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Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Eibergen, 27 juli 1930
aant.

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. P.H. RITTER Jr.
Eibergen, 27 Juli 1930
Zeer Geachte Heer
Door dezen neem ik de vrijheid, U mede te deelen, dat ik het op prijs zou stellen
eens een spreekbeurt te vervullen voor het AVRO-Boekenhalfuurtje. Men zeide mij,
dat ik mij hiervoor tot U had te wenden.
Mocht U aan mijn verzoek willen en kunnen voldoen, dan zou ik U als
voorkeur-onderwerp voorslaan ‘Das Leben der Auto's’ van Ilja Ehrenburg.
In den hoop, dat mijn schrijven U niet als een onbescheidenheid zal voorkomen,
en in afwachting van Uw antwoord,
met de meeste hoogachting
Menno ter Braak
[handschrift P.H. Ritter:] Beantwoord: 28 Juli 1930. Gaarne de eerste vrije beurt in
het najaar. Vòòr September schrijf ik nadere bizonderheden.
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr. (Utrecht)
Eibergen, 29 juli 1930
aant.
aant.

Eibergen 29 Juli ’30
Zeer geachte heer
Vriendelijk dank voor uw schrijven. Mijn adres blijft tot 1 Sept.:Eibergen, is
daarna: Beukelsdijk 143b Rotterdam.
Zal ik voorloopig met Ehrenburg als onderwerp rekening blijven houden?
met de meeste hoogachting
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak

Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr., Briefwisseling tussen Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr. 1930-1936

aan
P.H. Ritter
Rotterdam, 5 oktober 1930
aant.

Rotterdam, 5 Oct. 1930
Zeer geachte Heer Ritter
Naar aanleiding van Uw brief van 28 Juli heb ik vergeefs op nader bericht van U
gewacht. Ik ben nu in het onaangename parket, dat ik het boek van Ehrenburg voor
einde October moet hebben besproken; zoudt U mij dus nog even kunnen meedeelen,
of, en zoo ja wanneer, de lezing voor de radio doorgaat? Ik weet dan, wat ik met het
boek moet doen.
Gaarne, in afwachting van Uw antwoord,
hoogachtend
Menno ter Braak
[handschrift P.H. Ritter?:] beurt van Houwink, niet Ehrenburg, lijst van [keuze] volgt
binnenkort
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
12 oktober 1930
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
ROTTERDAM
Beukelsdijk 143b.
12 October 1930
Zeer geachte Heer ter Braak,
Allereerst mijn excuses voor het uitblijven van nadere berichten mijnerzijds. Ik
ben gedurende de maand Augustus met vacantie geweest en bij mijn terugkomst
vond ik een zoo ongeloofelijke groote stapel werk, dat ik er even wanhoopig onder
werd. Ik voel dat ik voor U iets bijzonders moet doen en heb daarom den datum van
23 November a.s. voor U ‘eruit gebroken’.
Echter moet ik U verzoeken, een ander onderwerp dan het door U genoemde te
kiezen. Dezer dagen zal ik U eenige werken ter keuze opgeven van de najaarsmarkt.
Ik heb het boek van Ilja Ehrenburg van de lijst afgevoerd. Schrijft U mij nog even
of 23 November U schikt? Bij voorbaat mijn dank daarvoor.
Met hoogachting en beleefde groet,
[P.H. Ritter Jr.]
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Origineel: ?
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 13 oktober 1930
aant.

