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Archief C.W. Meekel

Ten Geleide

C.W. Meekel (1883-1953) = Cornelis Meekel = Kees Meekel
Kees Meekel werd geboren op 7 oktober 1883 te Amstelveen. Hij was enige tijd seminarist op Warmond. Hij verbleef
tussen 1911 en 1915 in Canada tussen cowboys en avonturiers. Hierover schreef hij later verschillende boeiende
cowboyverhalen. Hij vestigde zich als boer in Zuid-Frankrijk. Hij had succes met de romantische toneelstukken De nar
(1918) en Ferguut en Galiëne (1919). Verder schreef hij verhalen w.o. het oorlogsverhaal Aan de rand van de Maquis.
Kees Meekel overleed te Bachellerie, Frankrijk op 25 november 1953.
Bron: KDC Knipselcollectie
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Archief C.W. Meekel

  
 1.Toneelstuk #De richter# (manuscripten).  z.j.
  
 2.#Achter de spiegel# een modern Italiaans spel van Cornelio Giovanni, vertaald door

dr. J.B. de H.  z.j.
  
 3.Stukken betreffende toneelstuk #De mallemok-meeuw# (manuscripten).  z.j.
  
 4.Briefkaart en briefje van dr. Alphons Ariëns, resp. van 19 januari en 16 maart.  1926
  
 5.Toneelstuk #De een is niet de ander# (manuscript).  z.j.
  
 6.Toneelstuk #Het beloofde land# (manuscript).  z.j.
  
 7.Verhalenbundel #De cowboys van Canada#.  z.j.
  
 8.Manuscripten betreffende de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 9.Stukken betreffende #Ferguut en Galiëne#, een blijspel in vijf bedrijven.  z.j.
  
 10.Overdruk van het drama #Boudewijn van Vlaanderen#.  z.j.
  
 11.Bloknotes met allerlei reisaantekeningen.  z.j.
  
 12.Stapel blaadjes met allerlei (reis)aantekeningen.  z.j.
  
 13.Correcties door Meekel bij de uitgave van zijn roman #Blanke slavin# uitgegeven

door Leiter-Nijpels NV Maastricht.  1931
  
 14-15.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 2 stukken
  
  14."Het hart van de wereld. Naar il Santo Bambino van Ara Coeli".  1929
  
  15."Het hart van de wereld. Als de zilveren bazuinen uit den St. Pieterkoepel schallen.

Paus Misindo basiliek".  1929
  
 16-18.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#  1929

Bevat 3 stukken
  
  16."Het hart van de wereld. Agnes en haar liefde. Romeinsch feest op 't plein, waar

Agnes ter eeuwige bruiloft ging".  1929
  
  17."Het hart van de wereld. Een ontwakende dag hoog boven Rome. Maria Maggiore-

Maria ter Sneeuw" d.d. 28 januari.  1929
  
  18."Het hart van de wereld. St. Agnese Virgine en St. Agnese Martyre. wat de

lammetjes van St. Agnese Vrigine ondervonden en vertelden".  1929
  
 19-21.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 3 stukken
  
  19."Het hart van de wereld. De Sixtijnse kapel: een openbaring van het leven. Bij de

jaarstonde voor Benedictus XV", d.d. 9 februari.  1929
  
  20."Het hart van de wereld. Door de bronzen poort naar 't huis des Vaders. Maria

Lichtmis, de kaarsenhulde aan de paus", d.d. 14 februari.  1929
  
  21."Historische dagen in de Tiberstad", d.d. 16 februari.  1929
  
 22-25.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 4 stukken
  
  22."Historische dagen in de Tiberstad. Een grootsch avondfeest. Het verleden wordt

weggevaagd", d.d. 20 februari.  1929
  
  23."Een oud Romeinsch geslacht. Het Palazzo Colonna en zijn schatten te Rome", d.d.

14 maart.  1929
  
  24."Een feest in de Vaticaanse stad. De dag der 'Uomini Catholici' ", d.d. 29 maart.

  1929
  
  25."Het hart van de wereld. Waar eens de engelen het 'Regina Coeli' zongen...Castel

Sant Angelo", 2 april.  1929
  
 26-27.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 2 stukken
  
  26."Don Bosco's zaligverklaring. Geestdriftige ontvangst van den Paus in de basiliek

van St. Pieter. O il bello San Pietro", 9 september.  1929
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Archief C.W. Meekel

  27."Bij de bronzen poort en den wachtpost. Het kanonschot van den Gianicolo. Il
portone, il portone", 11 november.  1929

  
 28-30.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 3 stukken
  
  28."Aan het meer van Nenu. Waar de moderne Romeinen zoeken naar Caligula's

schatten", 19 juni.  1929
  
  29."Het aardbeienfeest te Nemi. De processie met de sappige vruchten. Weelde van

schilderachtige kostuums".  1929
  
  30."Sint Jan te Rome. Toet toet toet. Een avond vol lawaai en vreugde", 30 juni.  1929
  
 31-35.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 5 stukken
  
  31."Rome's groote gloriedag. Het St. Petrus en St. Paulusfeest in de eeuwige stad. O

Felix Roma", 8 juli.  1929
  
  32."De paus voor het aanschijn der wereld", 29 juli.  1929
  
  33."Maria-dag in de Maggiore", 16 augustus.  1929
  
  34."Het hart van de wereld. De koning van alle wegen", 5 september.  1929
  
  35."Het Forum Romanum. Een bezoek aan het huis der Vestaalsche Maagden", 28

september.  1929
  
 36-37.Krantenrubriek over Rome door Kees van Meekel in de #Maasbode#.  1929

Bevat 2 stukken
  
  36."Bij de ruïnes van den Palatino. Een keizersdroom en de werkelijkheid", 28 oktober.

  1929
  
  37."Sinte Cecilia. Volksfeest in Trastevere. De schoone, belijdende dood", 22

november.  1929
  
 38-40.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  38.Schrift met twee verhalen waaronder "Thia Randers", nr. 11.  z.j.
  
  39.Schrift met scriptaantekeningen van een toneelstuk met de titel [#Parijs#], nr. 12.

  z.j.
  
  40.Schrift met scriptaantekeningen van een toneelstuk betreffende intermenselijke

relaties, nr. 13.  z.j.
  
 41-44.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  41.Schrift met scriptaantekeningen van een toneelstuk, getiteld #Een kruis bij een

woning#, nr. 14.  z.j.
  
  42.Schrift met scriptaantekeningen van toneelstukken #Ahusverus I# en #Coliseum#,

nr. 15.  z.j.
  
  43.Schrift met scriptaantekeningen van het toneelstuk #Ahusverus II#, nr. 16.  z.j.
  
  44.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 17.  z.j.
  
 45-49.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  45.Schrift met scriptaantekeningen van het toneelstuk #Ahusverus#, nr. 18.  z.j.
  
  46.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 19.  z.j.
  
  47.Schrift met allerlei aantekeningen; o.a. een engelstalig handschrift betreffende

katholiek worden, nr. 20.  z.j.
  
