend:
H.J. Stuvel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak
Rijswijk, 16 mei 1936
aant.

Rijswijk (Z-H) - 16 Mei '36
15 Waldeck Pyrmontlaan.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Het heeft mij ten zeerste bevreemd en verwonderd, dat mij mijn verdediging tegen
's Gravesande's onderschrift teruggezonden werd, hetgeen mij nogal ‘Duitsch van
het Derde Rijk’ voorkwam en wat ik zeker van het liberale ‘Vaderland’ niet verwacht
had.
Het wordt den heer 's-Gravesande, die gelegenheid kreeg zijn wetenschap omtrent
den Duitschen Van Schendel - wetenschap, die zonder twijfel behalve hem meerderen
bekend was - te toonen en mij op andere punten te weerleggen, op een wijze, die
meer amusant dan degelijk was - wel wat erg makkelijk gemaakt, als mij zelfs niet
eens meer de gelegenheid geboden wordt mij tegen deze absurditeiten te verdedigen.
Overigens zal dit t.z.t. wel elders geschieden.
Hoogachtend:
H.J. Stuvel
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Nico van
Suchtelen

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Menno ter Braak
aan
Nico van Suchtelen
Rotterdam, 15 juni 1933
aant.

Rotterdam, 15 Juni '33
Zeer geachte Heer van Suchtelen
Gaarne geef ik u toestemming mijn naam te plaatsen onder de door U in te dienen
resolutie. Ik kan mij niet geheel vereenigen met den toon ervan, die ik soberder
gewenscht had, maar het incident lijkt mij van zooveel belang, dat ik over dit klein
bezwaar heen stap.
hoogachtend
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - M.H.
Székely-Lulofs
M.H. Székely-Lulofs
aan
Menno ter Braak
Budapest, 18 februari 1932
aant.
aant.

Budapest 18 Febr. 1932
Aan de redactie van
FORUM
Maandschrift voor
letteren en kunst.
Zeer Geachte Dr. Ter Braak,
Ingesloten doe ik U toekomen een kleine schets, waarvan ik hoop, dat die een
plaats in Uw blad Forum zal mogen krygen. Zooals U by lezing merken zult, is het
een schets over Indië, over Deli. Ik woonde daar ruim twaalf jaren en ken de typen
en omstandigheden door en door. Het vele en verscheidene, dat dit tropenleven biedt,
zyn ruwheid, rauwheid en dikwyls degeneratie, waaronder toch zoo'n groote, groote
tragedie van menschelyk lyden en ontberen is verborgen, heeft altyd zeer myn
belangstelling gehad en ik heb dikwyls getracht dit zoo goed mogelyk weer te geven.
Uit de vele schetsen en novellen, die ik over het leven op de cultuurondernemingen
van Deli schreef, koos ik deze kleine novelle voor Uw blad. Ik weet niet, of zy goed
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genoeg is, maar daar in aankondiging van Forum wordt gezegd, dat als maatstaf voor
het aannemen van literair werk o.a. ‘oprechtheid’ zal gelden, zoo heb ik het aangedurfd
U dit schetsje ter beoordeeling te zenden. Mocht het niet voor plaatsing in aanmerking
komen, dan moet ik U zeer verzoeken het my te willen retourneeren. Tot myn spijt
kan ik geen postzegels in mijn brief bysluiten, daar ik in het buitenland woon. Ik heb
my echter op Forum geabonneerd en daar ik zoodoende dan toch een rekening heb
bij Uw uitgevers, verzoek ik U beleefd by eventueele terugzending de portokosten
aan Nijgh & Van Ditmar te willen opgeven, dat ik dat dan op die wyze verrekenen
kan. Echter hoop ik, dat ik dit niet noodig zal blyken en dat ik medewerkster moge
worden aan dit nieuwe maandschrift, dat zeker de belangstelling van zeer velen zal
trekken.
U dankend voor Uwe te nemen moeiten,
Teeken ik,
Hoogachtend,
M.H. Székely-Lulofs
M.H. Székely-Lulofs
Népszinház Utca 27.IV.27
Budapest
Hongaryë
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

M.H. Székely-Lulofs
aan
Menno ter Braak
Budapest, 9 maart 1932
aant.

Budapest 9 Maart 1932
Zeer Geachte Dr. Ter Braak,
In de tweede helft van Februari 1932, zond ik U een schetsje A Seng en Pieter
Klaassen. Ik had my toen al wel geabonneerd op Forum, doch had dit toen nog niet
ontvangen. By doorlezing echter van Forum, bleek het my, dat alle ongevraagde
manuscripten voor de redactie gezonden moeten worden aan het red.-secretariaat
zonder byvoeging van persoonsnaam en mèt byvoeging van een envelop en postzegels,
indien het manuscript terugverlangd wordt. Ik heb my dus wel hevig bezondigd, door
myn schetsje regelrecht naar U te zenden zònder envelop, zonder postzegels en mèt
persoonsnaam.
Nu weet ik niet wat met myn manuscript gebeurd zal zijn. Als het U voor deze
eene keer niet te veel moeite is, zoudt U dan my het groote genoegen willen doen,
om my al is het maar op een briefkaartje te laten weten, of het ingezonden schetsje
voor plaatsing in aanmerking komt of niet en zoo niet, of ik op terugzending daarvan
kan rekenen. Ik hoop, dat U myn verzoek niet ten kwade zult duiden en in aanmerking
wilt nemen, dat ik in het buitenland wonende, een beetje gehandicapt ben.
U dankend voor Uwe te nemen moeiten,
Hoogachtend,
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M.H. Székely-Lulofs
M.H. Székely-Lulofs
Népszinház Utca 27.IV.27
Budapest.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

M.H. Székely-Lulofs
aan
Menno ter Braak
Budapest, 18 maart 1932
aant.
aant.

Budapest 18 Maart 1932
Zeer Geachte Dr. Ter Braak,
Uw schryven van 16 Maart.jl. kwam heden in myn bezit, zoo ook het schetsje, dat
ik U zond.
Het was my natuurlyk wel even een teleurstelling, dat het niet aangenomen werd,
hoewel ik er wèl eenigszins op voorbereid was, maar ik hoop dan maar op de
toekomst. Ik was erg bly met Uw critiek over myn werk en begryp ook zeer goed,
wat U bedoelt: het moet strakker, geconcentreerder. Dat Rubber nog verre van een
kunstwerk werd, weet ik. Maar ik heb nog veel moeilykheden te overwinnen en ik
moet nog ontzettend werken om in te halen, wat ik in dat leven in de rimboe ben
achter geraakt. Ik was geheel uit het moderne leven en streven. Ik wist een jaar
geleden eigenlyk nog niets van dit streven, niets van de jonge opvattingen. Wel
voelde ik direct by de eerste aanraking daar mee een intense verwantschap, alleen
den weg er heen is voor my nog niet geheel open. Daarom is my Forum zoo'n
welkome wegwyzer. Ik verslind elke letter ervan en dit is werkelyk niét, omdat ik u
nu iets aangenaams wil zeggen, maar vooral de essais zyn my een openbaring
geworden.
Om U te bewyzen, dat ik niet wil vleien, zeg ik hier dadelyk by, dat ik niet álles
mooi vind, wat in Forum staat. Byv. de poëzie van Richard Minne begryp ik absoluut
niet. Ik bedoel ik begryp haar áls kunst niet. Daartegenover vind ik de verzen van
Slauerhoff prachtig.
Maar ik wil U niet vervelen met myn nog incompetente critiek. Ik wil U alleen
maar bedanken, dat U zich de moeite nam, my op een fout in myn werk te wyzen,
waardoor ik direct me veel nader tot het bereiken van wat ik me als illusie heb
voorgesteld voel gebracht. Het is verwonderlyk, hoe soms een enkel zinnetje opeens
twaalf poorten tegelijk opengooit.
Hoogachtend
Uw dw.
M.H.Székely-Lulofs
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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T
Briefwisseling Menno ter Braak - W.G. van den
Tak
W.G. van den Tak
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 2 juni 1935
aant.

Den Haag, 2 Junij 1935
Den Heere Dr. Menno ter Braak
WeledelZeergeleerde Heer,
Geenszins omdat ik onderstel, dat U behoefte heeft aan lof of bijval, doch alleenlijk
wijl ik mij daartoe gedrongen gevoel, moge ik U verklaren, hoe het lezen van Uwe
meditatie rondom Rijnsburg in ‘Het Vaderland’ van heden mij als een verademing
voorkwam, die weldadig aandeed na het melodramatische en valsche pathos,
waarmede op Hoogduitsch voorbeeld gedurende de laatste jaren de figuur van Spinoza
is omringd geworden.
Inderdaad met de herinnering aan Spinoza is verbonden de voorstelling van stille
overpeinzing; deze dreigt echter verloren te gaan sedert de wijsgeer werd
geïntroduceerd in society.
Verblijve met de meeste hoogachting
Uw dw
W.G. van den Tak
Secretaris van het ‘Spinozahuis’
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - De Telegraaf
De Telegraaf
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 juni 1927
aant.

Amsterdam, 27 Juni 1927.
Den Heer M. ter Braak
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Den Texstraat 31b
AMSTERDAM.
Hooggeachte Heer,
Wij zouden het op prijs stellen, voor onze ‘Vrouw- en Kind’-rubriek nog eens
eenige bijdragen van U te mogen ontvangen.
In afwachting teekenen wij,
Hoogachtend,
Secretariaat Redactie
[ondertekening onleesbaar]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - F.C. Terborgh
(pseudoniem van Reijnier Flaes)
F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak
22 maart 1934
aant.

22. III. 34
WelEdelZeergeleerde heer,
Mochten deze beide gedichten een plaats in ‘Forum’ kunnen vinden, zoo zoude
me zulks een genoegen doen. Mocht Uw Redactie niet tot plaatsing kunnen besluiten,
zoo moge ik U verzoeken de bladen wel te willen vernietigen.
Met gevoelens van hoogachting
Uw dv.
F.C. Terborgh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak
Saint-Jean-de-Luz, 14 juli 1934
aant.

Saint-Jean-de-Luz. France.
Hôtel Maitagarria.
14. Juli 1934.
WelEdelZeergeleerde Heer,
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Mochten de hierby gevoegde bladen voor publicatie in Forum geschikt zyn, zoo
zoude me opneming genoegen doen. Mocht Uwe Redactie anders oordeelen, zoo
zoude U my door terugzending zeer verplichten. Het boven aangegeven adres blyft
geldig tot 15. September a.s.
Hoogachtend
Uw dv.
F.C. Terborgh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak
Worb près Berne, 25 mei 1935
aant.

‘Neuschlosz’
Worb près Berne.
25.V.1935.
WelEdelZeerGeleerde Heer,
Misschien zouden de bygaande bladen een plaats in Forum kunnen vinden. Indien
niet zoude U my door terugzending verplichten.
Voor het adresseeren van eventueele drukproeven moge ik U doen weten dat
bovenaangegeven adres tot 8 Juni geldig blyft. Daarna tot 1 Juli weer het adres te
Madrid.
Hoogachtend
Uw dv.
F.C. Terborgh
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.S. Theissen
J.S. Theissen
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 20 december 1930
aant.

Amsterdam 20 December 1930.
Hooggeachte Heer,
Als voorzitter van de geschiedenissectie van het a.s. philologencongres veroorloof
ik mij mij tot U te richten met de vraag of U bereid zoudt zijn voor die sectie een
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voordracht te houden over een onderwerp uit de Middeleeuwse geschiedenis. De
toegestane spreektijd bedraagt een half uur. Met het antwoord op mijn vraag wilt U
mij zeker, voor het geval dat dit toestemmend is, ook wel even het onderwerp melden,
waarover U zoudt willen spreken. Of die voordracht geplaatst kan worden, doe ik U
dan dadelijk melden als alle aanvragen en antwoorden ingekomen zullen zijn.
Om tijdig een overzicht te hebben, zult U mij met een spoedig antwoord zeer
verplichten.
Met de meeste hoogachting, gaarne
Uw dv.
J.S. Theissen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.P. Thijsse
Menno ter Braak
aan
J.P. Thijsse
[Eibergen, 28 december 1910]
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

28 December.
Deze Geldersche roos stuur ik u om te kijken of hij goed is. Op de weg naar Haarloo
hebben we hem gevonden. We hebben hem in het Winteralbum opgezocht. We
hebben nu ook een kokosnoot aan het voedertafeltje hangen. Daar komen vooral de
meesjes op. Wim heeft gisteren een dood meesje gevonden. 25 December, de eerste
kerstdag, zijn ik, Wim, en Tineke naar de Zondschool 1) geweest. Er was een mooie
kerstboom.
Op Kerstavond hadden we een klein boompje in huis. Ik heb een goed rapport
gekregen. Hoor maar:
Gedrag: 9
Vlijt: 9
Ned. taal: 8+
Rekenen: 8
Lezen: 8+
Schrijven: 8
Teekenen: 7+

De groeten van: Wim, Jan en Truida en nog van Vader en Moeder.
Menno
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1) Zondagschool
Origineel: Amsterdam, Heimans en Thijsse Stichting.

Briefwisseling Menno ter Braak - Jacques de
Thouars
Jacques de Thouars
aan
Menno ter Braak
M.S. ‘Baloeran’, 5 maart 1931
aant.
aant.
aant.
aant.

5-3-'31
Waarde Menno,
Hoewel ik je reeds mededeelde geen enkel bezwaar ertegen te hebben dat je nieuwe
boek aan mij zou worden opgedragen, wilde ik je dit ook persoonlijk nog even
schrijven. Door de groote drukte in verband met mijn vertrek ging het mij door het
hoofd, zoodat het eerst thans gebeuren kan, waarvoor ik mijn oprechte
verontschuldigingen aanbied.
Tevens wil ik je dan zeggen dat het door mij beschouwd wordt als een hoffelijke
attentie, welke ik zeer op prijs stel.
IJdelheid is een van mijn zwakheden, en ik kom er eerlijk voor uit het heel aardig
van je te vinden een boek - naar ik vertrouw een goed boek - aan mij te zien
opgedragen. Hoewel het zeer vernederend is dat de capaciteiten van een ander noodig
zijn om den naam van mijn geslacht weer eens buiten een zeer beperkten kring te
brengen. Vroeger werd zij gedragen òf door beroemde, òf door beruchte lieden. Nu
beteekent zij nog slechts middelmatigheid, het ergste wat er is.
Maar deze ontboezemingen zullen je weinig interesseeren.
Het spijt mij erg je voor mijn vertrek niet meer gezien te hebben; er zijn echter
vele menschen waarvan ik geen afscheid meer heb kunnen nemen.
Van Jo vernam ik dat je nu - zooals het plan was - met je zuster samenwoont.
Maakt HEd. het goed? En jijzelf ook? Ik heb hier aan boord een leven als een prins;
morgen komen wij te Batavia aan. Of rechtstreeks, òf via Jo laat ik nog wel eens iets
van mij hooren. Ik wensch je een goede carière toe.
Met beleefde groeten voor je zuster, en stevige handdruk voor jezelf.
Jacques de Thouars
p/a N.V. Nederlandsche Lloyd Batavia
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - De Tijdstroom
De Tijdstroom
aan
Menno ter Braak
Zeist, 23 maart 1927
aant.

Huis ter Heide, 23-3-27
Den Heer Menno Ter Braak
Admiralsstrasse 18a
B e r l i n S.O. 36
Mijnheer,
Ingesloten doen wij U toekomen in contanten f32.- als honorarium ‘International
Revue i 10’ volgens opgave van den Heer Arthur Müller Lehning.
Verzoeke beleefd de ontvangst hiervan te bevestigen.
Hoogachtend,
N.V. Uitgevers-Mij ‘De Tijdstroom’
De directeur
[ondertekening onleesbaar]
Bijlage: f 32.Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - C. Thunissen
Menno ter Braak
aan
C. Thunissen
Den Haag, 25 februari 1935
aant.

Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij het door U ingezonden gedicht:
‘Echtpaar in de trein’ gaarne wil plaatsen.
Maar tevens verzoekt zij U dringend de tweede strofe van het vers te willen
verbeteren, daar twee van de Redacteuren groote bezwaren hadden het op deze manier
te plaatsen.
Hierbij zend ik U het bedoelde gedicht dus terug en verneem gaarne, of U met
deze verandering accoord kunt gaan. In dat geval ontvang ik het wel van U terug.
Met de meeste hoogachting
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namens de Redactie,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - S. Tromp
Meesters
Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters
Den Haag, 4 juli 1937
aant.

Kraaienlaan 36
4 Juli 1937
Den Heer S. Tromp Meesters
Stationsplein 13
ARNHEM
Zeer geachte Heer
Van den heer Greshoff verneem ik, dat U er prijs op stelt, zich mondeling met mij
in verbinding te stellen. Wanneer U mij eenig concreet voorstel omtrent datum en
uur van een dergelijk onderhoud wilt doen, ben ik gaarne bereid U te ontvangen, bij
voorkeur in den namiddag.
Hoogachtend,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 5 juli 1937
aant.
aant.

Arnhem, 5 Juli 1937
Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE
WelEd.ZeerGel.Heer,
Gelijk U inmiddels op verschillende wijze wel zal bekend zijn geworden, dreigen
U en ik grote tegenvoeters te worden naar aanleiding van het boek van Dr. Pée
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‘Multatuli en de zijnen’ en wat zich daar omheen verder alzo afspeelt. Het laatste
verschijnsel daarbij is de door U aangekondigde publicatie van Multatuli aan een
zekere van der Hoeven en ter vermijding van misverstand, mag ik wel voor mijn
oordeel omtrent die aankondiging verwijzen naar het door mij ingezonden stuk aan
het Vaderland, hetwelk is geweigerd.
Inmiddels had ik een briefwisseling met den heer Greshoff, welke ik wel mag
aannemen aan U bekend is. Ik verzocht daarin om in het Augustus-nummer van
‘Groot Nederland’, desnoods als inlegvel te mogen doen opnemen een korte
beschouwing over de betekenis van de door U te publicéren brieven.
Aanvankelijk verzocht ik dit voor mevrouw Douwes Dekker, doch waar uit de
correspondentie met den heer Greshoff blijkt, dat men dat waarschijnlijk onvoldoende
objectief zou vinden, verzocht ik zulks voor mijzelf.
Ik vrees dat publicatie in het Augustus-nummer zelfs als inlegvel onmogelijk zal
zijn, doch correspondeer daarover nog met den heer Greshoff.
Inmiddels is mij gebleken uit de inzage der correspondentie tussen U en mevrouw
Douwes Dekker, dat Gij meent dat zij die brieven niet ter lezing mag geven aan mij,
vóór de publicatie in Augustus heeft plaats gehad. Die opvatting lijkt mij beperkter
dan Uw eerste schrijven aan haar feitelijk is. Dat schrijven schijnt mij slechts uit te
sluiten publicatie door haar zelve of door middel van derden, alvorens ‘Groot
Nederland’ in Augustus is verschenen.
Het wil dus mij voorkomen dat publicatie door een derde in dat zelfde
Augustus-nummer of in een ander nadien verschijnend tijdschrift is toegestaan.
Teneinde de zaak echter niet meer te complicéren, verneem ik ten alle overvloede
gaarne dat Gij daartegen geen bezwaar zou hebben.
Uw berichten gaarne tegemoetziende,
Hoogachtend,
S. Tromp Meesters
st.T/H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 6 juli 1937
aant.

Arnhem, 6 Juli 1937
Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE
WelEd.ZeerGel.Heer,
In goede orde ontving ik Uw schryven van 4 dezer, hetwelk myn schryven van
gisteren heeft gekruist, d.w.z. dat ik door uitstedigheid pas heden in handen kreeg.
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Gaarne zal ik U bezoeken al moet ik dan ook komen als felle tegenstander.
Aanvankelijk had ik gehoopt dat de Heer Greshoff tussen ons enigszins zou kunnen
werken als katalysator, alhoewel de wederzijdse posities vrijwel reeds vastgelegd
lagen. Maar ook dit is mij vrijwel ontvallen nu ik uit een herhaalde correspondentie
de indruk kreeg, dat hij (natuurlyk slechts naar myn mening!) de situatie rijkelijk
eenzijdig ziet. Een bespreking tussen ons tweeën is uiteraard nog wat moeilijker,
maar aan de andere kant als Genève enig nut heeft voorzover het de heren
tegenstanders aan een tafel verenigt, zal toch ook een kennismaking tussen ons tweeën
allicht leiden tot een iets beter begrijpen van elkaars inzichten. En dat is altijd nuttig.
Ik mag U dan wel laten weten wanneer ik een dezer in den Haag kan komen.
Hoogachtend,
S. tromp Meesters
st.T/B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters
Den Haag, 7 juli 1937
aant.

Den Haag, 7 Juli 1937
Kraaienlaan 36
Den Weled.Gestr. Heer Mr. S. Tromp Meesters
Stationsplein13
ARNHEM
Zeer geachte Heer
Uw beide brieven bereikten mij in goede orde. Ik hoop dus nader van U te
vernemen, wanneer U mij wilt bezoeken. U kunt mij desgewenscht ook telefonisch
daarvan in kennis stellen. (393759).
Om misverstand te voorkomen over Uw schrijven van 5 Juli nog dit: Ik heb destijds
de correspondentie ter inzage afgestaan aan mevr. Douwes Dekker, omdat ik meende,
dat zij van zins was mij wetenschappelijk, d.w.z. ridderlijk te bestrijden, en omdat
ik mij levendig kon voorstellen, dat zij belangstellend was naar den inhoud der
correspondentie. Ik heb haar bovendien gemachtigd, van die brieven gebruik te
maken, wanneer zij ergens op mijn uitgave wilde reageren, en dat desnoods direct
na het verschijnen van mijn publicatie. Ik ben, uit pure welwillendheid (want niemand
verplichtte mij daartoe), zoover gegaan als ik kon. Het antwoord daarop is geweest,
dat mij van de zijde van mevr. Douws Dekker insinuaties bereikten (al wil ik gaarne
erkennen, dat zij zich daarover heeft verontschuldigd), terwijl ik verder heb moeten
constateeren, dat zij mij bij derden introduceeren laat als ‘een min of meer
gedegenereerd type’ en ‘niet veel bijzonders’. Ik gun mevr. Douwes Dekker deze
rancuneuze spelletjes met mijn goeden naam, want zij heeft mij zelfs nog nooit
gezien, laat staan, dat zij eenig begrip heeft van mijn bedoelingen; maar U zult mij
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ten goede houden, dat ik mij niet genoopt voel, haar verder van dienst te zijn. Ik
handhaaf natuurlijk mijn toezeggingen, maar ik ben voorloopig niet geneigd, die uit
te breiden tot U of anderen. Wil mevr. Douwes Dekker zelf antwoorden, direct na
mijn publicatie, dan heeft zij daartoe krachtens mijn autorisatie het recht; anderen
hebben dat recht niet, en ik leg daar den nadruk op. Ik laat in het midden, dat ook
uw toon in het stuk, dat mij ter inzage door den hoofdredacteur van het Vaderland
werd voorgelegd, weinig hoffelijk was; erger vond ik n.l. de pathetiek in dat stuk.
Daarover echter liever mondeling. Een katalysator is, wat mij betreft volkomen
overbodig, want ik heb mij over een en ander nog niet kunnen opwinden; ik heb n.l.
eenige ervaring van booze polemieken door mijn positie aan Het Vaderland.
Bovendien ben ik mij ervan bewust, in deze discussie de persoon van mevr. Douwes
Dekker met respect te hebben behandeld, terwijl van haar kant verdachtmaking jegens
de zuiverheid mijner bedoelingen geenszins is vermeden. In de geschiedenis van het
Multatuli-onderzoek is deze situatie al meer voorgekomen.
met de meeste hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters (Arnhem)
Den Haag, 9 juli 1937
aant.

Den Haag, 9 Juli 1937
Kraaienlaan 36
Den Weled. Gestr. Heer
Mr. S. Tromp Meesters
Stationsplein 13
ARNHEM
Zeer geachte Heer Tromp Meesters
Door dezen wil ik U de gedurende ons onderhoud van gisteren gedane toezegging
bevestigen, welke inhoudt, dat het U vrij staat kennis te nemen van de door mij aan
mevr. Douwes Dekker-Post van Leggeloo verstrekte afschriften van de
correspondentie Multatuli-Van der Hoeven. Deze toezegging houdt verder in, dat
het U vrijstaat, ter behartiging van de belangen van mevr. Douwes Dekker, zoo
noodig den dag na het verschijnen van het bewuste Aug. Nummer van
Groot-Nederland door publicatie te doen blijken, dat U de correspondentie reeds
eerder hebt kunnen bestudeeren. Mijn eenige voorwaarde hierbij is, dat de volgende
zin <letterlijk> in deze publicatie wordt opgenomen: ‘Dr. Menno ter Braak heeft aan
mevr. Douwes Dekker op haar verzoek van te voren inzage gegeven in de
correspondentie Multatuli-Van der Hoeven, ten einde het haar mogelijk te maken
onmiddellijk na het verschijnen van het Aug. Nummer van Groot-Nederland van
haar standpunt te doen blijken.’
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Ik acht deze vermelding noodzakelijk om het publiek een duidelijk beeld te geven
van de wijze waarop een eventueele ‘omgaande’ reactie Uwerzijds mogelijk is
geweest.
Uw andere verzoek, inhoudende, dat ik het door mij bijeengebrachte materiaal
reeds voor de publicatie ter beschikking van Mevr. Douwes Dekker zou stellen, kan
ik, na rijp beraad, tot mijn spijt niet inwilligen. Ik acht het billijk, dat mevr. Douwes
Dekker kennis draagt van de documenten zelve, omdat die haar zoo in het bijzonder
aangaan, maar zulks geldt niet voor mijn commentaar erop. Ik heb trouwens evenmin
gevraagd om kennis te mogen nemen van het door mevr. Douwes Dekker
bijeengebrachte ‘tegenmateriaal’; ik neem echter aan dat het belangrijk genoeg zal
zijn om ook los van het mijne te worden gebruikt. Ten overvloede wil ik U nogmaals
verzekeren, dat ik van mijn documentatie, voorzoover zij ten ongunste van ‘Edu’
zou kunnen strekken, slechts met de grootste soberheid gebruik heb gemaakt.
m.b.gr. en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
Arnhem. 12 juli 1937
aant.
aant.

Arnhem, 12 Juli 1937.
Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE.
WelEd.ZeerGel.Heer,
In goede orde ontving ik uw schryven van 9 dezer, terwijl ik bij mijn thuiskomst
hier ook kennisnam van Uw schryven d.d. 7 dezer.
Naar aanleiding van laatstgenoemde brief, mag ik nog wel een mededeling bij ons
onderhoud bevestigen, dat Mevrouw naar myn mening geen enkele byzondere
welwillendheid vroeg. Zij vroeg om in staat te worden gesteld zo spoedig mogelijk
na 1 Augustus tegenover publieke recensenten haar lezing te geven van het door U
per 1 Augustus te publiceren materiaal en niet alleen door haar eigen ongeschoolde
pen, maar eventueel door middel van een derde, alsmede om al het betreffende
materiaal daarvoor tijdig ter inzage te mogen ontvangen.
Het doet mij genoegen, dat Gij het eerste deel daarvan inwilligt en ik zal in de
betreffende publicatie de door U in Uw schryven van 9 dezer opgegeven zinsnede
letterlyk opnemen.
Wat het tweede deel betreft bestaat er blijkbaar tussen ons nog een misverstand.
Ik bedoel allerminst dat Gij mij tevoren ter inzage geeft Uw literair historische
beschouwingen, maar ik meen wel, dat, indien Gij b.v. buiten de aan Mevrouw
Douwes Dekker toegezonden briefwisseling ander nieuwe materiaal hebt verzameld
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dat op die kwestie betrekking heeft, Gij ook dat ter kennis[neming] zoudt moeten
toezenden. Het komt er natuurlyk op aan de gevolgen van de mijns inziens praemature
aankondiging van een en ander per 21 Mei zoveel mogelyk ongedaan te maken. Bij
dat werk behoort Gij niet ten halve te blijven steken. Zoals ik U reeds mededeelde
behoort Gij mijns inziens niet gedeelten van uw materiaal bij uw publicatie achter
te houden om in een verder te verwachten debat alsnog te gebruiken, maar evenmin
een deel daarvan aan een schryver van een tegenbeschouwing te onthouden. Ik weet
natuurlyk helemaal niet of Uw verder materiaal, buiten gemelde brieven om, van
belang is, maar beschouw hier de zaak zuiver principieel.
Gaarne alsnog hieromtrent Uw mening tegemoet ziende,
Hoogachtend,
S. Tromp Meesters
St.T/B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters
Den Haag, 16 juli 1937
aant.

Den Haag, 16 Juli 1937
Kraaienlaan 36
Zeer geachte Heer Tromp Meesters
Uit Uw schrijven van 12 Juli j.l. blijkt mij, dat er inderdaad nog één misverstand
is blijven bestaan. U schrijft daarin n.l.: ‘Het komt er natuurlijk op aan de gevolgen
van de mijns inziens praemature aankondiging van een en ander per 31 Mei zooveel
mogelijk ongedaan te maken’; en op grond daarvan vraagt U mij om
beschikbaarstelling van mijn materiaal. U vergist zich dan toch nog in de motieven,
die mij bewogen aan mevr. Douwes Dekker de correspondentie van te voren ter
inzage te geven. Ik deed dat n.l. niet om ongedaan te maken, wat mijns inziens
helemaal niet ongedaan gemaakt behoeft te worden, maar omdat ik mij levendig kon
voorstellen, dat mevr. Douwes Dekker zich, als de weduwe van ‘Edu’, voor den
inhoud zou interesseeren en er zoo spoedig mogelijk kennis van zou willen nemen.
Er bestaat tusschen haar en die brieven een relatie van zuiver menschelijken aard,
die ik meende te moeten respecteeren door haar, met terzijdestelling van ieder ander
motief, op de hoogte te brengen van den inhoud. Uit mijn brief aan mevr. Douwes
Dekker van 8 Juni j.l. zal U die gezindheid ook ten duidelijkste kunnen blijken.
Daaruit volgt, dat ik geen reden aanwezig zie om mevr. Douwes Dekker ook nog
op de hoogte te brengen van onderzoekingen, die alleen mijn zaak zijn, en die slechts
tot doel hebben bepaalde punten in de correspondentie te verifieeren. Wanneer zij
mijn opvatting van deze brieven wil weerleggen, zal zij dat toch moeten doen op
grond van den tekst, die m.i. voor zichzelf spreekt. Mijn annotatie beperkt zich tot
het ophelderen van duistere punten of slecht aangeduide feiten, maar ik heb er toch
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bezwaar tegen die uit handen te geven voor ze door de publicatie gemeengoed zijn
geworden.
Ik hoop, dat U zich, mede in verband met ons onderhoud, deze overwegingen kunt
voorstellen.
m.b.gr.en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 19 juli 1937
aant.

Arnhem, 19 Juli 1937
Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE.
WelEd.ZeerGel.Heer,
In goede orde ontving ik Uw schrijven van 16 dezer. Inderdaad bestaat er tussen
ons blijkbaar overeenstemming ten opzichte der thans aan te nemen gedragslijn, (ten
dele, want Gij gaat niet zover als ik zou wensen), doch verschil omtrent de daartoe
leidende motieven. Dat komt vaker voor, maar het is zeker goed dat van weerskanten
in te zien.
Intussen begrijp ik niet dat Uw motieven tot een ten dele andere gedragslijn voeren.
De ‘menselijke interesse’ van mevrouw Douwes Dekker strekt zich uit niet slechts
tot de correspondentie, maar ook tot Uw latere verificatie van de inhoud daarvan.
Het doet er echter niet veel toe, wij zullen dan rustig 1 Augustus afwachten.
Hoogachtend,
S. tromp Meesters
St.T/H.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
Arnhem, 23 juli 1937
aant.
aant.

Arnhem, 23 Juli 1937.
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Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE.
WelEd.ZeerGel.Heer,
Hierbij moge ik U doen toekomen het artikel dat ik gaarne in het Vaderland van
2 Augustus a.s. geplaatst zag. Ik bereken dat dit artikel 7 kolom in uw courant zal
beslaan. Mocht Gij het dus in 2 of meer vervolg-artikelen willen plaatsen, dan kan
ik dat volkomen begrijpen. Het is natuurlyk feitelyk als tijdschriftartikel geschreven
en ik zou het dan ook aan ‘Groot Nederland’ ter plaatsing in het Septembernummer
willen aanbieden. Het overschrijdt verre de omvang van een ingezonden stuk.
Desniettemin neem ik aan dat, alle voorafgaande situaties in aanmerking genomen,
Gij tot opname wilt overgaan. Ik wijs hierbij o.a. op de brief van den Heer Meersmans,
waarin een aangelegenheid wordt behandeld die herhaaldelijk gebleken is de
gezichtspunten van Uw redactie belangrijk te beïnvloeden.
Misschien dat ik nog enkele redactiewijziging zal aanbrengen, ik zend het
gecorrigeerde exemplaar dan nog wel bij de redactie in.
Ik doe het concept-artikel zelf U echter reeds thans toekomen, opdat Gij rustig
gelegenheid zult hebben een onderschrift te prepareren. Dit is dan myn reprociteit
voor de mij gegeven gelegenheid om per 2 Augustus van onze zienswijze te doen
blijken.
Gaarne zou ik vernemen wanneer Gy tot plaatsing onverhoopt niet zoudt willen
overgaan.
Hoogachtend,
S. Tromp Meesters
St.T/B.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters
Den Haag, 24 juli 1937
aant.

Den Haag, 24 Juli 1937
Kraaienlaan 36
Mr. S. Tromp Meesters
Stationsplein 13 ARNHEM
Zeer geachte Heer Tromp Meesters
Heden ontving ik het concept van Uw artikel inzake de correspondentie
Multatuli-Van der Hoeven. Hoewel ik het nog slechts vluchtig heb kunnen lezen (ik
sta op het punt met vacantie te gaan), meen ik uit wàt ik gelezen heb te mogen
opmaken, dat uw bestrijding van mijn standpunt thans in hoofdzaak geheel zakelijk
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is gehouden. Ik geloof, dat daardoor de gedachtenwisseling aanzienlijk zal worden
vergemakkelijkt.
Echter: als ingezonden stuk kan Het Vaderland een artikel van deze afmetingen
onmogelijk plaatsen; vooral niet, omdat de stof, die er in behandeld wordt, het gros
der abonné's geheel en al onbekend is, want de brieven, waarover U
‘tegencommentaar’ levert, verschijnen alleen in Groot-Nederland. Deze discussie
wordt dus voor een dagblad ongeschikt. Ik heb een en ander met den hoofdredacteur,
den heer Schilt, besproken, die met mij van deze meening is. Bovendien wordt de
stof nog eens door U in een brochure verwerkt, zoodat onze lezers, die zich voor de
correspondentie interesseeren, ook daaruit van Uw opvattingen kunnen kennisnemen.
Het is mij, anderzijds, duidelijk, dat U er prijs op stelt, de lezers van Het Vaderland,
waarin één der brieven is gepubliceerd, op de hoogte te stellen van een tegengesteld
oordeel over de correspondentie. De te volgen weg lijkt mij nu deze: U zendt mij
zoo spoedig mogelijk de brochure (die U, als ik U goed begrepen heb, immers direct
na verschijnen van Groot-Nederland aan de dagbladredacties wilde toezenden). Ik
zal, ook wanneer zulks in mijn vacantie moet geschiedenis, zoo spoedig mogelijk in
Het Vad. van deze brochure een bespreking geven, aangenomen, dat de toon daarvan
overeenkomt met Uw ingezonden stuk en termen als ‘lijkenschenner’ e.d. mij geen
aanleiding zouden moeten geven haar zonder meer terzijde te leggen. Natuurlijk zal
ik mij in die bespreking, waar noodig, tegen Uw opvattingen moeten richten, maar
ik zal naar beste weten een onpartijdig résumé geven van uw betoog. Mocht U tegen
dat résumé dan bezwaren hebben, die de juistheid van bepaalde feiten betreffen, dan
zal Het Vad. stellig geen bezwaar maken een rectificatie van uw hand als ingezonden
stuk op te nemen; dit geldt, zooals overigens vanzelf spreekt, niet voor anticritiek
op mijn oordeel, want daarover zouden wij tot in het oneindige kunnen doorgaan.
Mijn adres is tot 12 Aug.: bei Fam. Wyrsch-Dürren, Buochs am Vierwaldstättersee
(Zwitserland). Daarna kunt U mij weer aan mijn Haagsch adres of aan Het Vad.
bereiken.
Ik veroorloof mij, zonder Uw tegenbericht, de mij gezonden copie van uw
ingezonden stuk ter rustige bestudeering mee te nemen.
m.b.gr. en hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak
3 augustus 1937
aant.

3 Augustus 7.
Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak
p/a Fam. Wyrsch-Dürren
Buochs am Vierwaldstättersee (Zwitserland)
Geachte Heer ter Braak,
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Hierbij moge ik U doen toekomen het verkorte artikel. Ik bereken dat het rond
twee kolom zal zijn. Ik dank U bij voorbaat voor de plaatsing en hoop dat die spoedig
zal kunnen geschieden. Ik overweeg nog om eventueel de namen te noemen van hen
die hun verklaring <aan Dr. Pée> terugnemen.
Mag ik het slot van myn ingezonden stuk in Uw byzondere aandacht aanbevelen?
Copie zond ik reeds aan den Haag volgens ingesloten doorslag.
Steeds gaarne,
St. T/B.
Bylagen
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

U
Briefwisseling Menno ter Braak - Maurits
Uyldert
Maurits Uyldert
aan
Menno ter Braak
11 mei 1925
aant.
aant.

Amsterdam 11 Mei 1925
WeledelgebHeer.
Indien gij mij eenig werk van mevr. Lasker Schüler wilt toesturen met een kort
artikeltje, wil ik gaarne zien of ik aan uw verlangen tegemoet kan komen. Eventueel
mij toegezonden boeken ontvangt u na gebruik terug
Hoogachtend
uwdw
M Uyldert
P.S. Gelieve uwe te adresseeren Lomanstraat 21b alhier.
[Toegevoegd in handschrift ter Braak:
De filmkunst heeft haar classiciteit in het vastgelegde gespeelde beeld zelve, niet
in den telkens weer te spelen tekst.
De list der derde dimensie.
Picturale critiek.
Mimisch tooneel.
Picturale dramatiek
U.D. beweging; Hegel; Der Mouws [onleesbaar] pakken
D.Ch.Led.
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De Lange, mystiek.
Kring; v. Vriesl.
Hommes
Brief E.G.]
[Vergeten
viool
reservelorgnet]
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Maurits Uyldert
aan
Menno ter Braak
13 juni 1935
aant.
aant.
aant.

Amsterdam C. 13 Juni 1935
Geachte Heer ter Braak
Uw verontwaardiging over de houding van de Leidsche Maatschappij wordt ten
volle door mij gedeeld, maar ik geloof toch niet dat de actie, welke U thans wilt
beginnen, juist is.
Immers, het gaat niet om de knikkers, maar om 't spel, om de bekroning door de
Mij van Letterkunde met de Van der Hoogt-Prijs, niet om een geschenk van een
aantal menschen, die hun bijdragen misschien zullen geven minder uit bewondering
voor Marsman's werk dan uit verontwaardiging oven de houding van de Mij, of,
zooals U zelf zegt, bij wijze van openbare correctie, enz.
De door U beoogde actie, waarvan ik de ernst geenszins onderschat, zal de zaak
m.i. vertroebelen. Een actie in de boegen der Mij, ten einde het bestuur tot aftreden
te nopen, lijkt mij logischer. Een nieuw bestuur kan dan volgend jaar de fout van het
oude herstellen. Daar ik evenwel geen lid ben van de Mij kan ik te dezen opzichte
slechts een advies geven. Het lijkt mij, dat met de Uwerzijds beoogde oproep aan
den heer Marsman geen dienst wordt bewezen. Al zal het bedrag van fl 1000- door
hem allicht niet worden versmaad, naar buiten toe heeft een dergelijk geschenk niet
dezelfde waarde als een officieele bekroning die allicht door een nieuw bestuur
toegekend zal worden.
Met de meeste hoogachting en collegialen groet
Uw dw. Maurits Uyldert
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Valentijn van
Uytvanck
Menno ter Braak, Verspreide brieven

V.E. van Uytvanck
aan
Menno ter Braak
13 november 1935
aant.
aant.

Woensdag 13 nov'35
De Bosschaertstr 95
Antwerpen
Beste Menno,
ik wil natuurlijk het portret voor je reserveeren. Maar ik voel er het meeste voor,
het je de volgende week te sturen, nadat het geclicheerd is voor ‘De Stem’.
Ik ga zooals je weet, in den loop der volgende week weer naar Berlijn. En ik hoop
daar dan weer voor langen tijd achter elkaar te blijven. En met het oog hierop is het
voor mij dus veel geruststellender, dat je de teekening al in je bezit hebt.
Als je me nu nog, voor mijn vertrek, een kleinigheid der 75 gulden kunt sturen zal
het mij welkom zijn. Maar als je 't niet doen kunt, dan hoef je hierover nog niet direct
een bezwaard geweten te hebben.
Het deed mij plezier te zien, dat je, met enthousiasme, de teekening wou bezitten.
En hierom zou ik het nu zeer onaangenaam empfinden, zoo het over de lange baan
werd geschoven.
En bovendien heb ik een rustiger gevoel, wanneer ik weet dat de teekening reeds
bij jou is, terwijl ik in 't buitenland ben.
Dus, je zou me een groot genoegen doen met de zaak, als bovenstaand vermeld,
als afgesproken te beschouwen. In hoeveel termijnen je de 75 g. wilt verdeelen kun
je doen zooals je wilt. Maar wacht met zenden s.v.p. tot ik je een adres opgeef. (De
eerste zending, eventueel, kan nog naar Antwerpen.)
Hart. gr.
Valentijn
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

V
Briefwisseling Menno ter Braak - Het Vaderland
Het Vaderland/C.M. Schilt
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 10 november 1933
aant.

DEN HAAG, 10 November 1933
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Den Weledelzeergeleerden Heer
Dr. Menno ter Braak,
Beukelsdijk 143 B,
Rotterdam
Geachte Heer ter Braak,
Natuurlijk kunnen wij geen bezwaar hebben tegen een incidenteele bespreking
van een enkel Duitsch boek in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Geregelde
medewerking aan dat blad zou ons natuurlijk minder juist voorkomen.
Dank voor Uw bijdragen. De wijze, waarop U de tijdschriften refereert, lijkt ons
de beste. Alleen wanneer U eens erg van leer moet trekken, is misschien
onderteekening beter.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
C.M. Schilt
Origineel: particuliere collectie

Het Vaderland/C.M. Schilt
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 28 november 1933
aant.

DEN HAAG, 28 November 1933
Den Weledelzeergeleerden Heer
Dr Menno ter Braak,
Beukelsdijk 143 B,
Rotterdam.
Geachte Heer ter Braak,
Prettig dat U zoo uitvoerig geschreven hebt, omdat wij daardoor in de gelegenheid
komen de zaak zuiver te stellen.
Ik schreef, dat ik maar een paar losse opmerkingen maakte, en mijn bedoeling was
dus volstrekt niet, U op het onjuiste van Uw critiek te wijzen, en met het nemen van
revanche bedoelde ik eenvoudig, dat U wat positiever kon zijn in Uw uitspraken.
We kunnen b.v. zeggen dat iets niet onaangenaam is, maar is het niet in de meeste
gevallen gewenscht daarvan te maken dat iets aangenaam is? Dit geldt ook voor Uw
opmerking ‘men zal er zich niet bij vervelen’. Als deze vervangen wordt door ‘men
amuseert er zich best bij’ of iets dergelijks, is aan het wezen der zaak niets veranderd,
maar is alleen de vorm wat prettiger voor den lezer, die bij het geval betrokken is.
Zooals gezegd, geen oogenblik is het bij me opgekomen op de al of niet juistheid
van Uw critiek te wijzen. U is in het beoordeelen van stuk en spelers volkomen vrij,
en juist omdat ik niet wil dat men U op uiterlijkheden vangen kan, zoodat ik bij
eventueele aanvallen, die te gelegener tijd wel los zullen komen, geheel achter U
kan staan, maakte ik deze “losse opmerkingen”.

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Het Hofstad Tooneel behoeft natuurlijk niet anders behandeld te worden dan andere
gezelschappen, en met het feit dat het adverteerder is, hebben wij als redactie niets
te maken. Wel is er echter bij het publiek een inzinking van de belangstelling voor
het tooneel, en die belangstelling wat op te fleuren mag toch zeker cultureel wel onze
plicht geacht worden. Dat opfleuren gebeurt het best door te zijn ‘fortiter in re,
suaviter in modo’.
Mijn verzoek, om notitie te nemen van het décor, heeft vooral ook ten doel om
zoo noodig waardeering bij te brengen voor het vele werk, dat aan een première
voorafgaat. Wanneer wij over het geval gesproken hadden, was dit alles waarschijnlijk
duidelijker geweest.
Origineel: particuliere collectie

Menno ter Braak
aan
Het Vaderland (rubriek ‘Ingezonden Stukken’)
18 mei 1934
Zeer geachte Redactie
Volgens Uw Ochtendblad van 18 Mei heeft de heer Lotsy bij den laatsten
trainingsavond van het Ned. elftal voor de reis naar Rome het volgende gezegd:
‘Wanneer ons fier rood-wit-blauw boven ons hotel wappert en jullie op het veld
ontvangt, strijdt dan voor die kleuren en weet, dat h e e l Nederland, h e e l de wereld
naar jullie uitziet, jullie verrichtingen met spanning en hoop tegemoet ziet.’
(Spatieering van mij).
Ik veroorloof mij U te doen opmerken, dat de heer Lotsy onwaarheid spreekt,
aangezien ik, hoewel Nederlander en ergo ook wereldburger, dit gansche gedoe met
de grootste onverschilligheid gadesla.
Met dank voor de verleende plaatsruimte,
Uw abonné
A.P.
Origineel: Het Vaderland, 18 mei 1934, Avondblad.

Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 8 november 1933
aant.
aant.