13 Oct.1930
Zeer geachte Heer Ritter
Dank voor Uw schrijven. Ik heb nu 23 Nov. als datum gereserveerd voor de Avro.
Gaarne zou ik, nu Ehrenburg onmogelijk is, spoedig opgave ontvangen van de boeken,
waaruit ik een keuze kan doen. Misschien zoudt U mij ook nog even willen inlichten
over ev. verplichtingen tegenover Radioraad of andere lichamen, waarvan ik slechts
nevelachtig verstand heb.
Bij voorbaat mijn dank.
met de meeste hoogachting,
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Utrecht, 27 oktober 1930
aant.
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
ROTTERDAM
Beukelsdijk 143b.
27 October 1930.
Zeer geachte Heer ter Braak,
Onder referte aan Uw schrijven d.d. 13 dezer deel ik U thans mede, dat ik U op
Zondag 23 November gaarne zal hooren spreken over het nieuwe boek van Ali
Smeding, dat dezer dagen zal verschijnen bij Nijgh en van Ditmar. Ik verzoek U
behalve een exemplaar voor Uzelf er ook een voor mij te vragen, dat ze dan naar
mijn adres moeten zenden. Als honorarium kan ik U Fl.40,-- toestaan. Ik verzoek U
dit bedrag te willen bevestigen naar Amsterdam aan de Directie van de AVRO,
Keizersgracht 107.
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Tevens verzoek ik U uiterlijk 10 November a.s. een korte syllabus met duidelijk
portret in te willen zenden aan de administratie van de Radiobode, Amsterdam,
Keizersgracht 107. (Syllabus van plm. half kolom druks Radiobode).
Ik moet U tevens verzoeken Uwe lezing volledig op papier te stellen, daar de
Programma-Commissie inzage kan eischen van de lezing. Doet zij dit, dan moet U
paraat zijn!!
Misschien ten overvloede deel ik U nog mede, dat U spreekt in de AVRO-studio
Engweg, Hilversum, van 2-2.30.
Wilt U mij de ontvangst van dit schrijven ook nog even bevestigen? Bij voorbaat
dank daarvoor.
Met hoogachting en beleefde groeten,
P.H. Ritter Jr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 28 oktober 1930
aant.

28 Oct.1930
Zeer geachte Heer Ritter
Door dezen bericht U de goede ontvangst van Uw schrijven van 27 dezer.
De Fa. Nijgh & van Ditmar zal mij zoo spoedig mogelijk een exemplaar van het
boek van mevr. Smeding doen toekomen; ik hoop dus in staat te zijn, den syllabus
tijdig aan de Radiobode te zenden.
Ik heb tevens een exemplaar van het boek voor U gevraagd, en van het bedrag van
het Hon, kennisgeving aan de AVRO gezonden.
Inmiddels, met de meeste hoogachting,
Uw dv.
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht , Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Utrecht, 20 november 1930
aant.
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
ROTTERDAM
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Beukelsdijk 143b.
20 November 1930.
Zeer geachte heer ter Braak,
Inliggend doe ik U ter Uwer orienteering afschrift toekomen van een schrijven dat
ik heden per expresse heb gezonden aan Mevrouw Ali van Wijhe-Smeding. Ik heb
gemeend deze aanval op de vrije kritiek in Nederland op duidelijke wijze te moeten
afslaan en reken erop, dat U a.s. Zondag het bewuste boek zult bespreken zooals is
overeengekomen tusschen ons.
Met hoogachting en beleefde groeten,
P.H. Ritter Jr.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 21 november 1930
aant.