  48.Schrift met allerlei aantekeningen, nr. 21.  z.j.
  
  49.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 22.  z.j.
  
 50-53.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  50.Schrift met scriptaantekeningen van het toneelstuk #Ahusverus III#, nr. 23.  z.j.
  
  51.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Thia Randers", nr. 24.  z.j.
  
  52.Schrift met aantekeningen van een toneelstuk, nr. 25.  z.j.
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Archief C.W. Meekel

  53.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Blanche", nr. 26.  z.j.
  
 54-58.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  54.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 27.  z.j.
  
  55.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 28.  z.j.
  
  56.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Blanche", nr. 29.  z.j.
  
  57.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Het kruis in de provincie", nr. 30.  z.j.
  
  58.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Thea Randers", nr. 31.  z.j.
  
 59-62.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 4 stukken
  
  59.Schrift met aantekeningen van een verhaal en een toneelstuk, nr. 32.  z.j.
  
  60.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 33.  z.j.
  
  61.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 34.  z.j.
  
  62.Schrift met scriptaantekeningen van een toneelstuk, nr. 35.  z.j.
  
 63-64.Schriften met verhalen en toneelstukken (manuscripten).  z.j.

Bevat 2 stukken
  
  63.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 36.  z.j.
  
  64.Schrift met aantekeningen van een verhaal, nr. 37.  z.j.
  
 65.Manuscripten van de roman #Blanke slavin#.  z.j.
  
 66.Mauscripten van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 67.Manuscripten van het toneelstuk #Ahasverus#.  z.j.
  
 68.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Thea Randers".  z.j.
  
 69.Manuscript van het verhaal "Een avond".  z.j.
  
 70.Manuscripten van het verhaal "Amsterdams brandend braambos".  z.j.
  
 71.Schrift met aantekeningen van het verhaal "Blanche".  z.j.
  
 72.Manuscript van het verhaal "Een pionier".  z.j.
  
 73.Manuscripten van enkele niet nader te definiëren verhalen.  z.j.
  
 74.Manuscripten van de roman #Aan de rand van de Maquis#.  z.j.
  
 75.Manuscripten van de roman "De stad des levens#.  z.j.
  
 76.Manuscripten van de roman #De dwerg#.  z.j.
  
 77.Manuscripten en krantenknipsels van het feuilleton "Het brandend braambos".

  1926
  
 78.Manuscript van de roman #Van avond tot Avond#.  z.j.
  
 79.Manuscripten en krantenknipsels (uit de #Maasbode#) van het Rome-

krantenfeuilleton.  1928
  
 80.Schrift met steno-aantekeningen en aantekeningen van het verhaal "Ander

monument".  z.j.
  
 81.Vier schriften met ingeplakte krantenknipsels van het Rome-feuilleton.  1928-1929
  
 82.Manuscript van een toneelstuk, enkel door de initialen O.W. getiteld.  z.j.
  
 83.Manuscript van het verhaal "Liefde in de prairie" uit de bundel #Van cowboys en

pioniers#.  z.j.
  
 84.Manuscript van een toneelstuk.  z.j.
  
 85.Manuscripten van de roman #Jeruzalem#.  z.j.
  
 86.Manuscripten van het toneelstuk #De melkoorlog#.  z.j.
  
 87.Manuscripten van het toneelstuk #Ahasverus#.  z.j.
  
 88.Manuscripten van het drama #Het beloofde land#.  z.j.
  
 89.Manuscripten van de verhalenbundel #Van cowboys en pioniers#.  z.j.
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 90.Manuscript van het verhaal "De dictator".  z.j.
  
 91.Manuscripten van het toneelstuk #De stem van Mammon#.  z.j.
  
 92.Manuscripten van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 93.Manuscripten van het toneelspel #De maagd van Frankrijk#.  z.j.
  
 95.Manuscripten van het toneelstuk #De Hebreeuwse#.  z.j.
  
 96.Manuscripten van het toneelstuk #In het donkerste donker#.  z.j.
  
 97.Manuscript van het drama #Innocentius#.  z.j.
  
 98.Manuscripten van de roman #Aan de rand van de Maquis#.  z.j.
  
 99.Manuscripten van de roman #Het laatste oordeel#.  1950
  
 100.Manuscripten van de roman #De zonneburg#.  1938
  
 101.Manuscripten van een reeks korte verhalen zoals "De kouseband", "De erfenis",

"Het dronken dorp", e.a.  z.j.
  
 102.Manuscripten van de verhalenbundel #Van polder en far west#.  z.j.
  
 103.Manuscript van de roman #De stad des levens#.  z.j.
  
 104.Aantekeningenboek met het script van het toneelstuk #Boudewijn van Vlaanderen#.

  z.j.
  
 105.Manuscript van het verhaal "Een remedie tegen de liefde".  z.j.
  
 106.Serie biografieën in de #Volkskrant# over Meekel door [K.S.].  1927
  
 107.Rubriek "Onze letteren" in de #Volkskrant# van juni met Kees Meekels' verhaal "Van

cowboys en pioniers".  1927
  
 108.Weekblad #De nieuwe eeuw# met een artikel van Meekel getiteld "Broeder Frans in

1926".  1926
  
 109.De courant #Het nieuws van de dag# met een berichtje met foto van het blijspel #De

vrouw, de ridder en nog iets# van Kees Meekel en Jan Musch.  1927
  
 110.Tweede deel van de trilogie #Ahusverus#, overdruk uit #De Beiaard#.  1924
  
 111.Schrift met allerlei bijbelaantekeningen.  1904
  
 112.Schrift met aantekeningen van de klucht #10 + 1#.  z.j.
  
 113.Schrift met aantekeningen van het verhaal "De stille omgang".  z.j.
  
 114.Schrift met aantekeningen van het toneelstuk #Onus Babylonis#.  z.j.
  
 115.Schrift met aantekeningen van het toneelstuk #De karavaan van Satan#.  z.j.
  
 116.Schrift met aantekeningen van het drama #Het beloofde land#.  1910
  
 117.Schrift met o.a. een vertaling van #De schaduw# van Johannes Jorgensen.  z.j.
  
 118.Manuscript van een niet nader te definiëren verhaal.  z.j.
  
 119.Schriftje met reisaantekeningen, adressen, poëtische invallen, etc.  z.j.
  
 120.Reeks losse vellen papier beschreven met kinderliedjes.  z.j.
  
 121.Manuscripten van een niet nader te definiëren toneelstuk.  z.j.
  
 122.Manuscript van het toneelstuk #Hortense#.  z.j.
  
 123.Manuscript van het toneelstuk #De [Groot]#.  z.j.
  
 124.Manuscript van het toneelstuk #Huis ten Deylenburg#.  z.j.
  
 125.Manuscript van het verhaal "Mooi-maatje".  z.j.
  
 126.Manuscript van de satire #[Anur Khan en Kashmir]#.  z.j.
  
 127.Manuscript van het verhaal "Spoken in het paleis".  z.j.
  
 128.Gedichten.  z.j.
  