Den Haag, 8 November 1933.
d.L/H
Den Weledelzeergel. Heer
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Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
ROTTERDAM
Zeer geachte Heer ter Braak,
Naar aanleiding van ons onderhoud bevestig ik U hierbij even wat wij zijn
overeengekomen.
Practisch met ingang van 15 November a.s. gaat U de plaats innemen van wijlen
Henri Borel en derhalve:
1e. de verzorging op U te nemen van de Letteren- en Kunstkroniek, welke des
Zondagsmorgens in het Vaderland verschijnt; 2e. gaat U het werk doen van een
toneelrecensent aan een courant en 3e. gaat U zich zoo spoedig mogelijk wijden aan
de verzorging van de rubriek Letteren en Kunst. Het salaris zal, zoodra U geheel in functie zijt, f.6000.- bedragen minus 10%
crisis-korting, doch zoolang U niet geheel in functie kunt zijn 2/3 van dat bedrag. Volgens afspraak heb ik gisteren met den heer Nijgh de quaestie van het pensioen
besproken. Het kwam ons beter voor, dat de pensioenregeling, zooals die bij de
journalisten te doen gebruikelijk is, ook voor U van toepassing zal worden gebracht,
zoodra vast staat, dat U in de journalistiek blijft. Volgens den heer Nijgh zou het
verschil in premie niet zoo veel betekenen en naar zijn meening is het op dit oogenblik
niet mogelijk om met een Maatschappij - de Nationale bijv. - de journalisten-regeling
te treffen zonder de kans te loopen dat het gestorte bedrag verloren zou zijn, voor
het geval eind volgend jaar de journalistieke loopbaan toch niet zou worden
voortgezet.
Wanneer U evenwel het werk aan Het Vaderland blijft verrichten, dan kunt U zich
als redacteur van de Letteren- en Kunstrubriek beschouwen en dus niet meer zooals
Borel, enkel een medewerker.
Nu ik U toch schrijf, wil ik nog even Uw bijzondere aandacht vestigen op dat
boekje van van Eeden, dat ik U overhandigde. Het merkwaardige van het geval is,
dat Borel er de voorrede voor schreef in mei van dit jaar en het toen ook in dien tijd
uit het Duitsch vertaalde; en merkwaardig wel hierom, omdat, zooals U zich herinnert,
Borel volgens vrouw en dochter Roomsch zou zijn gestorven, terwijl wij die hem
zoo goed kenden, steeds hebben beweerd, dat er van een overgang tot de R.K. Kerk
voor Borel geen sprake kon zijn. Deze onze meening wordt wel uitermate grappig
en juist bevestigd wanneer men het boekje leest. Wanner Borel eenige neiging had
om de Roomsche Kerk te gaan aanhangen, dan zou hij werkelijk geen zin gehad
hebben om neer te schrijven wat zijn vriend van Eeden in zijn heldere dagen blijkt
te hebben gezegd. De godsdienst krijgt er dusdanig van langs en de Roomsche kerk
in het bijzonder.
Misschien geeft het U aanleiding om zoo langs Uw neus weg daar nog even op te
wijzen, wanneer U het boekje bespreekt. Ik ben er zeker van, dat U heel wat lezers
pleizier kunt doen daarmee en dat zijn wij eigenlijk aan de nagedachtenis van Borel
verplicht.
Met vriendelijke groeten,
N.V. ‘De Courant Het Vaderland’
E.A.L. de Lang
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
Het Vaderland/E.A.L. de Lang
[Rotterdam], 8 november 1933
aant.

8 Nov. 1933
Den Weled.Geb.Heer E. DE LANG
Directeur HET VADERLAND
Zeer geachte Heer de Lang
In antwoord op Uw schrijven van 8 dezer deel ik U mede, dat ik onder een klein
voorbehoud met Uw bevestiging van ons onderhoud accoord ga. Het spijt mij, dat
de journalisten-regeling betreffende de verzekeringspremie dit jaar niet op mij van
toepassing kan zijn, maar ik kan mij Uw standpunt in dezen indenken; als ik U wel
begrepen heb, is dus die regeling ook op mij van toepassing zoodra wij tegen 15
Aug. '34 overeengekomen zijn, dat ik in vasten dienst wordt aangesteld.
Mijn kleine voorbehoud is het volgende. Wij spraken af, dat ik, zoolang ik de
volledige betrekking nog niet kon waarnemen, 2/3 van het salaris zou ontvangen.
Over den termijn van indiensttreding hebben wij daarbij niet gesproken. Ik ben
natuurlijk gaarne bereid, 15 Nov. als officieele datum te aanvaarden, maar zou in
verband daarmee er Uw aandacht op willen vestigen, dat ik reeds deze week zeer
veel werk voor de courant te verrichten heb; ik heb reeds een artikel voor het
Zondagsblad geschreven, en mij dadelijk de geheele ‘erfenis’ aan boeken van den
Heer Borel laten zenden, die vrij aanzienlijk blijkt te zijn en die ik zoo spoedig
mogelijk wil verwerken. Met het oog op deze werkzaamheden zou ik U willen
voorstellen, dat U mij voor de eerste maand, die dus officieel 15 Nov. ingaat, f. 375
in plaats van f. 300 uitkeert, waarmee dan die werkzaamheden tusschen 5 en 15 Nov.
verrekend zijn. Ik hoop dat U zulks billijk acht; anders zie ik gaarne eenig
tegenvoorstel omtrent de honoreering dezer werkzaamheden van U tegemoet.
De Heer Schilt deelde mij, meen ik, destijds mede, dat de aan betrekking verbonden
vacantie een maand omvatte. Misschien wilt U mij dat nog even bevestigen; ik
herinner het mij niet precies.
Met genoegen zal ik aan het boekje van van Eeden binnenkort een bespreking
wijden. Ik heb het nog niet kunnen lezen, maar ik zal op de passages in quaestie
speciaal eens letten. De voorspoedige bekeering destijds leek mij inderdaad ook nog
al apocrief.
m.v.gr. en hoogachting
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 9 november 1933
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aant.

Den Haag, 9 November 1933.
d.L/H
Den Weledelzeergel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Beukelsdijk 143b
ROTTERDAM
Geachte Heer ter Braak,
Uw brief van 8 November kwam in bezit. Ik kan mij met den inhoud vereenigen
en zal dus opdracht geven, dat U over de maand November in plaats van f.300.f.375.- zal worden uitbetaald. Wat de vacantie betreft, de leden van de redactie hebben 3 weken vacantie en zij
die in den nacht journalistieken arbeid verrichten, 4 weken. Borel was nog al eens
op reis in den zomer, maar dan zorgde hij er toch vaak voor, dat wij althans voor het
Zondagochtendblad een stuk van hem hadden. Ik kan mij er tenslotte mee vereenigen,
dat officieel U een maand vacantie hebt; ik stel mij evenwel voor dat, wanneer
eenmaal de rubriek Letteren en Kunst aan Uw zorg is toevertrouwd, U eigener
beweging wel maatregelen zult treffen, dat als U met vacantie gaat, gedurende dien
tijd er toch nog een en ander in reserve ligt om de rubriek op peil te houden.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
N.V. ‘De Courant Het Vaderland’
E. de Lang
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 10 mei 1939
aant.

Den Haag, 10 Mei 1939.
d.L/H
Zeer geachte Heer ter Braak,
De heer Nijgh zond mij Uw brief tot hem gericht, waarmede U met ingang van 1
September 1939 ontslag verzoekt als redacteur van de rubriek Letteren en Kunst. U
hebt mij trouwens van den inhoud van dezen brief in kennis gesteld, toen U mij zijt
komen vertellen, dat het Uw plan was heen te gaan.
De Statuten van onze Vennootschap geven aan, dat de directie aanstelt en ontslaat.
Vandaar derhalve, dat U van mij thans mededeeling ontvangt dat wij U gaarne, zij
't tot onze spijt, het gevraagde ontslag per 1 September a.s. verlenen, aannemende
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natuurlijk, dat vóór dien tijd geen moeilijkheden rijzen, ontstaan door handelingen
Uwerzijds.
Ik heb eveneens kennis genomen van Uw brief aan de heer Mr Swart, met Uwe
bespiegelingen, die een direct gevolg zijn van Uw persoonlijk onderhoud met hem.
Het spijt mij voor Het Vaderland, dat wij iemand van Uw naam gaan verliezen,
maar het is U bekend, dat ik mij niet heb kunnen vereenigen met de eenzijdigheid
Uwer zienswijze en de behandeling van de rubriek. Een polemiek als die begonnen
met den heer Hans, is naar mijne meening voor de krant slecht. Ik weet, dat vele
lezers tevergeefs uitzagen naar besprekingen van boeken, die U terzijde legt. En ook
al ken ik meerdere abonné's die Uw stukken gaarne lezen, ik geloof toch, dat, zoo
wij den juisten man kunnen vinden, het voor beide partijen beter is dat U heengaat.
Het is jammer geweest, dat niet zoo nu en dan eens een streep gehaald is door een
stuk, door U geschreven, of de opneming er van is geweigerd, want dan zou U
langzamerhand begrepen hebben, dat het er allereerst om gaat de belangen van de
courant te dienen.
Toen U hier gekomen zijt, hadt Ge van een courantenbedrijf niet het minste besef
en U hebt m.i. Uw groote vrijheid geleidelijk verkeerd gebruikt. Dat is juist waar de
heer Nijgh ook op doelde, toen hij U schreef, dat U blijkbaar geen kans zaagt om
aan de zachte hints van den heer Schilt gevolg te geven.
Wij hebben het, geloof ik, altijd heel goed kunnen vinden en het verwondert mij,
dat U geen kans hebt gezien uit liefde voor het werk aan een courant en voor Het
Vaderland in 't bijzonder, een oplossing te vinden zóó, dat tegemoet werd gekomen
aan de bezwaren, gerezen niet alleen hier en te Rotterdam, maar ook onder vaklieden
en leeken.
Ik wensch U verder succes in Uw leven en verblijf gaarne
Hoogachtend,
N.V. ‘De Courant Het Vaderland’
E. de Lang
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Het Vaderland/E.A.L. de Lang
[Den Haag], 8 juni 1939
aant.

8 Juni 1939
Den Heer E. de Lang
Directeur van Het Vaderland
DEN HAAG
Zeer geachte Heer De Lang
Aangezien Commissarissen van Het Vaderland mij verzocht hebben op mijn
ontslagaanvrage als redacteur van deze courant terug te komen en besprekingen
hierover thans tot een voor beide partijen bevredigend resultaat hebben geleid, deel
ik u door dezen mede, dat ik deze ontslagaanvrage intrek.
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Aangezien mijn ontslag door U in Uw schrijven van 10 mei j.l. reeds was aanvaard,
zie ik nadere berichten dienomtrent gaarne tegemoet.
Met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 9 juni 1939
aant.

Den Haag, 9 Juni 1939.
d.L/H
Den Weledelzeergel. Heer
Dr. M, ter Braak
Kraaienlaan 36
's-GRAVENHAGE
Geachte Heer ter Braak,
Uw brief van 8 Juni kwam in goede orde in mijn bezit. Het is mij bekend, dat
Commissarissen U de gelegenheid hebben gegeven onder bepaalde voorwaarden
Uw ontslagaanvrage in te trekken.
Het College verzocht ook mij, mocht die aanvraag binnen komen, die dan wel te
willen aanvaarden, een verzoek waaraan ik bij dezen gevolg geef.
Hoogachtend,
E. de Lang
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Adriaan van
der Veen
Adriaan van der Veen
aan
Menno ter Braak
Schiedam, 30 juli 1935
aant.
aant.
aant.

Schiedam, 30 Juli 1935.
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Geachte heer Ter Braak,
Van mijn vacantie terugkomende, vertelde m'n moeder mij al spoedig dat er weer
boeken waren gekomen.
Werkelijk, met een eenigszins sullig verbaasd gezicht naar de woorden Dr. M. ter
Braak starende, kwam ik toch langzaam tot de conclusie, dat die en niemand anders
de gever kon zijn. Dat dus u met mij, toch vrijwel niets betekenend jochie, bekend
bent.
Wellicht lijkt het u, dat ik zoals een ieder de beleefdheids bescheidenen rol speel,
(niet waar ‘nietwaardig jochie, maar ondertussen’), maar werkelijk, behalve tenslotte
dat er verhoudingen bestaan: ik en de mislukte boerenjongen met het kolossale
waterhoofd en u en ik, verhoudingsgewijs is het hetzelfde, alleen, de boerenjongen
houdt zijn waterhoofd en ik heb er geen en kan er alleen één krijgen (alle,
nietbestaande, goden moge het verhoeden) in de vorm van één (of meer) enorm(e)
vooroordeel(en), zoo goed omschreven door u de zielige en kwaadmakende variaties
op het kopgezwel (het kopgezwel of waterhoofd zijn één, het beroerde is, dat,
geestelijk gesproken, de bezitters ervan er n.b. trots op zijn) voel je je op zo'n moment
(ik ben nog geen schrijver na z'n dertigste jaar, dus heb nog de behoorlijke dosis
eerbied) belangstelling ondervindend van een voor mij heel veel betekenende figuur
en absoluut met enkele anderen, u kunt haast wel raden wie het zijn, de vuurtorens
in mijn leven, extra nietig.
Zelf schrik ik van het aftandse en toch zo drommels goede beeld. Maar is het niet
zo, of men Gereformeerd, Communistisch is, men voelt zich zwalken op de waereld
zee (immer gespeld met ae) en heeft z'n vuurtorens. Ik ben zo verwaten te menen
mijn vuurtorens zijn de beste (ook dat gevoel is algemeen). Immers, de van ver
glinsterende vuurtorens zijn toch van dichtbij bekeken dikwijls zo pover. Maar in
mijn vuurtorens, overmatig uiten van gevoelens, het is niet modern, en toch bijna
met een juichkreet zeg ik het, brand warm licht. Erasmus wees op dit warme licht,
dat ook in hem was en trachtte ieder te verzamelen ter genieting ervan. Walmende
fakkels, zoals altijd.
De enige troost is: u leest vlugger dan ik schrijf. Maar... een schetsje kan door z'n
klevende vervelendheid uitgroeien tot een bijbel, voor de lezer; een bijbel tot een
schetsje voor de schrijftafelenthousiasteling. Doch het doel heiligt (niet altijd) de
middelen en mijn doel was u te danken voor de belangrijke aanwinst, heel veel
betekenende in mijn langzaam indrukwekkend wordende boekenkast; als
sympathiebetuiging reik ik u de hand, dat u hem wilt drukken; het is mijn trots.
Adriaan van der Veen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Adriaan van der Veen
aan
Menno ter Braak
Schiedam, 14 augustus 1935
aant.
aant.
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Schiedam, 14 Aug. '35
Zeer geachte heer Ter Braak,
Ik dank u voor uw vriendelijk schrijven. Uw uitnodiging u eens te bezoeken, neem
ik met heel veel genoegen aan. Alleen verzoek ik u mij te willen berichten t.z.t.
wanneer het u zou schikken. Ik durf u dat vast niet te vragen en u begrijpt wel, mij
schikt het altijd.- Ik zou het een zeer grote gebeurtenis vinden eens met u te spreken
over uw boeken en wat al niet meer.
Van dhr. Greshoff kreeg ik een paar dagen terug uw laatste boek ‘Het tweede
gezicht’. Vindt u dat niet allemachtig aardig. Behalve dat de uitgave heel goed is, is
het boek zeer belangrijk. Vooral daarover en de eerste stukken uit Politicus zou ik
met u willen spreken. Ik vind in uw boeken zo veel terug dat ik onbewust of half
gedacht voel.
Juist zoals u zegt, populair zult u niet worden in Holland, maar ligt dit niet geheel
aan de bewoners. De brede massa betekent voor u niets, op de enkelen toch, komt
het slechts aan. En, daar kunt u zich van overtuigd houden, jongelui trachtend mens
te worden, heeft u geheel mee. Nog niet verknoeide jeugd zal u lezen en enthousiast
debatteren over uw werk. Zo'n krachtig stuk als ‘het instinct der intellectuelen’, wie
daar-door niet wordt aangegrepen, leeft niet. Wel en de rest, zij heten toch allemaal
Dirk Coster en bestaan niet voor ons.
Ik wens u zeer veel genoegen op uw reis-. Met de meeste hoogachting en na heel
veel groeten steeds gaarne uw
Adriaan van der Veen
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen
Den Haag, [na 21 juni 1938]
aant.

Beste v.d.V.
Veel dank voor je briefkaart. Wij vonden het ook plezierig je te logeeren te hebben.
Je was, wat je noemt een ‘gemakkelijke logé’. Kom dus maar eens terug.
Je reportage van Casimir is zeer treffend. Gisteren moest ik een Duitscher uitleggen
wat half-joodsch was. Het ging met moeite, want ik had Casimir niet als proefmodel
in de kamer.
De directe aanleiding tot dezen brief is, dat je onze sleutel hebt gegapt. Wil je die
p.o. per aangeteekende brief terugzenden. Bij voorbaat dank.
h.gr. ook van mijn vrouw
je
MtB
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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aan
Adriaan van der Veen
[Den Haag], [na 21 juli 1938]
aant.

O ramp voor den zaterdag! Ik krijg Holl. Weeklblad niet meer! Hoor, dat ik er in
gehoond word.
De sleutel moet dan maar weg blijven, en of ik naar een slotenmaker zal gaan?
Quaestie van energie; maak je er geen zorgen over.
v.gr.
MtB
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen (Brussel)
Arles, [9 augustus 1938]
Amice
Ik hoorde in Juan wonderlijke en verheugende dingen. Je wordt dus mijn collega.
Wij moeten de regeling van een en ander maar eens spoedig bepraten. Er hangt veel
af van de wijze waarop deze zaak wordt aangepakt.
Ik ben Vrijdag weer in Den Haag. Had een heerlijke vacantie.
M.t.B.
A. ter B.-F.
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Prentbriefkaart ‘Arles-en-Provence.
Théàtre Antique’.

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen
Den Haag, 13 augustus 1938
aant.
aant.

Den Haag, 13 Aug. '38
Kraaienlaan 36
B.A.
Dank voor je brief. Het is inderdaad een goed idee, dat je hier in September de
betrekking aan het Vaderland eens ampel komt bespreken. Ik kan me wel voorstellen
dat je een weinig teleurgesteld was door de geaardheid van dit baantje, maar ik had
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niets anders verwacht, en de bespiegelingen van Greshoff leken me luchtkastelen.
Er is aan Kunst momenteel geen nieuwe kracht noodig, zijnde 's Gravesande nog in
vollen bloei en het wezen Polak Daniels voor de muziek dito.
Maar: een betrekking aan een krant is iets, dat zich ontwikkelt. Ik zal volgende
week natuurlijk met De Lang over je belangen spreken, en hem er op wijzen, dat hij
je voor intelligent werk moet gebruiken, zooveel doenlijk. Domme journalisten voor
het vuile werk zijn er bij de vleet, maar goede moet men met een lantaarntje zoeken...
en dus op prijs houden. Bovendien weet De Lang net zoo min als wie ook, wat zijn
krant precies noodig heeft. Deze man heeft een zeer raar en vrij gecompliceerd
karakter, naar mij langzamerhand gebleken is. Hij is een zakenman, met alle
onhebbelijkheden van dien, maar druipt tevens van eerbied voor het Hoogere; want
hij is een domineeszoon. Verder heeft hij ook nog eenige menschelijke goedigheid
en zelfs wel hartelijkheid, die op een zeer zonderlinge wijze door de rest van zij
karakter heengekookt zijn. Vergeet verder niet, dat hij zelf geen letter kan schrijven,
zonder zich te blameeren en dus, bij al zijn zakenmans bluf, steeds spreekt over
dingen, waarvan hij het abc niet kent! Men kan wel journalisten exploiteeren, maar
het geheim van een journalist te zijn of te worden is voor hem nog meer een geheim
dan voor een ander. Hij zal in het begin alle moeite doen om je te beïnvloeden en
maatstaven aan de hand te doen, waarvan hij een vage Ahnung heeft, dat zij van
waarde zijn. Als je vriendelijk naar hem luistert, naar den vorm zooveel mogelijk
zijn zin doet, en verder je eigen inzichten volgt, zul je vermoedelijk al heel spoedig
merken, dat hij niets tegen je onderneemt. Au fond is hij n.l. bang voor iemand met
een zekere dosis persoonlijkheid en karakter, vooral wanneer die iemand in den
dagelijkschen omgang soepel is, en geen air de dédain aanneemt.
Het feit, dat je de ‘tweede criticus’zult worden, is een zeer belangrijke factor, Want
daardoor krijg ik een zeker recht mij met je te bemoeien. Ik geloof, dat je er in de
eerste maanden het best aan doet, mij dikwijls om advies te vragen. Ik kan daar veel
voor je doen, en zal ook niet nalaten dat te probeeren. Natuurlijk zal ik je graag eens
wat werk overdoen, ook al ligt het werk niet strikt in de lijn van je opdracht; het
bezorgt je een zekere mate van training.
Deze mededeelingen over De Lang s.v.p. strikt onder ons houden! En houd mij
vooral van al je ‘stappen’ op de hoogte.
h.gr.je MtB
<Ja, dat manifest was knudde! Ik wil toch hopen, dat je generatie iets beters te zeggen
heeft (zelfs in programvorm) dan wat je daar opgekalkt had. Maak er iets
persoonlijkers van!>
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen
Den Haag, 4 september 1938
aant.
aant.
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Beste v.d. Veen
Je idee om ‘Romeo en Julia’ in de bewerking van Gomperts te publiceeren lijkt
me in principe een uitstekend ‘protest’. Inderdaad, iets dergelijks is verre van
overbodig bij een [onleesbaar] van jongeren! De vraag is alleen, of het heel stuk niet
te veel van jullie ruimte zal vergen. Laat G. in dat geval het beste bedrijf uitzoeken,
of de scènes, die hij het beste vindt.
Ik schreef voor vandaag over de ‘mythische jeugd’, zal je het stuk morgen
toezenden. Die D.A. de Graaf lijkt mij een zeer intelligente knaap! Kun je hem ook
niet trachten te ‘werven’? Hij moet via Leopold te bereiken zijn; ik weet verder niets
van hem, ook geen adres.
Je zult nu zeker wel binnenkort wel iets hooren van Het Vad; je copij was
uitstekend, deze week; ik behoefde er haast niets aan te veranderen. Pannekoek is in
Sestri, en het is dus druk voor mij. Greshoff is weer op thuisreis, hij zond mij
onderweg diverse levensteekenen. Wil je hem daarvoor vast uit mijn naam bedanken?
Ik schrijf hem zeer spoedig, zoodra hij weer thuis is.
De Lang heeft Chesterton ontvangen. Ik gaf hem te verstaan, dat hij er zeer
geestdriftig over moest zijn. Moge hij dat dus zijn!
h.gr.
Menno ter Braak
<te weinig tijdschriften>
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen
Den Haag, 18 november 1938
Beste v.d.Veen
Tot mijn spijt moet ik je desillusioneeren wat de oproep tot huldiging van Greshoff
betreft; die was niet van mij, al had de heer [onleesbaar] zich veroorloofd er mijn
naam op te zetten. Ik wist van niets, en de heele zaak [onleesbaar] mij erg. Niet dat
ik iets tegen het idee heb, maar de wijze waarop bevalt mij heelemaal niet; zoo zou
ik nooit op het idee zijn gekomen om jou geld te vragen voor een dergelijk doel,
wetend dat je het veel te goed zelf kunt gebruiken. Maar soit, de man heeft het gedaan,
en zich ook al geëxcuseerd; de aardigheid is er voor mij echter af. Die verdomde
huldigingsneigingen der [onleesbaar] haat ik.
Jouw idee is inderdaad aardig, en het kan, dunkt mij, Greshoff niets anders dan
genoegen doen. Alleen zou ik de voorkeur geven aan een ‘feestbundel’ ter eere van
J. Greshoff (met willekeurige bijdragen en dus één inleidend stuk over hem, b.v. van
jou); een soort ‘Festschrift’, zooals die vroeger in Duitschland veel verschenen. Dat
lijkt me veel doelmatiger en zinrijker dan dat al die lieden achter elkaar over Greshoff
gaan praten. (Tenzij er natuurlijk ontzettend veel variatie in al die uitlatingen is of
een der bijdragen een bepaald deel van Greshoffs oeuvre betreft).
Ik krijg dan nog even de proef? Dank.
Menno ter Braak

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker

Menno ter Braak
aan
Adriaan van der Veen
Den Haag, [1939]
Amice v.d.V.
Hartelijk dank voor je brief. Helaas moet ik discussie over een en ander (je hebt
in veel opzichten gelijk!) tot een mondelinge gelegenheid uitstellen, want ik heb het
bar druk. Maar je sympathie is mij een ‘steun in den strijd’.
h.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker

Adriaan van der Veen
aan
Menno ter Braak
New York, 7 mei 1940
aant.
aant.

Adriaan van der Veen
(Voor Menno ter Braak)
New York City, 7 Mei 1940,
68 Washington Square South,
c/o Berthoud.
Beste Mijnheer ter Braak,
Ik hoop dat u er niets tegen hebt deze brief door bemiddeling van den heer Schilt
te ontvangen. Dit is de eenige manier om uw gauw iets te kunnen schrijven. Een
brief per boot verzonden blijft minstens een maand onderweg.
U heeft me veel plezier gedaan met de toezending van uw kroniek ‘Remember
my forgotten man’. Inderdaad, Kuusinen is een verachtelijk persoon, maar misschien
- waarschijnlijk zelfs - was hij doelbewust een schurk en gebruikte hij als nuttig de
Waarheid van Moskou. De ‘domme, eerlijke, bigotte communisten’ zou men niet
willen doodtrappen als een rat Kuusinen, maar men veracht hen daarom niet te
heviger. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar ik voel een misselijk gevoel
van geïrriteerdheid opkomen, zodra ik hier hoor praten over Moskou en klassenstrijd.
Uw stuk komt net op tijd om precies uit een te zetten hoe het van een redelijke strijd
gegroeid is tot een dogma, mocht men soms nog wel eens weifelen tegenover den
welbespraakten verdediger van Moskou. Sprekend over de verdediging van Moskou,
dit maakte mij ziek den eersten avond dat ik hier op Times Square liep. En ik geloof
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dat ik daarom eigenlijk ‘gebroken’ heb met Alvena Seckar. Na Europa, dat kennelijk
een goede invloed op haar had uitgeoefend, was zij weer geheel ‘bekeerd’ tot de leer.
Ik heb mij toen voor het laatst nog eens laten verleiden tot een heel uitgebreide
discussie, geheel zonder zin, omdat de geloovige niet gevoelig is voor argumenten
- de communist doet alleen alsof - en ik heb er daarna niets meer over gezegd. Dit
met het gevolg overigens dat ik nu communisten physiek ga haten, de Daily Worker
- ‘waar het immers zelf in staat.’ - in een boog ontwijk, wat natuurlijk niet bevorderlijk
is voor de groei van een ‘oprechte liefdesverhouding.’
Ik zie nu heelemaal geen communisten meer, ik hoor niets meer over communisten
en ik voel, dat ik ook met de anderen: de reactionnairen hier, die meewerken aan een
groeiende anti-semitische stemming, niets te maken heb en ik woon heelemaal alleen
in een aardige kamer op Washington Square, waar ik mij volkomen gelukkig voel.
‘Gelukkig’ waarschijnlijk in de eerste plaats omdat ik geen idee heb hoe lang ik nog
geld zal hebben om er te kunnen wonen. Nu en dan krijg ik een heel miserabel gevoel
wanneer ik hoor hoe Nederland bedreigd wordt. De geruchten duiken weer op en ik
vraag mij af of deze brief u nog zal bereiken. Misschien is het zoo erg niet. Ik heb
ook geen idee of ik, mocht Nederland in oorlog komen, terug zal keeren. Er is tamelijk
wat kans op. Ik ben benieuwd of er weer bijeenkomsten zijn, zooals bij het begin
van den oorlog, in de huiskamer van de Van Liers, waar ik op gekste tijden kwam
binnenloopen en er altijd iemand vond, die bereid was over den oorlog te praten.
Maar voor uw werk moet zoo'n atmosfeer doodend werken. Zelfs hier krijgt men
ditzelfde gevoel van nutteloosheid nog. Bijvoorbeeld: ik vraag mij af of het nog zin
heeft uitgevers af te loopen, boeken te lezen en ze naar Meulenhoff te sturen. Toch
ga ik door, net zooals u waarschijnlijk het hoognoodige zult doen. Hier heeft men
trouwens niet en het zou nonsens zijn om net te doen alsof, het benauwende,
drukkende gevoel dat men in Holland had en dat wel altijd op den achtergrond bleef,
maar toch aanwezig was. Soms schaam ik mij erover, dat ik het niet meer heb, hoewel
al mijn vrienden en mijn familie in Nederland zijn, alle menschen dus waar ik
werkelijk om geef. Misschien komt dat, omdat ik hier druk bezig ben en misschien
realiseer ik mij pas wat er is gebeurd wanneer ik zou hooren dat Nederland in oorlog
zou zijn. Maar wellicht komt het nooit zoo ver.
Ik zei zoojuist: de ‘menschen waar ik werkelijk om geef’. Inderdaad, een gesprek
vrijuit, rechtuit en heelemaal voor mijn plezier, te houden met du Perron, met u of
Rudie, Fred of de Van Rantwijks, heb ik hier zelden, eigenlijk alleen met de familie
Barnouw, de aardigste familie, die ik hier kon aantreffen. Een dochter, waar ik veel
belang in stel en een zoon, die veel gevoel voor humor en ‘betrekkelijkheid der
dingen’ heeft - een onbetaalbare eigenschap in Amerika - en lang niet gek schrijft.
Zij zijn hier zoo ongeveer zooals de Greshoffs te Brussel waren. Maar niets herhaalt
zich en hoe graag zou ik de familie Greshoff weer eens compleet willen zien. - Al
mijn bezoeken, al mijn gesprekken - en men praat hier ongelooflijk veel - staan
vrijwel alle in dienst van mijn doel hier. En wat is mijn doel hier? Dat weet ik niet
precies, maar het houdt mij erg bezig. Het eerste doel wat ik mij voorstellen kan is
natuurlijk: niet verhongeren. Er zit iets zeer sportiefs in deze bezigheid en daarom
geloof ik ook, dat ik mij Amerika niet realiseeren zal voordat ik zou zijn ‘settled,
very, very nicely.’ Misschien zou ik dan plotseling om hulp beginnen te roepen en
de oceaan overzwemmen. Maar gezien het feit, dat ik vrijwel niemand heb met wie
ik kan praten zooals met de Hollandsche vrienden en opmerkende, iederen dag met
meer verwondering, dat ik mij hier niet verveel, moet ik wel tot het besluit komen,
dat ik vrijwel genoeg heb aan mijzelf. Voorloopig althans. Want er is werkelijk niet
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zoo heel veel verstrooiing. Ik ben hier niet als een toerist en het nachtleven is mij
volslagen onbekend. Alleen Harlem heb ik bezocht en daarover hoop ik Rudie
uitvoerig te vertellen. (Ik werd weemoedig bij de gedachte, dat hij hier niet kon zijn
om zich met mij te verheugen in het dansen van de jonge negers. De Boule Blance
is afgezakt en vervelend vergeleken bij de dansgelegenheden hier, waar je niet eens
sterke drank kunt drinken.) Gewoonlijk schrijf of lees ik des morgens thuis, des
middags dikwijls ook en dan ga ik thee drinken in een drug store, want café's heeft
men hier niet en ook 's avonds doe ik zoo iets. Ik zag wat toneelstukken en als ik
anders de stad in ga, dan bezoek ik uitgevers en agenten van schrijvers. Misschien
verheug ik mij vooral in het leven hier, omdat ik alleen word gelaten. Het leven op
Het Vaderland - en in het vaderland - was wel niet erg drukkend, maar leek veel op
een sleur, na eenigen tijd. Hier is niet zoo zeer sprake van een sleur, als van een orde,
die ik vrijwillig schep. Niemand dwingt me om om acht uur op te staan en dat doet
me plezier, hoewel ik toch om acht uur opsta. Wil ik hier overigens ooit nog eens
geld verdienen, dan vrees ik, dat ik toch wel iets zal moeten doen voor iets, dat mij
op geregelde tijden zal opeischen. Mijn Engelsch gaat goed vooruit en ik probeer al
zoo'n beetje in het Engelsch te schrijven; mijn brieven aan uitgevers enz. zijn al een
goede oefening.
Ik was een paar keer met Elsa Barnouw - zij praat Engelsch en was ook op een
Amerikaans college - in Connecticut; een prachtige staat en in Juni ga ik professor
Scott Nearing opzoeken in Vermont. Joris Ivens, die bijna naast mij woont op
Washington Square, noodigde mij uit naar Colorado te komen, waar hij een nieuwe
film maakt en dan is er nog een Amerikaan, die in Canada woont en die naar een
jonge Hollander vroeg, die hem Hollandsch wou leeren. Ik zou die jonge Hollander
willen zijn en prof. Barnouw heeft mij aanbevolen. Voorloopig is er genoeg te doen.
Wanneer u Kennie dezer dagen ziet, zoudt u haar willen vertellen, dat ik haar
vaders boek dat pas in Engeland is uitgekomen - ‘The House of Haarlem’ bij
Macmillan, een van de belangrijkste uitgevers hier, heb aangeboden. Zij zijn nu aan
het onderzoeken of Engeland de rechten heeft voor de Engelsch sprekende landen
of alleen voor Engeland. In het laatste geval krijgen zij weer met Meulenhoff of met
den schrijver te doen. In elk geval hebben zij er veel zin in.
Zoudt u Annie Suyker hartelijk willen danken voor uw Zondagsartikelen, die zij
mij heeft toegezonden? Ik zal haar zelf vlug schrijven en ik hoop, dat zij mij ook de
volgende artikelen zal sturen. Als ik uw stukken lees, blijf ik in elk geval op de hoogte
en de kansen verminderen dat ik word ‘a tough American guy’, waartegen du Perron
mij zoo ernstig waarschuwde in zijn gedicht. Ik geloof niet dat er veel kans op is.
Het klimaat beïnvloedt mij in zooverre, dat ik wel begrijp wat er verwacht wordt,
wil men iets bereiken, maar dat ik er voor mijzelf niet in geloof. - Ik zou het erg
prettig vinden als ik nu en dan eens iets van u zou hooren. Maar als u voor schrijven
geen tijd heeft, dan ben ik even blij als u mij een artikel toestuurt, zooals nu
bijvoorbeeld uw kroniek. Wilt u du Perron, 's-Gravesande, Rudie, Fred, Kennie, de
Van Rantwijks, allemaal, mocht u ze zien, van mij groeten? Voor u hartelijke groeten,
ook voor uw vrouw uw
Adriaan
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - L.J. Veen's
Uitgevers Maatschappij N.V.
L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 7 februari 1940
aant.

Amsterdam C., 7 Februari 1940
Den WelEdelZeerGel. Heer
Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's Gravenhage
Zeer geachte Dr. Ter Braak.
Na bekomen te zijn van de schrik, die U deed ontstaan door Uw twijfel uit te
drukken aan onze verstandelijke vermogens blijkt nu gelukkig, hoe vreemd het ook
moge klinken, dat U de copy nog niet in zijn geheel hebt gereed gemaakt en
verzonden.
Gaarne bied ik U mijn verontschuldiging aan voor de vertraging die de Prominenten
Reeks moest ondervinden, toen de rumoerige omstandigheden van September 1939
deze uitgave te riskant maakten.
Nu evenwel hopen wij de deeltjes in een vlot tempo te laten verschijnen. Gaarne
bevestig ik U hierbij de condities die betreffende Uw copie ‘De Duivelskunstenaar’
werden overeengekomen, n.l.: dat het honorarium f 15,- per vel druks van 16 pagina's
zal bedragen; dat de omvang van ieder deel 8 vel van 16 pagina's met inbegrip van
4 pag. voorwerk zal beslaan; dat U de copie uiterlijk 31 Maart zult inleveren, ziekte
en oorlog buiten beschouwing gelaten; dat het boekje in de eerste helft van 1940 zal
verschijnen.
Om U verder eenig idee te geven van de uitvoering van deze reeks, ontvangt U
bijgaand als drukwerk een dummy, die wij gaarne van U zullen terugontvangen.
Vertrouwende, dat nu verschillende problemen zullen zijn opgelost en Uw copy
te zijner tijd gaarne tegemoet ziende, met beleefde groeten en de meeste hoogachting,
L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.
R. van der Velde
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 10 februari 1940
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aant.

Amsterdam C., 10 Februari 1940.
Den Weled. Zeergel. Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
DEN HAAG
Zeer Geachte Dr. Ter Braak,
Het verheugt mij ten zeerste dat de verschillende misverstanden thans zijn
genivelleerd. In antwoord op Uw brief kan ik u nog mededeelen, dat het honorarium
inderdaad na goedkeuring van het manuscript zal worden uitgekeerd. Wat betreft
Uw verlangens inzake de roode kleur voor het linnen van het bandje, hierover zal ik
mij met den binder in verbinding stellen en hoop het naar Uw wensch te kunnen
regelen. Evenwel ligt het in onze bedoeling de Prominentenreeks in pasteltinten uit
te geven en heeft de binder voor de eerste 4 deeltjes reeds linnen in voorraad genomen.
In hoeverre de oorlogstoestanden nu strijdig zijn met Uw wensch, dit zal ik moeten
afwachten.
Met beleefde groeten en de meeste hoogachting,
L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.
R. van der Velde
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 12 maart 1940
aant.

Amsterdam C., 12 Maart 1940.
Den Weled. Zeergel. Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
DEN HAAG
Amsterdam, 12 maart 1940
Zeer Geachte Dr. Ter Braak,
Met dank bevestig ik U de goede ontvangst van Uw manuscript DE
DUIVELSKUNSTENAAR, dat heden in mijn bezit kwam. Tevens nam ik kennis
van Uw voorstel dat wij het copy-recht hiervan koopen voor één druk. Voor de
regeling van eventueele herdrukken zullen wij nader overleg plegen. Ook ga ik
accoord dat U bij verschijning 10 auteursexemplaren (4 ingenaaid, 6 gebonden) zult
ontvangen.
Na vaststelling van den drukker, hoe groot de omvang van uw manuscript is, zal
het honorarium aan U worden toegezonden.
Inmiddels met beleefde groeten en de meeste hoogachting,
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L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.
R. van der Velde
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V. (Amsterdam)
[Den Haag], 29 april 1940
aant.

29 April 1940
L.J. Veens Uitg.Mij.
AMSTERDAM
Zeer geachte Heer v.d. Velde
Hedenmorgen ontving ik de drukproeven van DE DUIVELSKUNSTENAAR, die
ik U deze week met mijn correcties zal terugzenden. Tot mijn groote verbazing
ontving ik echter, hoewel dit reeds anderhalve maand geleden had moeten geschieden,
nooit het afgesproken honorarium. Volgens onze afspraak zou mij dit dadelijk na
ontvangst van het manuscript worden uitgekeerd. Aangezien ik niet wil aannemen,
dat een firma van Uw reputatie haar afspraken niet nakomt, veronderstel ik, dat er
een vergissing in het spel is en ik verzoek U deze week het bedrag op mijn
girorekening 131747 te willen overmaken.
met de meeste hoogachting,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 1 mei 1940
aant.

Amsterdam C., 1 Mei 1940
Den WelEdelZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak
Kraaienlaan 36
's Gravenhage
Zeer geachte Heer ter Braak.
Ingevolge Uw brief schrijven wij heden f 120.- op Uw giro over, zijnde het
honorarium voor ‘De Duivelskunstenaar’.
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Naar ik meen werd indertijd afgesproken, dat het honorarium bij de verschijning
van het boekje zou worden uitgekeerd, hetgeen gebruikelijk is, ik geef mijn meening
echter gaarne voor een betere.
Daar Dr. Bartling met zijn copie nog niet gereed is, Laten wij nu de deeltjes van
U, den Heer Vestdijk en den Heer Perron zoo spoedig mogelijk verschijnen.
De drukproeven gaarne spoedig van Uw terugontvangend, met beleefde groeten
en de meeste hoogachting,
L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.
R. van der Velde
directeur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Vereenigde
Haagsche Spelers
Vereenigde Haagsche Spelers
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 22 maart 1935
aant.

's Gravenhage, 22 Maart 1935.
Den WeledelZeerGeleerden Heer Dr. M. ter Braak
Pomonaplein 22,
Den Haag.
Zeer Geachte Heer Dr. Ter Braak,
Bij het jubileum van Mevrouw Marie van Westerhoven, is haar door het
huldigings-comité een bloemstuk aangeboden. Volgens afspraak zou ook U hieraan
een deel betalen. Gaarne zag ik dan ook, dat U een bedrag van f 2.75 op mijn
girorekening (147035) wilde overmaken, waarna ik de rekening zal voldoen.
Inmiddels verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
P. Balledux
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Vereenigd
Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
aan
Menno ter Braak
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Den Haag, 23 februari 1935
aant.

23 Februari 1935.
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Dank voor Uw schrijven van 19 dezer. Ik voel voor alle tooneel, dat de kern in
zich draagt belangstelling bij het publiek te wekken, omdat de tooneelspeler
toehoorders noodig heeft; zijn die er niet dan is het comediespelen een onnutte
bezigheid. Ik kan mij wel voorstellen dat een musicus, een zanger, een beeldhouwer
voldoening vindt in zijn kunst alleen in zijn kamer of atelier, maar de toneelspeler
kan voor zichzelf geen tooneelspelen.
Gaarne wil ik de Pantserkrant lezen en even gaarne wil ik 100% eerlijke critiek
ten beste geven, maar ik zeg u vooruit dat het met tooneelstukken keuren gaat, als
met romans. De opinies van de deskundigen verschillen nogal eens.
Ik ben gaarne bereid het stuk binnen de 8 dagen te lezen.
Met vriendelijk groeten en
de meeste hoogachting,
Cor van der Lugt Melsert
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 10 juni 1935
aant.

10 Juni 1935.
Den WelEd.ZeerGel.Heer Dr. Menno ter Braak
Pomonaplein 22
den Haag.
Zeer Geachte Heer ter Braak,
In antwoord op uw schrijven van 6 dezer deel ik u even mede, dat ik de redenen,
welke U beletten Uw tooneelstuk ter opvoering aan mijn gezelschap af te staan,
volkomen begrijpelijk acht. Mijn ervaringen op dit punt zijn inderdaad, dat er in de
verhouding criticus/toneelschrijver - tooneeldirecteur dikwerf iets gewrongens komt.
Met beleefde groeten en
de meeste hoogachting,
Cor van der Lugt Melsert
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A. Verschuur
Menno ter Braak, Verspreide brieven

A.Verschuur
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, [eind januari 1929]
aant.

Zondagavond
Waarde ter Braak,
Mijn dank voor Uw Cinema Militans en zeer gewaardeerde opdracht. Komt U niet
een beetje met me praten aan de Jozef Israëlskade?
Groetend
A. Verschuur
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Dolf Verspoor
Menno ter Braak
aan
Dolf Verspoor
Den Haag, 12 februari 1934
aant.

Pomonaplein 22 den Haag.
12 Febr. 1934.
Den WelEd. Heer
Dolf Verspoor,
Jordensstraat 45
Haarlem.
Zeer geachte Heer Verspoor,
Hierbij moet ik U tot mijn spijt de ingezonden bijdrage weer terugsturen.
Namens de redactie moet ik U echter mededeelen, dat zij wel eenige zeer goede
kwaliteiten in Uw gedicht heeft meenen op te merken, maar dat zij dit nog niet
geschikt achtten voor opname in Forum
Zij hoopt dus, dat U te zijner tijd ander werk zult willen inzenden.
Namens de Redactie,
Hoogachtend
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Simon
Vestdijk
Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 27 april 1932
aant.
aant.
aant.

Haag 27-4-'32
Beste ter Braak,
Met voldoening las ik je waardeerend oordeel over E.D. Ongeveer over een week
krijg je de tweede helft toegestuurd, of misschien kan ik je die persoonlijk geven,
als we elkaar ontmoeten. Ik kan volgende week elken avond. Wat zou je zeggen van
Maandag 8 uur bij Riche, in het ‘Forum’ hoekje? Laat me nog even weten. Ik ben
ook benieuwd naar détailkritiek! M.i. is een van de zwakste punten het opstellen van
het klanktype als geheel polaire tegenstelling tot het intentioneele type: alleen wanneer
men ‘klank’ in zijn uitgebreidste beteekenis opvat (dus vooral niet alleen als
klankschoonheid) is dit te verdedigen. In een hoofdstuk dat Eddy geschrapt heeft (en
terecht, want het maakte het geheel topzwaar) heb ik mijn opvattingen over deze
typen nader uitgewerkt: na een kleine uitweiding over de ‘poésie pure’ behandel ik
de tegenstelling met behulp van de begrippen subject-object, het klanktype wordt
dan het objectiveerende, het intentioneele wordt niet het ‘subjectieve’, maar het
‘re-subjectiveerende’ type. Hierdoor wordt de antithese tegelijk algemeener, ruimer,
en scherper geformuleerd. Als je wilt kan ik die 4 bladzijden voor je meenemen.
Subject-object en de bokkesprongen en kantelingen dezer begrippen vormen een
oude hobby van me. Ik ben er verleden jaar weer op terug gekomen naar aanleiding
van 't geouweh. van van Eyck over den ‘subjectieven’ Slauerhoff! Polemiek
mijnerzijds tegen van Eyck is jammer genoeg uitgesloten, omdat ik eenvoudig niet
in staat ben zijn stijl te verwerken, dus nooit op de hoogte zal zijn van wat de
tegenstander precies beweert, een eerste eisch bij polemiek toch! Met veel interesse
las ik ook in het Démasqué de beschouwingen over subj.-obj. Het onderwerp werkt
op een gekke manier op mijn poëtische instincten, hoé, zou ik niet kunnen zeggen,
misschien doordat het dát gebied der mystiek is, dat nog net door het verstand
benaderd kan worden, maar waarin het verstand ook voortdurend opgelost wordt.
Ken je van Natorp Allgemeine Psychologie? Een voor een Neo-Kantiaan merkwaardig
helder boek, goed geschreven, geïnspireerd, hier en daar zelfs lyrisch! Ik heb er
indertijd veel aan gehad. Al deze dingen behooren tot een voorbije periode, de
philosophie als zoodanig heeft voor mij afgedaan. Maar 't was een prachtige
hersengymnastiek, een nuttig ascetisme. Trouwens jij denkt er net zoo over, als ik
me goed herinner.
We zijn gisteren uit Gistoux teruggekomen, waar ik een prettige, en vooral
interessante tijd had! Eddy oefent een, naar ik meen, zeer ‘gunstigen’ invloed op me
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uit. Ik vind hem o.a. een soort causticum, een bijtend, geconcentreerd vocht, dat alle
overtolligheden uitbrandt. Hij heeft in één dag mijn essay gelezen (40 folio-vellen)
en besnoeid! Maar 's avonds moest hij toch, loom uitgestrekt op den divan, bekennen,
dat die juffrouw Dickinson hem volmaakt leeggezogen had! Ik las zijn Voorbereiding
en daarna Hampton Court noodgedwongen voorloopig maar tot de helft. Typische
tegenstelling tusschen Latijnsch en Germaansch, bij hem een veel grootere
vormperfectie, bij jou een rijkere, gistender ‘inhoud’! Het zou grappig zijn, in een
‘kritiek’, die echter toch zoo weinig ‘kritiek’ zou moeten zijn dat het probleem van
‘beter’ of ‘slechter’ er geheel in vermeden werd, die twee boeken psychologisch
tegenover elkaar te stellen, en tevens met alle stompzinnige opmerkingen van Tony
en Teuny af te rekenen.
Tot ziens dus, met beste gr. ook aan je zuster,
t.à.t. Vestdijk
[Bijlage:]

Nachtwaak.
Zij heeft haar lichaam vluchtig maar gegeven,
Al liep zij op de gangen op en neer
En is tot 't laatst toe met mij opgebleven,
Zoo bang, zoo koel; al kwam zij, telkens weer
En telkens, in die domme hunk'ring van
Zwaar dier in opgejaagdheid mij bezoeken.
Zij is te grijpen, dacht ik, greep haar dan,Maar 't spook bleef grijnzen uit de vele hoeken.
Nu nog de nacht,... nu kan ik mee gaan wand'len,
Fluist'rend door kamers, hol en verveloos,
Mij met het spook afgeven, en zoo hand'len
Alsof ook ik die zelfde angst verkoos
Boven genot, de lust van 't kreunend sterven
Verwerpen gaan, omdat die dood te kort
En te vergeefs zou zijn,- nu kan ik zwerven
Met 't eigen lichaam, dat weer eenzaam wordt.

Gistoux 25-4-'32 11 u.p.m.
S.V.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 10 mei 1932
aant.
aant.

