NIEUWSBRIEF 3, oktober 2012

STICHTING MENNO TER BRAAK
Secretariaat: p/a Corinna van Schendel, Keizersgracht 802 III,
1017 ED Amsterdam, info@mennoterbraak.nl, KvK no. 34240377,
ABN-AMRO-bank no. 470827963,
Bestuur: Prof. mr Egbert Dommering (voorzitter), Corinna van Schendel (secretaris),
Ton van Brussel (penningmeester), Gemma Nefkens
Comité van aanbeveling: Drs Norbert van den Berg, Wim de Bie,
Dr Dick Dolman, Prof. dr Jaap Goedegebuure, Prof. dr Dick van Halsema,
Prof. dr Marita Mathijsen, Drs Nelleke Noordervliet,
Prof. dr Willem Otterspeer, Felix Rottenberg
Eindredactie website: Krijn ter Braak
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Stand van zaken
Op 22 november 2010 werd mennoterbraak.nl gelanceerd. U hebt in het verleden
belangstelling getoond voor deze website of meegewerkt aan het tot stand komen ervan. Of u
hebt het project mogelijk gemaakt door subsidies en donaties aan de Stichting Menno ter
Braak. Vandaar deze nieuwsbrief.
De website blijkt een succes en heeft zijn plaats in het digitale landschap veroverd.
Mennoterbraak.nl wordt gemiddeld door ruim 2000 unieke bezoekers per maand bezocht
voor de studie van Ter Braak, zijn tijdgenoten en zijn tijd, het Interbellum. In nauwe
samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) wordt
gestaag verder gewerkt aan de uitbouw en perfectionering van de site. Kortom, de website
floreert.
Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij andere initiatieven op het gebied van
digitalisering van materiaal betreffende het Interbellum. We houden ons aanbevolen voor
voorstellen.
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Donateur maakt digitalisering Filmliga mogelijk
Menno ter Braak was van 17 september 1927 tot 4 april 1932 betrokken bij de Nederlandsche
Filmliga, de Filmliga Amsterdam en het tijdschrift Filmliga.Van de Nederlandsche Filmliga was
hij één van de oprichters. Ter Braak maakte deel uit van het hoofdbestuur als secretarispenningmeester. Van de Filmliga Amsterdam was hij bestuurslid, van het tijdschrift
Filmliga redacteur en medewerker.
Op mennoterbraak.nl worden sinds kort in samenwerking met het EYE Film Instituut
Nederland alle in het instituut aanwezige, op de liga betrekking hebbende correspondentie
(ca. 500 brieven met 177 correspondenten) en de archivalia uit de secretariaatsperiode van
Ter Braak gepubliceerd. De correspondentie is opgenomen in de afdeling brieven van de
website, de documenten in de afdeling archief.
De bijdragen van Ter Braak aan het tijdschrift Filmliga zijn te vinden in de afdeling
artikelen van de website, voorzien van scans van de pagina's waarop ze verschenen. Ook de
complete jaargangen van Filmliga 1927-1931, de jaargangen waaraan Ter Braak bijdragen
leverde, zijn voor deze website gedigitaliseerd en als pdf te downloaden. De Stichting Menno
ter Braak is de donateur die dit project mogelijk maakte zeer erkentelijk.

(omslag Filmliga, ontwerp Piet Zwart)
Brievencollectie uitgebreid
Voortdurend duiken nieuwe brieven op. Inmiddels staan, mede door de toevoeging van de
brieven uit de Filmligatijd van Ter Braak, bijna 4500 brieven online, doorzoekbaar en als scan
van het origineel.
Ook het Letterenhuis, Antwerpen en het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG), Amsterdam hebben de daar berustende documenten en brieven van en
aan Ter Braak voor publicatie beschikbaar gesteld. Zie de afdeling brieven op de website.