 129.Proeven voor boekillustraties, silhouettekeningen.  z.j.
  
 130.Bloknote met allerlei gedachten.  z.j.
  
 131.Verhandeling over kunst en moraal.  z.j.
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 132.Manuscript van het drama #Innocentius#.  z.j.
  
 133.Manuscript van het verhaal "De Rommelpot".  z.j.
  
 134.Overdruk houdende gedichten #De katholiek", deel XXXI, p. 66-68.  z.j.
  
 135.Drie schriften en vijf bloknotes met allerlei aantekeningen.  z.j.
  
 136.Manuscript van het toneelstuk #De stem van Mammon#.  z.j.
  
 137.Manuscript van het gedicht #De kraaienmars#.  z.j.
  
 138.Manuscript van het toneelstuk #De bekoring van Sint Anthonius#.  z.j.
  
 139.Manuscript van het toneelstuk #De Hebreeuwse#.  z.j.
  
 140.Manuscript van het toneelstuk #Een man#.  z.j.
  
 141.Manuscript van het verhaal "Naar de Warega's".  z.j.
  
 142.Manuscript van het toneelstuk #Jane Milton#.  z.j.
  
 143.[Manuscript] van het toneelstuk #Mabel#.  z.j.
  
 144.Manuscript van het toneelstuk #De hel die geen hel was#.  z.j.
  
 145.Schrift met het verhaal "Als Tres regeert".  z.j.
  
 146.Manuscript van het 5e bedrijf van het toneelstuk #Boudewijn van Vlaanderen#.  z.j.
  
 147.Manuscript van het verhaal "Een zomerdroom".  z.j.
  
 148.Manuscripten van het verhaal "Van buiten".  z.j.
  
 149.Manuscripten van 5 verschillende toneelstukken.  z.j.
  
 150.Doopbewijs.  1904
  
 151.Deense verblijfsvergunning.  1904
  
 152.Brief van tante Truus.  1912
  
 153.Briefkaart van E. de Vooys, m.b.t. de vereenvoudiging van de schrijftaal.  1912
  
 154.Brief van rektor Jos Droste van het St. Andreas Kollege te Charlottenlund

(Denemarken).  1905
  
 155.Diplomatenpaspoort i.v.m. reis naar Rusland in 1907 als onderhandelaar.  1907
  
 156.Diplomatenpaspoort i.v.m. een reis naar Duitsland, Oostenrijk en Hongarije in 1916

als onderhandelaar.  1916-1917
  
 157.Twee dagboekjes.  1912
  
 158.Alfabetisch schrift met een aantal trefwoorden geëxpliceerd.  z.j.
  
 159.Manuscripten van het verhaal "Dirk Coster-Dostojevski".  z.j.
  
 160.Manuscript van het verhaal "De boodschapper van de vrede".  z.j.
  
 161.Manuscript van de satire "Alwijze Abderabel".  z.j.
  
 162.Manuscript van het verhaal "De val van de diktator".  z.j.
  
 163.Schrift met gedichten getiteld #Zwellende knoppen#.  z.j.
  
 164.Schrift met het verhaal "Een pionier".  z.j.
  
 165.Manuscript van de verhalenbundel #De laatste cowboy# met de volgende verhalen

"Temidden van leeuwen", "Noord-Oost-Zuid-West", "Het bruidje in San Antonio
Texas", "Een held", "De wachters", "Het stekelvarken", "De gebroken cowboy",
"Een regendag".  z.j.

  
 166.Schrift met manuscript van het verhaal "De stemmen van Mammon".  z.j.
  
 167.Manuscript van het toneelstuk #Kantoor van den architekt#.  z.j.
  
 168.Boekbespreking over het boek #Palestina en het land van de Jordaan#, 235

kunstfotografieën opgenomen door Ludwig Preiss met inleiding en bijschriften van
prof. dr. A. Noordtzij, uitgave J.H. Kok, Kampen.  z.j.

  
 169.Korte biografie van Johannes Joergensen ter gelegenheid van zijn 60ste

verjaardag.  z.j.
  
 170.Manuscript van het toneelstuk #De een is niet de ander#.  z.j.
  
 171.Manuscripten van het toneelstuk #De dichter of de spiegel van overspel#.  z.j.
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 172.Manuscript van het verhaal "Land zonder schaduwen".  z.j.
  
 173.Manuscripten van een cowboyverhaal met als hoofdpersoon Tom Collins.  z.j.
  
 174.Artikel "The American" door H.L. Mencken.  z.j.
  
 175.Krantenknipsel uit #[Der Friede]#, meinummer betreffende een artikel over Christus

en politiek.  1918
  
 176.Overlijdensbericht van Frau [Ww] Bertha de Greck uit Osnabrück.  1926
  
 177.Manuscripten van het verhaal N.V.  z.j.
  
 178.Manuscript van het korte verhaal "Droom".  z.j.
  
 179.Manuscript van een reeks gedichten.  z.j.
  
 180.Litho van M.J. Lau als bijlage van #Het journaal van den modernen kunst kring#, no.

5.  z.j.
  
 181.Aantekeningenschriftje.  z.j.
  
 182.Twee schriften met manuscript van het verhaal "De Hebreeuwse bergen".  1915
  
 183.Schrift met bloemlezing uit de literatuur.  z.j.
  
 184.Schrift met het toneelstuk #De held#.  z.j.
  
 185.Twee schriften met het toneelstuk #De Merlijns#.  1905
  
 186.Vier schriften met verhalen en toneelstukken.  z.j.
  
 187.Biografie over Léon Bloy.  z.j.
  
 188.Reeks gedichten.  z.j.
  
 189.#Ferguut en Galiëne#, blijspel in 5 bedrijven.  z.j.
  
 190.#Innocentius#, drama in 4 bedrijven, overdrukken uit #De Beiaard#.  z.j.
  
 191.Overdruk uit #De beiaard# van Adeste Fideles.  z.j.
  
 192.Overdrukken uit #De beiaard# van het verhaal "De dwerg tussen Ezechiel en

Isaias".  z.j.
  
 193.Overdruk uit #De beiaard# van het drama #De nar# in 4 bedrijven.  z.j.
  
 194.Overdruk uit #De beiaard# van het toneelstuk #Ahasverus# in drie bedrijven.

  1923-1925
  
 195.Manuscript van het verhaal "De boodschapper van de vrede#.  z.j.
  
 196.Manuscript van het toneelstuk #De nar#.  z.j.
  
 197.Bloknote met aantekeningen.  z.j.
  
 198.Manuscript van het verhaal "Hupke".  z.j.
  
 199.Manuscript van het verhaal "Onus Babylonis".  z.j.
  
 200.Manuscript van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 201.Ingekomen brief van de Deen Hansen uit Charlottenlund.  1903
  
 202.Ingekomen brief van de Deen Andersen uit Palma de Mallorca.  1919
  
 203.Brief van Oskar V. Andersen uit Puerto de Pollensa-Mallorca.  1920
  
 204.Brief van A. Huizinga uit Thompson Cown.  1919
  
 205.Brief van J. Toorop uit Nijmegen.  1910
  
 206.Manuscript van het drama #De nar# eigendom van rektor dr. Philips uit Osnabrück.

  z.j.
  