Den Heere Dr.P.H.RITTER Jr.
21 Nov.1930
Zeer geachte heer Ritter
Uw expressebrief kwam zooeven in mijn bezit. Ik stel het ten zeerste op prijs,
zooals ik U reeds telefonisch mededeelde, dat U zich in dezen op een zoo volkomen
onafhankelijk en objectief standpunt hebt geplaatst. Ik had de bespreking voor het
‘incident’ reeds op een pagina na af en zal die natuurlijk onveranderd voordragen.
Over de geste van mevr. Wijhe-Smeding wil ik verder niet oordelen. Alleen meen
ik, dat het van haar ongepast is geweest, zich tot mij te wenden, alsof zulks geschiedde
in opdracht van U, zoodat ik daardoor den indruk moest krijgen, dat U haar poging
tot beïnvloeding der critiek kondt onderschrijven. Nu ik weet, dat zulks allerminst
het geval is, acht ik haar houding toch minstens incorrect, en ik zal haar dit nog even
schrijven.
Mij persoonlijk heeft dit optreden van de schrijfster versterkt in de opinie, dat ik
geen ongelijk heb, haar intieme omgang met God op een stevig
minderwaardigheidscomplex te schuiven, al zal ik dat niet in deze termen voor de
microfoon zeggen. Hoe zou iemand, die werkelijk met God in het reine was, zich in
's hemelsnaam iets van radiocritiek aantrekken!
Intusschen, Uw positieve houding in dit conflict heeft mij op aangename wijze
bevestigd in mijn meening omtrent Uw critische onafhankelijkheid.
Met beleefde groeten,
met de meeste hoogachting,
Menno ter Braak
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Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
27 november 1930
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
ROTTERDAM
27 November 1930
Zeer geachte Heer ter Braak,
Bijgaand schrijven ontving ik aan mij geadresseerd, met het verzoek tot
doorzending aan Dr. Ter Braak. Bij vergissing de couvert te mijnent geopend en
zend ik den brief daarom door onder eigen couvert. Uwe critiek, ook al was die op
pooten gezet, heeft den Heer A. Bloemink blijkbaar bekoord.
Met hoogachting en beleefde groet,
[P.H. Ritter Jr.]
Bijlage:
brief van den Heer A. Bloemink,
Rijswijk Z.H.
Hoornbruglaan 66.
gedateerd 23 November 1930
Origineel: ?
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
11 april 1931
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak
143b Beukelsdijk
ROTTERDAM
11 April 1931
Zeer Geachte Heer ter Braak,
Hierbij heb ik de eer, U uit te noodigen tot het houden van een radio-lezing voor
de A.V.R.O.
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Ik heb daarvoor voorloopig Zondag 23 Augustus a.s. gereserveerd; over het te
behandelen boek correspondeeren wij nog wel. Het honoraroum bedraagt F. 45.Gaarne even een bevestiging van dit schrijven tegemoetziende, met hoogachting
en vriendelijke groet,
[P.H. Ritter Jr.
Litt. Adv. A.V.R.O.]
Origineel: ?
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 14 april 1931
aant.

Den Weled.Zeergel.Heer Dr.P.H.RITTER Jr.
14 April 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Voor Uw gewaardeerde invitatie van 11 dezer dank ik U zeer; ik heb 23 Aug.
genoteerd en blijf dus voorloopig op dien datum rekenen. Ook van het honorarium
van f.45 heb ik kennis genomen.
Ik hoop, dat wij bij de keuze van het te bespreken boek op een minder riskant
phaenomeen dan de ‘Domineesvrouw’ kunnen komen. Zoo'n sensationeele lezing
is misschien wel eens vermakelijk, maar als regel prefereer ik een boek, waarvoor
ik meer sympathie kan hebben. Dat zal wel gaan, vermoed ik, bij naarstig onderzoek
in den schoot der letterkunde!
M.vr.gr.,
hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 17 mei 1931
aant.

17 Mei 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Wij hadden het onlangs over het boek, dat voor mijn radiobeurt op 23 Aug. in
aanmerking zou kunnen komen. Er zijn juist twee boeken verschenen waarover ik

Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr., Briefwisseling tussen Menno ter Braak en P.H. Ritter Jr. 1930-1936

graag iets in het midden zou brengen; ‘Twee Meisjes en Ik’ van A.M. Nijhoff en
‘Lessen in Charleston’ van Constant van Wessem. Is het soms mogelijk, dat ik er
daarvan één krijg?
Gaarne Uw antwoord tegemoetziend,
m.v.gr,
hoogachtend,
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
18 mei 1931
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak
143b Beukelsdijk
ROTTERDAM
18 Mei 1931
Zeer geachte Heer ter Braak,
‘Twee meisjes en ik’ van A.H. Nijhoff is reeds een aan een van mijn andere
sprekers ter behandeling gegeven; het boek van Constant van Wessem echter is nog
vrij. Ik ga gaarne accoord met uw voorstel om dat boek te behandelen.
Met hoogachting en vriendelijke groet,
[P.H. Ritter Jr.]
Origineel: ?
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
Utrecht, 6 juli 1931
aant.
aant.
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak
143b Beukelsdijk
ROTTERDAM
6 Juli 1931
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Zeer geachte heer ter Braak,
Er is langzamerhand voor mijn boekenhalfuurtje een zoo overstelpende aandrang
van aanbiedingen ontstaan, dat ik zelfs na afwijzing van min of meer bekende auteurs,
geen kans zie om alles binnen afzienbaren tijd en op daartoe aanvankelijk vastgestelde
data te plaatsen. U zult mij daarom wel willen vergeven, dat ik U met een kleine
wijziging kom lastig vallen. Ik heb nl. Uw beurt moeten verschuiven op Zondag 13
September a.s. en hoop, dat U daarmee accoord zult kunnen gaan. Alles blijft verder
eender; de radio-bode ziet uw syllabus vóór 3 Sept. tegemoet, terwijl ik gaarne (in
verband met de mij opgedragen verantwoording) het manuscript van Uw lezing
eveneens voor dien datum ter inzage zou ontvangen.
U bij voorbaat vriendelijk dankend voor Uw medewerking, met hoogachting en
vr. groet,
P.H. Ritter Jr.
P.S. Het honorarium bedraagt F.50.[achterzijde:] Den WelEdelGestrengen Heer
Mr Jaques Bloem
Vila Marijke
Bergen aan Zee
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 8 juli 1931
aant.