Haag 10-5-'32
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Beste ter Braak,
Hierbij zend ik je een nieuw product, een novelle, in de eerste plaats ter lezing en
beoordeeling; indien geschikt, ook voor Forum. Ik ben in dit geval erg benieuwd
naar je oordeel, omdat ik tegenover 't ding zelf nog erg wantrouwend sta. Ik heb 't
bovendien tegen de klippen van mijn vermoeidheid op geschreven. Kijk ook eens,
of ik 't onderwerp wel met de noodige ‘ingetogenheid’ behandelde, met 't oog op
publicatie, meen ik. Psychologisch is het verhaal wel ‘historisch’-juist, in
bijzonderheden is het geheel vrij bedacht, behalve dan de drie, authentieke,
eigennamen. Ik las over Lodewijk XIII bij Cabanès; ik vond het beter den naam niet
te noemen (van Lod XIII bedoel ik).Ik zal de adjectiva uit mijn essay nog eens onder handen nemen! De ondertitel,
die je op de enveloppe schreef, lijkt mij wel goed, maar ik voel er dan veel voor, de
‘poëzie en persoonlijkheid’ geheel op E.D. te laten slaan, en niet als aanwijzing voor
den theoretischen inhoud in de eerste plaats. Dus b.v. ‘haar p. en p.’ Ik heb n.l. in
het essay het woord persoonlijkheid, min of meer opzettelijk, zooveel mogelijk
vermeden. Het leek me raadzaam, deze problemen, die an sich natuurlijk dezelfde
blijven, eens met een geheel andere terminologie te lijf te gaan. Met die ‘intentie’
(wat natuurlijk niets anders is dan de ‘persoonlijkheid’ vanuit het gezichtspunt van
het z.g. ‘creatieve’ of beter ‘creëerende’) meen ik op deze wijze den vijand in den
rug aan te vallen. Kort en wat raar uitgedrukt: ik hul me in het schaapsvel van
Marsman om als een wolf het lam Nijhoff te kunnen verscheuren; deze zoölogische
verhoudingen zijn natuurlijk ook omkeerbaar; want láát N. zich verscheuren? Mocht
hij plotseling een leeuw blijken, sta me dan inderdaad bij in dien ongelijken strijd!
Maar zelf heb ik ook nog enkele pijlen te verschieten, over klankbeschouwingen en
zoo, en ook mijn polemische ader klopt hinderlijk heftig, al is hij ook zóozeer
onderbonden, dat ik er niet aan denken mag ooit met een bloederig halfsnorretje
onder de neus rond te zullen loopen, zooals Eddy toen hij met N. gevochten had.
Verder: voor mij ligt de breuk niet in de eerste plaats tusschen werk en
persoonlijkheid (vgl: jouw controverse met Binnendijk), maar tusschen de onechte
en echte persoonl.h., tusschen de eerlijke ‘kunstenaars’ en de gluipers: M.i. is op
deze wijze pas de strijd uit te vechten; in het andere geval schuiven de standpunten
over elkaar heen. Maar misschien is dat gevecht niet meer in een kritisch,
argumenteerend essay mogelijk, en is tenslotte dus toch jouw tactiek nog de
doeltreffendste. Begrijp me dus goed: ik sta in principe heelemaal aan jullie kant:
maar toch zou ik van ons drieën de meest aangewezen ‘persoon’ zijn om zoo noodig
als spion naar den vijand toegestuurd te worden en een poosje in zijn uniform rond
te loopen! (vergeet dus dat ‘eerlijke’ maar weer)
Als Nijhoff soms vervelend mocht worden, schrijf ik een klein panopticummetje
over dat heerlijke ‘And the bee-what in the tee-mother of the trothodoodoo, dat Ph.
Quarles in een boek over paraphasie ontdekte! (of ik schrijf een lyrische ontboezeming
over ‘Luke Havergal’, wemelend van de meest esoterische klankphantasieën.)
Voor mijn V.-B.-bundel geven de schurken me maar f50, voor 40 gedichten! Als
ik Forum niet had...
Ik ben bezig met de Faux-Monnayeurs, en appreciëer voorshands de groote
oprechtheid. Gide komt er voor uit, dat hij geen roman kan schrijven! Ook een
vertegenwoordiger van het ‘intentioneele’ type!
Ik las het slot van je Démasqué, een mooi hooglied op het relativisme. Ik bewonder
de wijze, waarop je zoover in het relativistisch ‘gebied’ bent doorgedrongen, zonder
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ooit karakterloos te worden. Later herlas ik het nog eens in zijn geheel. O ja, ik zocht
bij Jaspers wat op over de historische verhouding Nietzsche-Freud, en kreeg den
indruk, dat die wel erg door de tegenstanders der psychoanalyse geconstrueerd is.
Van een directen invloed, anders dan langs den omweg van een ‘tijdgeest’, is m.i.
weinig sprake. Laat nog iets hooren;
beste groeten voor jullie beiden van Vestdijk.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 19 mei 1932
aant.
aant.

Haag 19-5- '32
Beste t.B.
Met genoegen zal ik a.s. Maandag komen, op de Beukelsdijk, nietwaar? Ik neem
J. mee, je kunt 't zoo lang houden als je wilt. Er staat wel een goede, samenvattende
kritiek op F. in, die je zal interesseeren. Over de verhouding tot N. beperkt hij zich
tot enkele opmerkingen. Ik zal binnenkort de dr.pr. v. de ‘Overval’ wel krijgen.
Mocht je tegen de titel ‘ars moriendi’ bezwaren hebben, linguistisch of anderszins,
schrijf me dan nog even voor Zondag, als je tenminste meent, dat er haast bij is, de
dr.pr. terug te sturen. Anders kan 't wel wachten tot we elkaar spreken.
Beste gr., ook aan T.
van Vestdijk.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 26 mei 1932
aant.
aant.

Haag 26-5-'32
Beste t.B.
Door mevr. du P. vriendelijk uitgenoodigd ga ik nog een poosje naar Gistoux,
hoop daar wat te kunnen werken. Mogen de geesten van alle letterkundigen die daar
al gelogeerd hebben, me bezwangeren! Ik laat nog wel iets van me hooren, in elk
geval schrijf ik je, wanneer ik terug ben. Van E. kreeg ik twee ansichten. De
‘stemming’ is zeer goed, geloof ik! Zij lezen echter samen Weininger!
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Met hartelijke gr., ook aan Tr.
je S. Vestdijk.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Brussel, [14 juni 1932]
aant.

Brussel Dinsdag
Beste ter Braak,
In haast 't volgende: je hebt misschien al van Eddy gehoord dat zijn moeder ernstig
ziek is. Ik ben maar van Gistoux weggegaan, maar daar ik nog geen zin had terug te
gaan, blijf ik nog enkele dagen in Br., om ‘uit te rusten’, want 't was op G. niet bepaald
onrumoerig. Ik heb E. en B. nog gezien. A.s. Zaterdag ben ik ws. weer terug, schrijf
me dan dus en laat ons b.v. een afspraak maken in Riche.
Hierbij stuur ik je een vers, dat E. voor Forum bestemde, maar dat ik al aan de
V.B. gaf. Tenslotte hebben ze 't niet genomen, zoodat het voor F. kan gebruikt worden.
E. heeft me verzocht je te schrijven, dat hij graag in 't Juli no een ‘flinke partij
verzen’ van mij wil zetten. (E.D. begint pas in Augustus) en wel: ‘Jardins vous la
pluie’, ‘De onderbroken wandeling’ en ‘De vlinder’. Mocht je hiermee accoord gaan,
dan graag in deze volgorde ook. En misschien wil je dit plan dan tegen eventueele
autocratische neigingen van Bouws verdedigen, E. vertelde me weer zoo 't een en
ander.
Tot spoedig ziens, gr. aan T.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 19 juni 1932
aant.
aant.

Haag 19-6-'32
Beste t.B.
Bij mijn thuiskomst gisteren vond ik je Hampton Court met de ‘bedeutingsschwere’
opdracht. Mijn beste dank! Laat gauw eens hooren wanneer je hier 's avonds bent,
opdat we elkaar bij Riche ontmoeten. Ik heb 5 exemplaren van mijn V.B. bundel, en
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wil je er graag een geven, als je tenminste nog niet ‘voorzien’ bent. Schrijf me dus
daarover ook, dan neem ik event. een exemplaar mee. Ik heb in België niets gedaan,
alleen 2 of 3 verzen. In Brussel was 't wel gezellig. Ik heb E. nog even gezien, en
Greshoff bezocht, en me verder vooral op de Gran'Place gespecialiseerd.
Met beste gr. voor jullie,
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 2 juli 1932
aant.

Haag 2-7-'32
Beste t.Br.
Ik was dom je niet te vragen naar 't adres van dien dokter die een vervanger noodig
heeft, en naar verdere bijzonderheden. Zou je mij niet gauw een en ander kunnen
meedeelen, dus naam, adres, - en in welke relaties jij tot hem staat, en of ik bij event.
‘sollicitatie’ jouw naam kan noemen? Misschien ook is hij al voorzien? Zou je, als
't niet te veel moeite kost, kunnen informeeren? Kent hij jou persoonlijk?
Hierbij mijn bundel, ik hoop, dat je er je mee vermaken zult en me eens laat weten
welke verzen jij de beste vindt; van Eddy en Bep kreeg ik al een lijst, en't lijkt me
aardig de ‘smaken’ eens te vergelijken.
Vanmorgen Forum ontvangen. Ik merkte tot mijn blijdschap, dat er van de ‘Vlinder’
een dergelijke suggestieve kracht uitgaat, dat hij zelfs door Forum (dat toch overigens
allerminst tot de ‘doode boeken’ behoort!) niet gevangen is kunnen worden in zijn
vlucht door het raam.
O ja, volgende week ben ik nogal bezet, laten we de bijeenkomst dus uitstellen
tot de week daarop (behalve Dinsdag 12 Juli, dan ben ik uit). Laat nog wat hooren!
Met hart.gr., ook voor Truida, van
je Vestdijk
Doe je nog moeite voor E.D. in Aug-Sept? Dan bedenk ik een mooie ondertitel!!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 6 juli 1932
aant.
aant.

Haag 6-7-'32
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Beste t.Br.
Graag zal ik Ma. komen. Ik neem enkele dagen waar in Oisterwijk. Mocht ik Ma.
niet terug zijn; dan schrijf ik je nog van daar. Ik heb nog niets van E. gehoord. Als
je hem Zo. spreekt, doe dan mijn groeten en zie er eens achter te komen, hoe de
‘toestand’ is op 't oogenblik. Je keus uit mijn verzen kan ik iets meer onderschrijven
dan die van E., vooral met 't oog op ‘Schommelstoel’, ‘Feest’, ‘Allegorische muziek’,
en ‘Heks’, die hij niet genomen heeft. Hij schijnt wel een bijzondere voorkeur voor
't sonnet te hebben, daarvan heeft hij meer gekozen dan jij, maar dit kan ook wel
toeval zijn. ‘Vluchteling’, ‘Amortje’, ‘Meid’, ‘Tricoteuse’, ‘Nieuweling’, ‘Oude
prent’, ‘Horlepijp’ en ‘Witte uil’ hebben jullie beiden genomen. Nu tot ziens. Als je
niets hoort kom ik Ma. tegen 6 u.
H. gr. ook voor T.
Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Oisterwijk, 8 juli 1932
aant.
aant.

Beste t.Br.
't Is vrijwel zeker, dat ik Maandag nog niet terug ben. Maar ik weet ook niet
wanneer ik dan wel terug ben, daar de medicus wiens belangen ik hier behartig er
nog wel een paar dagen aan vast schijnt te willen knoopen. Zou je mij even naar den
Haag willen schrijven, wanneer je met vacantie gaat en welke avonden je voor dien
tijd nog vrij hebt, dan schrijf ik jou dadelijk, als ik weer terug ben. 't Is hier een groote
practijk, en bovendien kermis.
Met beste groeten
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 30 september 1932
aant.

Haag 30-9-'32
Beste ter Braak,
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Ik had al eens wat eerder van me laten hooren, maar ik ben al ongeveer een maand
‘overspannen’, zooals men zegt, gedeprimeerd, in de put, of hoe je 't noemen wil. In
ieder geval is 't verdomd onaangenaam, ik ben nergens toe in staat, niet tot 't voeren
van een gesprek, niet tot schrijven, en ook lichamelijk ben ik slap. Ik sla geen wartaal
uit, of zoo, maar soms denk ik, dat ik nog veel liever goed ‘gek’ zou zijn dan zoo
half. Enfin, ik neem maar opium, en lig ongeveer den heelen dag op bed. Mijn familie
is gelukkig op dezen toestand ingeschoten, zoodat ik daar geen last van heb. Ik heb
dit grapje vanaf mijn 17e jaar, vrijwel elk jaar, en 't duurt maanden. Ik heb je meen
ik al eens verteld, dat zelfs de dieptepsychologie mij niet vermocht te helpen, mijn
‘complexen’ waren me al griezelig duidelijk voordien, en mochten dus nauwelijks
dien naam dragen! Maar genoeg hierover. Laten we onze bijeenkomst nog wat
uitstellen! Ik zou 't wel prettig vinden je hier te zien, maar we zouden er zoo weinig
aan hebben, of ik zou me moeten forceeren. Maar laat eens hooren, hoe 't jou gaat,
over je litteraire werkzaamheden, en over nieuwtjes uit de litteraire wereld. Voor dit
soort afleiding ben ik erg gevoelig. Ik lees af en toe wat in Proust, die ik geweldig
goed vind. Je moet even aan z'n lange zinnen wennen, en hier en daar is hij wel wat
te theoretisch en ‘wetenschappelijk’ maar ik heb er toch alle bewondering voor. 't Is
zeker van het niveau van Huxley, en Gide is er een klein knaapje bij.
Zoodra ik beter ben, hoop ik je weer te ontmoeten, maar ik weet bij benadering
niet wanneer dat zijn zal.
Met beste gr., ook aan Truida,
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 7 december 1932
aant.
aant.

Haag 7-12-'32
Beste ter Braak,
Heb je misschien zin eens een avond hier te komen, we kunnen dan eens over
verschillende zaken praten, en ik kan je dan meteen het papistische blad geven, dat
E. mij zond, en waarin de puberteit er zoo bekaaid afkomt. Ik heb hier maar een klein
kamertje om je te ontvangen, maar thee, bier, sigaren zullen aanwezig zijn, en als
attractie heb ik nog een novelle voor je, waaraan ik bezig ben, en die m.i. beter wordt
dan de beide andere! Mocht dit alles je ertoe bewegen de Daal en Bergsche laan op
te zoeken (lijn 3; 1 halte voor 't eindpunt uitstappen, 3 min. loopen), schrijf me dan
even, welke avond (b.v. volgende week Donderdag of Vrijdag), en kom dan niet al
te laat. Het zal me genoegen doen je weer eens te zien. Je waardeering voor mijn
essay heb ik met plezier gelezen; maar spaar me ook je kritiek niet, want juist op dit
gebied voel ik me nog een beginner, een echte knaap.
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Toch vind ik zelf dat dit tweede essay weer iets beter is dan E.D. Ik heb er nog
wat bij te schrijven, na lezing van gedichten van Mallarmé die ik nog niet kende
(trouwens, ken ik ze nu wel? Meestal zijn ze volmaakt onbegrijpelijk!), maar dat zal
wel in de drukproeven kunnen. Wat E.D. betreft: hierin heb ik nogal veel te
veranderen, te schrappen, maar ook bij te schrijven, vooral inlasschen daar waar door
de overigens zoo verfijnde besnoeiingskunst van E. het verband wat verloren is
gegaan. Ik wou nu weten, in hoeverre ik dit in de drukproeven doen kan zonder extra
zetkosten! Ik heb weinig zin om 't nog eens over te schrijven. Schrijf me hierover
even, want anders vergeten we misschien er over te spreken. Enkele dingen kunnen
ook wel in noten ondergebracht worden, als dit beter is.
Laat dus even wat hooren,
beste gr.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 19 december 1932
aant.
aant.

Beste t.B.
Dank voor je brief. Ik ben het met je bezwaar eens, maar geloof dat 't ook wel
komt doordat die inleiding beter geschreven is dan de rest. In ieder geval is 't karakter
v. inleiding zoo onwijzigbaar, dat er weinig aan te doen is. Alleen kan ik er van
maken, dat het wel de eerste, maar niet de eenige keer was dat hij dat lijk, waarop
mijn naam zoo mooi rijmt, te zien kreeg. De taalkundige fouten zal ik dankbaar
verbeteren (van God noch gebod week ik opzettelijk af, zijnde ‘cliché’, maar 't kan
misschien beter zoo). Wil je 't ding misschien houden en meenemen als je in jan.
hier komt? Ik zal je na den 4en schrijven. Ja, met die tram was ik weer schandelijk
in de war. Ik hoorde 't de volgende dag van mijn moeder. 't Gekke is, dat 7-21 al
jaren verouderd waren, zoodat ik niet 't minste excuus heb in dit geval!
Ik schreef Bouws om de m.s. klaar te leggen, maar mijn neefje vond Zaterdag
niemand thuis. Ik heb hem nu weer geschreven en gevraagd, de boel op te sturen of
even wat te laten hooren. Hij is toch niet uit de stad, verhuisd, ziek of dood? Er ist
doch nicht mit seiner Hertha verschollen? Met Valéry is geen haast, maar met m'n
beste vriendin E.D. wel! Enfin, ik zal wel wat hooren. Als je hun spreekt, kun je er
misschien ook nog even ‘achter hun zitten’.
Ik ga nu met een ander middeleeuwsch verhaal beginnen, dat ik je hoop aan te
bieden als je hier komt. Tot ziens dus, veel plezier in de vacantie!
T.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
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aan
Menno ter Braak
Den Haag, 3 januari 1933
aant.
aant.

Haag 3-1-'33
Beste ter Braak,
Heb je zin om de volgende week nog eens een avond te komen? Vrijdag schikt
het best, dan Donderdag of Woensdag, Zaterdag niet. Kom dan wat eerder, ik wacht
je van half acht af. Ik heb 2 novellen voor je, en een stuk voor Panopticum. Gelukkig
'33, ook voor Tr! Zou je misschien kritieken of zoo iets over James Joyce voor mij
kunnen machtig worden, b.v. 't tijdschrift Transition, of de studie van Larbaud over
hem? Hier kan ik alleen 't boekje van Curtius krijgen en z'n eigen autobiografie. Ik
heb Ulysses gelezen, en wou er een artikel over schrijven, maar eigenlijk begrijp ik
er nog niets van! Het is in elk geval een der gekste boeken die ik ooit gelezen heb,
en daar ik 't cadeau kreeg [onleesbaar] ik toch doen alsof 't niet heelemáál Grieksch
voor me is, en daartoe is het schrijven van een artikel het beste middel!
Antwoord nu nog even.
Tot ziens, met beste groeten van
Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 16 januari 1933
aant.

Haag 16-1-'33
Beste t. B.
In haast: ik schreef gisteren voor Panopticum een vernietigend stuk (over de
psychoanalyse) tegen Dr. Huebner (jouw aanvaller, met zijn ‘medizijne kant’). Het
is niet meer dan 2 pag. Maar ik vraag me nu af, of het niet aardiger is, het samen met
Prust op te nemen, als gewoon artikel; anders lijkt 't me wat verbrokkeld: telkens
opnieuw iets over Freud (daarbij ook nog mijn uitval in E.D. II) Ik weet niet, of Prust
nog in 't Febr.no komt, en of dit er dan nog aangelijmd kan worden. (Ik kreeg drukpr.
v. E.D. I). Enfin, kijk maar eens. In elk geval stuur ik het je hierbij. Indien de 2
stukken samen geplaatst worden (in Febr. of Maart), dan onder den ‘Gesamttitel’
van Domheden over Freud I Eine neue kritik überPrust II Ratjetoe der ratio. Jij of
Bouws willen dan misschien wel de noodige veranderingen in titels etc. aanbrengen?
Maar ik heb er zelf natuurlijk niets op tegen om ze gescheiden te laten. 't Lijkt mij
echter wel een aardig ensemble. (Dit 2e stuk is ook beter dan Prust.)
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Dank voor je brief en waardeerende woorden over Oubliette! 't Gekke is, dat ik 't
gedeeltelijk met groote verveling en tegenzin geschreven heb, en bij 1,2,3,4,5. (dat
ik zelf ook overigens als niet meer dan een experiment beschouw; maar lees het nog
eens; voorlezen werkt fnuikend voor dit ding, geloof ik) veel meer ‘plezier’ had,
tijdens 't schrijven! Misschien ook, omdat ik 't laatste grootendeels bedacht bij het
maken, en de Oubliette (ontstaan uit een gedicht!) al een paar jaar in m'n hoofd had.
Het zou mooi zijn, als alles in Forum kon! Enfin, vandaag of morgen begin ik aan
m'n roman. Kom de week na de volgende week nog eens een avond. Ik schrijf je
nog, wanneer ons 't best schikt.
Schrijf nog eens, hoe 't met Freud afloopt!
Hart. gr. van je SV.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 21 januari 1933
aant.
aant.

Haag 21-1-'33
Beste ter Braak,
Kun je misschien de week na de volgende week komen? Ik heb nog al veel gedonder
met mijn roman, en zou je dan wel enkele stukken eruit kunnen voorlezen, dus maar
niet eerder. Het beste is (voorloopig) Zaterdagav. 4 Febr., dat heeft ook nog 't
voordeel, dat je Zondag kunt uitslapen! Maar eigenlijk kan ik elken avond wel; als
mijn ouders visite hebben, kunnen we altijd boven gaan zitten.
Wat dat stuk over Freud betreft, ben ik 't met je bezwaren eens. Ik zou 't echter
jammer vinden, 't weg te moeten leggen. Zou 't niet wat voor de N.R.Ct. zijn? Als
artikel natuurlijk, niet als ingezonden stuk. Misschien zie je van Vriesland een dezer
dagen, dan zou je het hem kunnen geven met de reden erbij waarom jullie het niet
opnemen. Echter moeite hoef je er niet voor te doen. 't Is merkwaardig, hoe het
Vaderland nu alleen psychoanal. materiaal bezorgt. Enfin, die D. Huebner krijg ik
nog wel eens op een andere manier te grazen!
Voor mijn roman heb ik een ongelooflijke hoeveelheid materiaal, b.v. 120 personen,
voor wie ik allemaal andere namen moet bedenken! Maar 't valt niet mee er iets van
te maken. De klippen zijn: onbeduidendheid, kinderachtigheid en overladenheid. Ik
dwing me elken dag, 7 pag. te schrijven. Voorloopig zal ik wel niets anders kunnen
doen. Ook Ulysses moet blijven liggen.
Je bezwaren tegen de associatieven stijl deel ik volkomen; ik geloof dat deze stijl
niet beter is dan een andere, maar ook niet minder. 't Hangt er maar van af, wat het
onderwerp eischt; 1,2,3,4,5 b.v. zou ik nooit zoo op een gewone manier kunnen
schrijven. De roman is natuurlijk heel anders. - Lees van Ulysses, voordat je 't korzelig
weg legt, vooral dat gedeelte uit II dat in tooneelvorm geschreven is. Dat is af en toe
geweldig. Trouwens, de associatieven stijl neemt in 't boek lang niet de voornaamste
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plaats in, hoewel 't wel de belangrijkste innovatie is (maar Cendrars e.a. deden er
toch ook aan); de rest is vooral parodistisch.
Heb jij soms proza van Apollinaire in je bezit? Ik heb een idee, dat hij Joyce
beïnvloed kan hebben.
Nu, dus over veertien dagen! Houd je goed.
Hart. gr.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 27 januari 1933
aant.
aant.

Beste t.B.
Uitstekend, Vrijdag. Waarschijnlijk zijn de oudelui dan ook uit; anders kunnen
we boven zitten, wat alleen eenige last oplevert met onvoldoende verwarming, maar
misschien is de vorst dan wel over. Kom half acht weer. Mijn roman schiet goed op,
ik ben erg benieuwd naar je oordeel; die 120 personen valt nog al mee hoor! Het zijn
meerendeels ondergeschikte schoolvriendjes. Greshoff was vanmorgen hier; misschien
kan hij nog wat verzen uit B.P. gebruiken, maar dat behandel ik dan wel met Bouws.
Nu, tot Vrijdag dus. Amuseer je op 't ijs!
Hart. gr.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 11 februari 1933
aant.

Haag 11-2-33
Beste Ter Braak,
Ik ben bezig, me een schrijfmachine aan te schaffen en dit is mijn eerste proef.
Excuseer eventueele fouten. Ik las met veel belangstelling je Dumay en vond er zeer
veel goeds in, meer nog dan in de eerste aflevering. Max Donner lijkt me geslaagd,
behalve misschien dat gedeelte als hij bang voor den dood wordt, misschien had je
dat beter weg kunnen laten: ik bedoel alleen die eene korte alinea. Zijn ‘val’ uit de
hoogere spheren wordt al voldoende aangegeven door het bordeel! Overigens herkende
ik zeer duidelijk BINNENDIJK!! in ‘hardnekkige melancholie’, en dat alleen van
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zijn portret: een compliment voor je descriptief vermogen! Gisteravond was Zijlstra
hier en de preliminairen zijn naar wensch afgeloopen, ook financieel, mondeling
meer hierover. Ik denk wel, dat hij de roman neemt. De ‘Forumkat’ bevindt zich in
een duidelijken staat van opwinding door het getik (bovendien is hij krolsch) en
tracht telkens zijn poot tusschen de machine te krijgen! Wanneer kom je weer eens
hier? De volgende week past het mij niet zoo goed, maar kom dan weer de Vrijdag
daarna, dus de 24ste. Schrijf nog even. Het gaat nog vrij langzaam, maar dit is heusch
het allerste (Duitsch!!!!) dat ik ooit vertoond heb. Ik heb over dit gedeelte precies
een half uur gedaan, dus dat gaat nogal, dunkt me. De roman schiet ook wel op, al
stuit ik af en toe op leege gedeelten. Van Wessem neemt waarschijnlijk de Oubliette,
maar voor een bedroefd beetje honorarium, zooals trouwens te verwachten was. Ik
vond Zijlstra wel een geschikt iemand. Waarschijnlijk neemt hij een optie op al mijn
‘werken’! Dat ik hem rijk make! Na deze prozaische, doch altruïstische opmerking
eindig ik maar eens deze eerste tikoefening. Laat dus nog even wat hooren. Beste
groeten, ook aan Truida, steeds je Vestdijk.
P.S, Zoo juist ontving ik een bericht van Bouws, dat de Oubliette heelemaal niet
geweigerd is, maar dat hij alleen niet voor zes maanden geplaatst kan worden! En
ik had begrepen dat 't dit jaar niet kon! In verband met 't verschil in honorarium geef
ik 't natuurlijk veel liever aan jullie. Ik zal BOUWS (excusez majuscule!!!) ook nog
schrijven. Overleg dus zoo gauw mogelijk met hem s.v.p.! Mijn vader zegt dat ik te
hard druk, en ik heb al gemerkt, dat je niet tegelijk rooken kan! Vanmorgen kreeg
ik de kritiek van Antonie Donker in handen: schitterend! Maar ik loop toch niet naar
de Stem over! Ik kreeg van hem ook een verzoek voor een roman voor een serie bij
de Haan, waarover Zijlstra hartelijk lachen moest. Enfin, ik heb 't toch maar even
gezegd, als ‘wapen’. Ik vind deze letter beter dan de bovenste (ik heb op het oogenblik
twee machines in huis). Het is wel grappig werk, vind ik, misschien schrijf ik verder
mijn roman op de machine. Nu, tot ziens dus.
Hart. gr. Vestdijk.
Dit zijn nagels van de kat!
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 21 februari 1933
aant.
aant.

Haag 21-2-'33
Beste t.B.
Kom je a.s. Vrijdag nog? Ik schreef je anderhalve week geleden, heb je die brief
gekregen? Hij was nog al getijpt! Ik tik nu 360 woorden in 't half uur, nog niet
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voldoende vlug om de roman in te schrijven. Zijlstra neemt hem. 500 pop voorschot.
Maar op 't oogenblik schiet ik niets op. Bericht me p.o. even of ik op je rekenen kan!
Met beste gr.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 23 februari 1933
aant.

Haag, 23-2-33
Beste ter Braak,
Volgende week Vrijdag is uitstekend; er is een geringe kans, dat mijn oudelui
menschen hebben, maar dan kunnen we wel voor één keer boven zitten. Zijlstra heeft
inderdaad het heele eerste hoofdstuk gelezen en zei, dat er veel geschrapt moest
worden, (maar dat had ik hem zelf al verteld! Ik had het trouwens weer van jou!) Op
't oogenblik schiet ik weer goed op, de aanschaffing der machine en het wachten op
Z's decisie brachten me een beetje uit mijn gewone doen. De Oubliette is nu bij van
Wessem, voor Groot-Nederland is hij nu ook weer te lang. Overigens, als jullie dit
jaar plaatsen wat je nu van me hebt, ben ik dubbel en dwars tevreden; daarbij komen
dan nog Joyce en een brief. Mocht er dan toch nog iets afvallen, laat het me dan zoo
gauw mogelijk weten; het is nu financieel nogal een moeilijke overgangstijd voor
me, anders zou het me niet zooveel kunnen schelen. De Oubliette het volgend jaar
zou ook moeilijkheden opleveren, omdat jullie dan die roman van mij krijgen. Ik
heb al een titel! Het schrappen in dezen roman zal me nog zwaar genoeg vallen;
natuurlijk ben ik aan alles even erg gehecht!
Nu tot de volgende week dus,
hart. gr. van
Vestdijk
Ik kreeg drukproeven van verzen uit Vrouwendienst, niet uit Palet! Zeker een
vergissing. Stols geeft in April een heel Helicon-nummer met mijn verzen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 15 maart 1933
aant.
aant.

Haag 16-3-'33
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Beste t.B.
Weet je al, of je volgende week Vrijdag kunt? Graag even een berichtje. Hoe gaat
het? Hier weinig nieuws; ik schrijf 15 bladz. per dag, maar m'n oudelui hebben een
radio gekocht, en dat geeft afleiding, meer dan wel goed is.
Tot ziens dus!
Hart. gr.
t.à.t. Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, [22 maart 1933]
aant.
aant.

Haag 23-3-'33
Beste t.B.
Jammer! Ik wou om verschillende redenen nog wachten met uitgaan totdat de
roman klaar is. Maar ik hoop, dat je over een week of twee, drie, weer wat opgeknapt
bent en dan nog eens zult verschijnen. Als je dat prettiger vindt, gaat het ook best op
Woensdag-, Zaterdag-, of Zondagmiddag. Ik heb tusschen de bedrijven door nog
een essay over Jammes geschreven, voor Greshoff, waarin ik met instemming het
Démasqué noem, en dat tegelijk een hooglied is op de ‘ouderdoms poëzie’. Ra ra!
D.w.z. -dit ra ra geldt voor de domooren, die dit stuk niet willen lezen! Het beste!
Hart. gr. van
je S.V.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 30 maart 1933
aant.
aant.

Haag 30-3-'33
Beste t.B.
Leuk dat je komt! Ik kan iederen middag, op één na, als ik 's avonds bezoek heb.
De volgende week is dat Woensdag Als je nu een week van te voren schrijft, kan ik
dien ‘uitgaansavond’ natuurlijk ook naar jou regelen. De week daarop zal ik Bouws

Menno ter Braak, Verspreide brieven

vragen. Zou jij hem misschien willen vragen, mij het essay over Luke Havergal op
te sturen? Ik heb iets voor de Stem noodig, en durf geen tijd meer van m'n roman af
te nemen om wat nieuws te schrijven; dat ding over Jammes kostte me al de grootste
moeite. Ik schrijf B. ook, dus speciaal hoef je hem niet te schrijven; maar je weet het
dan nu zelf ook. Als jullie later nog eens een essay over poëzie noodig hebt, schrijf
ik natuurlijk met plezier een ander! Zaterdag word ik voor den G.W. geïnterviewd
door den heer met [geografisch]-culinairen naam; ik heb 't heele ‘interview’ al getikt,
want ik ben geen redenaar. Tot ziens dus.
Hart. gr. van je
S.V.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 6 april 1933
aant.
aant.

Haag 6-4-33
Beste ter Braak,
Uitstekend! Ik zou je wel vragen hier te komen [en] eten, maar met de kinderen
is het zoo vervelend. Ik hoop, dat je dan weer heelemaal opgeknapt bent. Bouws
stuurde mij het stuk over Proust terug, waar ik niets aan heb; bovendien is dit nu het
eenige dat jullie van me hebben, dat tegelijk actueel is en kort! Ik zal het hem dus
teruggeven. De roman is op drie kwart.
Tot ziens, hart. gr. S.V.
Je bedoelt toch Woensdag 12 April, hè?
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
[Den Haag, 5 mei 1933]
aant.
aant.

Beste t. B.
Donderdag is best. Forum vond ik zeer geslaagd, vooral ook jouw anti-Hitlerstuk,
met dien griezeligen Otto Wallburg als Duitsche Jood! Zelf vind ik nu ineens den
stijl v. E.D. een beetje overladen. In m'n andere essays is dat veel minder, als ik me
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goed herinner. Marsman is buitengewoon goed! Het inspireerde me dadelijk tot het
volgende ‘Puntdicht’:
Voor links en rechts, voor last en onlast beiden,
Heeft Marsman gunstig uit zijn mars doen glijden
'n Marxistisch marschlied, dat de last afwentelt
Op ied'ren Marxman die met verzen zwendelt.

Misschien als ‘varium’ bruikbaar? Maar 't is wellicht beter om 't zonder commentaar
te laten. B.P. ligt voor je klaar! Met beste groeten,
je SV.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 20 juni 1933
aant.

Haag 20-6-33
Beste ter Braak,
Doordat ik op hinderlijke wijze door mijn roman gepreoccupeerd was, heb ik een
tijd niets van me laten hooren. Dit is nu een beetje over, mede door het vooruitzicht,
dat de heele onderneming wel mislukken zal, hetgeen zeker de beste methode is om
me zoo gauw mogelijk er van te ‘bevrijden’, van de stijlcliché's uit den roman incluis,
die je anders niet zoo gemakkelijk kwijt raakt. Graag discretie over deze sombere
aspecten, je begrijpt misschien wel waarom! - Zie ik je weer eens hier? Bericht even,
zonder tegenbericht van mij is het dan in orde. - Met genoegen las ik Dumay's
smadelijk einde. Het gedeelte van de twee verwaaide vogels vond ik uitmuntend, ik
bedoel alles wat daarmee te maken heeft, dus het grootste deel van deze laatste
aflevering. Scherp geteekend, nergens caricaturaal, en nog met een zeker ‘meegevoel’
op den achtergrond, dat zich nergens opdringt en dat niemand er dus wel uit zal
halen! Van Greshoff hoorde ik, dat je op het oogenblik oven den roman als geheel
niet zoo erg te spreken bent, wat ik maar als de beroemde ‘zelfbevrijding’ voornoemd
zal opvatten! Technisch, in den ruimsten zin, is het toch een heel stuk vooruit, in
ieder geval; al is dan het gegeven zelf psychologisch misschien minder belangrijk
dan Hampton Court. Enfin, ik moet het geheel nog maar eens overlezen mettertijd
om me een definitief oordeel te vormen.
Hoe vind je mijn ‘brief’? Het is een ‘mystificatie’, die toch geen mystificatie is.
Ik hoop, dat jullie over de omstandigheid heen kunnen stappen dat Forum voor de
minnebrieven van zijn medewerkers misbruikt wordt!
Tot ziens, en houd je goed, hart. gr. van je
S Vestdijk
De eerste twee Dinsdagen ben ik bezet.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak, Verspreide brieven

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
[november 1933]
aant.
aant.

Beste ter Braak,
Ik antwoordde je nog niet, omdat ik me steeds niet goed voel. 't Is vervelend genoeg
hierover te moeten uitweiden, maar zonder eenige overdrijving, wat ik meegemaakt
heb en nog meemaak is een débacle die ik niet mogelijk zou hebben geacht, de
mislukte roman speelt daarbij maar een bijkomstige rol, er zijn allerlei andere dingen
die me op 't oogenblik totaal verlammen, daar onder vnl. de noodzakelijkheid nu
toch ook inderdaad een ‘baantje’ te zoeken; in de literaire geldwinning stel ik geen
vertrouwen meer, trouwens dat staat gelijk met talentverknoeien, tenminste voor
iemand als ik, die toch eigenlijk ‘dilettant’ is en moet blijven, al draagt mijn werk
daar dan misschien ook niet de sporen van. Wat er onder deze omstandigheden later
voor literair werk overblijft moet ik maar afwachten. In elk geval wil ik dat dan
zooveel mogelijk voor mijn genoegen doen en buiten alle min of meer officiële
verband. Ik weet nu wat het zeggen wil, als de oogen op je gericht zijn! Desondanks
zou ik er natuurlijk wel tegen kunnen mijn naam op de kaft van Forum te zien staan,
en de vriendendienst zou ik je graag bewijzen. 't Lastige is dat ik bij benadering niet
zeggen kan hoelang dit nog duurt, en wat me dan boven 't hoofd hangt. Als jullie
alleen met mijn naam tevreden zijn en 90% risico wilt dragen dat ik 't heele volgende
jaar weinig of niets er aan doe, dan mij wel. Maar mij lijkt dit toch wel wat gek. Van
Slauerhoff zul je niets dan last hebben. Marsman?
Dus: als 't alleen om een derde naam te doen is heb ik geen bezwaar, voor een
derde man wel, al kan ik natuurlijk niet voorspellen hoe 't verder met me loopt.
Hoogstwaarschijnlijk zou 't beter voor me zijn voorloopig in alle opzichten afzijdig
te blijven en ik hoop dat je mij de vriendendienst bewijzen wilt ook deze factor in
rekening te brengen!
De geheele situatie zou ik je mondeling veel beter duidelijk kunnen maken en ik
hoop dan ook, zoodra 't eenigszins gaat, je hier te zien. Zie vooral geen gemis aan
belangstelling of hartelijkheid in m'n (relatieve) weigering!
Ik smulde van je ‘Paapsche’ stuk! Gefeliciteerd met 't Vaderland!!
Met hart. gr.
je SVestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
[na 12 november 1933]
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aant.

Beste ter Braak,
Heb je zin volgende week Woensdag- of Donderdagavond wat te komen praten?
Ik ben wel wat opgeknapt, ga ook uit, maar wou mijn bezoek aan jou liever nog
uitstellen. Schrijf me even; zonder antwoord van mij is 't dan in orde.
Ik las met veel plezier je ‘maidenspeech’ in 't Vaderland. Je geeft een uitstekende
karakteristiek van mijn poëzie: iets te veel naar het ‘intellectualistische’ [verschoven]
naar mijn smaak,- maar de ‘zwarte magie’ maakt dit weer helemaal goed! Ook komen
de Vr. en B. er wel erg bekaaid af, al twijfel ik geen oogenblik aan je innige
overtuiging in dezen. Trouwens, Stormfakkels vond ik óók een rotbundel, een
allegaartje.
Tot ziens dus! Met hart. gr. van je
Vestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, [december 1933]
aant.
aant.

Haag Dec '33
Beste t. B.
In haast hierbij vier van de ‘verzen-bij-Bouws’: doorslagjes, gemakkelijk dus.
Witte ? neem ik toch maar terug. De verleiding is natuurlijk groot om weer eens met
een vers van den omvang v.d. ‘Parasiet’ voor den dag te komen, maar juist na dat
gedicht lijkt me de W.V. die inderdaad geheel op ‘Chlotarius’ geïnspireerd is, voor
Forum juist niet aangewezen. De ‘Soedannegerin’ is ook wel Sl.-achtig, maar in elk
geval korter, beter ook, en daarbij sterk persoonlijk ‘beleefd’, terwijl de W.V. toch
maar een vage arabeske blijft, zonder de concentratie en ‘plastiek’, die ik anders
altijd nastreef. Ik geef hier mijn advies voor 't eerste no, in de volgorde van ‘goed’
tot ‘minder goed’; waar geen plaats voor is valt dan weg.
1e De Soedannegerin
2e Danaë
3e De kleppers (schreef ik drie dagen geleden)
4e Maan
5e Rivierschipper
6e Liefdesnacht
7e Negerslavin
Verder laat ik 't aan jou over. Als Z. den bundel neemt, is er, voor eind April wellicht
nog gelegenheid voor die welke niet in 't beginno kunnen. Verder zal ik waarschijnlijk
wel wat verzen van Greshoff terug moeten vragen; die zijn over 't geheel beter dan
deze, keus genoeg dus.
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Wat Bouws betreft dit: ik weet natuurlijk niet, of 't practisch mogelijk is, 't zonder
in [onleesbaar] [resideerenden] secretaris te doen. Maar een ‘verzoening’ lijkt nu,
na deze breuk, toch ook alle nadelen te hebben van een gelijmde pot. Ik heb in B.,
hoe weinig antipathiek ik hem ook vond, toch altijd iets gevoeld van den dwarskijker
met dictatoriale neigingen, bovendien van iemand, die genoeg hardleersch en koppig
is om steeds weer in zijn oude fouten te vervallen, al toont hij nog zooveel berouw.
Typisch 't geval van den man, die literator had willen worden. ‘Alleen de drang
ontbreekt bij me’, vertelde hij me. Alleen maar... Natuurlijk laat ik ook dit aan je
over. Mocht hij echter opgedoekt worden, dan juich ik dat voor 100% toe!
Ik hoop je gauw in je nieuwe huis te zien. Essay zal ik je zelf geven; daar is niet
zoo'n haast bij. Mocht je, in verband met de geconfiskeerde copie, b.v. ‘Luke
Havergal’ beslist noodig hebben, schrijf dan. Maar ik werk 't liever nog wat op mijn
gemak om.
Addio,
SVestdijk
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
[vóór 6 december 1933]
aant.

Beste t.B.
Ik vind 't zoo best, alleen zou ik zetten: Ter inleiding, bij den nieuwen jaargang.
Ik weet niet of dit correcter is, maar 't ‘klinkt’ beter, in mijn leekenooren. Je aarzelde
zelf ook even. Nu ik toch als frik optreedt -waar jij eerstdaags uittreedt- wijs ik je
nog op de eerste zin over 't regionalisme van twee maal ‘doen’; is niet beter b.v. Dit
is geen poging etc... maar wij nemen etc... - Is Europeesche cultuur niet een
vergissing? Nederlandsche cultuur? Maar dan zit je met de Vlamingen. Kijk zelf
maar eens.
Mijn opstel over Ulysses schiet langzaam op.
Prettige St. Nicolaas!
Tot ziens
t.à.t.
SV.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 13 december 1933
aant.
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aant.

Haag 13-12-'33
Beste ter Braak,
Hartelijk dank voor het boek en het alleraardigste vers, waarvoor Max Donner
misschien de neus opgehaald zou hebben, maar dat Dumay toch waardig is. Ga zoo
door! Ik ben hard bezig aan Ulysses; over een week hoop ik 't je te kunnen sturen of
overhandigen. Natuurlijk hoop ik op een ‘gemakkelijke’ plaatsing van dit en volgende
producten, maar ik reken er dan ook op, dat je me je kritiek niet onthoudt. Mocht je
eenige bezwaren hebben, dan neem ik m'n werk onmiddellijk terug. Als dichter ben
ik misschien genoeg ‘vakman’ om op m'n eigen oordeel af te kunnen gaan, als prozaïst
daarentegen onderwerp ik me voorloopig liever aan het jouwe! Het essay dreigde al
weer erg lang te worden maar ik heb nu het hoofdstuk ‘Joyce als cineast’ opzij gelegd
voor een onafhankelijk opstel, later. Verder is er een hoofdstuk over ‘Unprintable
Words’, en het begint met: ‘Synthetische bereiding van Joyce’. Dit om je
nieuwsgierigheid gaande te maken.
Politicus z. P. las ik met plezier. Stijl en houding zijn inderdaad een logische
consequentie van het Démasqué: de schoonheid is gedemaskeerd, nu moet je 't wel
zelf ontgelden! Uitmuntend polemisch stuk van E! Daarvoor krijg je van mij de heele
Uren cadeau!
Zijlstra is er in geslaagd om m'n drie bundels te doen verdwijnen; ik moet nu
Vrouwendienst gedeeltelijk overtikken. Als je soms die ‘Witte vrouw’ minder geschikt
vindt voor 't beginno, stuur 't dan even p.o. op, dat scheelt me 5 pag. Er blijven genoeg
verzen over om een keuze uit te doen, en zelf ben ik niet speciaal gehecht aan de
W.V. Ik zou 't prettig vinden, als ook v. Vriesland mijn verzen even doorkeek om er
de beste uit te pikken.
Met hart. gr.
je Vestdijk
z.o.z.
Zoo juist kaart v. E., met bericht, dat ook jij ‘met het rund Bouws definitief
afrekende’!! Ha! Ook jij al stierenvechter? 't Mooiste vind ik, dat Bous = koe (niet
waar?), maar dat is meer een grapje voor Joyce.
SV.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
[januari 1935]
aant.

Beste Menno,
Als je 't no. opmaakt, denk je dan aan de goede volgorde van Else? De vorige keer
zijn 15 pag. overgebleven, maar deze waren niet bij de drukproeven, die ik (en jij
ook waarschijnlijk) vanavond ontving en die met pag 16 beginnen.
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Hart. gr.
Simon.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 25 maart 1935
aant.

Haag 25-3-'35
Beste Menno,
De griep heeft mij toch meer te pakken gekregen dan ik dacht. Gisteren de heele
dag thuis geweest en ook nu nog wat ‘benommen im kopf’. Ik ga dus maar niet mee
en draag mijn stem in het kapittel aan jou over. Mijn standpunt is: erotische
terminologie kan steeds gewijzigd worden - Varangot moet er in - Jonge Indiesman
als pornografie te zien is belachelijk. Geen censuur! In het uiterste geval, - mocht
het bestaan van Forum op het spel staan -, kunnen we misschien als vriendelijkheid,
dus geheel vrijblijvend, beloven voortaan zelf een iets scherpere maatstaf aan te
leggen, maar dit laat ik tenslotte aan jou en Vic over. Als 't eenigszins gaat, kom ik
Dinsdag bij je; kom anders even hier, of schrijf wat het resultaat is geweest.
Pantserkrant uitstekend! Mondeling meer.
Hart. gr. van
Simon
Dr. pr. v. Barioni kreeg ik (voor 't geval je Greshoff soms ziet).
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
[Elspeet, 13 juni 1935]
aant.
aant.

Simon
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
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Utrecht, [oktober 1935]
aant.
aant.

Beste Menno,
Je brief aan Z. is uitmuntend; ik ben 't er geheel mee eens. In 't laatste no moet
maar iets staan over ‘principieel verschil in opvattingen of levensbeschouwing, of
wijze van leiding aan het tijdschrift’, en dgl-flauwe kul meer. Groot-Ned. is nu
inderdaad de reddingsboei. Is er zooveel copy gezet? Je kunt gerust aan Z. wat meer
ruimte vragen. Als je van mij nog een novelle moet hebben, heb ik ook nog een
kleinere dan Homerus fecit, maar de heele Greshoff en gedichten moet er van mij
ook nog in, dus... Zet dan vooral Virginia in Nov. no! Ik krijg nog 80 centen van je,
van de allerlaatste Forum vergadering (begin Sept.). De samenloop Vondel-Beets
wordt nog aardiger, wanneer ik je vertel, dat hier een ambtenaar bij de spoorwegen
woont, die kennis met me wou maken, omdat hij zoo'n mooie recensie over me
gelezen had. Zelf schreef hij ook wel, n.l. in Nova. Ik zei hem, dat ik wel eens in
Forum schreef, maar dat was niet zoo'n goed tijdschrift, want het ging verdwijnen.
Dit alles onder de auspiciën van V. en B.
Nu, tot ziens,
hart. gr. van je
Simon
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 10 oktober 1935
aant.
aant.