 207.Manuscript van het toneelstuk #Onus Babylonis#.  z.j.
  
 208.Brieven en briefkaarten van Gerard Brom.  1918-1919
  
 209.Recensie van het drama #De nar# in het Jong-Studentenblad.  z.j.
  
 210.Manuscript van het gedicht #Waarom weent ge#.  z.j.
  
 211.Manuscript en aantekeningen van het toneelstuk #Ahasverus#.  z.j.
  
 212.Manuscripten van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
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 213.Schrift met de symboliteit #Smart en geluk#.  z.j.
  
 214.Manuscript met het toneelstuk #De blauwe tante#.  z.j.
  
 215.Schrift met manuscript van het toneelstuk #Onus Babylonis#.  z.j.
  
 216.Schrift met het manuscript van het gedicht #Van Hollandsch leed en ritmisch woord

(Exodus)#.  1909
  
 217.Schrift met manuscript van het toneelstuk #Bergen#.  z.j.
  
 218.Twee schriften met het manuscript van het drama #Belshazzar#.  1916
  
 219.Drie bloknotes en aantekeningenboekje met losse aantekeningen.  z.j.
  
 220.Manuscript van het toneelstuk #De nar#.  z.j.
  
 221.Brief aan dr. H.N. Heinsius.  1920-1921
  
 222.Manuscript van het toneelstuk #Boudewijn van Vlaanderen#.  z.j.
  
 223.Manuscript van het gedicht #Blink-lichten#.  z.j.
  
 224.Manuscript van een niet nader te identificeren verhaal.  z.j.
  
 225.Manuscripten van niet nader te identificeren verhalen en gedichten.  z.j.
  
 226.Gedichten.  z.j.
  
 227.Manuscript van de roman #Adoste Fideles#.  z.j.
  
 228.Manuscript van de verhandeling #In vogelvlucht#.  z.j.
  
 229.Manuscripten van het toneelstuk #Boudewijn van Vlaanderen#.  z.j.
  
 230.Manuscript van het toneelstuk #Ferguut en Galiëne#.  z.j.
  
 231.Manuscript van het toneelstuk #De nar#.  z.j.
  
 232.Manuscript van de verhalenbundel #Van cowboys en pioniers#.  z.j.
  
 233.Gedichten.  z.j.
  
 234.Manuscripten van twee niet nader te identificeren verhalen.  z.j.
  
 235.Bieven uit Israel en van het Secretariat des Pèlerinages Nationaux en Terre Sainte

te Parijs betreffende informatie en films over het Heilige Land.  1923
  
 236.Briefkaart uit Lourdes van een zekere monsieur de [Monraigut].  1946
  
 237.Schrift met aantekeningen van verhalen.  z.j.
  
 238.Manuscript van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 239.Druk en kopie van #Ahasverus#.  z.j.
  
 240.Schrift met aantekeningen van een verhaal.  z.j.
  
 241.Beschrijving van de St. Pieter te Rome betreffende de krantenrubriek.  z.j.
  
 242.Manuscript van het verhaal "Het visitekaartje".  z.j.
  
 243.Verhandeling over de natuurkundige #Pascal#.  z.j.
  
 244.Manuscript van het verhaal "De nalatingschap van de doofstomme".  z.j.
  
 245.Manuscripten van de Rome-rubriek in #De Maasbode#.  z.j.
  
 246.Honorarium van de Rome-rubriek in #De Maasbode#.  1929
  
 247.Manuscript van het verhaal "Ginette".  z.j.
  
 248.Manuscript van een kort verhaal.  z.j.
  
 249.Schrift met aantekeningen van het verhaal "De verovering van Amsterdam".  z.j.
  
 250.Schrift met aantekeningen over Damascus en het Zionisme.  z.j.
  
 251.Bloknote met allerlei wijsgerige aantekeningen.  z.j.
  
 252.Filosofies opstel getiteld "Het land was het hier en nu".  z.j.
  
 253.Gedichten.  z.j.
  
 254.Verhalen.  z.j.
  
 255.Krantenknipsels van feuilleton "Op bezoek bij Kees Meekel".  1928
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Archief C.W. Meekel

 256.Brief van Roger Grau, architekt te Elne in Frankrijk aan zijn vader.  1947
  
 257.Manuscripten van afleveringen van het krantenfeuilleton over Rome.  z.j.
  
 258.Ansicht- en briefkaarten.  1913-1924
  
 259.Manuscript van het verhaal "Morbid taste".  z.j.
  
 260.Manuscript van het verhaal "De verovering van Amsterdam".  z.j.
  
 261.Manuscript van het verhaal "Elke zoen een miljoen".  z.j.
  
 262.Manuscript van het verhaal "Onbekende stemmen".  z.j.
  
 263.Manuscript van het verhaal "De gevangene van het licht".  z.j.
  
 264.Manuscript van het verhaal "Verstrikte zielen".  z.j.
  
 265.Brief van H. Hendrikx uit Perigueux.  1951
  
 266.Drie aantekeningenboekjes.  z.j.
  
 267.Manuscript van het gedicht #Middellandse zee#.  z.j.
  
 268.Manuscript van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 269.Manuscript van het verhaal "De kouseband".  z.j.
  
 270.Gedichten.  z.j.
  
 271.Krantenknipsels uit een Italiaanse krant met een rede van Mussolini voor het

parlement in 1921 over het katholicisme als Latijnse en keizerlijke traditie van het
toenmalige Rome.  1929

  
 272.Krantenknipsel uit een Italiaanse krant met een rede van kardinaal Achille Ratti,

gehouden bij zijn intrede in het aartsbisschoppelijk diocees te Milaan getiteld "Il
papa e l'Italia".  1921

  
 273.Literair gedeelte van de Italiaanse krant Lunario Siciliano.  1929
  
 274.Krantenknipsels betreffende een Rome-feuilleton door Anton van Duinkerken.  z.j.
  
 275.Krantenknipsels betreffende de column "Op bezoek bij Kees Meekel".  1928
  
 276.Aantekeningenboekje.  z.j.
  
 277.Brief van Dirk, ex-reisgenoot en vriend van Meekel.  1925
  
 278.Stukken betreffende de SABAH, de Belgische vereniging van auteurs, komponisten

en uitgevers.  1953
  
 279.Stukken betreffende de brochure #Het internationaal contactburo#.  1947
  
 280.Typschrift betreffende Sint Cecilia.  z.j.
  