(collectie Letterenhuis, Antwerpen)

(collectie IISG, Amsterdam)
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Bibliotheek Menno ter Braak online
Op de website zullen een aantal voor het begrip van Ter Braak belangrijke werken uit zijn
bibliotheek - deels voorzien van zijn commentaar - fulltext te lezen zijn. Alle werken worden
voorzien van een toelichting.
Er is een begin gemaakt met het fulltext scannen van boeken – vaak met notities - uit
de bibliotheek van Ter Braak. De pdfs zijn te vinden in de afdeling bibliotheek van de website.
Bij ieder werk word een toelichting geschreven die de betekenis van een bepaald boek voor
Ter Braak toelicht. Egbert Dommering en Ewoud Kieft deden dit al; er zullen meer van
dergelijke toelichtingen volgen. De Bibliotheek van de Universiteit Leiden ontwikkelt
daarnaast plannen om een catalogus/database van Ter Braaks grotendeels bewaard
gebleven bibliotheek te maken. Deze database zal vanaf de website mennoterbraak.nl te
raadplegen zijn.

(Ter Braaks exemplaar van Homo Ludens, van J.Huizinga)
E. du Perron Genootschap
Het E. du Perron Genootschap (zie www.edpg.nl) heeft onlangs besloten om alle werken en
de integrale correspondentie van Ter Braaks vriend E. du Perron te digitaliseren. Vooral de
digitale beschikbaarheid van deze brievencollectie zal een nieuwe dimensie geven aan de
briefwisseling Ter Braak-Du Perron. Aan deze correspondentie zijn onlangs nieuw opgedoken
brieven toegevoegd.

(E. du Perron in 1939, foto: Emiel van Moerkerken)
E-book
Het vorig jaar in samenwerking met Uitgeverij G.A. van Oorschot gepubliceerde e-book met
het Verzameld Werk van Menno ter Braak in eerste druk is nog steeds verkrijgbaar. Ca. 3000
pagina's voor slechts 19,90 euro! Bezoek de webstek van Van Oorschot.
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Opvolger gezocht van huidige eindredacteur
Krijn ter Braak heeft van het begin af aan de totstandkoming van de website gecoördineerd
en het eindredacteurschap vervuld. Hij wil graag plaats maken voor een opvolger die de
dagelijkse werkzaamheden als eindredacteur van hem overneemt.
Ook zijn vrijwilligers welkom die de website willen helpen vervolmaken, bij voorbeeld
door te annoteren en te corrigeren. Suggesties zijn welkom en inlichtingen te verkrijgen bij
Krijn ter Braak, info@mennoterbraak.nl.
Donateurs gezocht
De website mennoterbraak.nl kan alleen door bijdragen van donateurs actueel gehouden
worden en in het voortbestaan veilig gesteld. De Stichting Menno ter Braak is door de
Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op cultureel
vlak. Zie: www.anbi.nl . NB. Voor culturele doelen is thans een belastingaftrek van 125%
ingesteld! U kunt zich hier aanmelden als donateur en inlichtingen inwinnen.
Bestuur en medewerkers
In het bestuur heeft Gerrit Korthals Altes onlangs de functie van penningmeester
overgedragen aan Ton van Brussel, directeur van het cultureel debatcentrum De Rode Hoed
in Amsterdam. We zijn Gerrit zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en inspanningen en heten
Ton hartelijk welkom.
Tot slot bedanken we graag de medewerkers aan de website – Carina Santing,
Carolien Moonen, Marianne Ernst en Sanne de Maijer – voor het door hen in het afgelopen
jaar steeds met grote zorg uitgevoerde werk. Voor hun enthousiasme en goede zorgen bij het
online zetten van nieuwe materialen zijn we René van Stipriaan en alle andere medewerkers
van de DBNL bijzonder erkentelijk.
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Het project mennoterbraak.nl wordt mogelijk gemaakt door:
Fondsen: Stichting Democratie en Media, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds,
SNS Reaal fonds, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Van den Berch van Heemstede
Stichting, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds voor de Geld- en Effectenhandel,
J.E. Jurriaanse Stichting, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Pauwhof Fonds,
Stichting Pro Musis, Stichting Roelvink Fonds
Donateurs: Regas B.V. Power for Care, Gemeente Berkelland
en enkele particulieren
Medewerkende instellingen: AD Media, Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, EYE Film Instituut Nederland,
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Koninklijke Bibliotheek, Letterenhuis (Antwerpen), Theater Instituut Nederland,
Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht,
Universiteitsbibliotheek Utrecht
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