Utrecht 10-10-'35
Beste Menno,
Ik wou nog even een paar dingen over Forum met je behandelen. Vanmorgen
sprak ik Rien Marsman, die meende te weten, dat Querido er wel iets voor zou voelen
een dergelijk tijdschrift op te richten. Ze zou mij wel duidelijker gegevens verstrekken,
als ik er op in ging; Marsman zelf schijnt er geen tijd voor of lust in te hebben. Wat
denk je van deze mogelijkheid en wat moet onze gedragslijn zijn? Mij kwam ter
oore, dat achter de geheele Vlamingen-hetze van Duinkerken kan zitten, als defensor
fidei en als Gids-redacteur, die Forum weg wou hebben. Dit is natuurlijk niet meer
dan een onbewijsbaar gezichtspunt, maar zooveel is zeker, dat het bij mij persoonlijk
de woede tegen de Paapschen aanmerkelijk versterkt heeft en vooral de wensch om
op eenige manier iets Forum-‘ahnliches’ voort te zetten. Groot-Nederland, dat we
daarom niet moeten verwaarloozen, blijft tweeslachtig, zelfs bij inperking van C.'s
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macht. Het V.B. plan - waarover Engelman met mij sprak- dito, vooral wanneer
Engelman zelf daarin een rol moet spelen, zooals indertijd! Wat nu Q. betreft, zou
ik daarmee niet willen beginnen voor we Zijlstra een laatste kans hebben gegeven,
maar hoe moeten we dat aanleggen? Denk hier eens over na. Daar alles nog zeer
onzeker is, is strikte geheimhouding natuurlijk geboden, óók tegenover Z.. Als jij 't
beter vindt, direct de onderhandelingen met Q. te openen, vind ik dat ook best. Wil
jij dat dan doen, of ik? Heel lang moeten we er niet mee wachten, want er kunnen
allerlei kapers op de kust komen; Nijhoff zei ook al, heel in 't algemeen, dat hij er
voor zou voelen een nieuw tijdschrift op te richten, hoewel ik niet geloof, dat hij dat
nu al wil. Maar zoo kunnen er nog meer zijn. Een redactie zou kunnen bestaan uit
jou, Marsman, mij, en twee niet-literatoren, b.v. Geers. Jouw werk zou natuurlijk
desgewenscht tot een minimum beperkt kunnen worden, het gaat voornamelijk om
het ‘Forum karakter’, dat ik bestendigd zou willen zien, en dat van ons drieën het
meest samenvalt met jouw naam. Zooals ik al zei, moeten we daarnaast natuurlijk
iedere bres in Groot-Nederland bezetten; desnoods word ik redacteur van beide
tijdschriften, wat niet gek is; het gaat er hoofdzakelijk om reserves te hebben. Maar
natuurlijk moet Greshoff hier voorloopig buiten blijven, te meer omdat dit alles nog
zoo in de lucht hangt.
Laat eens spoedig hooren hierover.
Hart. gr. van je
Simon
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Utrecht, 17 oktober 1935
aant.
aant.

Utrecht 17-10-'35
Beste Menno,
In haast even over de tijdschriftkwestie. We hebben nu de volgende mogelijkheden.
1e Forum + Gulden W. bij N. en v.D. 2e Groot-Ned. (Gr. schreef mij, dat hij mij
eerstdaags een voorstel zal doen.) 3e De V.B. worden gereorganiseerd: van Wessem
vroeg mij in de redactie te komen! 4e Het Plan-Q. Marsman was vandaag hier en
vertelde, dat Q. veel voor een tijdschrift voelt, maar alleen wanneer hij Forum kan
overnemen: naam en abonné's; ook een fusie met de V.B. zou hem lijken. Die
mogelijkheid bestaat intusschen ook voor Zijlstra: Forum + G.W. + V.B. (b.v. onder
den titel Het Vrije Gulden Forum, of zoo iets). Wat denk je van dit alles? Ik voel
natuurlijk meer voor Z. dan voor Q, maar zou wel graag vóór 1 Nov. zekerheid
hebben over een en ander. Zou jij Vic niet eens kunnen polsen over annexatie v. V.B.
bij Forum (+G.W.)? Maar misschien hebben je plannen met Kramers vastere vorm
aangenomen, en dan vervalt Q. automatisch. Er blijft dan alleen voor mij de
moeilijkheid wat ik kiezen moet! Groot-Ned, geloof ik al vast niet te mogen afslaan,
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na de moeite die Gr. zich gaf, én om de ‘politiek’ (tegenwicht tegen C.). Tegenover
van Wessem heb ik bedenktijd gevraagd: wanneer de keuze gaat tusschen V.B. en
Forum + G.W., kies ik natuurlijk het laatste, en het is, dunkt mij, geen bezwaar, dat
ik redacteur voor 2 tijdschriften ben, al ben ik niet zoo erg gesteld op deze
accumulatie, maar in dit geval kan het noodig zijn, te meer als jij zelf niet actief in
een redactie wilt optreden. Laat je gedachten eens gaan over dit alles.
Volgende week Dinsdagmiddag hoop ik dan bij je te komen en vóór de 28e, als
ik terugga, een decisie te kunnen nemen, ook met 't oog op Marsman en Q. (en van
W.). Het is wel zeer ingewikkeld allemaal! Voor ik 't vergeet: zet je Hemelsche en
Aardsche poëzie in 't Nov. en Dec. nummer? Denk er ook om, dat we de pagina's
van Virginia nog te goed hebben!
Hart. gr. voor jullie beiden,
van je
Simon.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Doorn, 8 mei 1939
Beste Menno,
Uitstekend stuk, je Hansiade! De Hanseaten is een vondst, maar daar begrijpt het
tuig natuurlijk niets van. De bestrijding is waardig en voornaam, maar daarbij toch
zeer scherp (b.v. de parallel Ortega's [massamensch-Hanseaten]). Ik aanschouw dit
alles in serene rust. Het Kaapsche bosch, een minuut van mijn huis gelegen, maakt
zelfs den oorlog onwaarschijnlijk. Later meer.
Hart. je Simon
P.S. Van Greshoff hoorde ik gisteren de naweeën van deze historie. 't Is werkelijk
mooi. Ik denk er hard over om, practisch, mijn relaties met de N.R.C. ook maar te
verbreken, zij het ook zonder ‘demonstraties’, die toch verloren moeite zijn. Laat bij
gelegenheid eens hooren van je verdere plannen.
In [onleesbaar] S.
Origineel: Onbekend. Briefhoofd Redactie der Nieuwe Rotterdamsche Courant

Menno ter Braak
aan
Simon Vestdijk (Doorn)
Parijs, [19 mei 1939]
aant.
aant.

Menno
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Ant
Jany R.-H.
Jan
Kees
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak
Doorn, 30 november 1939
aant.

Doorn 30-11-'39
Beste Menno,
Dat portretje heb ik hier niet, en ik vrees dat mijn vader het niet zoo gemakkelijk
vinden kan in mijn rommel. Maar vind je het niet aardiger, om het schilderij van Sint
Sebastiaan te reproduceeren? Je vindt het hierbij ingesloten; graag terug! Dat
soldatenportretje is n.l. wel uit den tijd van H. Sebastiaan, maar wordt er niet in
genoemd, wel even, retrospectief in Murk Tuinstra, en in Meneer Visser speelt het
om zoo te zeggen een hoofdrol! Dus is hier de [onleesbaar] [kiekje] misschien meer
aangewezen; reproducties van mijn eigen naakttekeningen zouden te veel technische
bezwaren opleveren, en je wellicht ook in conflict brengen met sommige lezers!
De vertaling van St. is inderdaad niet best; maar hij schijnt een zoo letterlijk
mogelijke vertaling nagestreefd te hebben. Wat zich natuurlijk wreken moet.
In afwachting dus van je bespreking,
Hart. gr.
je
Simon
De schilder van H. Sebast. is meen ik A. Cano (zooals ook in den roman staat). Gek
dat dit niet op de ansicht staat. Er is ook een Spaansche schilder Cano, dus misschien
kun je 't nog even in een encyclopedie nakijken, hoewel ik niet geloof, dat ik me
vergis (hoogstens dan nog in de voorletter A.)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Lou de Visser
Lou de Visser
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Utrecht, 6 juli 1935
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aant.
aant.

Lou de Visser
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - De redactie
van Het Volk
Menno ter Braak (Amsterdam)
aan
de redactie van Het Volk (Amsterdam)
[voor 8 juni 1925]
Zeer geachte Redactie
Het zij mij vergund als abonné van Uw geacht blad, protest aan te teekenen tegen
de ‘letterkundige’ kroniek ‘Van groote mannen en ignobele geesten’, die Uw literaire
criticus, de heer A.M. de Jong j.l. Zaterdag heeft gepubliceerd. Uit mijn abonné-schap
kunt U opmaken, dat het niet de eerste maal is, dat ik de enthousiaste polemieken
van den heer de Jong onder ogen krijg; zijn bewonderenswaardige virtuositeit in het
vijf kolommen lang herhalen van min of meer beleedigende invectieven is mij dus
bekend. Staat U mij toe, hierop ditmaal even nader in te gaan.
Vooropgesteld zij, dat ik noch het standpunt van Geerten Gossaert, noch dat van
Bloem billijk, omdat ik democratisch denk; met den heer de Jong aanvaard ik de
democratie als levensbeginsel. Ik wil echter opkomen tegen de democratiseering der
litteratuur, die de heer de Jong wekelijks met zooveel onstuimigen ijver propageert.
Juist in deze kroniek scheert Uw criticus weer volgens zijn gewone methode mensch
en dichter over één kam. Nu verwacht men van den heer de Jong langzamerhand
geen karakteristieken van dichterlijke eigenschappen meer, omdat hij zich steeds
met de menschelijke tevreden stelt; hij acht blijkbaar het gebied van den scheppenden
geest geen eigen wetten waard. Maar wanneer hij, zooals bij den dichter-fascist
Bloem, den dichter en passant bezoedelt door zijn fascistische levenshouding, dan
dient zulks niet zonder protest te worden voorbijgegaan.
Het is mogelijk, dat de kronieken van den heer de Jong in de eerste plaats bedoeld
zijn als voorlichting van een arbeiderspubliek; daaruit mag men dan misschien
verklaren, dat hij steeds de nadruk legt op de gezindheid, niet op het kunstwerk zelf.
Dit is natuurlijk te aanvaarden, al mocht de heer de Jong zijn kronieken dan wel iets
minder algemeen karakteriseeren dan als ‘letterkundige’. Het doet dan echter wel
wat zonderling aan, wanneer men den heer de Jong te velde ziet trekken tegen een
‘Arnhemsche kliek’. De ten eenenmale onbehoorlijke scheldwoorden in dit verband
rondgestrooid, laat ik liever daar (zij keeren trouwens iedere week terug). Maar dat
de heer de Jong, de protector van het groepje der gezusters Vos en de vele
Adama-epigonen, die de litteratuur onveilig maken, durft spreken van ‘kliekblaadjes’,
van ‘krielhaantjes van decadente dichters’ (adieu Roland Holst, Nijhoff!), van het
‘stoffig wereldje’ van Bloem, is eenigszins eigenaardig. Wie Marie Vos ‘inleidt’
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zooals de heer de Jong dat deed, heeft niet het recht zich aldus aan een hem totaal
vreemde mentaliteit te vergrijpen. Dergelijk insinueeren is een ‘ignobele’ daad.
Bloem, aldus de heer de Jong, schreef maar ‘een mager bundeltje verzen’.
Inderdaad, deze zelfbeperking hoeft men bij de vervaarlijke romans van den heer de
Jong niet te zoeken. Is het echter niet zeldzaam ‘ignobel’ op een dergelijke unfaire
wijze een quantiteitskwestie tegen een auteur uit te spelen? Beoordeelt men de la
Rochefoucauld naar den omvang van zijn ‘Maximes’? De taak van den heer de Jong
zou hier geweest zijn een waarachtig critische analyse te geven van Bloem's werk,
qualitatief, en deze naast zijn fascistisch levensideaal te stellen. In plaats daarvan
gebruikt hij het kleine argument van een geringe productie! De naieveteit van Bloem's
politieke beschouwingen wordt verre overtroffen door de naieveteit, waarmee de
heer de Jong hier (en wekelijks) politiek en kunst door elkaar haalt, zij het in toornende
vervloekingen of overstelpende dithyramben.
Waarschijnlijk heb ik al teveel van Uw plaatsruimte gevergd. Mijn doel was slechts,
ter gelegenheid van deze voor den heer de Jong teekenende kroniek, te protesteeren
tegen zijn methode van critiek in het algemeen. Daardoor wordt bij velen de valsche
indruk gewekt, dat democratie en zuiver artistiek oordeel principieel onvereenigbaar
zijn. Ik geloof, dat dit de democratie noch de critiek ten goede komt.
Nu wacht ik verder gelaten af, hoe de heer de Jong mij bij de ‘kliek’ zal indeelen,
indien hij mij zulks althans waardig acht. Maar met meer spanning nog zie ik zijn
bespreking van Greshoff's literatuurgeschiedenis tegemoet!
U dankend voor de verleende plaatsruimte.
M. ter Braak
litt. cand.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 H1)

Menno ter Braak
aan
de redactie van Het Volk
2 juni 1927
Het zij mij vergund naar aanleiding van het feuilleton over de Film-Liga Amsterdam
in uw blad van 30 Mei een enkele korrektie aan te brengen, vooral, waar wij de
leidende gedachte van dit feuilleton ten zeerste hebben gewaardeerd.
In de eerste plaats leggen wij den nadruk op het volkomen on-politieke karakter
van ons manifest. Wanneer wij dus daarin van ‘de kudde’ en ‘het groote publiek’ op
minder eerbiedige wijze spreken, dan wordt daarmee (behoeft het nog betoog?)
geenszins een bepaalde ‘klasse’ of kollektiviteit bedoeld. De kudde, die wij op het
oog hebben en wier bestaan niet te loochenen is, bevolkt Amsterdam van het
Museumplein tot de Kinkerstraat; zij is het, die door haar primitieve
ontspanningsdriften de Kitsch-film in de hand werkt of door een oppervlakkig
traditioneel aesthetiekje de film als humbug beschouwt. Tegen deze kudde is thans
alleen op te treden, het spijt óns niet het minst, door voorstellingen in besloten kring,
in eigen beheer. Het is dus onjuist, dat uw redaktie daarin een maatschappelijke
uitzonderingspositie zoekt. Het lidmaatschap der Liga, acht gulden voor twaalf
matinee's, is voor een zeer uitgebreid publiek bereikbaar.
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In de tweede plaats: uw redakteur spreekt van ‘burgerlijke aestheten’. Ik wijs er
op, dat het eenige aesthetische standpunt der Liga, waaraan zij streng zal vasthouden,
de goede film is. ‘Burgerlijk’ of ‘proletarisch’ speelt daarbij geen enkele rol; de
samenstelling van het voorloopig bestuur kan u trouwens daarvan een bewijs geven,
waar verschillende ‘film-aesthetische’ richtingen elkaar hier ontmoeten. ‘De goede
film’, onverschillig uit welke sfeer; aan dit ruime kriterium heeft een vereeniging,
die zich ten doel stelt die goede films voor het Amsterdamsch publiek zichtbaar te
maken, in dit stadium meer dan voldoende. Samenwerking met andere organisaties
zullen wij in elk opzicht met vreugde begroeten, mits het artistieke doel der Liga
daarbij onaangetast blijft. Zij meent zich voldoende verantwoord te weten door haar
praktische noodzakelijkheid, die haar uit de uitgebreide belangstelling, uit alle kringen,
duidelijk gebleken is.
Wij staan dus in beginsel iedere samenwerking voor. Maar men houde ons dan
ook ten goede, dat wij in iedere afzonderlijke, al dan niet ‘politieke’ onderneming
naast de Liga, thans nog een gevaar zien. Het stichtelijk tafereel der twistende,
middelmatigheid bevorderende aethervakvereenigingen moge hier een onheilspellend
en waarschuwend voorbeeld zijn! De basis der Filmliga, die overigens nog vele
détailwijzigingen toelaat, schijnt ons algemeen genoeg, om een sterke en eensgezinde
aktie tegen de heerschende toestanden mogelijk te maken. Men beware ons hier nu
eens voor de beroemde Hollandsche ‘splijtzwam’!
Nadere schriftelijke inlichtingen worden steeds gaarne door mij verstrekt.
[naschrift van de redactie van Het volk, ondertekend door J.[ohan] W.[inkler]
Wat den heer Ter Braak en ons scheidt (vriendschappelijk scheidt!) is blijkbaar
toch dit: bij hem minder, bij ons meer vertrouwen in de ontvankelijkheid des volks
voor goede filmkunst. Juist omdat het ons zoo verheugt, dat de heer Ter Braak géén
maatschappelijke uitzonderingspositie wenscht in te nemen, moeten wij zijn
moedeloosheid-bij-voorbaat betreuren, die hem voorloopig alleen nog maar
voorstellingen in besloten kring mogelijk doet achten. Juist in deze dagen van
filmreaktie (de heer De Vlugt is weer ingehuurd!) mag aan de Filmliga het lot der
Haagsche ‘Wij-nu’-groep niet beschoren worden. Vandáár onze raad[:] laat de
Filmliga zich wenden tot de bestaande organisaties van in kunst belangstellend
publiek (Kunstkring, Instituut e tutti quanti). Dat de Liga dien raad thans reeds
beantwoordt met een ‘wij zullen samenwerking in elk opzicht met vreugde begroeten’,
stemt ons dankbaar.
Gepubliceerd als ‘De Film-Liga’ (‘Kunst en letteren’), Het volk, donderdag 2 juni
1927 [avondblad, stadseditie Amsterdam]

Briefwisseling Menno ter Braak - J.M. de
Vreese-van de Poll
J.M. de Vreese-van de Poll
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 4 oktober 1927
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aant.

Rotterdam, 4 October 1927
Spoorsingel 37.
Menno,
Het is ongeveer 5 jaar geleden, dat we elkaar het laatst gesproken hebben. Uit de
verte heb ik je studie enz. wel eenigszins gevolgd, en nu je hier in Rotterdam komt
spreken kom ik met alle genoegen luisteren.
Hoewel we geen lid zijn van de Rott.Kring, is de heer van der Pol, die ik ken, zoo
vriendelijk mij te introduceeren. Niet alleen dat ik jou graag hooren zal over onze
litteratuur, het vak waarvan ik zoo vaak tot jou heb gesproken, ben ik ook zeer
belangstellend wat meer te hooren over je studie en verdere plannen. Daarom kom
ik je vragen of je lust en tijd hebt die dag (20 Oct) bij ons te komen eten, dan kunnen
we eens genoegelijk praten. Mocht je dit, met het oog op je lezing, te vermoeiend
vinden, dan kunnen we ook de zaak omdraaien en praten nà je lezing. Het zal toch
wel niet zoo laat worden. In dat geval wil je zeker wel bij ons overnachten. Of heb
je wellicht in Rotterdam andere afspraken?
In de hoop op een gunstig antwoord en tot weerziens.
Met vriendelijke groeten, ook namens mijn man,
J.M. de Vreese-v.d Poll
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - A. de Vries
A. de Vries
aan
Menno ter Braak
Scheveningen, 4 juli 1937
aant.
aant.
aant.
aant.

Schev. 4 Juli 1937.
Zeer Geachte Heer,
Door ongewoon drukke werkzaamheden was ik verhinderd uw brief onmiddellijk
te beantwoorden en het ingesloten schrijven terug te sturen, ik hoop evenwel dat u
mij dit laten wachten niet euvel zult duiden.
Bij de brief van Hendrik de Vries heb ik me na vluchtig doorlezen bepaald tot het
gedeelte, waarin de schrijver het gedicht behandelt. Immers deze brief was wel zeer
persoonlijk tot U gericht, en het was een grote blijk van vertrouwen mij het schrijven
in z'n geheel toe te sturen.
Na herhaaldelijk doorlezen van bovengenoemd gedeelte, ben ik wel tot de conclusie
gekomen, dat niet alleen uw ‘onmenschelijkheid’-hypothese in het werk v/d dichter
werd bevestigd, maar tevens de ‘onmenschelijkheid’ in zijn wezen werd
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gedemonstreerd. Waaruit ik dit concludeer, kan ik moeilijk definieeren, wellicht is
het een zuivere gevoelskwestie; ik vond het een vreemde brief, en hiermede is het
vaag maar misschien toch genoegzaam aangeduid.
Aan het slot van dit antwoord moet mij een dankwoord van het hart, aangaande
de buitengewoon aangename wijze, waar mede U dit m.i. vruchtbare debat hebt
behandeld. Misschien wilt u ook namens mij bij gelegenheid de dichter bedanken
voor zijn arbiterschap (zijn adres is mij onbekend). U zou me hiermede zeer
verplichten.
Met veel hoogachting
A. de Vries
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Hendrik de
Vries
Hendrik de Vries
aan
Menno ter Braak
Groningen, 5 april 1935
aant.

Groningen 5 April 1935
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Ik had lang het plan, de degens eens met u te kruisen; mocht het bijgaande u
aanleiding zijn tot antwoorden, dan ontving ik graag het nr. waarin dit antwoord
verschijnt. Ik ben nl. niet geaboneerd op Forum, daar ik hierzonder al nijpend
ruimtetekort in mijn kasten heb.
Hoogachtend
Hendrik de Vries
Karreweg 114
Groningen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Hendrik de Vries
aan
Menno ter Braak
Groningen, 29 april 1935
aant.

Groningen 29 April '35
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Zeer Geachte Heer Ter Braak
Met beste dank voor uw schrijven bericht ik u dat men de attentie heeft gehad mij
uw critiek toe te zenden; terwijl ik tegen een zoo sterke waardeering uitteraard
moeilijk veel bezwaren kan hebben, zijn er toch enkele bedenkingen. Mijn phantasie
is in het algemeen wèl week en verdroomd, maar uit die droomsfeer komen markante,
hyper-reëele trekken naar voren die de sfeer zelf terugdringen zoodat men ze licht
miskent. - Verder, als detail: ‘Ga naar God weet wat heilige toe’ is geen vers van
godsdienst, maar werkelijk van spot. Dat heb ik ook uitgedrukt door het gezelschap
waarin ik dit vers plaatste.
Van Du Perron hoorde ik dat u destijds ook ‘Stormfakkels’ recenseerde. Ik denk
niet dat u mij hieraan nog kunt helpen, ik zou anders wel nieuwsgierig zijn naar uw
reactie op iets waar u zoover van af staat (met de Copla's zijn er ten slotte
aanknoopingspunten genoeg). Ingeval u mij hiervan nog een afdruk kunt leenen
waarborg ik terugzending.
Een enkel vers voor Forum gaat hier nog bij, er zouden ook nog een paar
vertalingen zijn, maar die publiceer ik liever later.
Hoogachtend en mvgr
Uw
H. de Vries
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Hendrik de Vries
aan
Menno ter Braak
Groningen, 29 juni 1937
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Groningen 29 Juni 37
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Ik zal U over het gedicht schrijven wat ik er zelf van weet; daartoe zal ik wat
intiemer kwesties moeten aanroeren dan voor publicatie geschikt zouden zijn; wel
moogt U deze brief aan mijn achternaam-genoot te lezen geven, maar hij mag niet
in vreemde handen raken.
Het gedicht is geïnspireerd op een droom van een type dat ik sedert vond in
Flammarion’s werk L’Inconnu: daar heeft Fl. een gesprek met een vriend die (in de
realiteit) kort geleden gestorven was. In de droom is Fl. dit zich bewust; hij spreekt
er ook over, hij merkt dat die vriend iets nameloos afschuwelijks over zich heeft, en
het wordt een vijandige verhouding. Mijn gedicht nu is de vertolking van (niet de
weergeving) een dgl. droom. Als ik in plaats van dichter componist was, had ik ook
de droom moeten ‘vertolken’ in plaats van nabootsen (vertellen enz). Nabootsing
zou voor het wakend bewustzijn de droom geprofaneerd hebben, dus geleid hebben
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tot een sfeer die de droom niet had. Een dergelijke vertolking gaat door het werkzaam
houden of werkzaam maken van het droomorgaan in wakende toestand (Het best
gaat dat, door na het ontwaken onbeweeglijk te blijven liggen; in die toestand
componeerde ik bv. het gedicht ‘Verdronken’, hoewel het eerste couplet reeds vele
jaren in iets andere vorm bestond, ook de nocturne ‘Na mijn reis was ‘t huis verlaten’).
Terzake. De droom was deze geweest. Mijn oudste broer was vermist. Mijn vader
zei (en hier blijkt de onverteerbaarheid voor het waakbewustzijn) zich hier heelemaal
niet in te willen verdiepen. ‘Dan kwamen we tot zulke afschuwelijke
veronderstellingen.’ (Zoowel in de richting van wreedheid als van het sexueele was
en is hij altijd zeer bang dat onze gedachten zouden gaan; daardoor alleen zou dit al
een zeer hecht complex kunnen worden!) In tegenstelling tot mijzelf (ik heb veel,
veel te veel vrienden, en ben erg luidruchtig bij vlagen) heeft deze broer een vijandige
afgetrokkenheid, die op zich zelf iets van het mysterie van de dood heeft. – tenslotte
ontmoette ik hem toch, maar zeker als een dode; hij fluisterde mij op een heftige
wijze toe: ‘Maar wist je dan niet dat ik aan mijn einde moest komen op een manier
waar jij geen besef van hebt? ‘ – De interpretatie van deze droom ontstond vrij
langzaam; ik meen: verdeeld over verscheidene dagen. Ik herinner me alleen dat de
definitieve toetsen werden aangebracht in een (lang niet paroxotische) erotische
bedwelming. De slotregels moeten duiden op de plaats waar hij verongelukte
(vermoord?): in deze woorden zit iets vd gedroomde woorden van mijn vader) – Een
ongenoemd recensent in de Haagsche Post zag hierin de aanduiding van een kerkhof;
uit mijn eigen toenmalige reactie hierop weet ik positief dat ik dit niet bedoelde. De
iepen wijzen ook niet in die richting. Niet licht komt eenzelfde woord van eenige
beteekenis 2x in 1 gedicht voor. Dit heeft hier zeker een reden. Hij ging de weg met
iepen langs. Waarheen? Gras, met iepen omkringd. Dat sluit daar zeker bij aan.
Overigens is het een zuiver ontwijkend antwoord. Het geheel dient wis en zeker om
de ‘onmenschelijkheid’ aan te duiden, die in deze droom zoo accuut werd dat ze het
heele wezen van de persoon overwoekerde (zooals ook mijn moeder in vlagen van
bezetenheid zuiver aandoet als een spook). Ik zou zeggen: het is de demonische zijde
van mijn broer, en de materieele zijde van het doodmysterie, die zich hier vereenigen.
Wat dus de innerlijke strekking betreft, bent U volkomen in het gelijk. Ook dat de
geïsoleerdheid van dit demonische wezen is uitgedrukt in het gras, omringd met
iepen (een boom die ik niet eens met zekerheid ken, maar waarvan de geniepige
naam genoeg is). Maar dat hij dit gras ook geworden is blijkt uit niets. Hoe weinig
verschil dit psychologisch misschien mag maken. Het zou eerst onverteerbaar worden,
wanneer het gedicht dit zelf nadrukkelijk constateerde. Suggereert het gedicht dit
een U persoonlijk, dan is dit een associatie die althans in de lijn ligt, meer niet. Iets
dgks is het met een ander door U geciteerd gedicht: dat het geluk ontbloeit op een
bouwval beteekent niet dat de mensch die bouwval is. Hier zou ik het eerder een
positieve fout noemen.
Nu ik U toch schrijf, licht ik U meteen in over de kwestie aan het slot van uw
artikel. De verhouding tusschen deze bundel en de vroegeren, inderdaad een
gecomplieerde kwestie, heb ik uitvoerig aan ‘De Spieghel’ geschreven: eerst voor
een Toelichting in de bundel zelf, maar bij nader overleg voor de Prospectus bestemd.
Vermoedelijk was het mijn uitvoerigheid die de uitgeefster er toe bracht, dit alles
weg te laten. Ik gaf de vrijheid van mijn schrijven het gebruik te maken dat de uitgster
wenschelijk voorkwam. Er was tusschen ons een buitengewoon aangename
verhouding: ik werd in alles gekend! Daarom juist liet ik dit verder geheel aan hun
over. Ik was wel verwonderd, van mijn heele toelichting alleen de eerste zin (betr.
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de naam Nergal) te zien opgenomen, maar kon er niet goed toe komen mijn
ongenoegen over deze tekortkoming kenbaar te maken. Nog minder zou ik deze
explicatie in de courant willen plaatsen; dan kreeg ik de rol van aanklager tegen
personen voor wie ik overigens niets dan dankbaarheid voel.
Ik las Uw Waakzaamheidsbrochure, ben het met de strekking grootendeels eens;
het is mij intusschen duidelijker dan ooit dat het natsoc. etc. allerlei elementen bevat
die ook sterk, soms haast nog sterker, leven in de bestrijders. Mij persoonlijk treft
de overgave aan het irrationeele. En wat U aangaat: op veel gecompliceerder wijze
dan de ‘bulderende phrasen’ geloof ik dat U de dupe is van woordstyleering in dienst
van het gevoel. Het is alsof een ding voor U onbeduidend wordt zoodra U er een
kleineerende uitdrukking voor kunt bedenken. In de vorm van een boutade (rijm
critiek) denk ik deze grieven op te sturen naar De Gulden Winckel, maar in de grond
meen ik het. U zult er trouwens de persoon niet naar zijn, om zich hierover te
verwonderen, laat staan te ergeren. Zooals het bij Mussert niet om de gulden maar
om de ‘critiek’ gaat, zoo gaat het ‘Ik houd niet van Schweitzer’ niet om Schweitzer,
maar om ‘Ik houd niet van’. Dit art. komt mij in de zin 1e doordat ik, enkele uren
vóór ik het onder oogen kreeg, dacht: ‘hoe zou iemand als Ter Braak denken over
iemand als Schweitzer’, maar ook omdat ik, toen ik aan een vriend vroeg wat hij er
van dacht, tot antwoord kreeg: ‘O, hij heeft weer een slachtoffer gevonden. Dat is
alles.’ In dit opzicht althans krijgt men van U de indruk die U van Mussert krijgt.
Dit voorjaar trachtte ik, voor een lezing in Den Haag, U te treffen aan het red.
bureau, maar zonder succes; in ’t najaar kom ik zeker nog wel eens daar; dan beter!
Vrgr
Uw
[onleesbaar]
P.S. Misschien kan ik mijn verhouding tot U, maar eigenlijk ook tot Vestdijk en alle
typische Forummers het best hiermee illustreeren: de vrees om zichzelf en anderen
serieus te nemen, beschouw ik niet als een wereldwijsheid, maar als een zielsziekte.
Origineel: particuliere collectie

Briefwisseling Menno ter Braak - Ida de Vries
Ida de Vries
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 19 december 1927
aant.
aant.
aant.

Amsterdam. 19 Dec. 1927.
Zeer geachte Mijnheer ter Braak,
Mijn vriendelijke dank voor de spoedige terugzending van mijn cahier. Ik zal Uw
raad opvolgen; in de eerste tijd weinig schrijven en de door U genoemde werken
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lezen. Mag ik U echter vragen, waarom U mij René de Clercq afraadt, omdat ik dan
weet, welke andere schrijvers niet aan het doel beantwoorden. Verder schreef U, dat
ik ‘Eva’ lezen moet, maar Moeder meent, dat dat geen geschikte lectuur is voor
iemand van zeventien.
Naar aanleiding van het slot van Uw brief, wilde ik U zeggen, dat ik geloof, dat
U mijn werk over het algemeen wél goed begrepen hebt (in elk geval beter, dan ik
het zelf gedaan had), maar ik vind het niet eerlijk, om me zulke diepzinnige
wereldbeschouwingen als ‘de teleurstellende “oude” wereld van mijn tradities’ te
laten aanleunen, aangezien ik er die eigenlijk nog niet op na houdt.
Verder weet ik niet, wat ‘vormkracht’, en ‘vorm’ zelf is, nl.; of het daar om rhythme
en klank, of om iets anders gaat.
Nu moet ik U nog even een vraag van Vader overbrengen. Zoudt U zoo vriendelijk
willen zijn, Uw declaratie te zenden, anders durf ik U werkelijk niet met al mijn
vragen lastig te vallen, en zoo lang beslag op Uw tijd te leggen.
Met mijn besten dank,
Hoogachtend,
Ida de Vries
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Theun de
Vries
Theun de Vries
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 27 september 1930
aant.
aant.

Den Haag 27/9/30
Zeer Geachte Heer Ter Braak,
Tot mijn groote spijt kan ik niet aan het verzoek van de prozared. van ‘Balans’
voldoen - 1o omdat ik mij plechtig heb voorgenomen, niets meer van ‘Rembrandt’
te publiceeren (behalve wat nog bij enkele tijdschriften is) 2o omdat ik daarbuiten
zoo goed als geen in aanmerking komend stuk proza bezit momenteel.
Ik hoop niet dat men mij mijn weigering kwalijk zal nemen. Persoonlijk zou ik U
zelf graag eens ontmoeten. Ik woon sinds in 1 Sept. in Den Haag en ben dus vlak
bij. Misschien mag ik eens van U vernemen, of U iets voor een kennismaking zou
voelen. Gaarne zie ik berichten daaromtrent tegemoet, en verblijf ik,
Hoogachtend:
Th. De Vries
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Theun de Vries
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 21 oktober 1930
aant.
aant.

Den Haag, 21 Oct. 1930
Zeer geachte Heer ter Braak,
Dank voor uw schrijven. Natuurlijk zal ik U gaarne spoedig eens op komen zoeken,
maar, daar deze maand ras ten einde spoedt (hetgeen in gelijken tred met de financien
geschiedt) zal het niet worden vóór het begin van November. Wat dunkt U van den
eersten Vrijdag in November? Ik ben dan den heelen dag na 12 uur des middags
onbezet, en kan 's avonds gemakkelijk komen.-Zal ik zonder tegenbericht daar op
mogen rekenen?
Met beleefde groeten:
Uw
Theun de Vries
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Theun de Vries
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 10 juli 1934
aant.
aant.

Sneek
10 juli 1934
Waarde Ter Braak,
Van Van Tricht kreeg ik je critiek op Eroica.–Met alle respect voor de wijze van
wraakneming (die die van Donker in de N.R.Crt. zeker ter zijde streeft, zoo niet
overtreft) meen ik je toch naar aanleiding van deze critiek een paar opmerkingen te
moeten maken, die je misschien voor een volgend geval iets leeren.
In de eerste plaats suggereer je maar steeds, als zou ik naar Dostojewsky gekeken
hebben. Ik vind het heel aardig van je, maar helaas! is dit niet het geval. Ik heb de
Gebroeders Karamazov en Schuld en Boete gelezen, maar blijkbaar dusdanig, dat
ik er niets van heb opgestoken, volgens diverse kennissen (Dirk Coster en zoo); ik
moet mezelf ergo beschouwen als niet-toegankelijk voor de charmes van dezen
gevaarlijken beïnvloeder.
Er is echter een andere Rus, en wel Tolstoy, die een groot historisch werk heeft
geschreven, dat Oorlog en Vrede heet. Misschien heb je daar wel eens van gehoord;
ik twijfel er echter aan, anders had je er onmiddellijk op moeten komen, dat dit boek

Menno ter Braak, Verspreide brieven

mij ‘beheerschte’ bij het schrijven van Eroica. Maar je kennis in literatuur is zeer
gering vergeleken bij je wil tot compareeren; heusch, een onderwijzertje, dat voor
de hoofdacte studeert, leert dit beter. Ik zeg dit alles zoo nadrukkelijk, omdat je mij
vroeger, vóor Eroica, geregeld uitspeelde als een epigoon van Van Schendel, ook
weer op grond van toevallige historische gelijkenissen, terwijl ik Van Schendel’s
laatste boeken aardig vind, maar de vorige, die dan speciaal op mij van ‘invloed’
zouden zijn geweest, verfoei. Mijn ‘origineelen’ (want het is voor jou blijkbaar
ondenkbaar, dat ik zélf ook iets kan) liggen gelukkig iets verder dan deze hollandsche
eerbaarheid. Mooi werk voor je, en oefening, eens precies uit te vinden, wáar…
Terwijl je aan mijn misvormde fantasie de figuren van mijn boek toeschrijft en
als zoodanig belachelijk maakt, kan ik je verzekeren dat al die typen bijna stuk voor
stuk naar levende menschen zijn beschreven, (Andreas is bovendien het reinste
zelfportret, daar is Dr. Dumay toch ook weer ingerend), terwijl ik alleen voor de
figuur van Lucka iets verder van huis moest en, natúúrlijk, terecht kwam bij Stalin
(maar dat kon jij niet weten), evenmin als je weten kon, dat de revolutionaire operette
die ik afdraai, uitsluitend berust op motieven van de russische en de hongaarsche.
Als rechtgeaard leeraar in de geschiedenis ken je de historie als zoodanig weer niet,
kon je geen analogieën vinden, waar ze voor de hand lagen (door dit gebrek aan
historisch inzicht worden jij en je soort ook altijd ‘overrompeld’ door oorlogen,
opstanden, enz.); en de geparfumeerde onmogelijke Demetrius is mij als zoodanig
letterlijk in handen gegeven door een hier wonende poolsche dame, die mij ook
overigens pijnlijk nauwkeurig heeft terzijde gestaan bij het scheppen van het slavisch
milieu, dat niets anders is dan de omgeving van Krakau…
Waarde Ter Braak, laat ik mijn apologie kort samenvatten tot het volgend advies:
a. Voor het beoordeelen van literaire werken is meer nodig dan filosofie van het
nihilisme en het potlood van den oud-leeraar;
b. Orienteer je beter in de literatuur überhaupt, je weet niet, hoe makkelijk het is,
en het staat zoo gek, als je er telkens naast grijpt met je vergelijkingen.
c. Leg de herinneringen aan Eibergen af, als je een boek beoordeelt, dat toevallig
niet tusschen Eibergen en Den Haag speelt; de menschen mochten eens denken,
dat je nooit verder geweest was.
d. Veroordeel nooit geparfumeerde en gewasschen menschen, vóor je niet zeker
weet, dat ze tot de onmogelijkheden behooren. Veroordeel ook nooit
psychologische verschijnselen, die buiten je horizon liggen; bedenk, dat de
natuur en het leven duizendvoudig zijn. En voor de critiek op revolutionaire
typen… tja, hiervoor zou je misschien eens een Sociologie der revolutie moeten
lezen. Maar dat zijn van die dingen, waarin jij en je soort liever vreemdeling
blijven. Dat geeft het recht, er hautain over te kunnen meepraten; men praat ten
slotte alleen mee over wat men niet weet.
Met het ter harte nemen van deze wenken, die me voor jou belangrijk lijken, zou je
wellicht kunnen bereiken, dat je wraaknemingen minder evident worden, om zoo te
zeggen, meer in logica en cultuur worden gebed. Ze doen nu zoo schooljongensachtig
aan. Ik zal eens opletten bij mijn volgende boek. Voorloopig ben je geloof ik hard
aan vacantie toe. Zoo’n zomer in de stad maakt humeurig.
Beste groeten:
Theun de Vries
Origineel: particuliere collectie
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W
Briefwisseling Menno ter Braak - Sam
Wagenaar
Menno ter Braak
aan
Sam Wagenaar
Eibergen, 24 december 1928
Geachte Heer Wagenaar
Aangezien ik vermoed, dat de mij toegezonden toegangskaart voor de O.D.I
feestavond een attentie Uwerzijds is, haast ik mij U te berichten, dat ik juist op dezen
avond tot mijn spijt door andere afspraken verhinderd was naar Amsterdam te komen.
Voor de toezending mijn besten dank!
Ik hoop, dat U succes gehad hebt met Uw discipelen, in het bijzonder met de jeune
premier da Silva!
m.vr.gr.
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Erven Herman Verhaar. Briefpapier Nederlandsche Filmliga

Briefwisseling Menno ter Braak - G.M. Waar
Jr.
G.M. Waar Jr.
aan
Menno ter Braak
Rotterdam, 24 oktober 1935
aant.
aant.

Rotterdam, 24 Oct. '35
Zeer geachte Heer ter Braak.
Eerlijk gezegd vond ook ik de scène met Dr. Carter nog niet sterk genoeg.
Aannemende, dat wij in de belichting zouden slagen, dan nog zou het effect niet
voldoende kunnen zijn. Vast staat, dat Carter het klassieke baantje van ‘deus ex
machina’ moet opknappen en evenmin is het aan twijfel onderhevig, dat men zoo'n
heer met de noodige egards moet behandelen, hetgeen met de belichting zou kunnen
geschieden.
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Nu leek me aanvankelijk Uw idee om Carter de geheele scène te laten staan minder
juist. Immers loopen we hierbij het gevaar in een herhaling van de ‘explicatie-scène’
te vervallen. Misschien is daar iets op te vinden door Peters en Müller ook te laten
staan. Bij de opkomst zou Carter een extra schijnwerper op een snel verdonkerd
tooneel kunnen krijgen. Ik voor mij houd niet van zoo'n sterk geforceerde
onderstreping van een persoon. Verder de belichting van het fond ( rood met
bliksemschichten ter onderstreping van de slotclause).
Een andere opening - die ik vooralsnog prefereer is deze. Carter komt op: de heeren
gaan zitten. Door de stoel van Carter op een flinken afstand van de tafel te plaatsen
kan Carter van de overige spelers worden geabstraheerd. Tijdens deze scène wordt
het toneel donker. Fondverlichting als boven. Carter staat echter veel eerder op bij:
‘Mijne heeren er staan dingen te gebeuren’...(blz 115). Ook Müller staat op. Peters
blijft zitten tot blz. 117. (verhouding Peters - klein (op stoel) contra Carter (groot
zakenman staand). Ook het bereiken van een climax wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Carter beweegt zich dan naar fond. Rest als boven. Dinsdag zal ik definitief een
beslissing nemen. Is U het er niet mee eens, dan kunnen we Donderdagmiddag nog
zien.
De generale vanmorgen had een wat rommelig verloop. Hoe kan het ook anders.
Tusschen de scènes door persfotografen, enz. Maar evenals U heb ik veel hoop op
de uitvoering.
Dat wij in onze verwachtingen niet teleurgesteld zullen worden.
Met hoogachting
GM Waar Jr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - S.K. de Waard
Menno ter Braak
aan
S.K. de Waard (Groningen)
Den Haag, 27 juli 1934
aant.

Secretariaat: Pomonaplein 22 den Haag.
27 Juli 1934.
Zeer geachte Heer,
Namens de Redactie moet ik U tot mijn spijt mededeelen, dat zij geen gelegenheid
heeft Uw werk te plaatsen.
De redactie heeft n.l. besloten als regel geen nieuwe fragmenten van romans meer
ter plaatsing aan te nemen. Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling voor het
tijdschrift te mogen blijven rekenen.
Met de meeste hoogachting,
namens de Redactie
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - Hendrik van
der Wal
Hendrik van der Wal
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 21 oktober 1934
aant.

Den Haag, 21 October 1934
Weledel Zeer geleerde Heer,
Hierbij mijn antwoord op de door Het Vaderland gestelde vragen. Dat ik mij
beperkte tot de tweede vraag zal, hoop ik, wel geen bezwaar zijn.
Hoogachtend
Hendrik vd Wal
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Gerard
Walschap
Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, 20 oktober 1934
aant.
aant.
aant.

20 Oct. '34
Geachte Heer Ter Braak,
Hierbij een antwoord dat U zal teleurstellen, vrees ik. Ik geloof in een toekomst
en hunker ernaar, al zal ik ze natuurlijk niet beleven, die met een sceptischen glimlach
een streep door heel onze wereldliteratuur zal trekken, klassiekers en alles inbegrepen.
De wereld zal van voren af aan herbeginnen, zuiver rationalistisch en alles zal
eenvoudig zijn. Het samenstel van onze cultuurbegrippen heeft in zijn geheel en zijn
deelen zin en waarde verloren. Het is leeg en hol. Dit is mijn betrekkelijke en tijdelijke
meening!
Ik zal het heel goed begrijpen als U mijn antwoord onbruikbaar zou vinden, doch
gelieve dan zoo goed te zijn het mij terug te zenden.
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met de meeste hoogachting
steeds uw dw dv
Gerard Walschap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, 8 juni 1935
aant.

Zaterdag 8 Juni
Waarde Menno,
Gisteren tijdens de redactievergadering heeft Maurice uw brief voorgelezen en de
drie collegas droegen mij op u te schrijven.
Het is een vergissing te meenen dat ik die ellendige geschiedenis licht opneem.
Ik heb dat trouwens nog eens aan Zijlstra geschreven en hem daarna nog twee drie
data voorgesteld. Ik meende dat u drieën daarvan mededeeling gedaan werd in uw
redactievergaderingen. Ik neem alle schuld voor die ellendige geschiedenis op mij
en zal er spijt over hebben tot mijn laatsten snik.
Nu zullen wij, zonder tegenbericht van u, naar Rotterdam komen, Donderdag 13
Juni, met de trein die te half vier in genoemde stad arriveert.
Ik verheug er mij op u drieën weer te zien. Hartelijke groeten van ons vieren,
vooral van
uw toegenegen
Gerard Walschap.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, 23 december 1936
aant.
aant.