 281.Telegram van #De Maasbode# betreffende het naar Nederland verzenden van de

beschrijving van de pauskroning.  1929
  
 282.Italiaanse kranten en krantenknipsels betreffende kroning, jubilea en sterven van

paus Pius XI.  1929
  
 283.Deens tijdschrift met o.a. een artikel van Johannes Jorgensen.  1907
  
 284-287.Correspondentie gerangschikt op alfabetische volgorde.  1922-1956

Bevat 4 stukken
  
  284.A-L  1922-1956
  
  285.M-V  1922-1956
  
  286.O-S  1922-1956
  
  287.T-Z  1922-1956
  
 288.Krantenfeuilleton "Het brandend braambosch", deel I-XX.  1926
  
 289.Recensie in #De Tijd# van dinsdag 20 februari over de boerenroman #De

Zonneburg# als boek van de maand.  1934
  
 290."Kees Meekel zeventig jaar", bericht in #De Tijd# en #De Maasbode#.  1953
  
 291.Krantenrecensies en de programma's van de stadsschouwburgen te Arnhem en

Haarlem betreffende de opvoering van #De nar#.  1958
  
 292.Column in #De Maasbode# "Van eigen en vreemde letteren. Meekel. De stijfhoofdige

of Een Hollander in de letteren".  1933
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Archief C.W. Meekel

 293.Schrift met aantekeningen van de reis van Genua tot Djakarta.  z.j.
  
 294.Programma van Het Nationaal Vlaamsch Toneel met de opvoering van het

toneelstuk #Ferguut en Galiëne#.  1931
  
 295.Schrift met manuscript van de dialoog #Montmartre#.  z.j.
  
 296.Twee aantekeningenboekjes.  z.j.
  
 297.Dagboekaantekeningen tijdens verblijf op Corsica en Malta.  z.j.
  
 298.Manuscript van het toneelstuk #Banou#.  z.j.
  
 299.Column in de krant #Het Centrum# getiteld "Literatuur en Leven XXXI; Kees Meekel

1".  1922
  
 300.Krantenrecensie van de opvoering van het toneelstuk #Ferguut en Galiëne# ter

gelegenheid van het negende lustrum van het Alberdingk Thijmgenootschap.  1936
  
 301.Manuscript met het voorwoord van #Boudewijn van Vlaanderen#.  z.j.
  
 302.Manuscript van de verhalenbundel #Far West#.  z.j.
  
 303.Typscript van het verhaal "Het dronken dorp".  z.j.
  
 304.Gedicht voor Tannie getiteld #Er is geen afstand zo groot als deze#.  z.j.
  
 305.Manuscript van het verhaal "Een remedie tegen de liefde".  z.j.
  
 306.Typscript van het verhaal "De wachters"  z.j.
  
 307.Typscript van het verhaal "De vader van de seminarist".  z.j.
  
 308.Typscript van het verhaal "Le dernier cowboy".  z.j.
  
 309.Typscript van het verhaal "Terre sans ombre".  z.j.
  
 310.Typscript van het verhaal "La croix dans la prairie".  z.j.
  
 311.Typscript van het verhaal "Een stille avond".  z.j.
  
 312.Manuscripten van het drama #Het woord is mens geworden#.  z.j.
  
 313.Typscript van de verhalenbundel #Het dronken dorp# met als inhoud de volgende

verhalen "De erfenis", "Het dronken dorp", "De kouseband", "Van rente tot rente",
"De nalatenschap van de doofstomme" en "Mislukt leven".  z.j.

  
 314.Manuscripten met gedichten getiteld #Dichter, wat is er van het morgenlicht#.  z.j.
  
 315.Manuscript van het toneelstuk #De maagd van Frankrijk#.  z.j.
  
 316.Manuscript van het verhaal "Zonnestad".  z.j.
  
 317.Typscript van het verhaal "Wraak".  z.j.
  
 318.Manuscript met een vertaling van een verhandeling van Johannes Jorgensen

getiteld #De paus en de cultuur#.  z.j.
  
 319.Typscript met het verhaal "Zondag" uit de verhalenbundel #Pioniers#.  z.j.
  
 320.Manuscript met het verhaal "Baal[bek]".  z.j.
  
 321.Typscript met het verhaal "Een pionier".  z.j.
  
 322.Typscript met het verhaal "Otterjacht".  z.j.
  
 323.Schrift met manuscripten van de verhalen "Een remedie tegen de behoefte" en "Het

zieke kind".  z.j.
  
 324.Schrift met verhalen.  z.j.
  
 325.Manuscript met een verhaal, enkel getiteld door hoofdletters U.V.  z.j
  
 326.Typscript met het verhaal "Een stille avond".  z.j.
  
 327.Schrift met aantekeningen van een verhaal en een toneelstuk.  z.j.
  
 328.Typscript met het verhaal "De erfenis".  z.j.
  
 329.Typscript met het verhaal "Andermans kinderen".  z.j.
  
 330.Typscript met het verhaal "De vader van de seminarist".  z.j.
  
 331.Typscript met het drama #Mozes# (incompleet).  z.j.
  
 332.Brief van een zekere monsieur [Maller] aan monsieur Poincare over de een of

andere uitvinding van Meekel.  1940
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Archief C.W. Meekel

  
 333.Typscript met het verhaal "De wachters".  z.j.
  
 334.Doorslag met correcties en aanwijzingen betreffende de volgende drie toneelspelen

#Het woord is mens geworden#, #Mozes# en #De maagd van Frankrijk#.  z.j.
  
 335.Inhoudsopgave van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 336.Manuscripten van de roman #Het laatste oordeel#.  z.j.
  
 337.Krantenknipsel uit #Le Figaro-Litteraire# (d.d. 12 december) met een column door

Pierre Audiat getiteld "Une nouvelle Jeanne d'Arc...enfin très proche de la vraie" en
met op de achterzijde een recensie van een opvoering van het toneelstuk Jeanne
d'Arc in Napels door Maurice Montabré getiteld "Quand les Napolitain
applaudissent Jeanne d'Arc".  1953

  
 338.Correspondentie met de NV Boekdrukkerij Helmond.  1947-1949
  
 339.Correspondentie met #De nieuwe eeuw#, weekblad voor Nederland.  1947-1950
  
 340.Correspondentie met de [Rinschoten]-Vereeniging.  1946-1950
  
 341.Correspondentie met uitgeversmaatschappij W. de Haan NV Utrecht.  1946-1949
  
 342.Correspondentie met de Jasonpers, universiteitspers te Amsterdam.  1949-1950
  
 343.Correspondentie met de NV Van Munster's uitgeversmaatschappij te Amsterdam.

  1935-1936
  
 344.Correspondentie met de NV #De Courant De Maasbode# te Rotterdam.  1940, 1945
  
 345.Correspondentie met Martinus Nijhoff NV, boekhandel te Den Haag.  1946-1951
  
 346.Correspondentie met prof. dr. Jos J. Gielen.  1936-1951
  
 347.Correspondentie met H. Nelissen, afdeling uitgeverij te Bilthoven.  1948-1952
  
 348.Bewijs van lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Toneelschrijvers, als

werkend lid.  1927-1928
  
 349.Krantenknipsel met een biografie ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag.  1948
  
 350.Correspondentie met monsieur Laboué.  1934, 1947
  
 351.Correspondentie met Frater Victor van Nispen uit Tilburg.  1948
  
 352.Correspondentie met dhr. E.B. Kuis, RK onderwijzer.  1939
  
 353.Correspondentie met Stefan [Lubrenski] te Amsterdam.  1932-1946
  
 354.Doorslag met een nadracht.  z.j.
  