8 Juli 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Van Uw schrijven van 6 dezer heb ik goede nota genomen. Voor toezending
syllabus en manuscript der lezing zal ik tijdig zorg dragen.
Inmiddels, m.v.gr., hoogachtend
Uw
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H.Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)
9 juli 1931
aant.
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Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak
143b Beukelsdijk
ROTTERDAM
9 Juli 1931
Hooggeachte Heer ter Braak,
Zoudt u er iets voor gevoelen, om op uw aanstaand boekenhalfuurtje voor de
A.V.R.O. te behandelen:’Point counter Point’ van Huxley? Zoo ja, dan hoor ik dat
graag even per omgaande van u; ik stel veel prijs op een bespreking van dit boek
voor onzen microphoon; het is ook een boek, dat in het centrum der belangstelling
staat op het oogenblik en ik zou het heel prettig vinden, als u bereid was, het te
behandelen. Den aanschaffingsprijs wilt u dan misschien wel in rekening brengen;
ik zal uw honorarium dan daarmee verhoogen.
Met de meeste hoogachting en met vr. groet,
[P.H. Ritter Jr.]
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 11 juli 1931
aant.

11 Juli 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Voor Uw uitnoodiging, om ‘Point Counter Point’ te behandelen, zou ik inderdaad
zeer veel gevoeld hebben; maar ik heb inmiddels, nadat ik U daarvan bericht had
gezonden, ‘Lessen in Charleston’ van v.Wessem bij de uitgevers aangevraagd, met
de mededeeling, dat ik het boek voor de Avro zou bespreken. Ik ben dus wel moreel
verplicht, om aan dat voornemen ook gevolg te geven; overigens met pleizier, want
het is een aardig boek, maar ik zou Huxley hebben geprefereerd.
Als U er iets op weet, ev. v.Wessem voor iemand anders kunt bestemmen, geef
ik graag aan uw verzoek gehoor; in dat geval gaarne Uw omgaand bericht, daar ik
van Huxley nogal werk zou moeten maken; anders houd ik het maar op den
Charleston.
Mijn adres is tot Vrijdag 17 Juli:p/a E. du Perron, Château de Gistoux,
CHAUMONT-GISTOUX (België). Daarna: EIBERGEN. (Geld.)
M.v.gr.
en hoogachting,
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
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aan
Menno ter Braak (Eibergen)
15 juli 1931
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak
EIBERGEN (Geld.)
15 Juli 1931
Hooggeachte Heer ter Braak,
Wanneer het u niet te veel last veroorzaakt, zou ik toch graag zien, dat U het werk
van Huxley besprak; ik weet daartoe n.l. in de naaste toekomst niemand voor te
vinden, dien ik het graag zou laten doen, terwijl ik het boek van Constant van Wessem
gemakkelijk aan een ander kan overlaten. Ik zal u binnen enkele dagen mededeelen,
wie het boek van Van Wessem zal behandelen, misschien wilt u dan het in uw bezit
zijnde exemplaar ervan wel aan de betr. persoon doorzenden. De uitgever behoeft
dan niet opnieuw een exemplaar te verstrekken, en kan zich dus niet beklagen.
U zeer dankend voor uw vr. medewerking, met de meeste hoogachting en met
vriendelijke groet,
[P.H. Ritter Jr.]
Origineel: ?
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak
Burgh (Zeeland), [20 augustus 1931]
aant.