Antwerpen, 23-XII-36
Lemméstraat, 12
Waarde ter Braak,
Wij mogen, na het verdwijnen van Forum, elkaar zeker niet meer tutoyeeren zooals
toen wij dronken waren, maar ik mag u toch nog wel een kaartje schrijven, hoop ik,
om u van ganscher harte te bedanken voor uw studie over mijn boek. Zij is mij
toegezonden door een Bureau voor knipsels, dat mij wilde doen abonneeren op zijn
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knipdienst en dat dus blijkbaar úwe studie uitgekozen heeft, om mij ervan te
overtuigen dat alleen reeds het gevaar, zulk een studie van u niet te lezen, de
noodzakelijkheid van een abonnement bewijst. Ik erken dat er in Holland geen drie
zijn die zoo over mijn boek (kunnen) schrijven. Gij weet dat men u wel eens een
verwijt maakt van uw verstand. Ik begrijp dat goed. Wie wil nu en dan niet eens een
beetje gelukkiger zijn dan hij kan verantwoorden kan. Daartoe drink ik soms eens
een glaasje, maar edele naturen beroepen zich dan op hun hart. Wie echter niet
protesteert tegen uw verstand is de schrijver die, bij een kritiek van u, tot zichzelf
zegt dat het toch wel aangenaam is ook al eens beoordeeld te worden door iemand
die begrijpt waarover het in het boek gaat. Want die met hun hoort! Ik ben het volledig
eens met uw kritiek en wil u al dadelijk geruststellen: vrees niet dat ik het niet meer
kan (schrijven bedoel ik) Ik weet gewoonlijk goed wat ik doe. Dat klinkt niet erg
artistiek of geïnspireerd, maar het is nu eemaal zoo. Ik heb dat boek welbewust zoo
geschreven en niet minder scherp gecritiseerd dan gij. Ik heb sindsdien nog een ander
‘Het Kind’ gemaakt, dat zal verschijnen in Elseviers en nu leg ik ‘de laatste hand’
aan ‘Sibylle’ waarmee ik hoop u te kunnen overtuigen dat ik nog altíjd schrijven
kan, hetgeen natuurlijk niet uitsluit dat gij het oneens kunt zijn met het boek zelf.
Gij hebt mij eens half uitgedaagd. Of ik ook wel de heroën van den geest zou kunnen
gestalte geven. Ik wist toen niet dat mij dat eenmaal een hantise zou worden. Gij zult
zien dat ik geen rust meer zal hebben voor ik het kan. – Maar nu heb ik genoeg over
mijnen belangrijken persoon gebluft, hoe gaat het u en wat zijn wij ellendelingen die
verzaakt hebben aan de internationale redactievergaderingen van Forum. His dictis
nogmaals hartelijk dank en veel groeten ook aan Vestdijk, wien ik graag zou schrijven,
maar ’t komt er niet van.
Van harte uw
Gerard Walschap
Origineel: particuliere collectie

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
[1 december 1937]
Waarde Menno en Simon, mederedacteuren van Jan Greshoff en helaas niet meer
van Forum,
Ik presenteerde Jan Greshoff mijn boek Sibylle voor het af was, zeggend dat het
ongeveer 90 blz lang zou zijn. Hij nam het aan tegen een honorarium van 2 gldn. per
bladzijde volgens een brief nog in mijn bezit
Veertien dagen later kwam hij te mijnent en zeide ik hem dat het boek langer zou
worden. In Mei ll. Kreeg hij volledige kopij.
Nu het boek verschenen is, stuurt hij mij 150 gulden en schrijft mij driemaal dat
hij niets meer betaalt:
a. omdat het boek langer is dan 90 blz.
b. omdat hij, meenend dat het November ll. Zou verschijnen in boekvorm, in het
Novembernummer alles ineens heeft moeten geven, wat hem zooveel gulden extra
drukkosten kost.
Ik zeg: ad a. Dat het boek langer is wist hij al in Mei ll.
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Ad b. Dat gij een groot Novembernummer hebt moeten geven, komt doordat gij
er mee begonnen zijt in Juli, in plaats van in Juni, zooals ge ons gezegd hadt en
doordat gij de kopij slecht verdeeld hebt over den halven jrg. Gij wist van in Mei
hoe lang het boek was.
Ik heb dus 1 gldn in plaats van 2 gldn gekregen. Aan zulk honorarium had ik mijn
boek nooit afgestaan, aan niemand. De excuses van Greshoff zijn zoo belachelijk
dat het er vingerdik op ligt: hij heeft mij op de vulgairste manier beetgenomen.
Ik kon van U beiden niet aannemen dat gij met zoo iets accoord kunt gaan en wend
mij daarom tot U. Ik kan mij met een gezin van 4 kinderen niet de weelde veroorloven
Jan Greshoff 120 gldn cadeau te doen en ik kon er mij ook niet bij neerleggen, dat
als ik iets verkoop voor 2 gldn per stuk, de kooper mij zonder waarschuwing vooraf
kan sturen, wanneer ik mijn goed niet meer terug kan nemen. Ik verwacht nog 120
gldn en hoop dat gij mijn rechtvaardigen eisch zult willen steunen, waarvoor ik u bij
voorbaat hartelijk dank.
Met genegen groeten
Gerard Walschap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (W.212 B.1). Brief.

Menno ter Braak
aan
Gerard Walschap
Den Haag, 14 december 1937
aant.

14 Dec. 1937
Beste Walschap
Je brief van 1o dezer vond ik gisterenavond in de bus. Het is me, eerlijk gezegd,
niet geheel duidelijk, waarom je je in dit geval tot mij richt in plaats van tot Jan van
Nijlen, die redacteur is van Gr. Ned., met welks leiding ik niets uitstaande heb. Maar
het spreekt vanzelf, dat ik, nu je me om steun verzocht hebt, de verantwoordelijkheid
niet van me af schud. Ik spreek Greshoff overmorgen en zal de zaak dan met hem
behandelen.
Dit echter al vooraf: ik vind den toon, waarop je over Greshoff spreekt, weinig
delicaat. Als hier een misverstand heerscht, wat mij het waarschijnlijkst voorkomt,
dan moet dat worden opgelost, maar waarom daarbij verdachtmakingen tegen
Greshoffs persoon moeten worden gebruikt, begrijp ik niet. Ik weet niet, of het je
bekend is, dat hij het secretariaat van Gr. Ned geheel pro Deo waarneemt, en dat er
dus ook geen sprake van kan zijn, dat jij hem 120 gld. ‘cadeau zou doen’. Hij heeft
geen enkel financieel belang bij de leiding, en je hypothese over het ‘op de vulgairste
wijze beetnemen’ vind ik dan ook onaannemelijk, bij voorbaat. In ieder geval had
je mij om denzelfden steun kunnen vragen, zonder die qualificaties in te lasschen.
Hetgeen niet wegneemt, dat ik al mijn best zal doen, de zaak zoo definitief mogelijk
te verhelderen. Je hoort dus nog van me.
b.gr.
Menno ter Braak
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, 20 augustus 1938
aant.
aant.

Antwerpen, den 20-VIII-38
Lemméstraat, 12
Waarde ter Braak,
Hartelijk dank voor uw critiek over Sibylle. Ik ben het er volledig mee eens. Met
uw stukje over mijn tooneelstuk was ik het niet eens, maar gij wildet waarschijnlijk
van mijn onpartijdigheid niet weten en als iets zoo tegen het hart indruischt kan men
niet mooi vinden, ik ben ook zoo. Toch meen ik dat gij het simplisme van het stuk
niet begrepen hebt, meenende dat ik niet slimmer bén. Had ik het doen spelen op
kothurnen, met een masker voor en een symbolisch blazoen in de hand, dan zou mijn
bedoeling misschien duidelijk geweest zijn. Enfin. Iemand uit Brussel – misschien
wel Greshoff – stuurt mij een artikel uit uw blad (18-8-38) over Elizabeth Augustin,
die mij navolgt. Deze dame heeft 4 boeken van mij in het Duitsch vertaald, zoo zal
ze het naschrijven opgedaan hebben. Ze vertaalde Ad.-Eric-Carla en De dood in het
dorp. – Ik denk nog dikwijls aan Forum. Spijtig!
Hartelijke groeten
Gerard Walschap
Origineel: particuliere collectie

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak
Antwerpen, [tussen 1938 en 1940]
aant.
aant.

ANTWERPEN
Lemméstraat 12
Beste ter Braak,
Excuseer mijn lang zwijgen. Ik heb weinig aan mijn schrijftafel gezeten en de
brochure brengt mij veel werk.
Gaarne kom ik nog wat vertellen rond mijn ‘geval’, maar ik moet u daarover iets
bekennen met onaangename oprechtheid. Ik versta uit uw brief dat het een
vriendenkring is, geen vereeniging, die mij zou willen hooren. Vóór ‘Sibylle’ mij
gebroodroofd had zou ik om uwentwil zeer gaarne gekomen zijn tegen vergoeding
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van reiskosten of zoo iets. Maar nu moet ik hard werken en mijn vrouw is verplicht
geweest een betrekking van lerares aan het middelbaar onderwijs aan te nemen (als
moeder van vijf kinderen!) doordat de eerw. heeren mijn candidatuur voor een
staatsbetrekking wisten te weren. De slechterik die geen katholiek brood wil eten,
mag ook geen ander brood vinden. En van mijn boeken kan ik niet leven met een
groot gezin. Kortom, ik vraag voor een lezing gewoonlijk 50 gulden, alles inbegrepen,
en ik vrees dat dit in dit geval te veel geeischt is. Overigens zou ik het zelf onprettig
vinden een vriendengroepje aldus op kosten te jagen. – Ja, ik moet U dat zoo maar
brutaal schrijven, maar gij weet door de brochure toch iets van de kwestie af en zult
het begrijpen.- Gij noodigt mij vriendelijk uit als uw logé, waarvoor dank, en dat
zou ik ook al niet durven aannemen hebben. Ik lijd aan niersteen, zoodat het mij op
elk moment kan overkomen dat ik een heel huis overhoop brul. Daarom slaap ik niet
gerust tenzij in een hotel.
Nu hoop ik dat gij mij met dezelfde oprechtheid antwoordt dat gij de lezing liever
nog wat uitstelt, indien dit werkelijk het geval is, maar anders ben ik natuurlijk blij
u gauw weer eens terug te zien na zooveel jaren.
In Vlaanderen – maar Van Duinkerken is de eerste geweest – [onleesbaar] men
algemeen te schrijven dat ik den heiligen schat des geloofs verworpen heb om wat
persoonlijke verbittering wegens kleinigheden. Al mijn duidelijkheid op dat punt
hielp niet. Het is een walgelijk eng landje.
Hartelijke groeten
Gerard Walschap
Origineel: particuliere collectie

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Antwerpen, 6 april 1940
aant.
aant.

6 April '40
Beste ter Braak,
Uw artikel en vooral nog uw brief hebben mij zeer veel genoegen gedaan. Zij zijn,
met wat Vestdijk heeft geschreven, het warmste wat ik over de brochure heb gelezen.
Hier zijn de meeningen zeer verdeeld, maar wat ik vooral hoor is dat ik het niet had
moeten doen. In het huis van Vlaanderen zijn wel verschillende waarheden, maar
elkeen moet met een en dezelfde heel zijn leven toekomen. Maar dit alles heeft geen
belang, ik heb de modder van mij afgewasschen, ik kan mijzelven weer in de oogen
zien. - Er verschijnt dezer dagen bij Nijgh een merkwaardige roman van Frans Delbeke
‘Tusschen twee werelden’. - Ik hoop toch dat we elkaar spoedig weer eens zien.
Hartelijke groeten
Gerard Walschap
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Briefwisseling Menno ter Braak - J. C. S.
Warendorf
J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 4 juli 1924
aant.
aant.

Amsterdam, 4 juli '24
B.M.
In dank je briefkaart ontvangen. Ik zal voor 't gevraagde best mogelijke zorg
dragen. Dank je zeer voor de m.i. zeer vereerende opdracht, die ik op hoogen prijs
stel. Wil je misschien nog in verband hiermee ter bespreking voor me aanvragen bij
Sythoff - Leiden uit de Serie Nederlandsche Kunst
II Gebaar, gelaat, expressie v. V. Ginneken
IX Ons Hedendaagsche tooneel v. J. Walch.
'n Bespreking zal dan in 't artikel worden ingewerkt.
Bij voorbaat dankend nogmaals en tot vóór 7 Augustus
steeds
je Hans C.S.W.
Groet Dick terug
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Nunspeet, 18 juli 1924
aant.
aant.

Nunspeet, Hotel Ittman
18 Juli '24
Beste Menno,
Vanuit deze ideaal rustige plek gegroet. 't Is hier reusachtig om P.C.-artikelen te
schrijven, 't geen ik dan al bezig ben te doen. Wat zou je zeggen van 'n volgende
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keer 't nevenstaande werk te laten bespreken? Als je 't me gunt en 't aanvraagt stuur
je het dan naar J.C.S. Warendorf Koningslaan 36 A'dam?
Hart. dank
Hans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Adelboden, 2 augustus 1924
aant.
aant.

Adelboden 2 Aug. 1924
Beste Menno,
Voor de goede orde meld ik je vanuit dit kosmisch-schoone oord, waar 't alleen
maar al te veel regent, even dat ik zoo juist 't gevraagde P.C.-artikel heb verzonden
aan jouw adres ter Clause. Mocht je er zelf niet zijn, geef ze dan even bericht het
open te maken, als 't je tenminste goeddunkt. Ik hoop maar dat 't goed van lengte en
beter van inhoud is. Intusschen, zoo gezegd, is 't hier heerlijk; wat niet wegneemt dat ik nog wel eens
aan mijn Holl. kennissen en vrienden denk, wat zich uit in 't formuleeren van den
wensch dat ook hun vacantie ten platten lande alleszins slagen moge 'tzij geslaagd
zijn moge.
Hoewel hier de schoonheid der Hollandsche wolkenkleuren niet te vinden is, 't
leven en bewegen in ijlere lucht is op zichzelf 'n genoegen, waarvan ik je te A. in
kleuren en genoegen zal opdisschen (NB. dit is 'n uitnoodiging om je eens spoedig
bij me te zien). - Gister zijn we tot boven de 2000 M. geklommen! Misschien lokt
je dit wel aan om van de interessante Rhaetische bevolking, volgens Heymans
rechtstreeksche afstammelingen van de Romeinen, een uitgebreide studie ter plaatse
te ondernemen. We blijven hier tot Maandag over 'n week, en komen dan na 'n trek
over verder Zwitserland weer zoetjes aan thuis.
Tot dan, steeds gaarne
je Hans Warendorf
Grand-Hotel Adelboden
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Amsterdam, 30 augustus 1924
aant.
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aant.

Amsterdam 30 Aug. 1924
Beste Menno!
In haast!
Hartelijk dank voor je bemoeingen in zake mijn geplaatst artikel. Is noodig 'n
verslag over Helena de film (hier schrijf ik n.l. deze briefkaart)?
Voorts wilde ik gaarne naar
A 1e Ver. Tooneel Comedia Peter Grimm Woensdag
B Outward Bound Hofstadtooneel Dinsdag
C De Waaier [onleesbaar]
1e Ver. Tooneel beide Zaterdag
Voor P.C. Is er 'n redacteur die erheen gaat? Zoo neen, mag ik dan? Waar is de
Perskaart in dat geval, of hoeft die niet? Schrijf je onmiddellijk?
on
mid
del
lijk?

Hartelijk(e) dank [examens] groeten van
je Hans
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Carl Wehmer
Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Försterei Oderbrück/Oberharz, 4 juni 1928
aant.
aant.

Försterei Oderbrück, 4.6.28
Lieber Herr ter Braak!
Am Sonnabend sandte ich das 1. u. 2. Kapitel Ihrer Arbeit als eingeschriebene
Drucksache an Sie ab, ich hoffe, dass Sie es inzwischen erhalten haben. Es war etwas
umständlich, da hier in der Nähe kein Postamt ist und ich den Brief nicht selbst
aufgeben konnte. Ich hatte gehofft, Ihnen bereits die Hälfte der Arbeit senden zu
können, doch fand ich hier nur wenig Gelegenheit, in Ruhe zu arbeiten, da ich Abends
kein ordentliches Licht zum Arbeiten hatte, denn der Lichtmotor ist kaputt. Und die
Tage habe ich möglichst zum Wandern benutzt, da diese Ferien meine einzige
Erholung in diesem Jahr sein werden. Morgen fahre ich nach Berlin zurück und ich
werde wohl Sonnabend den Rest der Arbeit an Sie abschicken können. Sollte ich es
nicht schaffen, so sende ich jedenfalls Sonnabend das grosse 3. Kapitel ab, und das
restliche kleine 4. Kapitel dann am Montag. Es tut mir leid, dass ich die Sache gerade
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in einem so ungünstigen Moment übernehmen musste, ich hätte lieber prompter
gemacht. Die Korrekturen halten sich in den Grenzen, die wir besprochen hatten.
Ich verbessere, was orthographisch falsch ist, darüber hinaus nur das, was mir
(meinem Sprachgefühl nach) stilistisch als nicht möglich erscheint und was sich ohne
grosse Änderungen beheben lässt. Unebenheiten des Stils, die trotzdem ohne weiteres
verständlich bleiben, lasse ich unberücksichtigt. Was mir sehr unklar oder an Ausdruck
unschön erscheint, bemerke ich am Rande (das soll natürlich keine Kritik darstellen!)
Die Arbeit lese ich mit grossem Interesse.
Mit herzlichem Gruss,
Ihr ergebener
Carl Wehmer
Ich habe mit Copierstift korrigiert, da ich keine Tinte hier habe.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Berlijn, 8 juni 1928
aant.
aant.

Berlin, 8.6.28, Freitag
Lieber Herr ter Braak!
Besten Dank für Ihre Karte, die ich bei meiner Rückkehr hier vorfand. Um Ihnen
zum Wochenende wenigstens etwas gleich zu schicken, sende ich mit gleicher Post
50 fertige Seiten an Sie ab. Die restlichen 90 Seiten hoffe ich dann am Montag
absenden zu können.
Mit bestem Gruss
Ihr ergebener
Carl Wehmer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Berlijn, 12 juni 1928
aant.
aant.

Berlin, 12.6.28
Lieber Herr ter Braak!
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Der Rest der Korrektur ging heute (Dienstag) an Sie ab, etwas später, als Sie und
ich es gewünscht hatten, aber hoffentlich noch nicht zu spät. Die Arbeit hat mehr
Zeit und teilweise auch Mühe gemacht, als ich gedacht hatte. Ich bin neugierig, ob
die Korrektur Ihren Absichten entsprochen hat; einiges Nähere noch demnächst
brieflich, sobald ich etwas Zeit finde.
Mit herzlichem Gruss
Ihr ergebener
Carl Wehmer
NB Was die finanzielle Regelung betrifft, so bin ich einigermassen in Verlegenheit,
da es eine ‘Taxe’ für solche Arbeiten wohl nicht gibt. Nach meinen Notizen habe
ich 38 Stunden auf die Arbeit verwandt, da ich alles doppelt, maches dreifach
durchgesehen habe. Ich fürchte trotzdem noch allerlei Kleinigkeiten übersehen zu
haben. Wenn ich einen Preis von 2,-M pro Stunde zur Gründe lege, ergabe das also
einen Preis von Mark 75,- Bitte teilen Sie mir offen mit ob Ihnen das unangemessen
erscheint, ich würde mich frei- [onleesbaar] wir uns kameradschaftlich darüber
einigen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 15 juni 1928
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Berlin, 15.XI.28
Lieber Herr ter Braak!
Im Kürze möchte ich noch einige Bemerkungen zu Ihrer Arbeit folgen lassen,
wenn ich auch fürchten muss, Ihnen nichts neues damit zu sagen. Ihre Arbeit hat
mich sehr interessiert, sowohl wegen des Gegenstands, der ja - vielleicht besonderes
heute und in unseres jüngeren Generation - auf den mittelalterlich Historiker eine
magische [onleesbaar]kraft ausubt, wie wegen der Art Ihrer Auffassung. Trotzdem
muss ich sagen, dass der Historiker sich bei Behandlung dieses Themas stets in einer
gewissen Verlegenheit befinden wird, denn er wird sich in der Hauptsache auf
Deutung und Würdigung der Ideen und Strebungen dieses Menschen, ‘beschränken’
müssen - Sie haben das in vorbildlicher Weise getan, indem Sie das Weltliche dieser
Menschen als ‘augustinisch’ interpretierten, wobei Sie allerdings augustinisch stets
in Anführungsteilen hatten sehen müssen, denn es handelt sich ja nur um das
‘Augustianische’, das in dieser Form specifisch in Gerbert und des (wieweit Otto
noch zu nennen wäre, zwischen die ja auch in Zweifel lassen) wirksam ist, und bei
den Beiden wohl auch [onleesbaar] unterscheidlich. Nun aber besteht für den
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Historiker hier ein Dilemma, ich möchte es ein Hilfsverhältnis zwischen historischer
Idee und historischer ‘Oraterie’ nennen; denn es muss [onleesbaar] ihnen versagt
bleiben, die Auseinandersetzung dieses ottonischen Programms und Elementen und
Spanningen, in einem grossen Gemälde gewissermassen auszubreiten. Es besteht da
meines [onleesbaar] , [onleesbaar] bestehen ein [onleesbaar] verhältnis zwischen
historischem Interesse und der Möglichheit einer historischen Darstellung. Das
‘Historische’ (im Rankeschen Sinne) vermag sich nicht zu kristallisieren, es hebt
alles ‘in der Luft’. Grund: Quellen armut, der frühe Tod Ottos. Oder liegt nicht etwas
von Fatum in diesem frühen Tod, gewissermassen - ein Urteil der Geschichte? Dafür licht der Stoff dem Historiker etwas anderes, und diese Möglichheit haben Sie
in [onleesbaar] - und beherzigenswertes Weise ausgenützt: die Möglichkeit der Kritik
an der historischen Urteilsbildung. Hierin suche ich den Wert Ihres Bemühens. Es
darf nicht erlaubt sein, in den heiligen Bezirk historischer Überlieferung leichtfestig
Deutungen und Werturteile unserer Zeit hineinzutragen, jedenfalls sollte man [stets]
demütig bemüht sein, es zu unterfassen. Erlauben Sie nun noch einigen kleinere Bemerkungen: die neuen Literatur hätten
Sie vielleicht noch etwas energischer heransichten können. Augenblicklich scheint
auch im Deutschland trotz unserer ‘Nationalstaatlichen Befangenheit’ sich eine
‘Umwertung’ Ottos III durchzusehen. Interessant wäre mir ein Auseinandersetzung
z.B. mit Fedor Schneider gewesen (Rom und Rom gedanke, pg. 197 ff.) Er würde
Ihre Übersetzung der Satzen: ‘ut propagetur potentia populi Romani et restituatus
res publica.’ z.Bsp. wohl bestreiten. Mir scheint Ihre Deutung jedenfalls zweifelhaft.
Sie suchen im organischen Verbundenheit der ‘augustinischen’ Idee und der alten
Rom idee und Kaiseridee als ohne weiteres selbstverständlich annehmen zu dürfen.
Ich will hier natürlich nicht ‘Welt’ und ‘Kirche’ trennen, glaube aber trotzdem, dass
sich in den jungen Otto Ideenkreis verschiedener [onleesbaar] getroffen haben können
und dass man z.Bsp. Gerbert und Leo auch weiter auseinander rücken darf, als Sie
es tun. Will man alle diese Spannungen in eine einheitliche Idee (‘Ecclesia’)
abstrahieren, so verdampft zu leicht das eigenlich ‘historische’. Ich leugne die Existenz
dieser Idee damit nicht im geringsten, natürlich ‘ist die Anschauung die Denkgrenze
der Politik’ aber sicherhalb dieser ‘Denkgrenze’ vollzieht sich auch so allerhand,
was nicht unbedingt einheitlich zu sein braucht, im Gegenteil. ‘Res publica’ braucht
nicht im geringsten ‘gleich’ ‘civitas dei’ zu sein und Arnold v. [onleesbaar] ist da
kein Gegenbeweis. Ich halte es für unglücklich, da nur von ‘oberflächlichen
Stilvariationen’ zu sprechen. Darum besteht schliesslich die ganze Geschichte mir
aus ‘Oberflächlichen Stilvariationen’. Dass die Zeitgenossen nicht durchweg mit
Otto III einverstanden waren, ist eine Tatsache, die sich nicht aus der Welt schaffen
lässt. Sie bemühen sich, die Kategorieen, nach denen [onleesbaar] etc. urteilen, zu
erhellen sind stellen auch Recht fest, dass Sie wesentlich anders geartet sind, als die
Kategorien, nach denen die Historiker unserer Zeit urteilen. Damit ist aber doch noch
nichts ausgesagt über die tiefere Gründe, die Tichtmar und Brun und Bernward zu
ihren Unbehagen veranlassten, sondern die Kategorien [onleesbaar] uns die
zeitbedingten Formen, in die sich ihr Unbehagen kleidet. Wir sind uns doch wohl
darin einig, dass das Verständnis dieses zeitgenossen Kategorien (man nenne Sie
‘augustianisch’, oder wie immer man will) nur die Vorbedingung einer eigentlich
historischen Interpretation darstellt, deren Ableitung aus einer einheitlich gegebenen
Ausschauung ich für nich zwingend in dem ‘historischen’ widersprechend halte.
Interessant und plausibel erscheint mir Ihre Deutung der Ablehnung des
Constitutum Constantini durch Otto III. Percy E. Schramm hat Histor. Zeitschrift
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129, 1924, pg. 469 ff. bereits die Ansicht vertreten, dass sich diese Ablehnung gegen
Bycanz richte, das Constitutum die ‘urbs regia’ nach Bycanz verlege. Gern citiert
gesehen hätte ich Gerhard Laehr, Die konstantinische Schenkung in der
abendländischen Literatur des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts,
Historische Studien Heft 166, Berlin 1926. Er beschäftigt sich in Beilage 2 auch kurz
mit Do. III 389. Eine neue Arbeit über Gerbert ist die von Fritz Eichengrün, Gerbert
als Persönlichkeit, Beitrage zur Kulturgeschichten des Mittelalters 35, 1928. Im
übrigen werden wohl nun in Kürze, die Untersuchungen Schramms über Otto III. zu
erwarten sein. Jedenfalls [onleesbaar] sich [onleesbaar] gegen die von Halles
vertretene, ziemlich flache [onleesbaar] über Otto III. in einer Kritik mit folgenden
Worten: ‘über Otto III. wird sich auch in Kürze Treffenderes und Lebendigeres sagen
lassen, wenn die erst zum geringen Teil gedruckten Studien von P.E. Schramm
vollständig veröffentlicht sein werden.’ (Hist. Zeitschr. 138, pg. iio) Vielleicht
schicken Sie Schramm (Heidelberg) ein Exemplar Ihrer Arbeit? - Im übrigen habe
ich Einiges auch am [onleesbaar] Ihrer Arbeit verwertet (z.B. zu den [onleesbaar]).
Anderes weniges wichtiges habe ich wieder gebilgt, denn ich möchte bei Ihnen nicht
in den üblen Ruf des Besser-wissen wollens geraten. Mit meine Aufgabe war ja eine
Korrektur, nicht eine Recension.
Was nun die finanzielle Seite unserer Angelegenheit betrifft, so schlug ich Ihnen
bereits vor, meine Arbeitsstunde etwas mit 2,-M auszusetzen. Ich hörte, dass Sie
kein [onleesbaar] seien, hoffe damit aber eine plausible Grundlage der Einigung
vorgeschlagen zu haben? Meine Porto anslagen betrugen ca. 3,-M, da ich bei der 1.
Sendung den Boten ein Trinkgeld geben müsste, um Sie nach Braunlage bringen zu
lassen. Dürfte ich Sie nach [onleesbaar] Druck auch um 1 Exemplar Ihres Buches
bitten?
Ich bitte noch um eine Auskunft: ich sammle nämlich Äusserungen von Auslandern
über die deutsche Schriftfrage. Bei uns werden ja bekanntlich Fraktur und Antiqua
noch nebeneinander gebraucht, auch in der Schreibschrift haben wir 2 Arten. Da Sie
viel deutsche Literatur gelesen haben, teilen Sie mir doch bitte Ihre Meinungen und
Erfahrungen in dieser Hinsicht mit. Wird bei deutscher Literatur, genauer bei
specifisch wissenschaftlicher Literatur ins Ausland der Druck in Fraktur als störend
empfinden? Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit dieser Frage hinsichtlich des
Kennenlernens der Völker? Ich wäre Ihren für eine möglichst detaillierte [onleesbaar]
und eine Mitteilung Ihrer privaten Erfahrungen auf diesem Gebiet zu grossem Dank
verpflichtet. Bei uns wird neuerdings auch die Ansich vertreten, dass die Fraktur
speciall für die deutsche Sprache geeignetes sei, da sie der leichteren lesbarkeit und
Verdeutlichung unserer oft komplicierten Wortbilder und Wortzusammensetzungen
(z.B. Schlussstein = [onleesbaar]) dienlich sei. Wie waren Ihre Erfahrungen in dieser
Hinsicht?
Mit dem besten Grüssen
Ihr sehr ergebener
Carl Wehmer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
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Berlijn, 18 juni 1928
aant.
aant.

Berlin, 18. Juni 28.
Lieber Herr ter Braak!
Gestern (Sonntag) morgen erhielt ich Ihren Expressbrief, konnte aber leider nichts
[onleesbaar] Sache unternehmen, da Bibliotheken und Postamter Sonntags geschlossen
sind. Heute habe ich versucht, auf d. Staatsbibliothek n.d. Universitätsbibliothek den
Schneider zu erhalten, es war aber an beider Stellen verliehen, ich musste daher erst
zu einem Bekannten nach Friedenau fahren, der ihn mir für den Zweck geliehen hat.
Auf die Weise ist das Buch erst heute nachmittag um 3 an Sie abgegangen, ich nehme
an, dass Sie es morgen vormittag in Händen haben werden. Kaufen wollte ich das
Buch nicht es kostet 12,-M und das ist es nicht wert; ich glaube auch, dass es
augenblicklich vergriffen ist. Ich darf Sie vielleicht bitten, mir das Buch möglichtst
bald nach Benutzung wieder zu schicken, denn ich bin mit denn Besitzer nicht sehr
gut bekannt und habe ihm versprochen, es ihm bald zu retournieren. Über die Sache
mit Schramm wusste ich auch nur das, was sich aus der Notiz bei Schneider ergibt.
Meine und meiner Bekannten Nachforschungen blieben ergebnislos. Ich bin sicher
dass das Manuscript, von dem Schneider berichtet, noch nicht im Druck erschienen
ist (möglicherweise bezieht sich darauf die Notiz Hampes, die ich Ihnen im Brief
mitteilte?) In Ihr Bibliographien und Katalogen war nichts Entsprechendes zu finden
und wir sind sicher, dass es uns nicht entgangen wäre, dass es erschienen wäre.
Für Ihre Ausserung zu der Schriftfrage bin ich Ihnen sehr verbunden. Sie geht im
Wesentlichen in meinen Ansichten darüber konform.
Es tut mir leid Ihnen in der Schramm-Sache keinen konkreteren Bescheid geben
zu können; wenn Sie noch etwas Zeit hätten, würde ich Ihnen geraten haben, mit
Schramm selbst über die Frage zu korrespondieren. Seine Adresse ist mir unbekannt,
adressieren Sie einfach: Heidelberg, Universität (Sie finden die Adresse wohl in der
‘Minerva, Jahrbuch der [onleesbaar] Welt’ fällt mir gerade ein!). Ihre Karte erhielt
ich heute, ich finde, dass Sie mit 100,-M meine Arbeit sehr reichlich bezahlen; wollen
Sie darum aber bitte davon absehen, meine erwährten Porto auslagen sowie meine
heutigen Ausgaben noch extra zu bezahlen.
m.d. besten Grüssen
Carl Wehmer
Die Notiz über Kemmerich las ich meines Wissens in einer Recension, jedenfalls,
bestimmt nicht in der [onleesbaar].
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 21 juni 1928
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aant.

Berlin, 21.XI.28.
Lieber Herr ter Braak!
Ihren Brief nebst einliegender [f] -60 erhielt ich heute morgen, besten Dank dafür!
Ihren Nachtrag habe ich sogleich durchgesehen und schicke ihn postwendend
zurück.
In Eile
Mit besten Grüssen
Ihr ergebenst
Carl Wehmer
Für Ihr Examen meine herzlichen Wünsche! ‘Hals und Beinbrüch’ heisst die
wohlwollender deutsche Formel dafür.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 9 juli 1928
aant.
aant.

9. 7. 28. Berlin.
Lieber Herr ter Braak!
Dass Sie Ihr Examen glücklich und mit so schönem Erfolge nun hinter sich haben,
freut mich sehr und ich bitte Sie, meine besten Gluckwünsche dazu anzunehmen.
Ich danke Ihnen herzlichst für die Zusendung des Büches; ich wollte Ihnen schon
lange schreiben, aber ein Bekannter hat mir das Buch gleich entführt, kaum, dass ich
es erhalten hatte, und ich habe es noch nicht zurückerhalten. Auch bei gleichligem
Blättern entdeckte ich beim [onleesbaar], besonders am Anfang, noch zahlreiche
Druckfehler, was mich sehr schmertzte und erschreckte. Habe ich die alle übersehen,
oder hat der Drücker noch neue hineingebracht, resp. alte stehen lassen? An und für
sich habe ich einige Übung im Korrekturlesen und ich bin daher einigermassen
betroffen, dass ich jetzt noch so manches fand. Ich denke aber, dass man Ihnen als
Ausländer die Druckfehler nicht ‘anrechnen’ wird. Ich bitte Sie jedenfalls, die
Unvollkommenheit meiner Arbeit verzeihen zu wollen, ich glaubte nach [onleesbaar]
doppeltes Durchsicht mein Bestes getan zu haben. Aber bekanntlich gibt es eine
besondere Psychologie des Korrigierens; einer dieser psychologischen
Gesetzmässigkeiten ist, dass man nichts mehr findet, sobald der Rand der
Korrekturbogens einen gewissen Stättigungsgrad an gefundenen Fehlern zeigt.
[Sobald] man später den aus der Druckerei zurück gekehrten Bogen von meinem
liest, findet man sogleich wieder etwas. Das ist eine Erfahrungstatsache, die ich bei
meiner Korrekturen für den Gesamtkatalog der Wiegendrucker sehr haufig gemacht
habe. Bei Ihrer Arbeit kann [onleesbaar], dass ich gleichzeitig noch den Ausdruck
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überprüfen und den Sinn Ihrer Sätze mir klarmachen müsste, und dabei überlegte,
ob Sie wohl [onleesbaar] geschrieben hätten, was Sie meinten.
Also ich bitte nochmals um Klarheit und bin mit herzlichen Grüssen
Ihr ergebener
Carl Wehmer
Was hat Schramm denn geschrieben? Es würde mich sehr interessieren.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 3 april 1929
aant.
aant.

Berlin, 3. April 1929
Lieber Herr ter Braak!
Es wird Sie interessieren dass das lang angekündigte Buch von P.E. Schramm
jetzt in Kürze im Buchhandel erscheinen wird. Ich hatte gestern die fertig
ausgedruckten Korrekturbogen in der Hand und habe Sie gleich daraufhin
durchgesehen, ob Schramm sich mit ihrem Buch auseinandersetzt. Dies ist nicht der
Fall, obwolhl Sie staunen werden, wie eng sich oft Themastellung und auch manches
Ergebnis mit Ihren eigenen Formulierungen feindlich oder freundlich begegnen. Ihr
Buch konnte scheinbar nur in einem Nachtrag (merkwürdige Duplicität der
Ereignisse!) in einer Note erwähnt werden. Den Text der note finden Sie auf
beiliegender karte. Der Titel des Buches lautet, wie Sie vielleicht schon wissen:
Kaiser, Rom und Renovatio, I.Teil: Studien. In: Studien der Bibliothek Warburg,
hrsg. von Fritz Saxl Heft XVII, 1. - Leipzig-Berlin (Teubner) 1929.
In dem gut gearbeiteten, soeben (1929) erschienenen ‘Handbuch für den
Geschichtslehrer, hrsg. von Oskar Kende, Band III: Fedor Schneider: Das Mittelalter
bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts’ wird Sie besonders pg. 193 ff. interessieren,
auch von Ihrem Buch ist bereits Notiz genommen.
Eine knapp gefasste (1 Seite) Besprechung Ihres Buches, weniges kritisch als
referierend, wird in der nächsten Nr. des Neuen Archiv erscheinen. Ich sprach mit
dem Referenten längere Zeit über Ihr Buch, er sagte mir, dass er es sehr gut fände
und mit Interesse gelesen habe. (Neues Archiv, Band 48, unter Nachrichten des
Heftes, 1/2, pg. 194)
Wie geht es Ihnen, Herr ter Braak? Ich würde mich freuen von Ihnen bei
Gelegenheit eine Postkart zu erhalten und zu hören, ob sich Ihre Geschicke zu Ihrer
Zufriedenheit gestaltet haben. Ich habe einen schlechten Winter hinter mir, da ich 5
Monate lang von Krankheit geplagt war. Meine Arbeit kam so wieder nicht voran.
Mit den besten Grüssen
Ihr ergebener
Carl Wehmer
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P.S. Schramm, Exkurs I, pg 16, Note 6.
Bei Abschluss dieser Arbeit geht mir noch durch die Liebenswürdigkeit des
Verfassens (Titel Ihres Buchs) zu, der sich mit vielen auch von mir behandelten
Problemen auseinandersetzt. Betrachtungsweise n. Ergebnisse sind jedoch wesentlich
andre, so dass ich so mir versagen muss, an den betreffenden Stellen meines Buches
Stellung zu den Ansichten ter Braak's zu nehmen. Der Sache wird besser gedient
sein, wenn ein Dritter sich der Mühe unterzieht, die auseinandergehenden Meinungen
festzustellen und die beiderseitigen Begrundungen nachzuprüfen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Carl Wehmer
aan
Menno ter Braak
Berlijn, 24 juni 1929
aant.
aant.
aant.
aant.

Berlin, 24. Juni 1929
Lieber Herr ter Braak!
Es ist mir sehr peinlich, Ihnen gestehen zu müssen, dass ich bereits seit Wochen
vergeblich Ihren Brief, der mir sehr interessant war, gesucht habe, um ihn endlich
zu beantworten. Denn um ihn beantworten zu können, muss ich ihn vor mir haben,
da ich in meinem Gedächtnis die von Ihnen präcisierten Probleme nicht mehr mit
genügender Klarheit reproducieren kann. Sie müssen es entschuldigen, denn meine
äusseren Umstände befinden sich zur Zeit in einem Zustand grosser Unordnung, da
ich alle paar Wochen umziehen muss. Meine ganzen Bücher befinden sich in Koffern
bei Bekannten auf dem Dachboden und Ihr Brief wird sich wohl dort auch befinden.
Bis Ende nächsten Monats muss ich meine Doktorarbeit fertigstellen und befinde
mich in einer dem entsprechenden angespannten und nervösen Verfassung.
Wenn ich mich recht entsinne, so schnitten Sie die Frage an, wieweit die
augenblickliche historische Einzelforschung überhaupt noch von Sinn getragen sei.
Mir ist dies auch stets eine Frage des Nachdenkens. Augenblicklich befinden sich ja
fast sämtliche Gebiete geistigen Lebens in einem Zustande der Desorganisation, des
Zweifels. Der Krieg hat zwar die alte Gesellschaft und damit die natürliche Basis
allen Vorkriegsdenkens angegriffen, aber das hierfür kritisch wache Auge sieht noch
nichts Neues, was Ersatz verspricht. Die alten politischen, wie geistigen Positionen
sind samtlich vielleicht [onleesbaar] geworden, doch fehlt das Neue, auf das man
sich stützen kann. Denn das kommunistische Experiment scheint in unserem
sociologisch doch recht anders gearteten Westeuropa keine Nachfolge finden zu
sollen. Dort in Rüssland findet man, augehend von dem Elan und Pathos eines neuen
Staats- und Gesellschaftwillens auch den Ausgangspunkt für ein neues einheitliches
Geschichtsdenken. Die russischen Historiker, die unter Führung Pokrowakis vor
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einem Jahr hier waren, boten die Lebendige Illustration dafür. Man beneidet Sie um
ihr Dogma und ihre Glaübigkeit, die allerdings zu imitieren für mich auf den Boden
unserer westeuropaischen Gesellschaftsverfassung eine Unmöglichkeit bedeutet.
Trotzdem wird sich nicht leugnen lassen, wie in unser historisches Denken ganz neue
Impulse einströmen, die Tendenz geht zu einem mehr gemeinschaftlichem, anti
individualistischen Sehen, die Probleme werden nüchterner angepackt, mit einem
mehr generellen Interesse. Meines Erachtens wäre es gut, in dieser neue Arbeitsweise
den Sinn der liberalen, individualistischen, ‘bürgerlichen’ Epoche heneinzuretten.
Uberhaupt scheinen mir die Chancen für eine neue liberale Position besser zu werden,
wenn die Entwicklung in gleichen Tempos fortschreitet. Denn wenn erst alle
Flachköpfe Geschichte à la Hegel oder Marx treiben, dann wird man sich nach
Rankischen Salz in dieser etwas faden Suppe sehnen. Sie werden verstehen, dass
dies nicht im Sinn einer geistlosen Reaktion gemeint ist, denn ich besitze fur diese
‘kollektiven Tendenzen’, wie das Schlagwort heisst, vieles Verständnis. Es hat etwas
Erlösendes, in ein gestaltloses Durcheinander neue Wertungen hineinzutragen.
Dasselbe findet man ja auf anderen Gebieten, z.B. dem Theater. Symptom dafür ist
[onleesbaar] bei uns die Broschüre von Ihering, Klassikertod? Und auf dem Gebiet
des Films scheint es mir evident zu sein, dass eine neue Wertung und eine neue
sociologische Umgebung in Russland dieser für mein Empfinden hervorsagender
Filme auch als Kunstwerke erst ermöglicht haben, die einem doch dem Geschmack
an der sonnstigen Pomadefabrikation auf diesem Gebiet endgultig verdorben haben;
einige französische Filme möchte ich allerdings ausnehmen (etwa: Therese Raquin,
Jeanne d'Arc, Verdun). Doch hier sind Sie ja Fachmann und ich will mich mit meinen
Urteilen nich blamieren. Jedenfalls scheint mir auf keinem Gebiet das Geld eine so
unheilvolle Rolle su spielen, wie im Filmgeschäft. Aesthetisch befriedigender Autos
kann man auf diese Weise herstellen, aber keine guten Filme; nämlich gut, wenn
man Sie vom künstlerischen und wesentlichen beurteilen will.
Anfang August wirde ich Berlin wohl verlassen. Post erreicht mich aber dann noch
über meine Heimatadresse: Hannover, Alleestr. 35 I. Vorher auch per: Berlin C.2.,
Historisches Seminar der Friedrich- Wilhelmuniversität, Unter den Linden.
Sehr würde ich mich freuen bei Gelegenheit wieder von Ihnen zu hören.
Mit herzlichen Gruss
Ihr Carl Wehmer
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Wertheim
H. Wertheim
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Oisterwijk, Hotel ‘Bosch en Ven’, 5 augustus 1924
aant.
aant.

5/8
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Amice!
René heeft je kaart ontvangen en, aangezien 7 bijna gelijkluidende kaarten te
schrijven te zijn, hebben we de beantwoording verdeeld en ontvang je deze kaart van
mij. Wij zouden 't leuk vinden, hier in de buurt de redactievergadering te houden.
De vacantiekaarten maken de reiskosten voor jou gelijk! Als je 8.30 uit Eibergen
weggaat, kun je ± 12 uur in den Bosch wezen. Alsdan kunnen we in de IJzeren Man
koffiedrinken, daarna: vergaderen! Vervolgens ter keuze: hierheen of in de buurt van
den Bosch blijven. René en ik bieden de lunch aan, als hebbende geen echte kosten.
Voor 't geval je 's avonds terug wilt gaat de trein 6.00 uit den Bosch - Aank.
Zutphen 7.47. Gaarne antwoord per ommmegaande - ter vergemakkelijking en
regeling.
mhg
Hendrik Wertheim
Het is hier verdraaid gezellig. Gegroet, René.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.W.F.
Werumeus Buning
J.W.F. Werumeus Buning
aan
Menno ter Braak
[Amsterdam, 15 januari 1928]
aant.

M.t.Braak!
Aangezien ik het artikel in zake Filmliga als persoonlijke beleediging opvat,
verzoek ik je voortaan persoonlijke banden tusschen ons als geëindigd te beschouwen.
J.W.F. Werumeus Buning
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
J.W.F. Werumeus Buning
15 januari 1928
aant.
aant.
aant.