 355.Brief aan Jan Musch.  1940
  
 356.Dankzegging ter gelegenheid van de 70ste verjaardag geretourneerd door Pieter

v.d. Meer met een uitnodiging om een bezoek af te leggen.  1963
  
 357.Correspondentie met het Thijmfonds.  1947-1949
  
 358.Correspondentie met Ten Hagen's Drukkerij en Uitgeversmaatschappij NV te Den

Haag.  1947-1948
  
 359.Correspondentie met Nijgh & Van Ditmar NV, uitgevers te Den Haag.  1947-1948
  
 360.Correspondentie met Lou Hoefnagels van het Nationaal Hoofdkwartier van de

Katholieke Jeugdbeweging De Cultuurdienst.  1950
  
 361.Lyrisch stuk proza over de Dordogne door Henry Miller #The collosus of Maroussi#,

Penguin Books 784, Harmondsworth - Middlesex, 1950, page 6.  1950
  
 362.Correspondentie met Albert Troost, kunstschilder.  1931, 1949-1951
  
 363.Brief van R. Vallois, Faculté des Lettres te Bordeaux, 23 februari.  1948
  
 364.Kaart van M. Woronick, tandarts te Amsterdam van 26 oktober.  1925
  
 365.Brief van dr. H.W. Heinsius te Amsterdam van 30 april.  1921
  
 366.Brief van B. Ungerer uit [Rogelbach] in Frankrijk van 28 november.  1949
  
 367.Correspondentie met de pastoor uit Fleury te Frankrijk.  1949
  
 368.Correspondentie met J.B. Wolters uitgeversmaatschappij NV te Groningen.

  1949-1950
  
 369.Correspondentie met Bernard Verhoeven.  1936-1951
  

Pagina 12/17

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388462
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388464
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388465
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388466
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388467
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388468
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388469
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388470
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388471
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388472
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388473
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388474
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388474
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388475
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388476
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388477
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388478
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388479
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388480
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388481
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388482
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388482
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388483
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388484
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388484
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388485
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388486
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388486
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388487
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388487
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388488
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388489
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388490
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388491
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388492
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388493
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388494
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388495


Archief C.W. Meekel

 370.Stukken betreffende afwikkelingen van de lopende zaken n.a.v. het overlijden van
Meekel.  1953-1954

  
 371.Twee brieven van aalmoezenier L.J.A. Laureijsen, direkteur van de Hollandse missie

te Parijs, met het verzoek om een verhaal van Meekel voor zijn blad #Contact# voor
Nederlanders in Frankrijk.  1946

  
 372.Correspondentie met dhr. D.Th. Jaarsma uit Driebergen betreffende de plaatsing

van een artikel over Meekel in de #Winkler Prins Algemene Encyclopaedie#.
  1935-1936

  
 373.Correspondentie met zoon Jan.  1946-1949
  
 374.Brief van neef Wim vanuit een sanatorium te Breda.  1946
  
 375.Correspondentie met uitgeverij De Fontein uit Utrecht.  1946-1953
  
 376.Correspondentie met Hollis and Carter LTD, publishers uit Londen, #De Tijd# en

Domna Placida betreffende het vinden van een vertaler voor #Het laatste oordeel#.
  1938, 1951

  
 377.Correspondentie met Librairie Plon uit Parijs.  1945, 1948
  
 378.Rekening van Imprimerie Lachaise uit Brive, Frankrijk, betreffende een bestelling

brieven en enveloppes.  1947
  
 379.Een citaat van dr. Jos J. Gielen uit #Globetrotters#, een studie over de

persoonlijkheid en de werken van drie toenmalig contemporaine schrijvers,
betreffende Meekel.  1935

  
 380.Correspondentie met Librairie La Hune uit Parijs.  1948
  
 381.Brief van #Noir et Blanc#, maandblad uit Parijs betreffende het niet kunnen

publiceren van het werk van Meekel.  1945
  
 382.Brief aan mevrouw Meekel van Desclée de Brouwer et cie, uitgeverij te Parijs

betreffende het niet kunnen publiceren van een manuscript van Meekel.  1946
  
 383.Twee brieven van R.P. de Laubier, [pastoor] te Le Havre.  1949
  
 384.Brief van nicht Mia aan tante Claar.  1954
  
 385.Brief van de verre neef Paul Molet uit Voorburg.  1949
  
 386.Brief van neef Jan Meekel uit Cuijk aan de Maas.  1948
  
 387.Brief aan Pieter van der Meer, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag,

afzender is onleesbaar.  z.j.
  
 388.Twee brieven aan Kees (niet Kees Meekel zelf, maar misschien een neef of kennis)

van Tannie (de schoondochter (?) van Meekel) betreffende de afwikkeling van
lopende zaken na het overlijden van Kees Meekel.  1954

  
 389.Twee brieven van R. Franquinet uit Suresnes (Frankrijk) betreffende het inroepen

van hulp van Meekel om aan een baan te komen bij het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen door het doen van een goed woordje bij minister J.
Gielen van O.K. en W.  1951

  
 390.Correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

betreffende een eventuele baan voor dhr. Franquinet uit Suresnes.  1951
  
 391.Doorslag van een brief aan Louis.  1928
  
 392.Correspondentie met prof. mr. J. Eggen van Terlan betreffende het zich vestigen in

de zuidelijke departementen, waarbij Meekel hem bij het zoeken naar geschikte
woonruimte van dienst zou kunnen zijn en het verzoek om hulp bij het zoeken naar
een geschikt landbouwbedrijf voor zijn zoon.  1949-1952

  
 393.Correspondentie met Joop van Empel, toneelspeler uit Eindhoven.  1950-1952
  
 394.Correspondentie met dhr. Eitjes uit Rotterdam.  1949
  
 395.Brief van [Frans] betreffende het bedanken voor de gastvrijheid bij zijn bezoek in de

Dordogne.  1938
  
 396.Brieven van dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken).  1938, 1945-1946
  
 397.Brief van Th. Dirks uit Eindhoven betreffende het verbeteren van het materiaal voor

een boek handelend over het verzet.  1947
  
 398.Brief van J. Dekker, priester te Parijs, van de Hollandse missie met het verzoek om

artikels van Meekel voor zijn blad #Contact# voor Nederlanders in Frankrijk.  1950
  
 399.Brief van Anton van Duinkerken.  1949
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Archief C.W. Meekel

  
 400.Krantenpagina met een enquête onder uitgevers en boekhandelaren, getiteld

"Katholieken lezen te weinig!", uit #De nieuwe eeuw#, d.d. 9 februari.  1950
  
 401.Krantenpagina van #De nieuwe eeuw#, d.d. 25 februari met de uitslag van de

enquête onder uitgevers en boekhandelaren en een artikel door Anton van
Duinkerken getiteld "Het 'katholieke' boek".  1950