Het Duinhuys, Westen Schouwen, Burgh (Zeeland)
Zeer geachte Heer ter braak,
Ik heb Uw causerie over Point counter Point met bewondering gelezen. In censureel
opzicht heb ik maar twee vragen, die zijn aangeduid op de door mij met x en xx
aangemerkte pagina's. Zoudt U de door mij aangestreepte woorden niet willen zeggen?
Ik ken de Heeren van de Censuur en heb er bittere ervaringen mee, wat er gebeurt,
wanneer het heilige huisje van het Christendom wordt aangetast.
Eenmaal is een m.i. dood-onschuldige lezing om die reden verboden. U zult zeggen:
‘Huxley doet het zelf’, maar dat komt er minder op aan. Indien U aan mijn verzoek
wilt voldoen, blijft Uw radio-rede echter zoo goed als heelemaal intact. Bij Uw
radio-rede die mij naar mijn vacantie-adres werd nagezonden, trof ik Uw syllabus
niet aan. Zoudt U misschien (aangezien Uw copie getypt is, en U daarom wel een
doorslag zult hebben) een exemplaar van Uw syllabus rechtstreeks aan de Redactie
van de Radio-Bode Keizersgracht 107 te Amsterdam willen toezenden?1) Liefst met
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portret en liefst zoo spoedig mogelijk. En wilt U mij dan met een enkel woord naar
mijn vacantie-adres berichten, of U mijn censureele verzoeken kunt inwilligen? Bij
voorbaat dank voor Uwer bemoeiingen. Op 29 Augustus a.s. hoop ik weer te Utrecht
te zijn.
Met Hoogachting en vr.gr.
P.H. Ritter Jr.
1) Hierbij is haast, s.v.p. datum van de lezing in den syllabus te vermelden.
Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Voorburg, 19 augustus 1931
aant.

Voorburg, 19 Aug. 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Hierbij een copie van mijn voordracht van 13 Sept. a.s. over ‘Point Counter Point’.
Ik hoop, dat die in dezen vorm de censuur mag passeeren. Misschien verander ik
nog een kleinigheid, maar dan toch alleen stylistisch.
Verder sluit ik den syllabus in, aangezien ik hier het adres van de AVRO niet heb.
Misschien wilt U zoo vriendelijk zijn, het stukje aan dat adres te doen toekomen.
Ik kocht ‘Point Counter Point’ in de Tauchnitz-editie, voor f. 2.40. Het totale
bedrag, dat ik van de AVRO te ontvangen zal hebben, bedraagt dus f.52.40.
M.v.gr., en hoogachting,
Uw dv. Menno ter Braak
N.B. Mijn adres is tot 30 Aug.: Eibergen, daarna weer Rotterdam.
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 13 september 1931
aant.

13 Sept. 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Tot mijn spijt heb ik mij hedenmiddag bij mijn rede over Huxley nog eenmaal
versproken inzake het Christendom; d.w.z. de ‘erge’ passages kwamen te vervallen,
maar op één plaats had ik vergeten, de copie te verbeteren, zoodat ik in de haast (de
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muziek duurde 5 min. te lang) nog gewag maakte van ‘het bloedelooze ideaal van
het Chr.’ of zoo iets. Geciteerd naar Huxley, die het bovendien nog weer door iemand
anders laat zeggen.
Ik laat U dit even weten, omdat ik U beloofde, deze christelijke klippen te omzeilen.
Mocht een of andere heer uit dat andere kamp U er eenig verwijt van maken, dan
machtig ik U bij voorbaat, namens den heer ter Braak excuses aan te bieden.
M.v.gr. en hoogachting,
Uw dv. Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H.Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak
24 oktober 1931
aant.

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak
143b Beukelsdijk
ROTTERDAM
24 October 1931
Hooggeachte Heer ter Braak,
Bij diverse artikelen en studie's zou ik graag terugkomen op uw ‘Carnaval der
Burgers’, een werk waarvoor ik bizonder veel belangstelling heb, maar dat de een
of ander mij afhandig schijnt te hebben gemaakt. Zou ik misschien door uw
bemiddeling van den uitgever een ander exemplaar kunnen krijgen? - Ik ben u bij
voorbaat zeer erkentelijk en teeken, met de meeste hoogachting en met vriendelijke
groeten,
[P.H. Ritter Jr.]
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Rotterdam, 26 oktober 1931
aant.