15 I 28

Menno ter Braak, Verspreide brieven

B.J. (Excuseer me: het gaat me voorloopig nog niet af dezen brief met ‘Waarde W.B.’
te beginnen).
Je opzegging van persoonlijke relaties heb ik vanmorgen ontvangen. Als de jongere
acht ik me verplicht en voel ik me trouwens gedrongen een poging te wagen mijn
houding in dit conflict voor je toe te lichten; want, of je het gelooven wilt of niet,
het is me iets waard je vertrouwen in mijn faits et gestes niet te verliezen, zeker niet
op deze wijze. Zooals je zult begrijpen, laat het me ijskoud, of de jongeling Arntzenius
mij onder jouw oogen (wat ik je toch overigens ook niet persoonlijk heb kwalijk
genomen!) als grootvader en bezitter van alle wijsheid op een meer dan onhebbelijke
manier ontvangt; ik ken den man niet en hij interesseert me niet, omdat ik nog nooit
één persoonlijke daad van hem gezien heb. Tegenover jou staat de zaak anders; het
interesseert me wél wat je van mijn gedragingen denkt en alleen daarom stel ik er
prijs op je hier uiteen te zetten, waarom ik niet anders kon dan het artikel in Filmliga
zoo schrijven als ik het geschreven heb. (Ik kom er hier persoonlijk tegenover jou
voor uit, dat het van mijn hand is; doet er verder niet toe, daar alle vier
mederedacteuren zich met toon en inhoud geheel hebben vereenigd).
De redenen, waarom je het artikel als een persoonlijke beleediging beschouwt,
kun je m.i. gevonden hebben in de passage, dat je op de film Sunrise werd ‘losgelaten’,
hetgeen je persoon als criticus aantast; verder in de passage waarin ik zeg, dat de
Telegraaf zich van personen bedient na hun van hun persoonlijkheid ontdaan te
hebben. Dat ik op je bespreking van Sunrise critiek oefen, zal je onaangenaam kunnen
hebben aangedaan, het kan, voorzoover ik je ken, geen reden zijn geweest, aan een
persoonlijke beleediging te denken. Inderdaad ben ik het volmaakt oneens met die
bespreking, beschouw ik die zelfs als een voorbeeld van onbevoegde filmcritiek (je
neemt me niet kwalijk, dat ik je in dezen brief alles ronduit zeg; uit het feit, dat ik
hem schrijf, mag je blijken, dat het in dezen om andere dingen gaat). Maar deze
onbevoegdheid is niet de reden, waarom ik het woord ‘losgelaten’ gebruikt heb. Ik
heb dat woord gekozen, om aan te geven, welke houding de Telegraafredactie, en
dat met naam en toenaam, inzake de film volgt; een houding, die het Handelsblad
m.i. terecht niet wenscht aan te nemen. Dit schrijven over tradeshows van willekeurige
films, uitgaand van bioscopen, die aan de 90% prullaria de pennen der kunstredacties
niet wagen, gecombineerd met het negeeren van het toch systematisch vertoonde
werk van de Liga, vestigt den indruk, alsof men met de film een loopje neemt. Om
je de waarheid te zeggen: het zou me verwonderen, als één van jullie zich werkelijk
intensief voor ook maar een haar voor de film interesseerde. Jullie gaat op een
willekeurige film, die in een tradeshow gebracht wordt, af, ontdekt (allicht!) daarin
qualiteiten, en beschouwt dat plotseling als de filmhemel op aarde! Deze methode,
die ik funest vind en een criticus onwaardig, kan ik niet anders qualificeeren als
een-worden-losgelaten-op, een zich geen rekenschap geven van het geheele
filmprobleem. Als woordvoerder van de Liga was ik dus gerechtigd het woord te
gebruiken; en zelfs heb ik, hoewel ik omdat jij er bij betrokken was, iedere niet stipt
te verantwoorden uitdrukking heb vermeden, geen oogenblik gevoeld, dat ik dit
woord tegenover jou niet zou mógen gebruiken. Hetzelfde is het geval met het ontdoen
van persoonlijkheid, waarvan ik de critici van de Telegraaf heb beschuldigd. Hiermee
raak ik de kern van de kwestie, waarmee je je natuurlijk niet zult willen vereenigen.
Ik ben van meening, dat de Telegraaf van den mensch een vulpen met een mechaniekje
maakt, van den criticus een opgewekt verslaggever van anecdoten en van den schrijver
een journalist. Ik meen, dat jij, die ‘De Wereld van den Dans’ geschreven hebt, niet
met evenveel genoegen je naam zet onder een ‘Leven van Isadora Duncan’, dat je
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moet excerpeeren, en dat je door voor de Telegraaf een tradeshow van Tuschinski
te verslaan, niet dezelfde ongepreoccupeerde critiek kunt schrijven, die je in een
onafhankelijk tijdschrift zou schrijven. En ik wil je eerlijk zeggen, dat noch critieken
van Arntzenius, noch die van jou (in de Telegraaf!) me tegenwoordig verder
interesseeren dan als verslag; het is verder toch altijd goed. Dit houd ik vol en daarom
heb ik geschreven zooals ik schreef.
Waarschijnlijk zul je dit niet erkennen en zeggen, dat de scheiding die ik in je
persoonlijkheid maak, fictief is. Goed, dat is je recht; en je zult het zelf beter weten
dan ik. Maar mijn meening kun je me niet ontnemen en evenmin het recht die meening
(zonder insinuaties dan, die ik bij mijn weten niet gebruikt heb) openlijk te zeggen,
wanneer een aangelegenheid, waarbij ik nu bij uitzondering eens met hart en ziel
geïnteresseerd ben, mijn meening, zooals ik het zelf zie, komt bevestigen. Maar zelfs
als je die scheiding niet erkent, zul je me toch ook het recht niet kunnen ontzeggen,
dat ik je als persoonlijk bekende en als dichter van ‘In Memoriam’ etc. etc., hoog
wil blijven schatten en dat ik voor mij niet in staat ben die twee figuren tot één te
vereenigen. Dit dilemma heeft het mij zonder eenig bezwaar mogelijk gemaakt de
woorden die ik geschreven heb te schrijven en ze thans ook te handhaven. Ik kan de
publieke persoonlijkheid Werumeus Buning van de Telegraaf voor mijn gevoel
aanvallen, omdat ik geen verband zie met de persoonlijkheid van den dichter, die
voor de jongere generatie een soort samengaan van een voornaam schrijver en een
uiterst hoog geschatte persoonlijkheid beteekent. Ik heb het daarover vanmiddag
juist naar aanleiding van je brief met Henny Marsman en Dick Binnendijk gehad,
die mij geheel hebben toegegeven, dat ik het artikel in dezen vorm volkomen kon
verantwoorden, dat dit gezegd moèst worden, maar mij ook hebben gezegd, dat,
wanneer jij deze onze kijk op de zaak niet aanvaardde, het stuk natuurlijk door jou
als een beleediging kon worden opgevat. En, zooals ik je zeg, ik kan het niet anders
zien.
De reden, waarom ik dus deze stap doe, is dus hoofdzakelijk deze: ik vraag je niets
anders dan mijn beschouwing, die ik toch blijkbaar niet alleen heb, na te gaan en van
dat standpunt uit mijn artikel nog eens te beoordeelen. Allicht kun je het standpunt
niet deelen en blijf je je dus geheel met de Telegraafredactie vereenzelvigen; maar
je zult in dat geval misschien willen toegeven, dat ik er geen oogenblik aan gedacht
heb, je persoonlijkheid verdacht te willen maken. Ik houd alleen maar vol, dat een
regime als dat van de Telegraaf het den grootsten dichter finaal onmogelijk kan
maken een onbevooroordeelde critiek te schrijven.
Ik weet niet, of je persoonlijk beleedigd zijn, dat alle verdere discussie over een
onderwerp bij voorbaat uitsluit, een sterk standpunt vindt. Ook is het me aan den
anderen kant echter wel duidelijk, dat, wanneer je wilt aannemen, dat mijn
bedoelingen niet zuiver waren en dat bij het schrijven van het artikel andere dan de
boven genoemde motieven voorzaten, het moeilijk zal zijn je van den aard van die
bedoelingen te overtuigen. Ik wil niettemin deze poging niet daarom laten loopen.
Dit conflict moest eens komen, maar nu het er is, wil ik niet degene geweest zijn,
die het met persoonlijke misverstanden vertroebelt.
Tenzij je me dus als een geestelijken plebejer als C. de Dood beschouwt (in welk
geval ik je dus voortaan, als ik je op straat of elders tegenkwam, zou moeten
negeeren), verzoek ik je dus bij dezen om een mondelinge discussie over deze
onverkwikkelijke zaak, die ik van mijn kant graag zou zien opgelost, zij het dan,
doordat wij elkaars standpunten als onverzoenlijk erkennen, zij het dat wij tot
overeenstemming kunnen komen. De gegevens voor dit gesprek heb ik je boven
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gegeven: ik kan mijn standpunt tegenover de Telegraafredactie in geen enkel opzicht
wijzigen, maar ik kan evenmin den mensch en den dichter W.B. mèt den journalist
laten varen als iemand, waartegen ik altijd heb opgezien. Ik krabbel niet terug, maar
ik wil graag expliceeren; meer kan ik niet doen.
gr.
Ik hoop, dat je in geen geval dezen brief als een arrogant oordeel over je
persoonlijkheid zult beschouwen; ik moest de eenigszins ingrijpende termen
gebruiken, om je te verklaren, wat ik bedoel. Wil je verder den brief als vertrouwelijk
beschouwen.
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Constant van
Wessem
Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 27 januari 1926
aant.

Amsterdam, 27 Jan. '26
Zeer geachte Heer Ter Braak
De Redactie van de Vrije Bladen meent dat uw ‘Martyrium’, hoewel het zeker
goede gedeelten bevat, als geheel niet zoo geslaagd is. Zij moet te meer u de plaatsing
af raden omdat dit proza onder uw essayistisch werk blijft en u als essayist een naam
heeft te verliezen. Misschien heeft u eens iets anders voor ons, een gelukkiger worp?
Intusschen,
met vr. groeten
namens de Red. Vrije Bladen
C. van Wessem
(tusschen haakjes: vergeef mij dit officieel gesteld briefje, maar 't moest zóó, van
den heer Binnendijk!)
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, [vóór 27 juli 1926]
aant.
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Hilversum
Dalweg 15
Geachte Heer Ter Braak
Mag ik uw artikel over ‘Film-aesthetiek’ binnen niet al te langen tijd tegemoet
zien? Ik zou er graag inzage van hebben voor ik Jordaan vraag iets te schrijven; want
ik wil vermijden dat twee schrijvers hetzelfde onderwerp (en wellicht tegen gesteld)
behandelen. Dan kan ik Jordaan aangeven waarover ik graag iets van hem had.
Gaarne
met bel. groeten
Constant van Wessem
P.S. Ik reken er op dat uw artikel uitvoerig zal zijn en niet te kort, want ik heb ruimte
genoeg beschikbaar.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 27 juli 1926
aant.
aant.

Hilversum, 27 Juli '26
Geachte Heer Ter Braak
Het spijt me, dat ik u gejaagd heb met uw artikel. Maar Binnendijk schreef mij,
dat u alleen over ‘Film-aesthetiek’ zoudt schrijven en liever niemand anders uw
terrein ziet betreden. Om te zien hoever u ging, moest ik, met het oog op anderen,
wel even kennis nemen van uw artikel. Dit blijkt echter algemeener te zijn, dan ik
dacht en niet alleen over film-aesthetiek te handelen. [onleesbaar] veranderen? In de
eerste plaats met mij zelf. Mag ik zoo vrij zijn?:
U noemt de eerste film het absolute tooneel. Ik geloof dat dit psychologisch onjuist
is. De eerste film is de absurditeit van het ‘levende’ plaatje. Het volk zag de eerste
films, als wat het hier zijn naam gaf, rolprent. Het Ned. volk houdt niet van tooneel,
maar van ‘plaatjes kijken’. De film was de [onleesbaar] gruwelroman uit het
stuiversblad, de mop van het humoristisch weekblad. Het volk zoekt romantiek,
dramatiek in een film [onleesbaar] [deze] door de toelichting of het doek of van den
explicateur (als een soort onderschrift) werd versterkt. De exploitatie heeft van den
film min of meer ‘tooneel’ gemaakt (doch zeker niet het absurde tooneel; dat is het
maaksel voor ons, aesthetici [zonderlinge] vergelijking geworden.
U houdt mij ten goede: het is maar een meening. De [onleesbaar] was, dunkt mij,
niet genoeg door feiten in uw artikel geschraagd, en daarom deze
gedachtenuitwisseling.
Misschien kunt u hier en daar de [vorm] nog iets vaster trekken? Het is jammer
wanneer uw artikel zoo aphoristisch blijft als het thans is, tevens waar ik met dit
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nummer een boekje wilde maken onder het motto: ‘Wij gelooven in den film’;
[onleesbaar] een uiting en verklaring van den jongen generatie par excellence zou
worden.
Met beste groeten van
Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
[na 27 juli 1926]
aant.
aant.
aant.

Geachte Heer Ter Braak
Laten wij elkaar goed begrijpen:
- Ik kreeg uit uw stuk, mede bevestigd door uw brief, den indruk, dat door mijn
‘jagen’ u uw artikel spoediger in vorm had moeten brengen, dan u van plan was
(immers, u [onleesbaar] Ik voelde er (blijkbaar ten onrechte) nog te veel de
samenstelling uit aantekeningen in. Dit vond ik te meer jammer, daar het van belang
is wat u te zeggen had juist in verband met uw polemiek naar Jordaan, waar u schrijft
‘elders uw meeningen uitvoeriger te zullen uiteenzetten’ (daarbij dan waarschijnlijk
doelende op dit artikel in ons film-nummer). Daarom meende ik goed te doen met u
den [tijd] terug te geven, die ik u, onvrijwillig, [onleesbaar] uw werk afgenomen
had, temeer, daar ik nog lang niet voldoende essay binnen heb om zelfs maar aan
een verschijnen van dit nummer begin aug. te kunnen denken.
- Het is niet mijn bedoeling tegenstrijdigheden te vermijden, maar wel wou ik een
eenheid verkrijgen waardoor dit filmnummer inderdaad een demonstratie der jongere
generatie werd. De inleiding zal dan ook zijn
‘Wij gelooven in den film
N'en déplaise...
omdat... etc’.
Hoe goed een enkele uitbreiding en toelichting uwer meeningen zou zijn bewijst
wel de toelichting, die u zelf bij ‘absurd tooneel’ geeft (‘de draak in de sfeer der
reproductie’) die had ik er niet uitgelezen.
- De film is niet plaatje + beweging, maar de eerste films (ik spreek over omstreeks
1898) waren het wel (‘levende beelden’ bij Carré!), hoorden eerder op den kermis
thuis als ‘photographische truc’. Dat men de mogelijkheden van den film niet zag,
leidde echter tot die andere vervorming: het gephotographeerd tooneel (dit is historie).
- Aan een omwerking van uw artikel dacht ik niet, alleen hier en daar
verduidelijking en uitbreiding uwer meeningen. Niet tegen de ‘algemeenheid’ van
uw artikel had ik bezwaar (u hoeft zeker niet te [schrappen]), alswel dat door de
algemeenheid sommige beweringen van u wel vervagen als ze niet worden versterkt
(ten minste, zoo komt het mij als lezer voor). U ziet dat ik mij niet tegen uw
meeningen richt. Mijn opmerking over het ‘levende plaatje’ [onleesbaar] ik wat direct
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om u te laten zien dat uw meening, door aanvechtbaarheid van andere zijde, niet
positief genoeg kan worden uiteengezet.
Ik hoop dat wij elkaar nu begrepen hebben. Ik dacht met een artikel van mij zelf:
‘De belangstelling voor den film’ te openen en dan uw ‘Cinema militans’ te laten
volgen. Ik schreef via mej. de Roos aan den heer Franken. Ik kreeg ook een geschikt
artikeltje over de Ufa uit Berlijn, en vroeg Jordaan over de ‘Nibelungen’ (hoorde
evenwel nog niet van hem). Wie is de schrijver van ‘Naissance du cinéma’? (ik wou
ook een kleine bibliographie aanleggen).
Met beste groeten
Uw Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 7 augustus 1926
aant.
aant.

Hilversum, 7 Aug. '26
Dalweg 15
Waarde Heer Ter Braak
Hartelijk dank. Uw artikel heeft nu zeker aan duidelijkheid gewonnen, dunkt me.
Van Franken, noch van Juffr. de Roos hoorde ik iets. Het is feitelijk een ongelukkige
tijd, deze vacantie-tijd. Ik ben al heel tevreden als het nummer nog in September
komt.
Wat dunkt u van dit Credo, voorin het nummer geplaatst:
Beste groeten
Gaarne houd ik mij voor verbetering aanbevolen.
t. à v.
C. van Wessem
Wij gelooven in den film.
n'en déplaise dominee Kersten;
n'en déplaise de bioscoopwet;
n'en déplaise zekere Stem-mers en de kunstaesthetelingen;
n'en déplaise ook zijn eigen fouten, afdwalingen en verwarringen;
omdat hij jong is;
omdat hij bewezen heeft een kracht te bezitten die bestaat en die door geen
enkel moreel of aesthetisch protest te niet is te doen, een kracht, die alleen
zuiverder gericht moet worden, niet vernietigd (wat ook niet zou gelukken);
omdat hij de jongere generatie ter harte gaat, uit de overtuiging dat in den film
een specifiek 20e eeuwsche volks-kunst aan het worden is, die aandacht,
toewijding en scheppingskracht verdient (niet fraai, dit besluit).
(deze alinea moet u maar een beetje meer ‘manifest’ maken!)
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
[1927]
aant.

Waarde Heer Ter Braak
Mogen wij er op rekenen Maandag bij Clausen van u een artikeltje te vinden voor
de Filmliga over de 2de matinée, en een artikeltje over een film-onderwerp. Ik zelf
schrijf aan de hand van Kurtz' boek een artikeltje over Duitsche film-avantgarde (in
verband met Ruttmann)
Met beste groet
C. van Wessem
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 2 mei 1927
aant.
aant.

Hilversum 2 Mei '27
Waarde Heer Ter Braak
Inderdaad is het niet heelemaal in den haak [onleesbaar] Querido heeft in het begin
geprotesteerd tegen een al te groote belasting der redactioneele uitgaven, omdat er
door v. Looy's toedoen van verleden jaar meer dan 70 abonné's waren afgegaan op
welke verliespost hij niet had gerekend (f 4000 meer!) Hij is inderdaad niet krenterig,
maar het is gewenscht vooral in het begin onzerzijds wat goede wil te toonen; blijkt
dat het abonné's-tal groeit, dan staan wij ook sterker in de schoenen. Als
noodmaatregel honoreert de redactie momenteel Marginalia niet en Boekbespreking.
Boekbespreking niet, omdat de schrijver dan de recensie-exemplaren vrij heeft,
marginalia niet, omdat dit meestal geen directe ‘literatuur’ is, doch aardigheden,
polemiek, ruzie, enz. Maar wij zullen zoo gauw mogelijk ook deze inderdaad tot
onbillijkheid leidende onderscheiding zien op te heffen.
Met vr. groeten
Constant van Wessem
Nog iets anders:
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Van Looy had 200 overdrukken van het filmnummer liggen, gereed voor aparte
uitgave. Hij [vermocht] deze niet uit te geven evenmin als te honoreeren. Ik heb deze
200 exemplaren van hem gekocht en door ‘de Branding’ te Utrecht doen verschijnen.
Ik ben hierdoor in staat niet alleen de uitgave toch in boekformaat te doen verschijnen,
zooals het plan bij de opzet reeds was, doch ook den schrijvers een héél klein
honorarium uit te keeren, dat ik zal rond zenden, zoodra de Branding met mij
afgerekend heeft. Veel kan het niet zijn: met een oplaag van 200 is weinig te beginnen,
zelfs kan den schrijvers geen gratis exemplaar meer gestuurd worden. Gaat deze
kleine oplaag goed weg, dan verschijnt een vermeerdere tweeden druk, met betere
condities. Een ‘zaakje’ is het voor mij niet; ik moet zelfs mijn eigen honorarium zoo
goed als geheel op offeren, maar vooral tegenover onze uitgenodigde medewerkers
van buitenaf achtte ik het een eere-schuld, sinds v. Looy's nalatigheid ook hen
dupeerde. - v.W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 23 augustus 1927
aant.
aant.
aant.

Hilversum 23 Aug '27
Waarde Heer Ter Braak
Er is in zooverre een fout, dat u volgens mijn opgave f 14 moet hebben. Binnendijk
schijnt u de vorige keer f 1.50 per pag. berekend te hebben (daar er ‘slechts’ f 35 te
verdelen viel, ten koste van mijn secretariaats-honorarium, dat hij edelmoedig vergat
en dat ik in dit geval ook maar niet meer gereclameerd heb). Dat het verdeelen van
f 35 over een nummer van 32 pag. clownswerk wordt, is inderdaad een onhoudbare
toestand, die toch beter, uit politieke overwegingen, dit jaar nog niet veranderd moet
worden: Querido zal misschien wel betalen wat het honorarium-lijstje vermeldt, dat
dan het volgend jaar om de kosten het geheele Vrije Bladengeval staken. Ik weet
waarlijk niet hoe ‘contenter Dieu Querido et M. ter Braak’! Misschien wil Binnendijk
dit honorarium-zaakje voortaan opknappen; ik laat hem dit gaarne over. Ik ben
misschien bereid den heer Querido te berichten, dat u mijn becijfering voor uw
bijdrage te laag vindt en hem voor te stellen u alsnog f 7 uit te keeren. Maar hoe moet
ik doen als anderen, met evenveel recht het zelfde reclameeren? En als ik zelf niet
bij tijd en wijle mijn schrijvershonorarium er bij liet inschieten? Waarde heer ter
Braak, ik maak torens van optel- en aftrek-sommen! Gaarne wacht ik uw film-artikeltje.
Beste groeten
t. à v.
C. van Wessem
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Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
1 september 1927
aant.

1 Sept '27
Geachte Heer ter Braak
Dank voor het gezondene. Hoewel Bloem een artikel heeft gestuurd ‘Moralistische
kunstcritiek’ lijkt mij dit geen bezwaar om uw stukje onder Marginalia op te nemen,
dat weer een andere kant van het geval Smeding weergeeft.
Scholte vraagt u mij spoedig voor de ‘Explicateur’ een adreslijstje der secretarissen
en Mededelingen te zenden.
Wanneer iemand u nog eens iets inlichtends over de film vraagt, verwijs hem dan
naar ons boekje ‘Wij gelooven in den film’, daarmee doet u in dubbelen zin een
Vaderlandsch-goed werk.
Met vr. groeten
Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
4 oktober 1927
aant.

Dinsdag 4 Oct '27
Waarde Heer Ter Braak
Kunt u Woensdagvond 8 uur in American komen? Ik sprak u nog graag even over
de namen voor de ‘Film Liga’-artikelen, die u opgaf en nog verdere aangelegenheden
derzelve. Ik ben er in ieder geval.
Beste groeten
t.à.t.
C. van Wessem
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
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[Hilversum, 24 november 1927]
aant.
aant.

Waarde Heer Ter Braak
Zondagavond 27 Nov. 8 uur medewerkersvergadering Vrije Bladen ten huize van
den heer Bruning, Okeghemstr. 23 (achter Valeriusplein).
C. van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 18 december 1927
aant.
aant.

Hilversum, 18 dec '27
Beste Menno
Als het vaststaat, dat le Januari de Moeder wordt gegeven, is het zaak dat het
komende Liga nummer zooveel mogelijk aan de Russen is gewijd. Hoe kunnen we
dat het beste inrichten? Kun jij iets schrijven van de kant van de laatst verschenen
boeken over de Russische filmkunst (het Franse boek en het boek van Kerr)? Kunnen
wij ook eventueel je artikel over de Moeder uit i10 overnemen? Ik zelf zag de Moeder
niet en kan er dus ook niet over schrijven. Wie is er verder ‘Russen fähig’? Bericht
mij eens even, dan kan ik van een en ander werk maken, anders is er tegen den 14den
niets voor elkaar. Ik zal ook onze beide Ukraïners aanschrijven voor een algemeen
artikel over Russische filmkunst ben echter het adres van Bardach kwijt (ik gaf die
zending, meen ik, aan jou).
Van Staveren beloofde spoedig over de bioscoopwet voor ons te zullen schrijven.
Misschien kan dat dan ook nog de 14de mee.
Besten groet
tàt
C. van Wessem
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 2 januari 1928
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aant.

2 jan. 1928
Beste Menno
Indien je Donderdag 5 Jan. al in stad bent kom dan om 3 uur op de
redactie-vergadering bij Clausen.
Wat je ‘coup-mortel’ tegen de Telegraaf betreft, laat mij je dan uit politiek oogpunt
raden, deze niet al dadelijk in dit komende nummer uit te voeren. In de eerste plaats
heeft het nu, vlak op de mislukte conferentie met de Telegraaf, iets van een
wraakneming en in de tweede plaats: het publiek klaagde er over, dat het vorige
nummer volgepropt zat met polemiek, bovendien wordt er al geïnsinueerd over het
‘kabaal rondom de Filmliga’, men verwijt ons al genoeg een ‘groote bek’, lat ons
streven niet, naar buiten, bedolven geraken onder détail-strijd. Het is maar een raad,
die ik geef.Ik schreef aan Rost, doch hoorde nog niets naders. Als je 5 Jan. niet bij Clausen
kunt zijn, zend mij dan vóór dien tijd nog even de copy, die je nog onder je berusting
hebt.
Vale
C. van Wessem
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem
3 januari 1928
aant.

3 Jan. 1928
B.C.
Tot mijn spijt kan ik 5 Jan. nog niet in de stad zijn voor de redactievergadering.
Alles wat ik hier aan copij had, is echter al naar Clausen gezonden. Het waren in
hoofdzaak het bewuste Telegraaf-artikel, een stuk van Huijts en een paar stukjes
voor het journaal, die je daar dus vinden kunt. Verder vertrouw ik, dat de redactie
het bij deze vergadering ook wel zonder mij af kan, aangezien het programma klaar
is en de films zelfs al aangekomen zijn, naar ik meen. Als er nu maar tijdig voor de
cliché's gezorgd wordt, zal het ditmaal wel niet spaak loopen, vermoed ik.
Nu de ‘coup mortel’ tegen de Telegraaf. Het is na het onderhoud met de redactie
absoluut onmogelijk geworden langer te zwijgen; je zult dat toch ook inzien, in
aanmerking genomen de meer dan schandelijke wijze, waarop de Telegraaf ons
critiseert. Het moet juist vlak na de conferentie. Een wraakneming kan niemand er
in zoeken, daar wij het feit van het onderhoud als aanleiding niet verzwijgen! Ik
trachtte bovendien het artikel zoo kalm en waardig mogelijk te houden, zonder grapjes
als tegen Tuschinski, om geen verdere aanleiding te geven tot praatjes over onze
‘groote bek’. Een praatje, dat echter door de Telegraaf wordt rondgestrooid en zonder
eenige goede gronden. Want al zijn wij polemisch scherp in het tijdschrift, niemand
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kan zeggen, dat wij daarvoor de stukken over de film zelf in het gedrang laten komen.
Polemiek is in deze omstandigheden zeer noodzakelijk en als zij in den juisten toon
gevoerd wordt, voor ons propaganda, daaraan twijfel ik niet. Het oudejaars avondblad
van de Telegraaf is één groote bek voorbijgegaan, en een heel wat minder kiesche:
die van Tuschinski.
Overigens ben ik er voor het nummer van 14 Jan. dat dan het hoofdartikel tegen
de Telegraaf bevat, verder on-polemisch te houden en vooral voor eenige goede
aesthetische stukken te zorgen.
Over het stuk van Huijts nog dit. Het is wat lang, maar het is niet slecht, zooals ik
bij eerste voorlezing door Scholte dacht. Neem het dus, dit adviseer ik, op, laat hem
het, indien noodig, wat bekorten. Ik zal dan een commentaar bij Sluizer en hem
schrijven, waarvoor zeker wel even plaats kan worden opengehouden.
Ik heb hier in Eibergen met zeer veel succes een voorstelling en lezing met o.a.
Ruttmann gegeven.
Beschouw bij eventueele oneenigheid 5 Jan. in sinu redactionis dezen brief maar
als mijn opinie.
b.gr. t.t.
Menno ter Braak
Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 oktober 1928
aant.

Amsterdam, 22 October 1928
Aan Dr. Menno ter Braak
Geachte Heer
De redactie van De Vrije Bladen stelt er prijs op zoo spoedig mogelijk van U te
vernemen, met het oog op een dezer dagen te verspreiden circulaire, op welke
bijdragen van Uw hand zij voor den volgenden jaargang mag rekenen.
Uw antwoord gelieve U te adresseeren aan den redactie-secretaris de Heer Constant
van Wessem, Dalweg 15, Hilversum.
Noodkreet! In Godsnaam, zend iets langs voor het November-nummer.
C.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Tiel)
Hilversum, 14 juni 1929
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aant.
aant.

Hilversum, 14 Juni '29
Dalweg 15
Beste Menno,
Hoe staat het leven? En hoe staat de literaire productie? Kunnen wij nog eens iets
van je hand tegemoet zien? Zijn de burgers op het Carnaval nog niet aan hun
démasqué toe?
Laat eens iets van je hooren.
Beste groeten
Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
Rotterdam, 19 juni 1930
aant.

R'dam, 19 Juni 1930
Beste Constant,
Hierbij een ‘In Memoriam’ over Just Havelaar, dat ik op verzoek van Coster voor
De Stem schreef, doch dat door de weduwe van Havelaar werd geketst. Dit zal wel
een praatje zijn, maar ik kreeg die commentaar, het is ook wel wat erg antipathiek
voor zoo'n net familienummer.
Ik zend het aan jullie. Misschien wil je het nog voor de Bladen gebruiken, zij het
wat laat. Vind je het niet de moeite waard, of te weinig actueel meer, laat het dan
gerust liggen. Mocht je het plaatsen, dan s.v.p. met geen andere commentaar dan
deze: Geschreven voor het Just-Havelaar-nummer van ‘De Stem’, maar in verband
met het karakter van dit nummer door de redactie niet geplaatst. De lezer kan er dan
zelf zijn conclusies wel uit trekken. Ik zou echter over dit ‘versche graf’ geen relletje
willen.
Handel er dus mee naar welgevallen.
H.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Hilversum, 23 maart 1931
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aant.

Hilversum, 23 Maart '31
Bergweg 20
Beste Menno
Verrast en verblijd was ik uit je ondertrouw-aankondiging te vernemen, dat ook
jij je in den rij der gehuwden gaat scharen. Jij alleen ontbrak nog, nu ook de Heer
Kelk onlangs met zwier den doodensprong uit ‘Variété’ waagde...
In andere taal gesproken: Ik hoop van harte, dat je in de loterij des levens het
nummer hebt getrokken waarop de hoogste prijs valt en ik wensch jou en je aanstaande
vrouw alle mogelijke voorspoed.
Ook De Vrije Bladen sluit zich bij dezen mijn wensch aan, in de hoop dat zij nog
vaak gebukt moge gaan onder het gewicht der pennevruchten, waarmee gij haar zult
blijven beladen (Excuseer, dit beeld is niet bijzonder fraai, maar er valt mij, onder
de aandoening van het oogenblik, niets ‘stemmigers’ in).
Een hartelijken handdruk, ook voor je bruid, van
je Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
[april 1931]
aant.

Beste Menno
Ik heb je gewijzigd stuk voor De Vrije Bladen ontvangen en doorgezonden. Ik
ben blij, dat je je onbillijkheid jegens Busken Huet hersteld hebt, er lag al een ‘Noot
van de redactie’ klaar om er tegen te ageeren voor het geval je bij je meening bleef.
Dat het ‘jasje’ van Marsman door Greshoff wordt aangetrokken, hem dus blijkt te
passen - is dat eervol voor Greshoff of oneervol voor Henny?
Ik las het manuscript van je roman Hampton Court. Ik moet je ruiterlijk bekennen,
dat je hoofdstuk ‘Signalen’ in De Stem mij zorgen baarde, doch dat de indruk na
lezing van de rest geheel ten goede gewijzigd is. Vooral tegen het eind wordt het
zeer goed. Wij hebben ‘Eline's gezicht’ voor De Vrije Bladen gehouden. Ik persoonlijk
had het liefst ‘Gerekt afscheid’ gehad, dat compositorisch nog beter is, doch dat had
je al aan De Stem gegeven. Waarom mochten De Vrije Bladen niet de eerste keuze
hebben? Het is jammer...
Mijn Charleston begint volgende week den dans. Ben benieuwd hoe de snoode
wereld de afbeelding van haar snood bedrijf zal opnemen!
Hartelijke groeten, ook aan je (mij nog onbekende) vrouw.
je Constant v.W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
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aan
Menno ter Braak
Hilversum, [juni of begin juli 1931]
aant.

Bergweg 20, Hilversum
Beste Menno
Vind je bijgaand galmend geklets het opnemen waard, maar dan met een
onderschrift van jou, of zal ik het maar terug sturen, met dank voor de goede
bedoeling? De Bouws-historie is afgesprongen zooals je weet. Of de zaak zelf nu
nog afspringt op de dubbeltjes, die niet op tafel liggen hebben we af te wachten.
Hartelijk gegroet door
Constant v.W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, [vóór 5 augustus 1932]
aant.

Bergweg 20, Hilversum
Beste Menno,
Via Bouws zond ik mijn roman Een vuistslag naar Forum.
Er zijn in het manuscript nog enkele kleine verbeteringen aan te brengen, hier en
daar een wat te vlakke zin of een minder goed woord, maar dat komt in de eventueele
proef wel in orde.
Alleen, doe mij het plezier en wanneer jullie het nemen plaats het dan nog in de
resteerende afleveringen van dit jaar (desnoods gedeeltelijk, als het niet anders kon).
Een en ander in verband met het niet te loochenen feit, dat mijn pecuniaire nood
helaas niet maar denkbeeldig is ...
Hartelijke groeten, tàt
Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
Eibergen, 5 augustus 1932
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aant.
aant.

Eibergen, 5 Aug. 1932
B.C.
Je roman ontving ik heden van Bouws; ik zette mij dadelijk tot de lezing en heb
die vanavond beëindigd. Zonder vooruit te willen loopen op het oordeel van mijn
mede-redacteuren, wil ik je toch vast mijn persoonlijke opinie meedeelen. In de eerste
plaats dan: onmiddellijk klasseer ik je boek onder de boeken, die ik voor mijn pleizier
lees, onder de eenvoudig en zuiver geschreven romans, die, wat ik er hier en daar
ook op tegen moge hebben, een herinnering achterlaten, dus niet bij de Rembrandts
en de Moordenaars etc. etc. Ik vind overal je zeer persoonlijke stijl, en herken die
stijl uit Lessen in Charleston; maar dit boek vind ik beter, vooral als compositie
sterker. Het grondidee is suggestief; merkwaardigerwijze speelt het in mijn roman
ook een rol, zij het anders; de ‘ethiek van de vuistslag’ en ook de niet-rechte-lijn zul
je daarin analoog terugvinden. Daarom interesseerde mij het thema natuurlijk dadelijk
bijzonder; maar het bleef me boeien, alleen komt er tegen het midden een verslapping,
omdat je waarschijnlijk de spanning te lang wilt volhouden. Het op zichzelf goede
slot (en ook uitstekend is de partij carnaval!) wordt daardoor minder effectvol, lijkt
mij. Ik vind de eerste hoofdstukken het sterkst, hier en daar bepaald meesterlijk en
strak geschreven; John, Jacques en Leopoldine scherp tegenover elkaar gesteld.
Waarbij ik terloops wil aanteekenen, dat ik je kantoormenschen altijd nog wat boven
hun stand vind; zij zijn in werkelijkheid, meen ik, nog minder raisonnabel, platter;
maar soit, het komt in je stijl te pas, de menschen even te veel hersens te geven,
zooals je ook m.i. de vrouwen iets te mooi maakt, hen te veel laat glanzen; ze zijn
nog een tikje ideaal-vrouwen, waarop de auteur eigenlijk zelf verliefd is ; maar ook
dat hindert me in deze stijl nauwelijks, omdat het met smaak gedaan is.
Mijn hoofdbezwaar is, dat je, evenals in Lessen in Charleston, nog te veel
accidenteele dingen hebt laten staan, die de aandacht afleiden zonder die ook
ondergrondsch te spannen. Bijfiguren kunnen de aandacht op de hoofdfiguren of de
handeling vestigen door af te leiden, maar dat mag, dunkt mij, geen verbrokkeling
worden. Alfred, Otto en Anka b.v. (met name de scènes waarin Alfred en zijn doode
hoer, en O. en A. samen optreden) doen voor het geheel niet ter zake; ze illustreeren
voor mijn gevoel ook niets wezenlijks in de hoofdzaak, zoodat ze gemist kunnen
worden, zelfs als ik het voor het zeggen had, eruit moesten. Dan geloof ik niet in de
scène met ‘Happy Days’; die is mij te dostojewskiaansch in dit lichte en sobere
milieu, maar hierin zou ik mij kunnen vergissen. Ik moet trouwens een boek later
(niet dadelijk) altijd overlezen, om te weten, wat werkelijk blijft.
Ik heb nu zeer over de bezwaren uitgeweid en wil dus nog even den nadruk leggen
op mijn werkelijk groote bewondering voor de ‘lichte toets’ en vooral voor de directe
zuiverheid; dit is tenminste weer een roman, waarin de intelligentie niet apriori
verbannen wordt, die op een intelligent thema intelligent is opgetrokken. Dit zegt
voor mij al zooveel, dat ik de bezwaren niet wil verbergen (wat voor bezwaren zou
je in vredesnaam tegen Rembrandt moeten inbrengen; dat boek is één bezwaar!). Ik
zou je adviseeren, na het midden hier en daar te snoeien, om de vuistslag-idee, die
zoo goed is, strakker te houden; misschien voel je er iets voor, misschien niet; ook
zonder snoeien stem ik voor opname in Forum.
Wat de practijk betreft; ik wil niet op het oordeel van du P. en Roelants
vooruitloopen. Ik zend het manuscript door naar d.P.; je hoort dan spoedig nader.
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m.h.gr.tt.
Menno ter Braak
Adres in aug.: Eibergen.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, [na 5 augustus 1932]
aant.

Bergweg 20, Hilversum
Beste Menno
Je brief ontving ik in dank, hij deed mij veel genoegen, te meer waar je met je
bezwaren tegen enkele gedeelten mijn eigen bezwaren komt onderstreepen. Ik zelf
voelde de hoofdstukken van Alfred plus hoer en de scène van Otto en Anka samen
als overbodig, reeds hun inlasch was overbodig, omdat deze geschiedde, nadat het
manuscript reeds voltooid was. Waarom ik ze er dan invoegde? Eendeels om het
verwijt, dat sommige critici mij bij gelgenheid van Charleston deden, ‘dat men van
de andere figuren, die in het boek optraden niet genoeg hoorde’, anderdeels misschien
een ‘humanitaire’ reden, n.l. ook de ‘innerlijke’ kant van sommige bij-situaties nader
te belichten, maar deze inlasschen geschiedden te overdacht blijkbaar, ze vallen ook
jou als te schadend aan de gang der historie op. Ik laat ze dus graag vervallen, was
trouwens al besloten ze zeker in de uitgave als boek te laten vervallen. Dat ‘Happy
days’ uit het kader valt kan ik niet zoo vinden, ten overvloede vroeg ik er indertijd,
bij voorlezing van het boek, van Vriesland's opinie over, die de scène goed vond.
Hij is toch in ieder geval niet uit den ‘toon’ en er moet voor den lezer iets van voelbaar
zijn hoe een John tot zoo'n bijna Don Quichotterige zelfvernedering kan komen als
in het laatste hoofdstuk blijkt. Ook houdt de lichtelijk ironische overgang naar het
‘Moedeloos einde’ het te zware wat voorafging toch wel weer in evenwicht, dunkt
me. Het zal ook minder opvallen als die andere ‘pathetische’ scène van Alfred
verdwijnt, niet waar? Maar nogmaals, ik ben blij dat je mij je bezwaren rondement
zeidet; en natuurlijk ook met je waardeering, want ik meende zelf ook, dat dit boek
tenminste compositorisch een vooruitgang op Charleston was.
Ik weet niet of je inmiddels mijn briefje, dat ik nog naar Rotterdam adresseerde,
werd opgestuurd. In verband met wat ik daarin schreef zou ik graag willen, dat
wanneer mijn roman aangenomen wordt voor Forum, de publicatie niet werd vertraagd
voor de verbeteringen, die ik dan nog verderop in het manuscript zal aanbrengen.
De eerste hoofdstukken, die je zelf ook goed vindt zouden dan alvast kunnen
verschijnen terwijl ik de rest nog doorkeek. Het is een pecuniaire kwestie, zooals ik
je in dat briefje uiteenzette...
En als je wilt en kunt doe dan via Bouws ook nog een goed woordje voor de uitgave
bij Zeilstra, ik zou mijn boek daar het liefst laten verschijnen. Maar misschien loop
ik nu te ver vooruit... Enfin, we zullen zien.
Inmiddels, met hart. groeten
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tàt Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
[Hilversum, 28 augustus 1932]
aant.
aant.

Beste Menno
Kun je mij nog dat stuk van jou ‘Huizinga voor den afgrond’ ter inzage zenden?
Ik spreek begin October voor de radio over de roman-biographie en wilde ook uit
jouw stuk iets citeeren, dat ik me echter niet meer woordelijk herinner. Kan ik het
spoedig even krijgen?
Wat kankeren ze nu over mijn ‘Vuistslag’? Wordt het nu wel of niet opgenomen?
Eddy schreef mij een brief waarvan ik niet veel begrijp. Zijn bezwaren wijken niet
veel van de jouwe af, maar hij doet net of er niets van deugt. Moet Roelants nu de
beslissing brengen?
Hartelijke groeten en bij voorbaat dank
tàt Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
Rotterdam, 11 oktober 1933
aant.

R'dam, 11 Oct. '33
B.C.
Naar aanleiding van het plan ‘Vrije Bladen redivivi’ nog dit:
Mocht de zaak met De Spieghel niet vlotten , dan zouden Vic en ik hier ook een
poging bij Zijlstra kunnen doen. Ik kan geen succes garanderen, maar bij een
combinatie van abonné's zou toch de mogelijkheid bestaan, dat Z. er over zou denken.
Ik heb reeds met du Perron over de quaestie gecorrespondeerd, daar hem, bij de
opheffing van Forum, het plan natuurlijk ook aangaat; hij verklaart zich accoord met
mijn optreden als redacteur van de ev. nieuwe V. Bl.. Het lijkt ons echter, na overleg,
geen van beiden wenschelijk, dat Forum officieel in de V.Bl. wordt opgenomen, daar
het nieuwe tijdschrift toch een totaal ander karakter zal moeten dragen ( het zal
minder eenzijdig het beeld van één richting geven). Maar natuurlijk doen onze
medewerkers mee; en ook de lijst der abonné's zal Zijlstra vermoedelijk wel af willen
staan, zoodat die menschen over kunnen gaan.
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Stel mij s.v.p. spoedig in kennis van de vorderingen, die het project maakt.
Opschieten lijkt mij wel gewenscht; want ev. kunnen wij in het laatste Forum-nummer
[een] opwekking tot overgaan plaatsen?
v.gr. tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Hilversum, 5 november 1934
aant.

Hilversum, 5 Nov. 1934
Bergweg 20
Geachte Redactie
In antwoord op uw vragen voor een enquête betreffende overschatting en
onderschatting van schrijvers ten onzent zou ik prijs stellen op publicatie van het
volgende:
Naar mijn meening wordt het werk van mijn vrienden onderschat, dat van mijn
vijanden overschat. De kwestie is nu: wie zijn uw vrienden, wie uw vijanden? Ook
dat typeert een meening.
Constant van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
[1935]
aant.

B.C.
Je feuilleton kan in het Vad. geplaatst worden. Waarschijnlijk in 5 of 6 keer,
gehonoreerd à f 5 per feuilleton, meer kan er hier niet voor gegeven worden. Is dat
goed?
Het zal dan niet lang duren eer het verschijnt. De hoofdredactie zou prefereeren,
dat het onder je eigen naam werd gepubliceerd, maar dat is natuurlijk slechts een
wensch.
h.gr.tt.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak
Bloemendaal, 30 mei 1935
aant.

Bloemendaal, Hemelvaartsdag 1935
Bloemendaalsche weg 125
Beste Menno
Ik zend je hierbij voor Forum een fragment uit mijn nieuwe roman 300
Negerslaven. Ik hoop, dat je het gebruiken kunt. Het kan in tweeën geplaatst worden
I en II, en III en IV (doch liefst in zijn geheel). Maar het moet in de zomermaanden,
in het najaar komt het boek uit. Bij niet-plaatsing graag zoo spoedig mogelijk retour.
Hartelijke groeten
tat Constant v. W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Bloemendaal, 18 juni 1935
aant.
aant.

Beste Menno
Even nog een woordje, dat, wanneer jullie het fragment, dat ik voor Forum zond,
neemt, het op zijn laatst in het Octobernummer zou moeten, daar mijn roman eind
October, begin November bij Em. Querido verschijnt.
Hartelijke groeten
Constant v. W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Bloemendaal)
Den Haag, 16 augustus 1935
aant.

16 Aug. 1935
Pomonaplein 22 den Haag
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B.C.
Wij willen graag plaatsen het tweede hoofdstuk van je Driehonderd Negerslaven.
Ik zal er voor zorgen dat dit fragment in het Octobernummer zal worden geplaatst.
Voor October zouden we onmogelijk meer kunnen plaatsen en dus zend ik je hierbij
de rest terug, hoewel ik er verschillende goede stukken bij vind. Mocht November
nog mogelijk zijn, waarschuw mij dan nog even.
Hart.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Eibergen)
Bloemendaal, 24 augustus 1935
aant.
aant.

Beste Menno.
In November zou ook nog kunnen. Wil je dan het derde stuk van het gezonden
hoofdstuk hebben? Feitelijk vormden de drie stukken één hoofdstuk, maar het derde
sluit bij het tweede, dat je in October plaatst, aan. Graag nog even een bericht. Wat
je in October plaatst moet je dan maar ‘Dokter Daniels’ noemen, dunkt me.
Hartelijke groeten
C. van Wessem
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Zutphen)
Bloemendaal, 6 september 1935
aant.
aant.

Beste Menno.
Ik mag er toch wel op rekenen, dat je het stuk, dat je voor Forum reeds hebt in
ieder geval in October plaatst? Jammer, dat je zoo lang met de beslissing hebt
gewacht, ik kan de rest nu nergens meer onderbrengen. Maar enfin. Ik zend je voor
het gemak het gedeelte, dat je reeds accepteerde, in drukproef.
Beste groeten
tàt Constant v. W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
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Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
Den Haag, 22 november 1938
aant.

22 Nov. 1938
Beste Van Wessem
Langs dezen weg wil ik je even persoonlijk berichten, dat ik, na eenig aarzelen,
op verzoek van Leopold de redactie van de Vrije Bladen op mij genomen heb in
samenwerking met Jos. de Gruyter en Garmt Stuiveling. Tot mijn spijt kon ik daarover
j.l. Zaterdag nog niets zekers zeggen, aangezien alles toen nog voorloopig was. Ik
stel er echter prijs op, om je van deze onderneming nu zelf in kennis te stellen,
aangezien je zoo lang met het tijdschrift één bent geweest. (Een officieele mededeeling
van den uitgever aan alle voormalige redactieleden volgt.)
Ik ben tot deze stap niet overgegaan dan na nauwkeurig onderzocht te hebben, hoe
de zaken stonden. Uit een brief van Leopold aan de redactie van de Bladen is mij
gebleken, dat de samenwerking op regelmatige wijze werd beëindigd; antwoord op
dien brief is bij hem niet ingekomen. Ten overvloede heb ik van te voren nog
inlichtingen gevraagd bij Van der Woude, die volgens mededeeling van Leopold
onderhandeld had met een anderen uitgever over mogelijke overname van het
tijdschrift. Van der Woude was van meening, dat het aanbeveling zou verdienen nog
overleg te plegen met de oude redactie; ik heb dat echter niet gedaan, omdat mijn
voorwaarde bij het overnemen van die redactie was, dat er menschen van een ander
‘levensgebied’ bij betrokken zouden worden, ten einde wat meer veelzijdigheid te
bereiken. Ook dit meen ik je even te moeten meedeelen, opdat je niet abusievelijk
zoudt concludeeren, dat ik iemand zou hebben willen negeeren.
Ik kreeg uit de mededeelingen van Leopold den indruk, dat bij jullie een
(begrijpelijke) redactie-moeheid bestond; misschien ben je dus zelfs blij van het
karwei af te zijn. Het leek me echter op mijn weg te liggen om, veronderstellende
dat het lot van dit ons oude gemeenschappelijke tijdschrift je ter harte blijft gaan, je
persoonlijk in te lichten en de hoop uit te spreken, dat je actief medewerker zult
blijven.
h.gr.
Menno ter Braak
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Bloemendaal, 2 april 1939
aant.
aant.
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Bloemendaal, II April 1939
Beste M.
Tot mijn groote spijt kan ik Zaterdag niet in Amsterdam wezen, ik moet dan in
den Haag zijn. Maar we moeten met Z. in het reine komen, de toon van Gr. was
ongetwijfeld te heftig, al kan ik me begrijpen, dat men wel eens het geduld gaat
verliezen: hoe lang duurt het nu al?!
Met hart. groeten
Constant v. W.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)
Zutphen, 9 september 1939
aant.

Zutfen, 9 September 1939
Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie
De heer Zijlstra heeft mij gisteren opgebeld om mij mee te deelen, dat het hem,
na informatie bij verschillende boekhandels, zeer ongewenscht voorkwam, om onder
dezen abnormalen toestand in den herfst van dit jaar voor den dag te komen met de
twee eerste deelen van de complete werken van Slauerhoff, aangezien de
belangstelling voorshand nihil is. Hij hoopt, dat de stemming tegen het voorjaar zoo
verbeterd zal zijn, dat de uitgave zonder te veel risico kan worden ondernomen. Ik
meende deze mededeeling voor kennisgeving te moeten aannemen, aangezien
onzerzijds toch niets kan worden gedaan om de belangstelling te vergrooten, zoolang
de toestand blijft als hij nu is.
Inmiddels deed de heer Zijlstra mij de reisexemplaren toekomen, die gereed lagen.
Zij zijn ontworpen door Van Krimpen en maken een uitstekenden indruk. Van uitstel
zal dus in geen geval afstel komen, aangezien de voorbereidingen reeds ver gevorderd
blijken te zijn.
m.v.gr.
Menno ter Braak
Kraaienlaan 36, Den Haag
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - H. Wielek
Menno ter Braak
aan
H. Wielek
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Den Haag, 16 augustus 1935
aant.

16 Aug. 1935
Pomonaplein 22 den Haag
Sehr geehrter Herr Wielek,
Ihren Beitrag habe ich gelesen und meinen Kollegen in der Redaktion zur
Beurteilung zugeschickt.
Leider können wir die Novelle nicht veröffentlichen, weil sie uns, wenn auch gar
nicht unbedeutend, nicht hervorragend genug scheint um eine Ubersetzung zu billigen.
Beiliegend schick ich Ihnen das Manuscript zurück.
Hochachtungsvoll,
Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - M.C. van
Wijhe
M.C. van Wijhe
aan
Menno ter Braak
[Lochem], [na 20 oktober 1927]
aant.
aant.
aant.
aant.