  
 402.Doorslag van een brief aan monsieur Desdée de Brouwer te Parijs, betreffende het

aan pater Jan Meekel, woonachtig in het klooster der Kruisheren te Cuijk,
verzenden van de [pauliniaanse] en johaniaanse mystieken.  1949

  
 403.Twee doorslagen van brieven aan de direktie Incasso Bank NV te Amsterdam,

betreffende financiële afwikkelingen.  1947, 1950
  
 404.Doorslag van een brief aan het Internationaal Bureau voor Auteursrecht te

Amsterdam betreffende het toezenden van de prospektus met voorwaarden en
inschrijvingsbiljet voor de Internationale Romanprijsvraag.  1935

  
 405.Brief van de redaktie van het weekblad #Elkerlyc# met het verzoek aan Meekel om

de rubriek "Kunsten en letteren" te verzorgen.  1935
  
 406.Brief van priorin zr. Gertrudis van de benedictinessen priorij Regina Pacis te

Antwerpen betreffende een positieve reactie op een door Meekel geschreven boek.
  1946

  
 407.Brief en ansichtkaart van Joop Mul.  1940, 1950
  
 408.Drie brieven van frater Bertrandus van den Berg.  1947
  
 409.Brief van zoon Bob.  1945
  
 410.Brief van Willy Blockert uit Berlijn - Wilmershof.  1929
  
 411.Brief van W. Berrevoets uit Den Haag.  1949
  
 412.Correspondentie met prof. dr. F.J.J. Buytendijk.  1946, 1951
  
 413.Doorslag van een brief aan NV Uitgeverij De Forel te Rotterdam.  1953
  
 414.Brief van de NV Uitgeversmaatschappij Paul Brand te Bussum.  1923
  
 415.Brief van Theo van der Bijl uit Amsterdam.  1929, 1946
  
 416.Correspondentie met de sekretaris van de RK Rederijkershamer Alberdingk Thijm.

  1936, 1938, 1948
  
 417.Brief van mej. T. de Kater, secretaresse van de Nederlandse Ambassade te Parijs.

  1947
  
 418.Blad met aantekeningen over Rome.  z.j.
  
 419.Afschrift van een brief van de burgemeester van La Bachellerie (Dordogne).  1945
  
 420.Correspondentie met Oskar V. Andersen op Mallorca, Puerto de Pollensa.  1921,

1924
  
 421.Correspondentie met Anton Sweers, Bussum.  1937-1948
  
 422.Correspondentie met mr. C.H.J.W. van Soest, advocaat te Utrecht.  1946-1948
  
 423.Brief van The Universe, the associated catholic newspaper LTD uit Londen.  1934
  
 424.Correspondentie met Ed Abbo, boekverluchter te Rome.  1928, 1930
  
 425.Brief van madame M.L. Capitaine te Auriac (Frankrijk).  1941
  
 426.Brief van Martin H. Schelt te Ast.  z.j.
  
 427.Correspondentie met uitgeverij Het Spectrum te Utrecht.  1947-1953
  
 428.Drie brieven van A.J. Schneider uit Haarlem.  1946-1947
  
 429.Brief van Ruud Schraud uit Amsterdam.  1946
  
 430.Brief van J.M.F. Stalpers uit Hulst.  1949
  
 431.Correspondentie met Kees Spierings uit Den Bosch.  1951-1953
  
 432.Correspondentie met dhr. A. Spuiman van de Nederlandse immigratiedienst te

Parijs.  1933-1936
  
 433.Twee afschriften van boekbesprekingen gehouden tijdens de radiorubriek van de

KRO "In 't boeckhuys" van resp. de bundel #Cowboys van Canada# en #Het laatste
oordeel#.  1951
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Archief C.W. Meekel

 434.Twee brieven van pastoor J. Rijpma te Sauvagnes.  1949
  
 435.Correspondentie met mevrouw Marcelle Pos-Honig te Amsterdam.  1935-1938
  
 436.Correspondentie met mr. G.Ch. Povel te Den Haag.  1951
  
 437.Stukken betreffende de opvoering van het toneelstuk #De nar#.  1942, 1946
  
 438.Brief van Harry Nelissen te Bilthoven.  1953
  
 439.Twee brieven van de gemeente-archivarissen van Den Haag betreffende het

inwinnen van informatie over Meekel betreffende een tentoonstelling voor
letterkunde gehouden in 1923.  1922

  
 440.Correspondentie met Bank-Associatie te Amsterdam.  1936
  
 441.Brief van J.B. Bellefroid, beheerder van 'Ons eigen bibliotheek'.  1933
  
 442.Brief van prof. mr. D. van Blom van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

  1928
  
 443.Correspondentie met deken Boekhorst uit Amsterdam.  1934
  
 444.Brief en briefkaart van de Centrale RK Boekhandel van het Zuiden De Kempen uit

Tilburg, betreffende openstaande kosten.  1934, 1936
  
 445.Stukken betreffende de Nederlandse vertaling van het werk #Maria Chapdelaine#

van Louis Hémon.  1922
  
 446.Correspondentie met A. Boudens uit Schiedam.  1927
  
 447.Brief en twee briefkaarten van Frits Bouwmeester uit Amsterdam.  1928
  
 448.Doorslag van een brief aan dhr. Boekman, boekhandelaar te Amsterdam.  1931
  
 449.Brief van Joop de Bruin uit Rotterdam.  1936
  
 450.Correspondentie met priester dr. Jac. Bruning uit Breit-Jala (bij Bethlehem in

Palestina).  1926
  
 451.Concept-program van het Internationaal Comité Missiewerk in Palestina.  z.j.
  
 452.Ingekomen brieven en briefkaarten van Gerard Brom.  1921-1926
  
 453.Brief van G. Bom, oud-pastoor, Buitenveldert.  1924
  
 454.Brieven van prof. dr. F.J.J. Buytendijk uit Groningen.  1939, 1946
  
 455.Brief van frater Aug. Bulters [ofm], commissaris van het H. Land voor Nederland uit

Den Haag.  1926
  
 456.Brief van NV Drukkerij Jacob van Campen te Amsterdam.  1927
  
 457.Brief van priester D. Constantinius OJB uit Antwerpen.  1927
  
 458.Correspondentie met dhr. Claessens te Antwerpen.  1929-1930
  
 459.Brief van Felix Croes, chirurg te Amsterdam.  1932
  
 460.Correspondentie met het Davidsfonds Hoofdsecretariaat te Leuven.  1935-1937
  
 461.Correspondentie met de Dietsche Warande en Belfort Redactie te Antwerpen.

  1928-1935
  
 462.Opdracht aan Kees Meekel, het voorwoord uit het boek #De mensen hebben hun

gebreken# door Anton van Duinkerken.  1935
  
 463.[Blanco fiche!].  1933-1935
  
 464.Brief van A.R. Dunselman, secretaris van CASTOR, onderafdeling der RK

Studentenvereniging S.Thomas Aquinas te Amsterdam.  1922
  
 465.Correspondentie met #De Gemeenschap#, maandschrift voor katholieke

reconstructie te Utrecht.  1925-1938
  
 466.Brief van dhr. A.J. [Gameboom].  1926
  
 467.Brief van Ernst Groenevelt, redakteur van #Het Getij#, maandschrift voor kunst en

letteren te Amsterdam.  1924
  
 468.Programma van de opvoering van het toneelstuk #Ahasverus#, tijdens de RK

Drankenbestrijding te Hulst.  z.j.
  