26 Oct. 1931
Zeer geachte Heer Ritter
Naar aanleiding van Uw vriendelijk schrijven van 24 dezer verzocht ik heden de
fa. van Loghum Slaterus U een exemplaar van het ‘Carnaval’ toe te zenden.
M.v.gr., hoogachtend,
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Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak
24 november 1931
aant.
aant.

Den Weledel.Zeer Geleerde Heer Dr. Menno ter Braak
Nijgh & van Ditmar’s Uitg.Mij.
Rotterdam
24 November 1931
Hooggeachte Heer,
Ik zend hierbij een opmerking die ik van een mijner lezers ontving aan U door.
Met hoogachting en vriendelijken groet,
[P.H. Ritter Jr.]
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek
Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr. (Utrecht)
Den Haag, 8 maart 1934
aant.

8 Maart 1934
Zeer geachte Heer Ritter,
Hierbij doe ik U onder dankzegging den mij toegezonden brief wederom toekomen.
Ik heb naar aanleiding hiervan en van andere brieven in het avondblad van heden
nog geen nadere beschouwing aan Hadewijch gewijd.
Met de meeste hoogachting en vriendelijken groet,
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
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Den Haag, 14 juni 1935
aant.

14 Juni 1935
VERTROUWELIJK
SPOED!
Zeer geachte Collega,
Naar aanleiding van het 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, ten einde 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. Wermeus Buning
Jan Engelman
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: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
14 maart 1936
aant.

Zeer geachte Heer Ritter
Een exemplaar van het Vad. wordt U toegezonden, Uw verzoek om een ex. van
mijn nieuwe boek heb ik doorgegeven aan Nijgh & van Ditmar.
m.h.gr. en hoogachting
Menno ter Braak
Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

P.H. Ritter Jr.
aan
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Menno ter Braak (Den Haag)
18 maart 1936
aant.
aant.

Hooggeachte Dr. Ter Braak,
Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U in het volgend nummer van de
NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE, in een kort samenvattend artikel, Uw
opvatting aangaande de critiek zoudt willen formuleeren. Ik zal het dan de mijne
doen.
Gaarne verneem ik of U hiertoe bereid is. Zoo ja, dan ontvang ik het artikel gaarne
voor 1 April a.s. van U. Mocht U op het oogenblik weinig tijd hebben, dan kunnen
we onze opvattingen ook in het Mei-nummer publiceeren; in dit geval ontvang ik
Uw artikel dan gaarne voor 1 Mei.
U bij voorbaat dankend voor Uw bericht, teeken ik met de meeste hoogachting en
vriendelijken groet,
Origineel: ?

Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.
Den Haag, 19 maart 1936
Zeer geachte Heer Ritter
Toevallig heb ik juist een dag of tien geleden aan iemand anders toegezegd mijn
meening te formuleeren over mijn critisch standpunt. Ik zie geen kans om dat
tweemaal te doen, te meer, waar ik liever niet nogmaals in een polemiek tegen Uw
wijze van critiseeren zou willen vervallen, aangezien ik dat nu al eenige malen gedaan
heb en men het wel langzamerhand weet.
En dan (dit geheel terzijde, want het zou mij anders niet belet hebben aan Uw
verzoek toch te voldoen): ik geloof, dat een blad als de Ned. Bibliographie al heel
weinig geëigend is voor de publicatie van mijn standpunt.
Uw roman ‘Kain en Abel’ las ik met groote belangstelling en waardeering; ik
hoop, dat mijn critiek in Het Vad., die ik U liet toezenden, U bereikt heeft. Sedert
de lezing van dit boek is mij inderdaad veel duidelijker geworden, waarop de
tegenstelling tusschen Uw ‘objectiviteit’ en mijn ‘subjectiviteit’ eigenlijk berust;
maar tegelijkertijd vind ik het gegeven het feit, dat U zulk een werk kunt schrijven
(en wilt schrijven: Donquichoterie!), nog raadselachtiger, dat U het meesterschap
van de plagieerende Ina Bakker verdedigt.
m.v.gr. en hoogachting,
Menno ter Braak
Origineel: ?
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