Am.
Met belangstelling las ik in de bladen het verslag van Uw lezing te Rotterdam
voor de Rotterdamsche kring.
Juist omdat ik er zooveel in vind, waarvan ik het zoo van harte toejuich, dat het
gezegd wordt, wilde ik toch gaarne een paar opmerkingen maken. Ik doe dit, omdat
ik de Nederlandsche literatuur liefheb en mèt U voel, dat er in de stilstand van nu
een wringen van nieuwe krachten is geboren.
Maar nu komt het mij voor, dat de jongeren tegenover allerlei aanvechtbare thesen
alleen hun antithesen stellen en soms te weinig beseffen, dat een eenheid, een af-heid
steeds een synthese moet zijn. Zoo treft het mij, dat U, althans volgens het verslag,
een zoo scherpe scheiding maakt tusschen ‘de algemeen menschelijke normen van
schoonheid’ van een boek en ‘wat het voor ons beteekent in het kader van onzen
tijd?, ja, dat U zelfs zegt, er bestaan geen objectieve aesthetische voorwaarden.’ ‘Laat
ons dus niet naar de schoonheid vragen maar of het werk epoche-machend is.’
Ik kan, historisch, verklaren dat dit standpunt door een der jongeren wordt
verdedigd en met talent wordt verdedigd. Het positieve in dit standpunt n.l. de
positieve waarden in de twee antithesen, wil ik gaarne erkennen dat U ze naar voren
brengt is veel dank waard. Maar dit mag nooit leiden tot een volkomen relatief stellen
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van wat U noemt ‘objectieve aesthetische voorwaarden’. Laat mij nu alleen maar
noemen ‘stijl’ en beeldend taal-vermogen.
U noemt de Boer. Terecht. Maar zijn schrijftalent als zoodanig, zijn ‘stijl’ zou ook
in een andere periode het motief zijn om zijn werk tot kunst te verheffen. Denk aan
de directe beelding van Alie Smeding's taal. Ik kreeg voor Kerk en Vrede een
Overijselsche vertelling, die ik U bij plaatsing zenden zal. Lees de eerste twee
bladzijden als epiek en dan is het m.i. niet vol te houden, dat er geen ‘objectieve
aesthetische voorwaarden’ bestaan. Juist van haar verwacht ik veel. Meer eigenlijk
dan van eenig ander auteur. Wanneer zij, wat men zou kunnen noemen ‘Enkhuizen’
radicaal heeft vermorzeld in zichzelf (en [U] ‘De Zondaar’ legt dat gedrocht
knock-out) dan is het m.i. mogelijk, dat zij een werk kan scheppen, dat oneindig
[onleesbaar], robuuster, en tevens streng-schooner is dan Merijntje Gijsen, Kleine
Inez enz. enz.
Zij heeft wat ik als factor in Uw lezing teveel mis: Levensliefde, bezetenheid door
vitaliteit. Dit kunt U wellicht bedoelen met Uw omschrijving: ‘Wat een kunstwerk
beteekent voor het kader voor onze tijd’, want die vitaliteit moet dan in aanraking
komen met ‘onze tijd’. Dán pas kan het groote kunstwerk voor nu ontstaan. Vandaar
dat ‘het pure proza’ stellig onvoldoende is. Zie Arthur van Schendel, de vluchteling
voor ‘onze tijd’.
Vandaar ook, dat ‘de goede roman’ méér moet zijn dan ‘de verbinding van het
pure proza en de psychologische uiteenzetting’, al is in dit laatste bestanddeel de
combinatie- ruimte voor wat ik bedoel. Evenwel Uw omschrijving zonden meer is
m.i. juist aanvaardbaar voor een romanschrijverij, die, om een tooneelterm te
gebruiken, meer en meer ‘amusements-kunst’ wordt en schabloon-werk wordt.
De roman van nu, die uit het roman-gedoe van deze tijden grootsch zal oprijzen
zal moeten komen uit een ziel, die nieuwe levenswaarden heeft gezien. Hier zal de
verwantschap zich moeten openbaren tuschen den auteur er van en den beeldhouwer,
die een Ziener beeldhouwt.
Dirk Coster heeft dit stellig niet in zich.
De hemel beware mij ervoor, dat U zoudt denken, dat ik iets van tendenz-romantiek
zou willen. Neen, iemand die proza schrijft als de Boer, als Alie Smeding, maar die
zich dan laat verteren door zijn levensliefde.
In dezen geest ga ik accoord met Uw opmerking aangaande ‘Nu’, want dit alles,
wijsgeerig doordacht als samenhang tusschen kunst en samenleving ontbreekt en zal
vermoedelijk blijven ontbreken in Nu. De Jong's talent is te journalistiek en Quérido
kan niet weer opnieuw de litteratuur gaan analyseeren zooals hij destijds in
Heijermans' Jonge Gids deed. (Dit was ± 1900, als ik mij wel herinner!)
Nu, gewezen mede-Graafschapper, tijdens mijn schipbreukelingschap in het stedeke
Lochem wilde ik je dit even schrijven. Je adres weet ik niet. Daarom adresseer ik
naar Eibergen, vanwaar men het wel zal opzenden.
Beste groeten,
M.C. van Wijhe
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Ina Willekes
MacDonald
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Ina Willekes MacDonald
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)
Baarn, 15 maart 1928
aant.

Sumatrastraat 6, Baarn
15.3.1928.
Geachte Heer ter Braak,
Van den heer van Ravesteyn hoorden wij, dat U er wel voor voelen zou met hem
zitting te nemen in het bestuur van het ‘Genootschap Nederland-Rusland’.
Mocht hierin verandering gekomen zijn, wilt U ons dat dan ten spoedigste melden?
Hoogachtend,
I. Willekes Macdonald
Origineel: Den Haag, Letterkundig, Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Winterink
Menno ter Braak
aan
J.C. Winterink
Den Haag, [18 december 1937]
aant.

Zeer Geachte Heer Winterink,
Hierbij deel ik U mede, dat Dr. M. ter Braak gaarne zal toetreden tot het
Eere-Comité ter viering van het 25 jarig W.B. schap van Jhr. Dr. Nico van Suchtelen
en zijn komenden 60en geboortedag.
Hoogachtend,
M. Faber
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - G.J. van der
Woude (Uitgeversmij W. de Haan)
G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak
Den Haag, 2 september 1930
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aant.
aant.
aant.

Haag 2-9-30.
Geachte Heer ter Braak,
Zoo juist heb ik Uw boek, Het Carnaval der Burgers gelezen en is het mij een
behoefte U naar aanleiding daarvan een en ander te schrijven. Als 'n soort van
adhaesie-betuiging. Waar mijn opmerkingen op neer komen is ten slotte eenvoudig
genoeg. Uw boek spreekt in zijn weldoordachte en zuiver-aangevoelde filosofische
vorm datgene uit, waartoe ik in de loop der jaren van ervaring en nadenken zoo
ongeveer toe gekomen was.
Ieder groeit inderdaad op in conventies en bij het grooter-worden der levenservaring
ziet men dan op alle terreinen des levens: gezin, school, staat, liefde, hoe de conventie
vastloopt en zinneloos is of wordt. Men gaat dan bij zichzelf naar de oorzaak daarvan
vragen. Waarom zijn de menschen om ons heen (en wij zelven ook) toch zoo star,
zoo weinig soepel en waarom kunnen zij zich niet aanpassen aan de moderne en
nieuwere inzichten? En zoo komt men vanzelve tot het grond-principe der twee
levenspolen: dichter en burger. De verstarrende burgerlijkheid en de dichter, die
steeds daaraan tornt en de ziel verontrust. Tenslotte: de strijd tusschen deze beiden.
Ik heb deze tweestrijd altijd gevoeld als de tragiek in het leven, juist omdat ieder
wel voelt, dat hij het dichterlijke verlangt, doch het burgerlijke doet. De geestelijke
traagheid is groot bij den mensch en hij wil alles liever, dan gestoord worden in zijn
slaap.
En inderdaad: ons blijft dan niets anders over dan de carnavalsmoraal, waarin
principiëel van de voortdurende strijd tusschen burger & dichter wordt uitgegaan,
zoodat ons oordeel niet vast, doch immer voor verandering vatbaar moet zijn.
Hoe dan ook - men komt er doorgaans niet toe of wellicht ben ik er nog te jong
voor, om het neerslag der levenservaring dieper uit te werken en filosofisch te
fundeeren. Derhalve ben ik U dankbaar voor de verheldering, die Uw boek mij in
veel opzichten gegeven heeft.
En overigens hoop ik, dat Uw boek velen bereiken moge, want ik heb het gevoel,
dat vele jongeren de situatie ongeveer zoo voelen zooals ik, terwijl het in de dichte
gelederen der ouderen misschien wat frissche lucht zal brengen want de atmosfeer,
die daar volgens mijn bescheiden ervaring althans heerscht, is door de intens-diepe
slaap zóó geworden, dat zij mij van bedorvenheid soms bijna doet stikken!
Inmiddels,
in dank, hoogachtend,
G.J. van der Woude
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
18 oktober 1930
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aant.
aant.

18.10'30
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Onlangs correspondeerde ik met U over Uw laatste boek, dat mij zooveel aan
nieuwe waarden gegeven heeft. Nu kom ik echter in een heel ander verband tot U.
Ik ben namelijk in het dagelijksch leven uitgever van beroep en maak deel uit der
Firma W. de Haan te Utrecht. De oude Heer de Haan heeft zich vroeger voornamelijk
bezig gehouden met het uitgeven van kinderboeken, waarmee hij zich o.a. door het
pousseeren van het werk van Rie Cramer, een groote bekendheid verworven heeft.
De jonge Heer de Haan en ik willen echter, vooral nu we het heele kinderfonds
verleden jaar verkocht hebben, een meer literaire richting uitgaan. Onze jongste
uitgaven: vertalingen van Döblin, Berlin Alexanderplatz; Zweig Fouché; Ehrenburg
Steeg a.d. Moskwa en het Leven der Auto's etc. getuigen daarvan.
Ik zoek nu ook in contact te komen met jonge Nederlandsche auteurs, waarvan
men eenigszins verwachten kan, dat zij niet de conventioneele paden der literatuur
bewandelen, zooals de meeste onzer z.g. ‘groote’ schrijvers (vooral schrijfsters) doen.
Ik hoorde nu deze week van een wederzijdsche kennis, dat U bezig is aan een
nieuwen roman en ried hij mij aan om mij eens met U in verbinding te stellen.
Ik weet niet in hoeverre U een uitgever heeft voor Uw boek, doch afgezien daarvan
zou ik gaarne eens persoonlijk met U kennis willen maken en eens over allerlei met
U praten. Men komt wellicht van het een in 't ander.
Ik woon in den Haag en ben 's avonds het beste in de gelegenheid om U eens te
ontmoeten. Als U het niet te bezwaarlijk vindt, wilt U mij dan even berichten welke
avonden u vrij is?
Inmiddels
met de meeste Hoogachting,
G.J. van der Woude
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Den Haag, 4 november 1930
aant.

Haag 4-11-30.
Zeer geachte Heer ter Braak,
In antwoord op Uw brief van 23 oct. '30 schrijf ik U even het volgende.
Het doet me genoegen, dat U er voor voelt om eens van gedachten te wisselen en
zal ik gaarne iets naders van Uw roman vernemen.
Het is momenteel de drukke tijd voor de uitgevers - U weet, dat in het najaar het
publiek altijd verblijd wordt met een enorme boekenstroom, waaraan ook wij een
zeer werkzaam aandeel nemen, zoodat ik practisch alleen 's avonds vrij ben. Wanneer
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U maandagavond 13 november vrij is, zal ik U gaarne komen opzoeken. Indien U
dat niet schikt, wil U mij dan nog even eenige andere avonden noemen?
Gaarne Uw bericht tegemoetziend
met de meeste hoogachting
G.J. van der Woude
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
22 januari 1931
aant.

22.1.'31
Zeer Geachte Heer ter Braak,
In verband met mijn andere uitgaven in dit jaar, zou het mij aangenaam zijn om
binnen afzienbaren tijd te weten, of Uw roman bij mij verschijnen zal zoodat het
wellicht wenschelijk zou zijn, wanneer ik Uw manuscript spoedig ter beoordeling
zou mogen ontvangen. Of is Uw roman nog niet klaar? Gaarne eenig bericht
tegemoetziend, met vriendelijke groeten
Hoogachtend,
G.J. van der Woude
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Johan van der
Woude
Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude
Den Haag, 17 februari 1936
aant.

17 Febr. '36
Zeer geachte Heer v.d. Woude
Er verschijnt van mij geen bundel essays in het voorjaar. Ik werk wel aan een
boek, maar dat is nog niet persklaar,
hoogachtend,
uw
Menno ter Braak
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Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude
Den Haag, 25 mei 1936
aant.
aant.

25 Mei '36
Zeer geachte Heer v.d. Woude
Hartelijk dank voor Uw brief en het nummer van de V.Bl., dat ik inmiddels al
eerder van den uitgever had ontvangen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik Uw
studie met zeer veel genoegen heb gelezen; al heb ik verschillende detail bezwaren,
ik ben U en den heer Teipe voor alles erkentelijk voor deze loyale en critische reactie
op mijn werk, zooals die tot dusverre zeldzaam was. Wat er alzoo over mij werd
geschreven varieerde tusschen adoreerende nonsens en halfzachte of roomsche
wansmaak.
In het a.s. Zondagsblad van Het Vaderland bespreek ik Uw brochure en schrijf
over mezelf als een dubbelganger. Ik zend U dat artikel na verschijnen toe.
Een m.i. ernstig mankement van Uw beschouwing, dat ik niet in dat artikel zal
vermelden, omdat de krantenlezer er weer een verwijzing naar een bentgenoot in
zou zien, maar dat ik U persoonlijk toch even wil schrijven, is, dat U de invloed van
Du Perron op mijn werk niet is opgevallen. Ik ben mij te zeer bewust van dien invloed,
die zichvooral heeft geopenbaard in een losser-worden van den stijl (na het
‘Carnaval’), dan dat ik dien zou mogen verzwijgen. Deze invloed betreft
waarschijnlijk vooral de wijze van mededeelen; mijn gedachtengang is door Du
Perron weinig beïnvloed, omdat wij langs elkaar heen denken en alleen de wrijving
bij die passage contact veroorzaakt. Daarentegen hebt U treffend juist den invloed
van Dèr Mouw gekarakteriseerd; zelfs de citaten zijn juist die, waarvan ik tien jaar
geleden ‘Anregungen’ kreeg.
Ik ben de volgende maand gedurende een week in Bilthoven en hoop U dan te
bezoeken,
hoogachtend
uw
Menno ter Braak
Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

Johan van der Woude
aan
Menno ter Braak
Bilthoven, 7 mei 1939
aant.
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Amice,
Vandaag liet Vestdijk me je artikel lezen over de Hanseaten en hoorde ik van
Greshoff, dat je per 1 Sept. a.s. ontslag hebt genomen aan Het V. De verontwaardiging
van V. en mij (men krijgt een machteloos gevoel, gezien het aantal der Hanseaten)
kan buiten beschouwing blijven en G. had het enthousiast en nogal optimistische
over een nieuw weekblad, maar met dat al is dit geval een voorbeeld van het
bedenkelijk verschijnsel der middelmaat-censuur. V. weg en jij, H.M. en de paar
anderen zullen t.z.t. wel volgen. Het duurt niet lang of de uitgevers zijn tevreden met
de ‘objectieve’ besprekingen en weigeren een tweede Pilatus onder het tevreden
gebrom der alwijze Kelken.
V. zei: ‘Ik verdom het nog aan de rotkrant mee te werken’, hij bedoelde hier de
N.R.C.-, Mevr. G. meende, dat hij haar daarmee geen schade deed. Ik weet 't nog
zoo niet. Er staan natuurlijk legioenen hansworsten klaar, maar het kan zijn nut
hebben, als een aantal critici hun medewerking aan de N.R.C. en Het V. weigert.
Alleen heeft het geen zin; collectief zou ik er mee instemmen.
Bovendien zal er toch iets dienen te geschieden. Dit is min of meer een
Nazi-overrompeling van binnen uit (die D.H. is een fascist zoodra Colijn zich aan
het hoofd van zulk een beweging zou stellen). Ik hoorde, je schrijft er een brochure
over? Er moet toch verzet ontstaan tegen deze bende zwakzinnigen; organiseer het
(bah, wat een woord - en dat 't noodig móet zijn), ik doe graag mee.
Hart.gr., je:
Johan van der Woude
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Johan van der Woude
aan
Menno ter Braak
Bilthoven, 25 mei 1939
aant.

Bilthoven 25 Mei 1939
Amice,
L.J. Veen's Uitgeversmaatschappy te Amsterdam brengt binnenkort een serie
boekjes in den handel, waarin novellen, essays en op den duur ook gedichten zullen
worden gepubliceerd; zij heeft mij de samenstelling opgedragen.
De boekjes worden 8 vel druks groot (1100 punten per pag.) en voor f. 1.50
gebonden door den boekhandel verkocht. Honorarium f. 15.- per vel.
Het eerste viertal verschijnt in Januari a.s. Kun jij een of meer essays afstaan? Ik
vind het geen bezwaar als een of meer er van reeds eerder in tijdschriften zijn
gepubliceerd.
De uitgeefster heeft mij de vrije hand gelaten wat betreft de keuze der auteurs; ik
heb voorlopig gevraagd: Vestdijk, Du Perron, Bordewijk, Blijstra, Jan Romein, Dr.
D. Bartling, Van Schendel, Maurice Gilliams, Van Hoogebemt. (Weet jij het adres
van Crone? En heeft Marsman misschien iets liggen?)Schrijf eens of je er wat voor
voelt. Voor het eerste viertal, waarvan twee boekjes met essays, moet het eerste vel
per 15 Juli en de rest 15 November in m'n bezit zijn. Het tweede viertal verschijnt
in den zomer van 1940.
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Heb je gelezen, dat Ritter partij gekozen heeft voor de niveau-critiek? De vos!
Beste groeten,
je:
Doorslag: Arnhem, Geldersch archief

Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude
Den Haag, 26 mei 1939
aant.

26 Mei '39
Amice
Dank voor je brief, waarop ik met graagte wil ingaan, als je er voor voelt van mij
een essay over de totale figuur Vestdijk te publiceeren. Ik ben n.l. al lang van plan
diverse artikelen over zijn boeken om te werken en te verbinden tot een boekje over
hem; a.s. Zondag verschijnt mijn studie over ‘Lier en Lancet’, waarmee ik eigenlijk
den cyclus afgesloten heb. Ik maak van deze dingen natuurlijk een geheel, schrijf er
ev. nieuwe stukken bij. Alleen weet ik niet, of ik me precies aan het formaat zou
kunnen houden; ik denk van wel, maar anders doe ik bij voorbaat afstand van
honorarium, voor wat het boekje onverhoopt meer mocht zijn dan 8 vel.
Antwoord mij s.v.p. omgaand even, dan begin ik direct aan het werkje.
Het stuk van Ritter las ik; magnifieke uitvinding, die tegenstelling tusschen ‘niveau’
en ‘sociaal’. Maar van mijn standpunt is dit veel meer dan ik mocht verwachten.
[]
MtB
adresseer: Kraaienlaan 36
Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude
Den Haag, 25 juli 1939
aant.

25 Juli 39
Amice
‘De Duivelskunstenaar’ (waarmee ik inderdaad het boekje over Vestdijk bedoelde!)
brengt mij in de grootste verlegenheid. De zaak is deze: toen ik mijn ontslag nam
aan Het Vad. bood zich toevallig den volgenden dag de gelegenheid aan om een boek
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te vertalen (te weten Rauschning, Die Revolution des Nihilismus). Ik wist toen niet
beter, of ik zou met September op straat staan, figuurlijk gesproken, en dus nam ik
het aanbod direct aan, zijnde een waarde van f.400. Anderhalve week later grepen
commissarissen in en begonnen de onderhandelingen, die ermee geëindigd zijn, dat
de actie van den directeur werd verloochend en ik dus in mijn ‘eer’ hersteld. Als
erfenis van deze emotierijke periode bleef mij… de vertaling; 500 bladzijden, die
bovendien nog bewerkt moeten worden, aangezien het boek veel te lang is. Dat werk
is mij wel wat te machtig geworden, en het heeft veel meer van mij gevergd, dan ik
dacht, toen ik met den uitgever praatte. Ik kan niet met vacantie gaan, eer ik de
vertaling af heb, want er is groote haast bij, en onderwijl loopt het werk aan Het Vad.
weer gewoon verder. In deze omstandigheden kan ik maar niet de rust vinden, om
het boekje over Vestdijk goed te maken; en ik wil het in geen geval tot een flodderig
werkje maken, maar juist het begrip ‘duivelskunstenaar’ (bewonderde en gehate)
zoo precies mogelijk uitwerken. Ik neem nu vacantie van 3 tot 24 September. In dien
tijd zou ik heel wat kunnen doen, maar voor het eerste vel is dat te laat, en bovendien
zou ik me dan toch moeten haasten. Zou het nu niet mogelijk zijn, dat mijn boekje
in het voorjaar verscheen? Misschien is het voor het evenwicht in de reeks ook beter,
dat je bij de eerste nummers wat tegenwicht hebt tegen Du Perron en Vestdijk i.p.v.
ook nog een boekje over Vestdijk. Dit laatste is natuurlijk geen argument, maar een
hulpargument; het komt erop neer, dat je me een grooten dienst zou bewijzen door
mij dit uitstel te verleenen; indirect zal het je reeks ook ten goede komen, omdat het
boekje stellig veel beter zal worden.
Ziehier het openhartig verslag mijner rampen. Trek er je conclusies uit. Wees
barmhartig.
Je novelle voor de V.BL. circuleert.
b.gr.tt.
Menno ter Braak
Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

Menno ter Braak
aan
Johan van der Woude
Den Haag, 29 september 1939
aant.

29 Sept. '39
Amice
Van de proeven voor ‘De Duivelskunstenaar’ heb ik nimmer een spoor ontvangen!
Hoe zit dat? Ik heb die copij ook noodig. Of gaat de onderneming vanwege den
oorlog niet door?
Ik vermaakte me zeer met je mobilisatiebladen! Voorlopig ben ik nog ‘burger’,
maar als Hitler ons gaat bespringen, zal ik ook wel iets van een pakje moeten
aantrekken. Antwoord mij even omgaand, als de dienst je tijd laat!
h.gr.
MtB
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Origineel: Arnhem, Geldersch Archief

Johan van der Woude
aan
Menno ter Braak
Bergen, 7 januari 1940
aant.

Bergen NH. 7.1.1940
Beste Ter Braak,
Hoe staat het met je Duivelskunstenaar? Deze boekjes verschijnen nu in dit voorjaar
en de uitgever moet langzamerhand je tekst hebben. Kan ik er op rekenen, dat je hem
deze spoedig toestuurt?
Zou je een lezing willen houden in Hoorn? Ik heb daar een paar winters voor
behoorlijk publiek gesproken. Ik vermoed, dat men je f.30.- hon. plus reiskosten kan
aanbieden. Wil je je dan over den datum in verbinding stellen met Mej. J.Y. Bouvy,
Hoofdtoren, Hoorn?
Ik meen, dat er nog steeds een novelle van mij bij de Vrije Bladen is. Heb je daar
al een beslissing over genomen? De titel is: Steenen Majesteit.
Dan nog een persoonlijke kwestie. Ik heb een klein verschil van meening met
onzen vriend Mr. Leopold van de H.P. Zijdelings hoorde ik, daar in dat verband ook
weer de oude Vrije Bladen kwestie werd uitgespeeld tegen derden. En mij werd
letterlijk ‘overgebriefd’, via de families Mees en Niemeyer, dat jij er destijds pertinent
tegen zou zijn geweest mij in de nieuwe redactie op te nemen, of ‘over te nemen’ al
naar je het noemen wilt. Ik zou dat begrijpelijk vinden, wanneer je uitging van de
gedachte dat één lid, die een zekere ‘groep’ vertegenwoordigt, voldoende is en het
is natuurlijk buiten kijf, dat jij, wat die groep betreft, een beter vertegenwoordiger
bent dan ik; maar mij werd natuurlijk medegedeeld dat je dat om andere, en voor mij
minder vleiende redenen, niet wenschte. Ik zou het prettig vinden, te weten hoe de
zaken staan; schrijf me eens, wil je? Tegen de heeren Mees, Niemeyer en Leopold
doe ik er natuurlijk het zwijgen toe. Nonsens deze kwestie weer eens op te rakelen.
Ik ben weer eens verhuisd. Zie boven. Hartelijke groeten en m'n beste wenschen
voor dit reeds aangevangen jaar, je:
Doorslag: Arnhem, Geldersch archief

Johan van der Woude
aan
Menno ter Braak
Bergen, 6 februari 1940
aant.

Bergen 6.2.1940
Amice,
Ik schreef Veen; waarschijnlijk berust die kwestie nu toch op een misvatting
zijnerzijds. In ieder geval vind ik dat hij wel wat actiever had kunnen zijn, en zei
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hem dat. Verder verzocht ik, je 't contract te zenden, met de door jou genoemde
punten. Van geen-zin-hebben-in-de-uitgave is, meen ik, geen sprake; wel van een
wat sloffe wijze van zakendoen, waartegen ik mij in het vervolg beveiligen zal.
Je zult dus van hem wel hooren.
Hart.gr., je:
Doorslag: Arnhem, Geldersch archief

Z
Briefwisseling Menno ter Braak - E.I. Zamiatine
E.I. Zamiatin(e)
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Amsterdam, 10 juni 1935
aant.
aant.

10.VI.1935
Cher Monsieur ter Braak,
D'autant que je sache, Monsieur Binnendijk vous avait fait connaître que j’était
arrivé a Amsterdam pour y faire la conférence sur le théâtre [onleesbaar] moderne
(qui eut lieu dans la salle de ‘De Kring’, le 7 juin). Ne croyez vous pas que, une fois
je suis en Hollande, on peut organizer la conference sur le même sujet à la Haye?
Vous m'obligeriez bien si vous me telephonez (tel. 32448), mettons, demain vers 10
heures de matin.
[Onleesbaar], je serais bienn heureux de faire votre connaissance. Du-Perron et
Antonini, ces deux amis à moi, me racontaient beaucoup de vous.
Veuillez croir mes sentiments les meilleurs
E. Zamiatine
p/o [onleesbaar] Weteringschans 83 Amsterdam C.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij
Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)
Den Haag, 2 augustus 1935
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aant.

S/L/1330
2-8-35
Zeer Geachte Dr. ter Braak,
Ik geloof dat ik thans al iets voor Uw zuster heb, maar weet niet zeker of het boek
haar zal ‘liggen’. Ik zal namelijk in 1936 uitgeven het nieuwe boek van Phyllis
Botomme Tatter'd Loving.
Om nu de mogelijkheid tot een eerste relatie met Uw zuster te bevorderen zou ik
zo gaarne even Uw oordeel willen horen of U meent dat zij het desbetreffende boek
aantrekkelijk zal vinden en er een goede literaire Nederlandse vertaling van zal
kunnen verstrekken.
Ik hoop daarom dat het niet teveel gevraagd is, dat U het exemplaar dat hierbij
gaat even inziet, ik zal het dan a.s. Maandag 5 dezer desmorgens tussen 11 en 12 uur
weer door onzen chauffeur bij Uw huis laten halen; wellicht kunt U het gereed leggen
met Uw bevinding.
Inmiddels gaarne met beleefde groeten en hoogachting,
Ad. M.C. Stok - Alg.Dir.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Briefwisseling Menno ter Braak - Konrad Merz
(pseudoniem van Kurt Lehmann)
Konrad Merz (Amsterdam)
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 23 mei 1935
aant.
aant.

Amsterdam, den 23. Mai 1935
Pythagorasstraat 21.
Sehr geehrter Herr Dr. ter Braak,
Angeregt von Ihrem Artikel im Neuen Tage-Buch, habe ich den Mut, Ihnen zu
schreiben.
Sie fordern mit allem Recht, die Emigrantenbücher mögen sich ‘wesentlich’ von
den vorhitlerischen Gestaltungen unterscheiden. Die recht schwächlichen
Entgegnungen haben ebenso wie die bisherigen Veröffentlichungen bewiesen, dass
von den altbekannten Namen ein Neues nicht mehr zu erwarten ist.
Was aber sollen wir Jungen tun, die wir keinen Namen haben, weil wir eben nicht
alt genug waren! Kein Mensch kennt uns draussen, und niemand öffnet uns die Tür,
obwohl doch nur von uns wesentlich Neues erwartet werden könnte.
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Ich habe im Neuen Tage-Buch das Tagebuch eines Berliner Studenten
veröffentlicht. Von Leopold Schwarzschild wurde ich als eine ‘merkwürdige
literarische Kraft’ bezeichnet. Niemand aber sieht sich nun weiter nach so
Ungenannten um.
In Holland habe ich als Garten- und Kuhstallknecht schwer gearbeitet und bin nun
dabei, das Erlebnis meines Fallens aus Deutschland zu einem Buch zu gestalten.
Kritische Bekannte, denen ich das Unvollendete vorlas, meinen, dieses werde das
lang ersehnte Buch der letzten Emigration. Es mag wahr sein, dass hier endlich ein
Anderes und Neues entsteht.
Nun aber habe ich, in mancherlei Sinn, den Rat eines Erfahrenen dringend nötig,
eines Mannes, dem es allein um Kunst geht und der zugleich Mensch aus meinem
Zufluchtsland ist.
Ich habe Vertrauen zu Ihnen und möchte Sie fragen, ob ich vielleicht einmal zu
Ihnen kommen dürfte. Ich würde dann das Manuskript mitbringen.
Ich hoffe, Sie mögen sich von diesem Brief nicht belästigt fühlen und grüsse Sie
hochachtungsvoll
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz (Amsterdam)
Den Haag, 24 mei 1935
aant.
aant.

24 Mai '35
Sehr geehrter Herr Lehmann,
Vielen Dank für Ihren Brief. Ich möchte selbstverständlich sehr gern Ihre
Bekanntschaft machen. Wenn es Ihnen passt mal mittags zwischen 3 und 6 zu mir
zu kommen, werde ich Sie fast jeden Tag empfangen können. Schlagen Sie also
etwas konkretes vor, und bringen Sie auf jeden Fall das Manuskript mit. Ich werde
es lesen und Ihnen ehrlich sagen wass ich davon halte.
Hochachtungsvoll
Menno ter Braak
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 28 mei 1935
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aant.

Amsterdam Oost, dem 28. Mai 1935
Pythagorasstraat 21
Sehr geehrter Herr Dr. Ter Braak,
für Ihren freundlichen Brief danke ich Ihnen.
Ist es recht, wenn ich am folgenden Freitag, etwa um 3 Uhr, bei Ihnen bin?
Das Manuskript werde ich dann mitbringen.
Verzeihung, Sie werden es nicht lesen können, denn das Buch ist noch zu wenig
fertig, um es zu tippen. Und die geschriebenen Bogen sehen wenig schön aus, wie
ja die meisten Kinder kurz nach ihrer Geburt.
Vielleicht ist es recht, wenn ich Ihnen Teile vorlese, auch daraus werden Sie schon
fühlen, ob etwas daran ist.
Wenn Ihnen die vorgeschlagene Zeit oder der Tag nicht zusagt, bestimmen Sie,
bitte, anders. Sonst werde ich am Freitag kommen.
Hochachtungsvoll
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 juni 1935
aant.
aant.

Amsterdam Oost, Pythagorasstraat 21.
15.6.35.
Sehr geehrter Herr Dr. ter Braak
wie abgesprochen, übersende ich Ihnen den ersten Teil meines Buches. Es hat
lange gedauert, ich habe es selbst abgetippt. Aber nun ist es soweit. Und nun kann
ich nicht weiter.
Denn 1) habe ich nun alles aufgebraucht, und 2) will sich die ‘Fremdenpolizei’
hier mit mir nicht befreunden.
Alle paar Tage muß ich dorthin, ein Polizeistiefel schlägt mir auf den Schädel,
und in der übernächsten Woche soll mir die Henkersmahlzeit hin gegeben werden.
Ich bin ziemlich verzweifelt. Denn wenn ich hier weggehen muß, kann ich mir ruhig
einen Sarg nach Maß anfertigen lassen.
Und dabei habe ich nun endlich mein Buch zu Ende zu bringen.
Wenn man mir fl. 100.- vorschiessen wollte, würde ich 2-3 Monate davon leben
können. Und das Buch wäre in Ruhe geboren.
Das würde mich auch vor der Fremdenpolizei retten, der ich verfallen bin, weil
ich nicht lügen kann.
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Wenn es möglich sein sollte, durch Sie irgendeine freie Arbeit (Übersetzungen
oder ähnliches (ich tue so ziemlich alles)) zu erhalten. Fl. 40.- monatlich sind mir
hier genug. Auch dann wäre ich gerettet. Aber das ist wohl unmöglich.
Nun also muß ich mich am 25.ds.Ms. zur Vollstreckung des Todesurteils bei der
Fremdenpolizei melden.
Können Sie mich, wollen Sie mich davor schützen?
Ich meine, wenn eine Autorität in Holland sich für mich einsetzt, dann würden
diese Henkerseelen strammstehn. Ich weiß es nicht.
Aber Sie wissen sicher, was man hier am besten in solchen Fällen tut.
Möglicherweise kennen Sie gar jemand ganz Vorgesetzes für diese Leute.
Ich wäre Ihnen unendlich dankbar.
Vielleicht wollen Sie mir auch recht bald mitteilen, was Sie von dem Buch halten.
Ich warte hier, wie ein nacktes Kind im Schnee auf ein Hemd wartet.
Und grüsse Sie, hochachtungsvoll
Kurt Lehmann
Wenn es nötig sein sollte, würde ich selbstverständlich nach Haag kommen.
Vom ‘TageBuch’ habe ich übrigens noch nichts gehört.
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz (Amsterdam)
[Den Haag], 18 juni 1935
aant.
aant.

18 Juni '35
Sehr geehrter Herr Lehmann
Vielen Dank für Ihren Brief und das Manuskript, das ich so bald ich Zeit habe
hoffe lesen zu können.
Was Sie über Ihre Verhältnisse schreiben, ist nicht gerade erfreulich. Vielleicht
könnte ich tatsächlich etwas für Sie im Justizministerium erreichen; dafür müsste
ich aber näheres wissen über Ihre Pläne. Wo ich Donnerstag 20. nach Paris fahre,
wo der Schriftstellerkongres gegen den Faschismus tagen wird, kann ich aber in
dieser Woche keine Zeit für Sie freimachen. Ich schicke Ihnen also, damit Sie
vorläufig Mittel der Existenz haben, f 50 (eingeschlossen). Mehr habe ich
augenblicklich nicht zur Verfügung.
Schreiben Sie mir bitte, ob und wann es Ihnen in der nächsten Woche passt nach
Haag zu kommen. Ich werde dann auch Ihr Buch gelesen haben.
m.fr. Gruss hochachtungsvoll
Menno ter Braak
N.B. Ich erhielt eine Antwort vom NTB, in der der Direktor mir schrieb er untersuche
die Angelegenheit; er hat nämlich ziemlich oft mit Betrüger zu tun. Hoffentlich
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werden Sie bald von ihm hören; sonst werde ich ihn nochmals an seinen Brief
erinnern.
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz (Amsterdam)
Den Haag, 19 juni 1935
aant.

Mittwoch
Sehr geehrter Herr Lehmann
Ich habe eben Ihr Manuskript zu Ende gelesen, könnte nicht aufhören. Das Buch
ist ausgezeichnet, es gehört zu den Büchern, die mit minimalen Mitteln Maximales
erreichen. Wenn Querido das Buch nicht nimmt, ist er verrückt und wir geben es auf
eigene Faust heraus.
Schreiben Sie bitte die Fortsetzung! Kümmern Sie sie nicht um das Geld; Sie
können eventuell einige Wochen bei mir wohnen, wo Sie ein Zimmer zum Arbeiten
haben können. Sie haben hoffentlich meinen Einschreibebrief in guter Ordnung
erhalten?
Dies in grosser Eile, Sie kommen also nächste Woche zu mir?
Appellieren Sie, wenn nötig, an mich, wenn die Fremdenpolizei Sie belästigt.
m. herzl. Gruss
Ihr Menno ter Braak
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 20 juni 1935
aant.

Amsterdam Oost, Pythagorasstraat 21
20.6.35
Sehr geehrter Herr Dr. ter Braak,
Hinter einander kamen 3 Freuden, eingepackt von Ihnen; Sie haben die große
Festlampe in mir angesteckt. Und das war schon so lange, so lange nicht mehr.
Aber danken mit Worten?
Ich will versuchen, es mit der Vollendung meines Buches zu tun.
Ist es recht, wenn ich am Dienstag, den 26, zu Ihnen komme? Etwa um 3 Uhr.
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‘Gratia naturam non tollit, sed perficit’.
Wenn der Fremdenpolizei aber die gratia zu fremd ist?
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kurt Lehmann,
der seine Festlampen abstauben muß.
Origineel: particuliere collectie

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 28 juni 1935
aant.
aant.

Amsterdam Oost, Pythagorasstraat 21
Huize ‘Pita’
28.6.35
Sehr geehrter Herr Dr. ter Braak,
Leider hat auch Ihr freundlicher Brief nicht genügt. Denn für die Fremdenpolizei
ist wohl der liebe Gott auch nur eine Paßfälschung. Ich vermutete es schon denn die
‘gratia’ ist ihr so fremd wie mir der Geist der Fremdenpolizei.
Nach den Worten des Herrn dort, würde Ihr Brief auch nicht genügen, wenn er
von Herrn Colijn persönlich wäre, und wenn man diese Leute hin beobachtet, dann
ist es selbstverständlich, daß diese Herren für die Niederlande auch viel bedeutsamer
sind, als Colijn und etwa Franz Hals und Rembrandt zusammen.
Man hat - Sie sehen es - Ihr Schreiben korrigiert, und wenn Sie es so einsenden
wollten (der mittlere Absatz ist nicht nötig) dann wäre man bereit, mich endgültig
‘for goed’ einzuschreiben.
Es wäre natürlich nur eine Frage der Form. Ich wollte eher untergehen, ehe ich
aus Ihrer so freundlichen Bürgschaft einen Anspruch leiten würde.
Dazu wird freilich noch ein Irrsin verlangt: ‘selbst wenn Herr Colijn für Sie bürgte,
dann müßte er seine Steuerpapiere 1934-35 miteinsenden’, meint der Herr
Fremdenpolizei. Ich bemerkte, er kenne Sie doch. ‘Ich kenne ihn, aber ob ihn mein
Chef kennt, das weiß ich nicht’.
Ob das für Colijn auch gilt?
Ich muß nun befürchten, Ihnen lästig zu werden ud weiß nicht, was ich tun soll.
Noch bin ich also behördlich nicht anwesend hier, und erst wenn Sie so freundlich
sein wollten, diesen widerlichen Anforderungen zu entsprechen, nur dann käme ich
endlich zu ruhiger Arbeit (es soll natürlich alles in verschlossenen Umschlägen sein,
sodaß ein anderer nicht einblicken kann). Vielleicht können Sie es auch selbst dorthin
senden und sich zurücksenden lassen.
Oder wollen Sie vielleicht zum Justizministerium gehen?
Nehmen Sie mir bitte diese Belästigung nicht übel.
Vielleicht darf ich recht bald von Ihnen eine Antwort erhalten und noch einmal:
Verzeihung!
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Herzlich
Ihr Kurt Lehmann,
der Sie gerne sprechen würde, wenn Sie die Stadt besuchen, die eine so charakterund tintenfeste Fremdenpolizei besitzt.
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 1 juli 1935
aant.
aant.

Amsterdam Oost, Pythagorasstraat 21
1 Juli 35
Lieber Herr Dr. ter Braak,
Ihr Brief kam eben – ich danke Ihnen. Es ist mir so unendlich unangenehm, Sie
noch wieder zu belästigen.
Warum muß man den Besten zur Last fallen und dann für dieses, für nix!
Ich möchte nicht, daß Sie extra meinetwegen nach A’dam kommen. Haben Sie
bald einmal noch etwas hier zu tun, was für Sie wichtiger ist? Dann wäre es schön,
wenn Sie auch dieses tun wollten. Haben Sie zufällig gar eine Beziehung oder
Empfehlung zu einer Amsterdamer Autorität? Denn mit den ganz kleinen
Schnurrbartbeamten kann man schlecht sprechen, fürchte ich.
Kann man die Krankenfrage – ein Vegetarier darf übrigens niemals krank sein –
nicht dadurch abwenden, daß ich in einen ‘Ziekenfond’ gehe? Auf meine Kosten.
Aber Sie haben recht, und werden besser wissen, was man tun kann.
Auch Ihr Vorschlag, jetzt noch nicht zu Querido zu gehen, scheint nur besser. Ich
wollte ja nur während der Arbeit, mich nicht um anderes zerstückeln müssen und
konnte Ihre große Freundlichkeit nicht voraussehen.
Ich selbst meine übrigens nicht, der erste Teil sei nur ‘eine Darlegung der Situation
des Verfassers’. Aber ich weiß es nicht genau, denn ich weiß nicht. Ich habe gar kein
Buch schreiben wollen, wenigstens nicht, wie man gewöhnlich ein Buch schreiben
will. Damals bin ich in meiner Einsamkeit zu voll, zu schwer geworden, schwer bis
zum Hinfallen, dies Deutschland und diese Jugend, wer soll das tragen! Und dann
fing es an zu bluten, auszubluten, und dieses Ausbluten ist das Buch.
Das Nasse sollte noch darin sein (auch Humus heißt ja nass, feucht)
Ich wollte nicht, ich mußte, und meinte, die Mutter möge ruhig verbluten, wenn
nur das Kind lebt. Langsam bin ich mir wohl klarer geworden. Im ersten Teil war
die Handlung immer mehr Regung als Handlung, aber wohl immer Bewegung, nun
wird sie mehr nach außengehen. Und so haben Sie freilich recht. Eine Mutter sieht
ihr Kind wohl immer anders als andere. Ich war erst glücklich, als ich merkte, Sie
hätten mich verstanden. Und vor allem, daß ich in dem Grenzenlosen einen Menschen
kennen lernte.
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Das Buch von Salomon habe ich leider nicht gelesen. Bin hier nun bei allen
möglichen Bibliotheken gewesen, es ist nirgends bekannt oder gar vorhanden.
Könnten Sie es mir vielleicht für einige Tage leihen? Auch ich halte es für
unbedingt notwendig, es zu lesen. Aber woher...?
Wenn Sie mir also angeben, wann und wo hier in A’dam, so bin ich
selbstverständlich, wann es Ihnen recht ist, dort.
Noch einmal, bitte: Verzeihung!
und innigen Dank
Ihr
Kurt Lehmann,
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 15 juli 1935
aant.
aant.

Amsterdam O, Pythagorasstraat 21.
15.7.35.
Lieber Dr. Ter Braak,
Ihr Buch Het Tweede Gezicht habe ich empfangen und also wohl Ihr erstes bis
fünftes Gezicht. Ich danke Ihnen. Es scheint mir ausgezeichnet, und man kann
Nederland beglückwünschen, daß es einen so aufrechten und kämpferischen Geist
in seinem Tage hat (wenn auch frühestens im Zweiten Gesicht dieses Tages)
Nur trifft das Bild vorne Sie nicht so tief, wie Sie das Buch getroffen haben, es
sieht mehr den Kritiker und zu wenig den Menschen.
Es ist ja nicht nötig, Ihnen in allem zuzustimmen, aber es ist nötig, wach zu werden,
den jahrhundertealten Zierat abzubrechen und darum: ein Mann wie Sie ist nötig,
wenn die Kunst nicht im Konzentrationslager der Mittelmäßigkeiten verenden soll.
An Unterernährung und Huldigungsreden.
Gewiß, ich kann als Deutscher Deutschland nicht so sehen wie Sie, für mich ist
Deutschland kein halfbeschaafd Volk, es ist freilich politisch gänzlich unbefähigt,
trostlos unentwickelt und nun in den Klauen einer Bande, deren Stiernacken alles
Feinere verdeckt; aber weil man nur die Schnauze hören darf, soll man nicht meinen,
es sei nicht auch ein Mund da. Wir haben Deutschland niemals, wir müssen immer
darum kämpfen, wir haben Deutschland nur, wenn wir es nicht haben. Das ist ein
tragisches, aber eben deutsches Los. Ich bin aus Deutschland gespuckt worden und
sehen Sie, ich kann nicht aufhören, es zu lieben.
Auf fast allen anderen Seiten sprechen Sie uns aus der Mitte, aus dem Herzen.
Uns, ich meine damit jenen Teil der deutschen Jugend, dessen Pulsschlag geht etwa
von Salomons Geächteten bis zu dem ‘Winter’ meines Buches. Mögen Sie uns
wahrhaben wollen, wie auch wir Sie wahrhaben und haben wollen!
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So haben Sie mich ja erst mit den Geächteten bekannt gemacht, obwohl ich die
längst kenne. Ein Freund von mir war bei den ‘Eidgenossen’, bei denen auch ‘Salo’
war. Er ist der Erich, der den ‘Winter’ in den Pflaumenmußeimer steckt. In der
Fortführung des Buches werden Sie ihn noch näher kennen lernen. Sie brachten den
Verachteten zu den Geächteten, Sie haben uns also gedient, und meinen, wir seien
gar nicht vorhanden.
Wenn ich nicht an diese Jugend glaubte, verehrter Freund, ich wäre längst in
irgendeinem Kanal verfault.
Nun lassen Sie sich bitte, bei Ihrer Erholung nicht länger belästigen. Ich danke
Ihnen für die Unterfütterung mit weiteren fl. 50,Wenn Sie also die Hauptstadt besuchen, so geben Sie mir, bitte, vorher Bescheid.
An jedem Tag kann hier ein Polizeiwagen erscheinen, es kreist schon um das Haus.
Erholen Sie, glücklich heimgekehrt, Ihr erstes Gesicht an der Sonne (‘het tweede
gezicht blijft in de schaduw’)
und seien Sie innig gegrüßt
von
Kurt Lehmann,
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 6 augustus 1935
aant.
aant.
aant.

Amsterdam O, Pythagorasstraat 21
6.8.35
Lieber Dr. Ter Braak,
ich nehme an, daß Sie wieder wohlbehalten in der residenz Ihres Vaterlandes
angelangt sind und hoffe, das vegetarische Essen hier habe weiter keine
unangenehmen Folgen auf Ihr irdisches Wohlbefinden gehabt.
Ich sende Ihnen ein Prospekt des Ziekenfondses hier. Bei der gewöhnlichen Gruppe
A ist man nur gegen Ziekten versichert, bei Unfällen bekommt man eine
entsprechende Entschädigung wenn man auch in Gruppe B ist.
Das würde mich zusammen also 40-50 cent per week kosten.
Vielleicht wollen Sie mir schreiben, ob Sie damit einverstanden wären, wenn ich
also in diesen Ziekenfonds ginge (Gruppe A und B) und mir dann bitte den Brief für
die Fremdenpolizei senden.
Herr De Roos hat mir noch einmal nach dem Szenario geschrieben, ich habe nun
so ein Ding zusammengebacken; es ist freilich nichts wert. Trotzdem werde ich es
ihm einsenden. Wenn man dabei sitzt, bekommt beinahe Lust, etwas
Anspruchsvolleres daraus zu machen. Aber dann merkt man, daß man zwar dämlich,
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aber doch nicht dämlich genug ist, um das Wohlgefallen des Herrn Hirsch finden zu
können.
Nur ein Ministerpräsident gibt mehr als er hat …
Wollen Sie mir vor Ihrer Reise in das Land der Napoleonini vielleicht noch das
Manuskript Ein Mensch fällt aus Deutschland einsenden? Ich hoffe Ihnen dann bei
Ihrer Rückkehr das fertige Ganze vorlegen zu können.
Nun wünsche ich also Ihrer Gattin und Ihnen eine schöne Erholung und lassen Sie
sich nicht von den Fascismusbazillen stechen.
Herzlich
Ihr
Kurt Lehmann,
Haben Sie das N.T.B. schon gefragt, ob sie die Betrüger gefunden haben?
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 14 augustus 1935
aant.
aant.