 469.Monegrafie over Donatelles uit de reeks Encyclopédie Alpina Illustrée met een

inleiding door François Gebellin.  1943
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Archief C.W. Meekel

 470.Brieven van dhr. [Pating] uit Rolduc.  1932, 1947
  
 471.Brieven van L. Bourliagnet uit Brive.  1945, 1947
  
 472.Brief van [Bas] uit Fleury.  1927
  
 473.Brief met als afzender 'Wereld-Ondergang'.  1915
  
 474.Brief van Rob.  z.j.
  
 475.Gedichten.  z.j.
  
 476.Twee [Russische] brieven.  1907
  
 477.Briefkaart van [D. Man].  1928
  
 478.Foto's van het landgoed te Bouch.  1930
  
 479.Prentbriefkaart uit Azerat (Frankrijk) van [G. Aironde].  1932
  
 480.Foto's van het landgoed La Genèbre in La Bachellerie in de Dordogne.  z.j.
  
 481.Prentbriefkaart uit Rome van [Huarltut].  1950
  
 482.Het boek #Af en vandrende peblings Levnetsbog# door Clemens Brentano.  1914
  
 483.Stukken betreffende Johannes Jorgensen.  1904
  
 484.Typscript van een boek zonder titel.  z.j.
  
 485.Aantekeningen.  z.j.
  
 486.Brochure #Pour concourir au Prise Nobel, dédié a l'oeuvre du docteur Germain

[Sée]#. Met een opdracht.  1928
  
 487.Artikel "Frederik van Eeden in the far west", uit #De Maasbode# 30 maart.  1930
  
 488.Artikelen "Blanke slavin? Kees Meekel's nieuwe roman", van Kees Spierings, uit

#De Volkskrant# en #Amstelbode#.  1931-1932
  
 489.Stukken betreffende het openluchtspel #De nar# dat op verschillende plaatsen is

opgevoerd.  1929-1931
  
 490.Artikelen over Nederlandse letteren waar de naam Kees Meekel in voorkomt, uit #De

Maasbode#, #De Amstelbode# en #De Tijd#.  1930-1931
  
 491.Brief van [R.J. Nielsen] te Ordrüpvej 52, Charlottenlund, [Scandinavië].  1906
  
 492.Stukken betreffende het toneelspel #Ferguut en Galiëne#.  1935-1936
  
 493.Artikelen "Van cowboys en pioniers. Verhalen over Kees Meekel van Kees

Spierings".  1928
  
 494.Artikel "De val van de diktator" in #Opstanding#, weekblad van den Nederlandse RK

Volksbond, afdeling Amsterdam.  1927
  
 495.Artikel "Literatuur en leven, Kees Meekel" van Bernard Verhoeven uit #Het

centrum#.  1922
  
 496.Programma van #Die Ghesellin van den Spele# te [onbekend]. Met kanttekening.  z.j.
  
 497.Artikelen "Op bezoek bij Kees Meekel" van Kees Spierings uit #Huisgezin#.  1928
  
 498.Artikelen "Kees Meekel verjaart" en "Kees Meekel in Rome" van Anton van

Duinkerken uit #De Tijd#. Met aantekeningen.  1933, 1936
  
 499.Folder 't Volkstoneel te Aalst, met het programma van #Boudewijn van Vlaanderen#

drama in 5 bedrijven.  z.j.
  
 500.Artikel "Kees Meekel in Rome, toeters en bazuinen van Henri van Mandele uit #De

Tijd#.  z.j.
  
 501.Artikelen over het leven en de dood van Kees Meekel van Gabriel Smit e.a. uit #De

Tijd#, #De Rotterdammer# e.a.  1933, 1936, 1953
  
 502-503.Typscript #Van avond tot avond#, Franse schetsen.  z.j.
  
 504.Foto van een actrice, met opdracht.  1925
  
 505.Correspondentie met het Nederlandse consulaat te Bordeaux, houdende een

geldkwestie i.v.m. ziekte van Kees Meekel en zijn vrouw. Verslagen.  1953
  
 506.Oorkonde van de fransiscaanse bescherming van het H. Land te Jeruzalem.  1925
  
 507.Stukken betreffende zijn boerderij te Dordogne (Frankrijk).  1945-1952
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Archief C.W. Meekel

 508.Gedichten en ontboezemingen bestemd voor zijn verloofde Mary, zijn latere vrouw
Mies.  1910-1911

  
 509.Brieven aan de heer en mevrouw Cramer, ouders van zijn vrouw.  1910-1911
  
 510.Brief van zr. Maria Antonia, een tante, te Lisse.  1919
  
 511-512.Brieven aan zijn vrouw vanuit verschillende plaatsen en landen.  1910-1925
  
 513.Brieven van Willem, zijn broer, te Amsterdam.  1936-1939, 1945-1947, 1953
  
 514.Brieven van Mies, zijn vrouw.  1914-1915, 1945, 1951
  
 515.Stukken betreffende zijn verblijf te Rome.  1928-1929
  
 516.Brieven van G.F. van Rijswijk, hoofd der school te Liessel, en dr. Wiegersma (copy)

te Deurne, houdende een verklaring m.b.t. een jongeman die bij Kees Meekel in huis
was.  1945

  
 517.Brieven van Patric Cramer te [Pirij].  1947, 1949
  
 518.Brief van [P] Römkens, kapelaan te Pey-Echt.  1949
  
 519.Brief van Jan Meekel o.s.c. (een neef van Kees Meekel) te St. Agatha.  1949
  
 520.Stukken betreffende de ziekte van Kees Meekel.  1953
  
 521.Stukken betreffende Ons Leekenspel te Bussum, bureau voor het amateur en

lekentoneel, o.l.v. Anton Seveers.  1946, 1955
  
 522.Contracten van uitgeverijen. Bijlage: begeleidend schrijven van Tannie, te Genèbre

(Frankrijk).  1966
  
 523.Brieven van familieleden e.a.  1923, 1944, 1946, 1949
  
 524.Financiële stukken.  1929-1953
  
 525.Correspondentie met L.C. Bergkamp te Amstelveen, een petekind.  1947-1948
  
 526.Brief van Karel Smits te Nijmegen.  1952
  
 527.Brief van Abbé J. Rijpma te Sauvagnas (Frankrijk).  1951
  
 528.Correspondentie met H. Nelissen, uitgeverij te Bilthoven.  1952
  
 529.Brieven van het Nederlands consulaat te Bordeaux.  1949
  
 530.Brief van Oskar V. Andersen te Mallorca (Spanje).  1921
  
 531.Stukken betreffende de familie: foto's, namenlijsten en kopieën van tekeningen met

aantekeningen.  z.j.
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