Woensdag
Lieber Dr. ter Braak,
endlich ist es gelungen, ich bin jetzt also in jeder Hinrichtung hier vorhanden und
kugelrund abgestempelt.
Meinen innigen Dank!
Gestern habe ich etwas ganz Dummes über Sie lesen müssen, 6 unterernährte
Hirne haben in dem Weekblad Vandaag versucht, Sie zu kritisieren. Sie sind einem
dadurch geradezu schützenswerter geworden. Es sieht so aus, als ob sechs kleine
Hunde gegen die Wolken bellen und meinen, nun müßten die Wolken dort wegziehen,
und die Sonne müsste sie endlich bescheinen.
Aber die Wolken werden die Hunde dennoch naßregnen wird einen Dreck darum
geben, ob sie angebellt werden oder nicht.
Im übrigen hoffe ich sehr, daß Sie wieder gesund sind und wünsche Ihrer Gattin
und Ihnen nochmals eine ganze Erholung
Herzlich
Kurt Lehmann,
ingeschreven te Amsterdam
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz (Amsterdam)
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Sestri Levante, 22 augustus 1935
aant.

Sestri Levante
Donnerstag
Lieber Herr Lehmann
Einen schönen Gruss aus Italiën, das uns ausgezeichnet gefällt, besonders wegen
seines Mangels an nordischer ‘Tiefe’ und sonstigen Vernebelungen.
Gern Ihr
Menno ter Braak
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 16 september 1935
aant.

Masterdam Oost, Pythagorasstr. 21.
16.9.1935
Lieber Dr. Ter Braak,
Wenn Sie dieses Päckchen erhalten haben, dann hat sich ergeben, daß es äußerlich
nicht notwendig war, es per Einschreiben zu senden. Ob es innerlich gerechtfertigt
gewesen wäre, das mögen Sie nun entscheiden.
Wenn Sie es für empfehlenswert halten, daß ich zu Ihnen komme, so schreiben
Sie es mir bitte.
Ich sehne mich danach, zu wissen, was Sie von dem ganzen und dem einzelnen
halten.
Lassen Sie mich, bittebitte, nicht zu lange sehnen!
Herzlich,
Ihr Kurt Lehmann
Im Übrigen gebe ich die Rechte an dem Buch in Ihre Hand. Entscheiden Sie, bitte,
über das Fernere.
Origineel: particuliere collectie

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
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Amsterdam, 24 september 1935
aant.
aant.

24.9.35
Lieber Dr. Ter Braak,
für Ihren Brief und die schnelle Erledigung danke ich Ihnen innig.
Ohne Ihre Hilfe wäre das Buch ja noch längst nicht fertig und vielleicht niemals
fertig geworden. Denn ich stand damals an der äußersten Kante, von innen her und
von außen, sonst hätte ich mich nicht an einen anderen gewandt.
Aber nun muß es mir scheinen, als sollte dieses Buch fertig werden, denn daß es
geboren werden würde war eigentlich sehr unwahrscheinlich.
Mein Atem ist wohl auch kaum lang genug, als daß ich etwa Romane schreiben
könnte, ich bin eher dramatisch als episch veranlagt. Aber es war dieses Einmalige,
das aus den vielen Möglichkeiten den einen Zwang schuf, die Aufgabe, an der ich
verbrennen, oder die ich durchleuchten mußte.
Nun also ist dieses Werk fertig. Ganz gleich, was jetzt damit geschehen mag: es
ist mir ein erster, voller Trost das es fertig ist. Etwas, darin mein ganzes kleines
Leben liegt. Das, worum ich wohl schon seit 10 Jahren schwitze, und wozu ich mich
doch niemals reif genug fand bis ich dann in meinen Nächten meinte ich würde
niemals ein Ganzes schaffen können. Niemals.
Und das war mein Todesurteil.
Davon mich befreit zu glauben, Sie werden verstehen, was mir das bedeutet.
Und nun? Muß ich mich wohl aus meiner Asche zurücksuchen. Bin jetzt ziemlich
leergebrannt. Das spüre ich erst nun. Und leider auch körperlich. Denn ich bin mit
den Nerven soweit, daß ein Arzt wohl den Kopf schütteln würde, wie ein so junger
Mensch soweit...
Es ist nicht ohne Ernst und Gefahr. Cor Bruyn hat mich freundlich eingeladen,
mich bei ihm in Hilversum zu erholen. Vielleicht werde ich auf einige Tage dort
hinfahren.
Aber ich hätte erst gerne gewußt, was nun mit dem Buch wird. Hoffentlich zieht
sich die Ausgabe nicht noch zu lange hin. Ich bin ja auch finanziell gänzlich am
Ende, wo sollten die folgenden Wochen herkommen. Und auch aus anderen Gründen
müßte das Buch, wenn irgend möglich, noch im November erscheinen. Man weiß
ja nicht, was später geschieht, und dieses Buch hat heute vielleicht eine besondere
Aufgabe.
Darum müßte es so schleunig wie möglich an den Tag kommen.
Aber Sie werden ja wissen, was getan werden muß, ich vertraue Ihnen vollkommen.
Daß ich Sie anscheinend nicht enttäuscht habe, ist mir eine besondere Freude. Gerne
würde ich einmal zu Ihnen kommen und mich vielleicht einen ganzen Abend lang
mit Ihnen unterhalten. Muß aber warten bis das Auto eines Bekannten mich nach
Haag mitnimmt.
Ich weiß jetzt garnicht, warum ich Ihnen schreibe, verzeihen Sie, ich wollte mich
wohl nur aussprechen. Und konnte keinen Besseren finden.
Hoffentlich höre ich recht bald von Ihnen, das Warten ist eine traurige
Beschäftigung. Daß Italien Sie nicht enttäuschen würde, war mir von vorn herein
klar, daß es Ihnen so sehr gut gefallen hat, habe ich schon Ihrer Karte entnommen.
Und mich darüber gefreut.
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Seien Sie nun herzlich gegrüßt
von Ihrem Kurt Lehmann,
Das Tagebuch hat in meiner Angelegenheit wohl noch immer nicht von sich hören
lassen.
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 26 september 1935
aant.
aant.

Amsterdam, Pythagorasstraat 21
26.9.35
Lieber Dr. Ter Braak,
jetzt kann ich nichts mehr, als Ihnen danken.
Von Herrn Querido abgelehnt zu werden, scheint mir eine ähnliche Bestätigung,
wie von Herrn Hitler gehasst zu sein (mit dem Unterschied dass einem Hitler zuweilen
angenehmer ist als der andere Schmutzfink). Es liegt übrigens im Rhythmus meines
Lebens, dass mir niemals etwas zufliegt oder sofort gelingt. Meistens geht es dann
später umso besser.
Erts reimt sich auf Schmerz, weil es sich auf Herz reimt.
Wenn ich mir nun eine Kugel durch den Kopf schiessen würde (wie es Weininger
getan hat, als niemand sein erstes Buch anblicken wollte), dann wäre die Sensation
schon da, das Buch würde sofort gedruckt und verkauft werden. Aber ich könnte das
kaum verantworten. Schon weil die Gefahr bestände, dass dann Herr Querido einen
Kranz auf mein Grab legen würde. Ausserdem könnte ich mir jetzt gar keinen
Revolver leisten. Und dann möchte ich die Rache an Hitler und Querido nicht aus
meinem Sarge mitansehen müssen.
Versuchen wir es also mit dem Erdenkbaren.
Wenn ich auch nicht weiss, wovon ich in diesem Monat und gar später leben soll,
so wäre es mir doch sehr beschämend, nun doch diesem Querido nachzulaufen.
Ich wüsste nicht, warum man es nicht mit Allert de Lange versuchen sollte. Wenn
Sie selbst dort hin gehen würden, scheint mir das nicht so unmöglich. Freilich weiss
ich von diesen Leuten ja nichts. Wäre es dumm, wenn Sie einmal Ihren eigenen
Verleger um einen freundschaftlichen Rat bäten? Diese Leute kennen sich meist
besser. In Deutschland würde man nun alle wesentlichen Leute einladen und etwa
an einem Abend den Verfasser aus seinem Buche lesen lassen. Das wäre dann der
Beginn einer Aktion. Hier ist das wohl nicht üblich. Eine Verbindung zu den
Schweizer Verlägern haben Sie wohl nicht (etwa ‘Spiegelverlag, Zürich’).
Ich habe hier noch ein zweites Exemplar, das könnte man inzwischen vielleicht
in die Welt hinaussenden.
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Ich gestehe Ihnen, nicht zu wissen oder zu fühlen, wie ich ferner leben soll, ohne
dieses Buch gedruckt zu sehen.
Wenn sie also zu De Lange gehen sollten, schreiben Sie mir bitte vorher, ich
möchte Sie dann gern hier sprechen.
Im übrigen haben Sie selbstverständlich weiter alle Vollmacht an dem Buch. Auch
wenn Sie sich für Querido entscheiden sollten.
Ich hoffe, recht bald von Ihnen zu hören
und grüsse Sie herzlich
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 oktober 1935
aant.

22.10.35.
Lieber Dr. Ter Braak,
auch ich bin nicht wenig überrascht und endlich einmal erfreut. Die letzten Wochen
waren nicht leicht für mich, und ich wagte kaum mehr, den alten Kopf da oben zu
schütteln. Freilich auch nicht meinen Geldbeutel, denn aus dem kommt schon seit
einiger Zeit nichts mehr.
So bin ich denn ziemlich verzweifelt.
Auch die ‘Pita’ ist dabei ihren Tod, wenn auch nicht ‘auf der Flucht’ so doch an
Unterernährung zu sterben, sie wird zum Ende des Monats aufgelöst. Ich will dann
mit 2 Freunden eine kleine Wohnung nehmen.
Wenn es nur mit meinem Buch endlich gut geht! Es ist mir gar nicht möglich,
sonst weiter zu kommen.
Ich muß gestehen: ich bewundere, wie Sie sich für das Werk einsetzen
und danke Ihnen innig
Ihr
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 5 november 1935
aant.

Amsterdam Zuid, Hygiëaplein 38II
5.11.35
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Lieber Dr. Ter Braak,
ich habe nun schon seit etwa 2 Wochen nichts mehr gehört von Ihnen, die Erde
brennt mir unter den Sohlen, und weil die schon so dünn sind, geht es ins Fleisch.
Ist vielleicht ein Brief von Ihnen durch meinen Umzug nicht angekommen?
Oder muß ich annehmen, daß auch die doppelte Hoffnung verwelkt ist?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir so schnell wie möglich eine Karte
senden wollten.
Auf meiner letzten an Sie bat ich Sie um Ihre Kritik vom 20.10, und ich hätte sehr
gerne auch die vom 27.10 (Boudier-Affaire). Aber nur wenn Ihnen das nicht lästig
ist.
Inzwischen bin ich in der neuen Wohnung, die sehr schön ist, und ich müßte
eigentlich froh sein, bin es aber garnicht, denn die Umstände stehen mir zu sehr um.
Vielleicht wollen Sie mir nun schreiben, wie es meinem Werk, also mir, ergeht,
denn das Schicksal meines Werkes ist meines.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 13 november 1935
aant.

Amsterdam Z., Hygiëaplein 38
13.11.35
Lieber Dr. Ter Braak,
für Ihre beiden Briefe und die Zusendung der Zeitungen danke ich Ihnen.
Die letzte Antwort von Querido hat mich mehr verletzt als gefreut. Man kann wohl
annehmen, daß er nach seiner ersten Ablehnung nur nicht schreiben wollte, das Buch
sei etwa gut. Außerdem will er mich wohl drucken aber auch drücken.
Daß er gerade die ersten 40 Seiten geändert haben will, ist mir gänzlich
unverständlich. Der Anfang hat jedem bisher ganz besonders gut gefallen, ich kann
nicht annehmen, daß selbst die Queridoidioten dafür zu tief stehen sollten. Auch daß
er eine so grenzenlos schwere Forderung mit einer federleichten in dem gleichen
Befehlston verbindet, zeigt daß er wohl nur Theater spielt.
Leider aber bin ich nun für manches Zugeständnis schwach genug – mag ich mich
auch vor mir selbst schämen müssen.
Nun, wir sprechen uns dann am Freitag noch genauer über das Ganze. Ich erwarte
Sie ab 1 Uhr im Opporto. Vielleicht wollen Sie nach Ihrer Unterredung mit Querido
einmal in unsere neue Wohnung kommen, Sie könnten sich hier vor Ihrem Vortrag
auch ausruhen.
Ich erwarte Sie also am Freitag im Opporto.
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem
Kurt Lehmann
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Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 18 november 1935
aant.
aant.

Amsterdam Zuid, Hygiëaplein 38II
18.11.35
Lieber Dr. Ter Braak,
Das Buch ist angenommen!
Ich hatte eine lange Unterredung mit Landshoff. Es schien für ihn
selbstverständlich, daß sie das Buch herausgeben. Ende Januar etwa.
In den ersten 15 Seiten ist also Einiges deutlich zu machen. Er begreift nicht,
warum der Winter aus Deutschland fallen muß. Aber ich spüre aus seiner Art zu
reden, daß ein anderer Mund aus seinem spricht, er selbst sieht garnicht so dämlich
aus. Die Schwierigkeit aber ist eine Änderung des Titels. Wenn ich keinen besseren
finden kann, so werde ich hierin nicht zustimmen können.
Der Vertrag aber wird bereits jetzt ausgeschrieben. Er geht mir morgen zu: Erste
2000 Ex. = 10%, folgende 5000 Ex. = 12½%, alle ev. weiteren = 15%. Vorschuß:
4x50 Gulden. Das ist der Vorschlag Queridos.
Man könnte mit der Druckpresse noch mehr herausholen, vielleicht anstatt 5000
a 12% nur 2 oder 3000. Ich sagte, ich werde den Vertrag erst an Sie senden, denn
ich selbst wisse von solchen Dingen zu wenig. Vielleicht sind Sie so freundlich, nun
das Holländische zu korrigieren und mir dann das Manuskript einzusenden. Die
Geächteten erhalten Sie bald.
Über alles Wichtige werde ich Sie immer unterrichten.
Nun, an der entscheidenden Ecke, möchte ich Ihnen die Hand reichen und Ihnen
innig danken.
Wenn Sie fordern, der Geistige müsse das Gewissen seines Landes sein, so gibt
es in Europa wohl Wenige, die wie Sie ehrlich und aus ganzem Grunde diese
Forderung aussprechen dürfen.
Ich grüße Sie herzlich
Ihr
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
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[22 november 1935]
aant.
aant.
aant.

Vrijdag
Lieber Dr. Ter Braak,
Ich danke Ihnen für Ihren Brief.
Einliegend Die Geächteten, die für mich ja und vor allem für mein Buch eine
besondere Bedeutung gehabt haben. Wenn ich das Manuskript recht bald haben
könnte, würde ich mich freuen, es ist deutlicher und also für den Abdruck besser
geeignet. Sollten Sie zu wenig Zeit haben, so senden Sie es doch bitte unverbessert.
Ich habe dem allerersten Teil noch 2 Briefe eingefügt, und meine, dieser Teil hat
vielleicht dadurch an Wert und Klarheit gewonnen.
Landshoff fragte mich, ob ich nicht wieder ein Buch schreiben wolle; als ob ich
ein Bäcker wäre, der nach dem ersten Kuchen wieder einen zweiten backt. Ich habe
ausweichend geantwortet.
Morgen werde ich den Vertrag zurückbringen
Herzlich
Ihr
Kurt Lehmann
Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 23 december 1935
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

Amsterdam-Z.
23.12.35
Lieber Dr. Ter Braak,
für Ihre große Sinterklaassendung danke ich Ihnen. Ich habe mich sehr gefreut.
Erstens, weil ich nun alle Ihre Bücher (bis auf zwei) habe, und es ist mir, als ob Sie
nicht mehr gänzlich im Haag seien, sondern auch etwas in Amsterdam. Und zweitens,
weil ich nun die zweite Reihe in meinem Bücherkasten eröffnen konnte. Zu fühlen,
wie die greifbaren Dinge mir hier zuwachsen, das ist einem, der seine guten Güter
in seiner Heimat lassen mußte, so als ob er etwas wie eine zweite Heimat blicken
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und greifen kann. Und drittens: überhaupt, gute Bücher sind gute Freunde. Aber nur
wenig gute Freunde kann man haben.
Zu Sinterklaas bekam ich übrigens auch einen Eimer, darauf stand: ‘25 Pfund
Pflaumenmuß’.
Ich hatte bisher soviel zu tun, daß ich noch nicht Ruhe hatte, die Bücher zu lesen.
Danach werde ich mich aber vor Ihnen verantworten.
Huizingas Buch hat mir recht wenig gegeben. Es scheint mir die saubere Diagnose
eines Arztes der alten Schule. Ohne begründetes Fühlen in die Zukunft, wie es
Nietzsche hatte, und weil die Jugend sich von H. nicht verstanden fühlen kann, scheint
es mir selbst ohne erzieherischen Wert.
Wenn H. etwa schreibt: ‘Voor de kunst geldt geen moeten. Haar scheppingsdrang
is een willen’, so ist das einer der vielen Danebenpatzer. Der Zwang in der Kunst
scheint mir nicht weniger stark als in der Wissenschaft, nur ist es ein anderer, ein
Zwang aus allen Tiefen des Seins. Und zugleich mit und in der Form gegeben.
Ich wunderte mich, warum ich in diesem Jahre kein Gedicht schreiben konnte.
Aber in diesem Jahre, dauernd schaffend an einem Buch, konnte ich wohl kein
Erlebnis anders fühlen als in epischer Form. Jedes Gefühl und Erlebnis ist uns ein
mögliches Kunstwerk, dieses aber hat schon in der ersten Regung seine eigene Gestalt.
Deren Gesetzlichkeit nicht kleiner sein darf als die, daran die Wissenschaften gefesselt
sind; ich glaube, sie muß weiter und tiefer, sie muß anders sein. Von unserem Willen
darf unser Schaffen im letzten nicht kommen.
(Das einzige Gedicht, das ich nun geschrieben habe, lege ich Ihnen bei)
Gewiß, mit einigen Fehlern könnte man Huizingas Buch nicht verurteilen, aber
auch das Gesamte gab mir nur wenig. Erfreulich bleibt es heute als aufrechtes
Bekenntnis eines geistigen Menschen.
Auch Else Böhle habe ich gelesen. Dieses Buch scheint mir wirklich bedeutender.
Es ist für Holland wohl eine ganz neue Art, in Empfindung und Form (die vielleicht
mit dem Hampton Court begann). Bei all dem satten Geschreibsel uralter Tanten
und Onkels endlich ein Rücksichtsloser, endlich ein Mann (der sich trotzdem nicht
schämt, Neffe zu sein). Aber besondere Begabung ist besondere Verpflichtung, und
ich hätte dem Vestdijk manchmal mehr Verantwortungsgefühl gewünscht. Einem
Mann rücksichtsloser Wahrheit ist es nicht erlaubt, sein Werk in einen Rahmen zu
legen, der jedem als unwahr erscheint (die Unwahren sind dann zu leicht geneigt, zu
sagen: ‘Den Wahren gefällt das Unwahre also immer noch ganz gut.’)
Ich meine, dass dieses die letzten Aufzeichnungen eines Zum-Tode-Verurteilten
sein sollen. Das glaubt Vestdijk wohl selbst nicht. Zuerst ist ja die Aufregung, das
Rubbelnde darin, dann aber erst wieder das eigentliche Buch, zu dem jener Rahmen
nicht gehört.
Der Teil, der in Holland spielt, ist ausgezeichnet.
Auch Else Böhler ist dort sehr genau (im Gefühl) und gut geschildert. Hier ist V.
auf eigenem Grund. Hier hätte er bleiben müssen.
Die Abteilung, die dann in Deutschland spielt, scheint mir in der Gestaltung
verfehlt.
Deutschland, wie es der Autor sieht, war in Else (auf holländischem Boden) fein
gestaltet. In Deutschland wird fast alles ungenau, verschwommen und zum Teil gar
falsch. Nun solche Fehler, dass man im Berliner Rathaus Auskunft über
Wohnungsverbleib erhalten soll, was nur im ‘Polizeipräsidium’ geschehen kann,
oder etwa das unberlinische Berlinisch oder Rosenberg, der nicht so und grundsätzlich
nicht in einer solchen Veranstaltung spricht und dass R. die Else in dem Riesenberlin
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zufällig treffen soll … aber vor allem daß ich nichts von dem wirklichen Deutschland
spüren kann, macht mir die Gefolgschaft schwer.
Es wäre nötig, daß auch Deutsche ein Buch solcher Art lesen könnten, mit rotem
Kopf die eigenen Gebrechen sehen. Ich spüre solches in dem holländischen Teil, in
dem deutschen schäme ich mich etwas für Vestdijk.
Daß ich über Deutschland übrigens eine andere Meinung habe, besagt
selbstverständlich nichts gegen Vestdijk und nichts gegen mich. Vor einer dämlichen
Kritik, wie der von Uyldert, würden freilich meine Bedenken verstummen, denn
wenn man nicht sofort den Rangunterschied zwischen diesem Buch und denen der
alltäglichen Gebärmaschinen spürt, so hat man kein Recht, über dieses Werk zu
schreiben.
Ich hoffe, daß die Entwicklung Vestdijks noch nicht beendet ist, und daß er in
Zukunft auf dem Grunde bleibt, auf dem er doch so gut stehen und gehen kann.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gattin nun ein frohes Fest und ein beglückendes
neues Jahr
herzlich
Ihr
Kurt Lehmann
Mein Buch ist im Druck.
Der Name des Autors ist geändert in Konrad Merz. Das wird mein endgültiger
Name sein.
In eine Änderung des Buchtitels habe ich nicht eingewilligt.
Gedicht von ‘Kurtlemann’ für Menno ter Braak, 1935
Einem fernen Lande
Eine Hand zuckt durch die Nacht
durch die satte, platte Ruh
eine Hand zuckt durch die Nacht
einem fernen Lande zu
Dort, aus meinem Leib gehackt
liegt im trüben Tag mein Herz
auf den Märkten liegt es nackt
und man kauft es dort als Scherz
man versteigert meine Wunde
man bespottet meinen Schmerz!
‘Gutes Futter, nur für Hunde,
denn es ist ein Menschenherz!’
Meine Hand zuckt durch die Ruh
jenem fernen Lande zu
Soll ich tränen oder klagen
oder soll ich untergehn?
Ich hab einen großen Magen
ich darf nicht vorübergehn
denn ich hab geborgte Beine
und verkauft ist meine Hand
und mein Blut kauft man als Weine
heut in meinem Vaterland
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Kurtlemann, 1935

Origineel: Den Haag, Literatuurmuseum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
[Eibergen], 13 april 1936
Lieber Herr L.
Kommen Sie bitte Donnerstag im Laufe des Morgens. Wir möchten nämlich Sie
und das Duo Erika Mann-Therese Giehse an unserem Tisch vereinigen.
mit herzl. Gruss
Ihr Menno ter Braak
Origineel: Nationalarchiv Marbach

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Eibergen, [juli 1936]
Eibergen, Sonnabend
Lieber Merz
heute Ihr Brief. Die Nachrichten sind noch wenig erfreulich! Ich werde bald
antworten, sende eingeschlossen einen Cheque, der am nächsten Werktag eingelöst
werden kann. Betrachten sie bitte das Geld nicht als eine Verpflichtung; es stammt
nur teilweise von uns.
In Eile
mit herz. Gruss
Origineel: Nationalarchiv Marbach

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Eibergen, 25 juli 1936
aant.
aant.

Eibergen, 25 Juli '36
Lieber Merz
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Dass die Musik von De Roos nicht zu Ihrem Text passt, ist eine sehr bedauerliche
Sache. Wie kommt es denn? Ich meinte, Hirsch sei entzückt über die Musik? Hat er
sich geirrt, oder haben sie sich geirrt? Was ist los?
Der Standpunkt Queridos ist wenig grosszügig; aber was soll man machen mit
einem solchen ‘Idealisten’? Der hat wohl schon graue Haare vor der Oesterreichsache,
es muss tatsächlich ziemlich unangenehm für ihn sein, dass Papen mit Schnusnigg
paktiert. Ich halte schreiben an Oprecht ehrlich gesagt für aussichtslos. Immerhin
könnte man es versuchen; der Verlag wird aber im jetztigen Augenblick wohl
ebensowenig grosszügig sein. Wenn sich nichts ändert, sehe ich eine schlechte
Konjunktur für die Emigrationsliteratur. Das deutsche Ausland ist nicht allzu gross...
Es ist richtig sehr schade, dass die Sache mit der Operette nicht geklappt hat. Das
wäre eine ausgezeichnete Lösung gewesen.
Was jetzt anzufangen? Ich will mal darüber nachdenken, ob nicht irgend einen
Mäzen auffinden kann. Unter meine Bekannten sind diese Herren leider sehr selten.
Aber beunruhigen Sie sich vorläufig nicht zu sehr. Wir werden, wenn nicht alles
schiefgeht, noch etwas finden, denke ich. Für die ersten Tage haben Sie auf jeden
Fall die 35 gulden, die ich Inhen heute geschickt habe.
Wie steht es um Ihren Pass? Ich habe davon nichts mehr gehört.
Jetzt das wichtigste: Ihr Buch. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, dass der Anfang
mir in den vorlegenden Form nicht durchaus gelungen erscheint. Tatsächlich kann
man aus den ersten Seiten noch keine Schlüsse ziehen; aber in einem Punkt tun Sie
gerade das, was ich gefürchtet habe: Sie wiederholen sich. Nur teilweise; nichts
destoweniger ist es Wiederholung. Und Ihr erstes Buch darf nicht wiederholt werden,
sonst würde es seine fraîcheur verlieren. Diese Notiz meinerseits betrifft hauptsächlich
einige vereinzelten Stellen, die bei Ihrem vorigen Buch anknüpfen, das könnte man
nach meiner Meinung überhaupt vermeiden; und dann die Sache mit dem
koekenbakker, die als Motiv nichts neues gibt; ich würde Ihnen raten, das viel kürzer
zu fassen, so dass der Diebstall deutlicher spricht. Ich glaube, dass Sie sich besonders
hüten müssen für das Anekdotisch-holländische, das Sie in Ihrem ersten Buch
ausgezeichnet behandelt, aber in dieser Form auch erschöpft haben. Ab Seite 22
(‘Schiffe schliefen hier...’) wirkt die Sache auf mich als Wiederholung.
Sehr gut finde ich dagegen die Geschichte mit dem Mädchen. Dieses thema ist
neu und weil Ihr Stil ruhiger geworden ist wirkt es auch Formal als neu. Von Seite
6 bis 22 gefällt der Text mir ausgezeichnet. Führen Sie dieses Thema, oder analogen
Themen, weiter, dann wird Ihr zweites Buch über das erste hinaus ragen. Wenn ich
Sie wäre, würde ich jedes Kontakt mit ‘Ein mensch fällt...’ abschütteln; ich meine
selbstverständlich: formal. Auch den Namen Winter ändern. So etwas wirkt manchmal
als eine Beperkung. Denn Wiederholung ist immer Niedergang. Die Geschichte mit
das Mädchen (und überhaupt: das Verhältnis der Deutschen zu Europa) ist reich
genug; Sie brauchen bestimmt nicht ‘an dem alten Vorrat zu hacken’: Ilsepruch,
Cornelia streichen! Weniger Anekdote, mehr Analyse und problem: das scheint mir
die Lösung. Oder ein ganz neues Leben in Alphen? (keine Wiederholung von
Ilpendam?)
Meine Frau, die das Manuskript gelesen hat, hat dieselbe Empfindungen. Sie ist
auch entzückt über die Sache mit Madeleine.
mit herzlichem Gruss
Ihr M.t.B.
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Weniger Anekdote, mehr Analyse und Problem: das scheint mir die Lösung. Oder
ein ganz neues Leben in Alphen (keine Wiederholung von Ilpendam?)
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Den Haag, 21 december 1936
Haag, 21 Dez. '36, Kraaienlaan 36
Lieber Merz
heuteabend habe ich Ihr Manuskript ‘aus einem Guss’ zu Ende gelesen. Ich hatte
wenig Zeit und wollte aufhören, musste trotzdem weiter lesen bis ich fertig war. Da
haben Sie den besten Beweis, den Sie sich erwünschen können. Wenn Sie so
weiterfahren, wird Ihr zweites Buch noch viel besser als das Erste. Es ist vor allem
bedeutender (wenn das erste vielleicht charmanter sein möge), es ist zweifellos besser
geschrieben, und das Problem geht noch tiefer (ich meine: oberflächlicher, sage zu
einem deutlichen Trotzdem: tiefer). Madeleine ist ausgezeichnet, Wesener verspricht
sehr viel, ich warte mit Ungeduld, bis er ganz vor mir stehen wird. Die
Käseatmosphäre ist als Satyre sehr gut, die Vision der aufmarschierenden Blumen
von einer entzückenden Naivetät und als solche, als Intermezzo märchenhaft.
Und wichtig ist mir auch, dass es Ihnen gelungen ist die Wiederholung zu
vermeiden. Es ist gut, dass Sie in der malerischen Beschreibung von Boskoop-Alphen
sehr wortkarg gewesen sind.
Ich habe auch das Gefühl, dass Sie sich während des Schreibens immer mehr von
der Angst vor der Wiederholung gelöst haben, weil die neue Atmosphäre Ihnen
immer deutlicher vor Augen kam, - diese Notizen als Vorläufiges.
Wir reisen am Donnerstag ab nach Eibergen, hoffentlich wird es mir gelingen
mich die ganze Woche bis Neujahr dort zu verstecken, denn ich überarbeite mein
Manuskript ‘Von Alten und Neuen Christen’ zum letzten Male.
Happy Christmas in Brüssel und schreiben Sie Ihr Buch bald ab! Ich bin gespannt
wie ein junges Mädchen nach der Abwicklung des Problems.
[…]
Das Manuskript behalte ich, Ihrem Wunsch gemäss, hier.
[…]
Origineel: Nationalarchiv Marbach

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Den Haag, 14 mei 1937
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Den Haag, 14. Mai 1937
Lieber Kurt
Ihre Nachricht über die unbekannten Briefe Multatulis hat, wie Sie richtig erraten
haben, eine ausserordentliche Neugier bei mir wachgerufen! Die Sache mit Edu ist
nämlich momentan sehr unklar, weil zwei Parteien einander bekämpfen, und diese
Briefe könnten vielleicht entscheiden. Also: was soll ich tun um sie lesen und eventuell
veröffentlichen zu können? Selbstverständlich bin ich bereit nach Hilversum zu
kommen, so bald ich Zeit [freimachen] kann. Leider können wir am Sonnabend nicht
in Lunteren kommen, weil wir schon heute abend nach dem Achterhoek fahren; ich
bin aber ab Dienstag wieder im Haag zu erreichen und würde hohen Wert darauf
legen bald Einzelheiten über den Fall von Ihnen zu erfahren.
Hoffentlich ist Ihre Mutter jetzt schon in Holland und hat man sie nicht mit einem
Theologen verwechselt?
Lassen Sie bitte bald von sich hören
mit herzlichem Gruss
Ihr[…]
Origineel: Nationalarchiv Marbach

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Den Haag, 3 juli 1938
aant.
aant.
aant.

Haag, am 3. Juli '38
Lieber Merz,
Ihr Buch habe ich heute, in fünf Stunden, ununterbrochen gefesselt, zu Ende
gelesen.
Sie werden mir verzeihen, dass ich ein Buch solchen Formats nicht sofort
bewaltigen kann; die erste Lektüre war schnell, ich werde das Ganze mindestens
noch einmal lesen. Aber schon kann ich Ihnen sagen, dass es meine kühnsten
Erwartungen noch weit übertroffen hat. Es kam mir während des Lesens diese Formel:
der ‘Zauberberg’ der Emigration von Dostojewski geschrieben. Dass man an solche
Namen denkt, ist schon der Beweis dafür, dass Sie etwas grosses geschaffen haben.
Ein Vergleich mit ‘Ein Mensch fällt...’ ist gar nicht mehr nötig: Sie haben jetzt eine
Höhe erreicht, die nichts mehr zu ‘versprechen’ braucht, die ganz für sich eine Höhe
ist. War Ihr erstes Buch ein subjektives, geradliniges Bekenntnis, Generation ohne
Väter ist etwas ganz anderes; ich hätte fast gesagt: etwas objektives, wenn das Wort
nicht so zweideutig wäre. Die Subjektivität ist ja nicht verschwunden, sondern
aufgesogen worden von dieser Objektivität, genau wie es bei Dostojewski der Fall
ist. Ja, der einzige Namen, der bei einem Vergleich sich meldet, ist der Namen
Dostojewskis; der Anfang ist noch mehr Gogol; allmählich wachsen sie in Ihr Buch
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hinein, und dann genügt dieser Namen schon nicht mehr ganz. Dies mein Eindruck
nach der ersten Lektüre (teilweise zweite Lektüre, denn ich las ja schon die erste
Kapitel in provisorischer Fassung), und also ein vorläufiger Eindruck; trozdem glaube
ich nicht, dass ich mich wesentlich irre. Auf jeden Fall haben sie mit Dostojewski
gemeinsam, dass Sie ein richtigen Romanschriftsteller sind, der ‘wie ein Besessenen’
schreibt und so die Realität des Alltaglebens in einer Traumhaften Vision zu gestalten
vermag. Das ist etwas grosses; ich kann mich einfach nicht vorstellen, dass Sie es
sind, der Sie diese Fülle erreicht haben. <Entschuldigung: nicht weil ich Sie wenig
schätzste, sondern weil Sie sich in diesem Buch verzehnfacht haben.> Sie müssen
volkommen von Ihren eigenen Gestalten verzaubert gewesen sein, sonst kann man
so etwas nicht machen.
Sie sehen: ich bin nach der ersten Lektüre begeistert, und darum möchte ich Inhnen
schon diese Begeisterung sofort mitteilen. Ich halte es ja durchaus für möglich, dass
Sie nach einer so enormen Anstrengung selbst nicht mehr wissen, was Sie eigentlich
geschrieben haben; wer so mit seinen Gestalten gelebt hat, muss sich wohl schwerlich
wieder zurückfinden können.- Ein paar vorläufige Bemerkungen:
Die Madeleine ist ausgezeichnet; ich wüsste nicht, was ich gegen eine solche
Psychologie einwenden könnte. Dabei ist das ‘Symbolische’ so schön in ihr (wie
auch in den anderen Personen) versteckt geblieben, dass sie niemals als ein ‘Symbol’
von Frankreich anmutet... und es eben darum ist.
Sie haben sich seit ‘Ein Mensch fällt...’ auch rein stylistisch gesehen enorm
entwickelt. Das sentimentalische und ‘junge’ ist verschwunden; der Stil ist reif,
urdeutsch und trotzdem präzis und nicht zu sehr in die Länge gezogen. (Meine
Eitelkeit ist ein wenig stolz darauf, dass ich den Keim dieses Romans hinter dem
anekdotischen Vordergrund. Ihres Erstlings entdeckte.) Trotzdem haben Sie die
Ehrlichkeit des ersten Buches keineswegs preisgegeben; ‘Gen. ohne Väter’ ist
[gekönnt?], aber nicht glattrasiert. Der Humor in einem Kapitel wie ‘Der Ring’ ist
ausgezeichnet, erinnert mich auch sehr lebhaft an Dostojewski.
Das sind so einige sehr vorläufige Bemerkungen. Ich will diesen Brief noch mit
der Sonntagspost abschicken und muss also kurz sein. Hoffentlich haben wir noch
Gelegenheit über das Buch zu sprechen, bevor ich nach Süd Frankreich abreise
(wahrscheinlich am 17. Juli).- Nur noch etwas rein Praktisches: haben Sie das
Manuskript schon an Querido verkauft? Wenn noch nicht, so können Sie ihm eventuell
sagen, dass ich in het Vaderland einen grossen Artikel darüber schreiben werde.
Uberigens dürfte er stolz sein ein solches Buch verlegen zu können. Es erscheint
doch bestimmt noch im Herbst?
Hauptsache: Generation ohne Väter ist zweifellos ein Buch ersten Ranges.
Herzliche Glückwunsche und Grüsse
Ihr M.t.B.
Origineel: particuliere collectie
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Konrad Merz
Den Haag, [7 juli 1938]
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aant.
aant.

Donnerstag
Lieber Kurt
In der nächsten Woche werden wir Sie mit Freude een paar Tage hier begrüssen.
Leider sind wir noch unsicher weil mein Schwiegervater sich gemeldet hat, aber
noch nicht für einen bestimmten Tag. Sobald er sich entschlossen hat, werde ich
Ihnen einen Vorschlag machen. Passt Ihnen in der nächste Woche jeder Tag?
Jetzt, wo ich noch etwas mehr über Ihr Buch gedacht habe, glaube ich auch den
Einfluss Kafka's zu entdecken. Die Dame B und Ihre Erdbeertorte könnte ja in
‘Amerika’ zu Hause sein. Die ganze Atmosphäre hat, besonders in der zweiten Hälfte,
bestimmt viel ‘Kafkaisches’, nur ist der Inhalt so verschieden, dass man erst später
feststellt. Ihr Temperament neigt mehr zu Dostojewsky hin, und so stellt sich heraus,
dass Kafka und Dostojewsky sehr viel gemeinsames haben.
Also, bis nächste Woche. Sie hören noch von mir.
Herz. Gr.
Menno ter Braak
Origineel: Nationalarchiv Marbach
Fotokopie: Den Haag, Letterkundig Museum

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
Amsterdam, 22 februari 1939
aant.
aant.

Amsterdam-Zuid, Rijnstraat 60 III
22.2.39.
Lieber Menno t.B.
Ich danke Ihnen sehr für den Brief. Das Manuskript geht erst nun nach Schweden
ab, denn bisher hatte ich mit dem Umzug zu viel zu tun.
Die Möbel stehen schon an ihrem Platze; die Wohnung ist sehr schön!
Die Unkosten waren freilich entsetzlich hoch; ich mußte ja einen ganzen Hausstand
einrichten. Aber nun haben wir fast alles Notwendige.
Ich bin gespannt, zu hören, wie sich die Sache mit der Witwe Kafka zugetragen
hat; kann mir aber gar nicht denken, welche Witwe das sein soll. K. selbst war ja
nicht verheiratet, und seine Mutter ist schon tot. Ist es vielleicht eine Schwester?
Ich hoffe, Sie bald einmal in unserer Wohnung begrüßen zu dürfen. Tramlinie 4
und 25 gehen bis vor unsere Tür.
Mit herzlichen Grüßen
an Sie beide
Ihr Merz
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Origineel: particuliere collectie

Konrad Merz
aan
Menno ter Braak
4 december 1939
aant.
aant.

4.12.39.
Lieber Menno t. B.
Dank für Ihren Brief. Dass Leopold es nicht wagt überrascht mich nicht.
Wenn Sie so freundlich sein wollten, es an N & V zu empfehlen, oder an Becht
oder Boucher, so wäre ich Ihnen sehr dankbar. Tun Sie nur was Ihnen das beste
scheint. Es kann mir leider nicht nur darum gehen, dass es erscheint; ich muss auch
versuchen durch einen Vertrag ein wenig aus meinen materiellen Not zu kommen.
Querido scheint mir nicht der richtige zu sein, ich habe da immer die Nahuys gegen
mich, und damit die Furie des Hauses.
Oprecht hat noch stets das Original, meldet sich aber nicht.
Vor den allgemeinen Fragen heute müsste einem der persöhnliche Drek ja ganz
gleichgültig sein, doch gehört selbst zu dieser Gleichgültigkeit ein gewisses äusseres
Fundament, das mir nicht gewährt ist.
Über die Putschsache von vor 3 Wochen bin ich zufälligerweise gut orientiert. Es
war sehr gefährlich; das aber scheint dank Reinders nicht mehr möglich zu sein. Auf
jeden Fall liegt die Frage in Holland schon Territorial günstiger als in Finnland und
Belgien scheint bereits feste Zusagen gemacht zu haben. Aber gefährlich ist es noch
immer. Falls etwas geschähe, müssen Sie sofort im Auto nach Belgien zu kommen
versuchen und dann nach Frankreich. Die Verplichtung des Rettungsversuches haben
Sie nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch Ihren Freunden. Man soll in
schlimmen Zeiten immer mit dem schlimmeren rechnen, um das Besseren fähig zu
sein.
Im übrigen weiss ich, das selbst deutsche Spione der Überzeugung sind, die Sache
in Deutschland muss schiefgehen.
Mit herzlichem Gruss an Sie beide
und innigem Dank
Ihr Merz
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink
aant.
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Veel pleizier met de Roode Babies! Zij zijn toch de hoop van de wereld, want de
burgerij heb ik opgegeven.
Ook ik doe op mijn manier gemeenschapswerk door Rauschning te vertalen. Hoe
gemeenschappelijk zijn toch juist de indivudualisten.
vr.gr.
MtB
Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink
20 juli 1939
aant.
aant.

20 Juli '39
Geachte mej. Vorrink
hartelijk dank voor Uw brief over de puberteitsverschijnselenaantijging van den
heer Helman, die natuurlijk zelf de volwassenheid in eigen persoon is, getuige rijpe
meesterwerken als ‘Orkaan bij Nacht’. Ja, dit odium van puberteit zult u bij deze
personen, die veel beter van de dingen op de hoogte zijn dan wij, niet kwijt raken;
en het is ook niet erg, om het niet kwijt te raken. Verdedig mij niet te energiek tegen
dezulken, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen, en mij persé niet. Laat liever
doorschemeren, dat Uw bekeering zeer nabij is, en dat U een portret van mij aan den
muur hebt geprikt; dat zal hen geruststellen, en voor hen alles afdoend verklaren.
Mocht ik U nog eens eenig drukwerk zenden, dan behoeft U heusch niet de
verplichting te voelen tot een bedankje. Ik doe het voor mijn pure pleizier en weet
wel, dat U er ook eenig pleizier van hebt. Ik zou de gedachte erg onaangenaam vinden,
als een drukwerkje U verplichtte tot schrijven; want dat is geen verhouding. - Ik zat
inderdaad laatst bij Americain, maar slechts heel in het voorbijgaan. Bij een volgende
gelegenheid hoop ik U ten huize van de Sociaaldemocratische Vrouwen op te bellen
om ergens een puberteitskopje thee te gaan drinken. Als U intusschen tenminste nog
niet afkeerig bent geworden van de systeemlooze doctrines van iemand, die inderdaad
niet in de schaduw van Gary Cooper kan staan. (toch heeft Helman een aardig boek
geschreven: Z.Z.West, maar toen was hij ook nog een puber, schijnt het.)
h.gr.
Uw MtB
Een heel prettige sigaar is de Ritmeester van 8 ct, Karel I bevat vaak kersepitten,
sedert hij een massaproduct werd.
Maar ik wil geen sigaren cadeau hebben! Sigaren zijn er alleen om zelf te koopen en
te rooken.
Waarmee allerminst gezegd is, dat ik het plan niet aardig vond.
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Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink
28 maart 1939
aant.

28 III. '39
Zeer geachte mej. Vorrink
Met veel genoegen verwachten wij Uw bezoek. Tot mijn spijt ben ik Maandag 3
April bezet, maar Dinsdag 4 schikt mij waarschijnlijk heel goed. Mocht er een
verhindering komen (ik weet dat als dagbladbediende nooit precies vooruit), dan zal
ik U tijdig schrijven.
Anders komt U zeker ± 8 uur?
m.v.gr.
Uw
Menno ter Braak
Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink
Den Haag, 18 februari 1939
aant.
aant.

Den Haag, 18 Feb. 39
Kraaienlaan 36
Zeer geachte mej. Vorrink
Uw brief heeft mij bijzonder veel genoegen gedaan; ik moet U verzoeken dus geen
spijt te hebben van de vier verscheurde brieven, want sympathie, die bovendien
getuigt van de juiste manier van lezen, kom ik werkelijk niet al te vaak tegen. Vooral
deed het mij pleizier, dat U een goed woord over hebt voor mijn versmade romans
met al hun (erkende) fouten. Voor ‘Hampton Court’ heb ik nog steeds een groot
zwak, hoewel ik het boek zie als een typische jeugdroman (een afrekening met een
typisch jeugdprobleem, beter gezegd). Voor ‘Dumay’ veel minder; de stijl is te
familjaar, te weinig geserreerd, de ervaring, die er aan ten grondslag ligt, te weinig
op een afstand gebracht. Maar Max Donner loopt bij U in de buurt in levenden lijve
rond (ik zal zijn naam niet verklappen).
Als U zich voor Diderot interesseert, kan ik U aanbevelen de Pléiade-editie te
koopen: in één deeltje dundruk hebt U vrijwel al zijn leesbaarste werken bijeen.
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Mijn vrouw meent te weten, dat U een dochter bent van ‘Koos’ Vorrink is en
aangezien zij een blauwen maandag in de A.J.C. heeft rondgewandeld, meent zij U
zelfs als vierjarig kind aanschouwd te hebben. Is U dat?
Mocht U eens in Den Haag komen, belt u mij dan eens op: 393759, het is altijd
een aardig experiment om den vos eens in zijn hol te bekijken en te zien, of hij niet
al te erg tegenvalt.
M.vr.gr.
Uw Menno ter Braak
Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink
Den Haag, 27 juli 1939
aant.

Den Haag, 27.VII.'39
Zeer geachte mej. Vorrink
Aangezien ik morgen (Donderdag) in Amsterdam moet zijn voor ‘zaken’, wil ik
graag het kopje thee met U drinken. Ik weet alleen niet, of ik zal kunnen; maar ik
zal probeeren U tusschen 4 en 5 bij de Soc. Dem. Vrouwen op te bellen. Als U niet
thuis is, kunt U misschien een communiqué achterlaten?
Uw Menno ter Braak
Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

Briefwisseling Menno ter Braak - Uriël
Birnbaum
Menno ter Braak
aan
Uriël Birnbaum
30 juni 1938
30.VI.38
Seht geehrter Herr Birnbaum
Mit lebhaftem Interesse habe ich die Bücher Ihres Bruders durch – gesehen und
festgestellt, dass seine Arbeiten einen sehr bedeutenden Eindruck machen; ich möchte
also auch deshalb Ihre Initiatieve sehr gerne unterstützen.
Ich lege eine Liste bei, in der Sie einige Personen verzeichnet finden, die alle einen
Namen haben und sogar einem Justizminister wohl bekannt sein werden; sie sind
mir alle mehr oder weniger persönlich bekannt, so dass Sie vielleicht nicht ohne
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Nutzen von meiner (gleichfalls beigelegten) Empfehlung bei ihnen Gebrauch machen
können.
Mein Schwiegervater J.L. Faber, Mitglied der Tweede Kamer der Staten Generaal,
hat sich gestern schon entschlossen das Request zu unterschrieben. Seine Adresse
ist: Rozenhoflaan 2, Zutfen.
Ich hoffe bald Näheres von Ihnen zu erfahren und bin
mit vorzüglicher Hochachtung,
Menno ter Braak

30 Juni 1938
Aan de op bijgaande lijst vermelde personen
Ondergetekende verklaart met groote belangstelling kennis te hebben genomen van
het werk van den Oostenrijkschen schrijver en schilder Uriel Birnbaum en het initiatief
van zijn broeder M. Birnbaum, strekkende tot het indienen van een immigratie-request
aan den Minister van Justitie, met warmte te ondersteunen.
Menno ter Braak
Kopie: Den Haag, Literatuurmuseum
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