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Archief E. Michel

Ten Geleide

E. Michel (1899-1960)
Ernest Michel werd geboren op 25 november 1899. Hij kreeg enige vermaardheid door zijn strijdvaardige literaire
activiteit; behalve door de dichtbundels Het Mes, Zwarte Verzen, Ex Paradiso, Marianapolis en het laatste in 1938
verschenen Extazen, herinnerde de vooroorlogse generatie zich Michel vooral als een van de meest hartstochtelijke
schrijvers van polemisch proza die ons land heeft opgeleverd. Zoals meer katholieke schrijvers kwam hij in fascistisch
vaarwater terecht. De niets ontziende retorische heftigheid waarmee hij zich voor zijn overtuigingen inzette (hij was
bijvoorbeeld van mening dat Jezus Christus een 'ariër' geweest moest zijn) kwam voort uit een compromisloze eerlijkheid,
die hem zijn leven lang tot een eenzame maakte en die hem dwong zijn vaak tragische vergissingen niet alleen zelf in te
zien, maar ook openlijk te bekennen. Aanvallen op paus en clerus brachten hem in aanvaring met de bisschop van Den
Bosch, mgr. Diepen. De door hem bewonderde Henri Bruning distantieerde zich van hem.

De schrijver Adriaan Venema schreef in Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 De harde kern (1989) over zijn
dichtwerk: "... waar Bruning zijn geëxalteerdheid nog binnen strenge versregels hield, kon Ernest Michel zich in het
geheel niet in de hand houden. Hij sloeg op hol, en dat is een kenmerk van zijn werk en wezen". De Nijmeegse
zenuwartsen prof. Prick en J.A.Th. Ligterink, die hem in 1945 en 1952 onderzochten, noemden hem een
psychopathische persoonlijkheid, waardoor zijn politieke gedragswijze hem niet geheel kon worden toegerekend.

Na de oorlog nam zijn leven een andere wending. In 1952 zocht hij in Zwitserland genezing voor een longziekte. Hij
verdiepte zich in Eckhart en die voerde hem naar het Zenboeddhisme. Wat enige jaren later in Parijs en de VS mode
werd in artistieke kringen, had hij zelfstandig ontdekt. Terug in Nederland ging Michel schilderen. Zijn ziekte belette hem
grotere formaten te gebruiken. Zijn schilderijen hebben een onverwachte trefzekerheid en een andere toon dan zijn
literaire werk. Het zijn geen brandende manifesten maar ze geven slechts bij aandachtig beschouwen hun geheimen
prijs.
Ernest Michel stierf 6 april 1960.
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Archief E. Michel

  
 1.Stukken betreffende "Inwendig gebed". Met aantekeningen.  1945
  
 2.Stukken betreffende aantekeningen uit "Kagawa", waarschijnlijk gemaakt in het

najaar 1945 in het interneringskamp te Nijmegen.  [1945]
  
 3.Aantekeningen over "Het Rijk Gods".  z.j.
  
 4.Stukken betreffende conferentie over Pinksteren.  1946
  
 5.Verhandeling "De Heilige Eucharistie".  z.j.
  
 6.Verhandeling "Over het juiste begrip van het H. Misoffer".  z.j.
  
 7.Verhandeling "De dynamische toorn (Gods) in den mensch".  z.j.
  
 8.Verhandeling "Sexuele voorlichting".  z.j.
  
 9.Stukken betreffende evangelische thema's van voor 1940.  -
  
 10.Voordracht "Hoe wonderbaar is Uw naam", gehouden in de abdij Mariënkroon te

Nieuwkuyk (N.Br.).  [1949]
  
 11.Stukken betreffende "Het geheim der wederopstanding" onder pseudoniem Joahn

Ewag.  z.j.
  
 12.Voordracht over Maria.  z.j.
  
 13.Voordracht "Inspiratie door liturgie", gehouden bij de heer Remi Schelstraete te

Nijmegen.  z.j.
  
 14.Stukken betreffende voordracht bij gelegenheid van Kerstmis.  z.j.
  
 15.Voordracht "Als de twee één zijn", gehouden bij de heer Hoekma in Den Haag.  z.j.
  
 16.Verhandeling "Levenswonder".  1948
  
 17.Verhandeling "Het Paradijs: Gods' droom met de mens".  z.j.
  
 18.Voordracht over liefde en over de priester voor kardinaal Suhard.  z.j.
  
 19.Voordracht over paasliturgie.  z.j.
  
 20.Voordracht "Het Andere".  z.j.
  
 21.Voordracht over Tan.  z.j.
  
 22.Voordracht "Inspiratie en Habitus". Met aantekeningen.  1948
  
 23.Voordracht "Allegro en mineur, een kleine inleiding tot de dichtkunst".  z.j.
  
 24.Voordracht "Inspiratie en Bestemming".  z.j.
  
 25.Voordracht "Zijn", gehouden in Wageningen.  1949
  
 26.Stukken betreffende voordrachten over en uit zijn bundel #Zijn#.  z.j.
  
 27.Voordracht "Taak van de kunstenaar in de kerk".  z.j.
  
 28.Stukken betreffende het heengaan van een dierbare vriendin Erna.  [1954]
  
 29.Voordracht over zijn internering.  z.j.
  
 30.Voordracht over onder andere liturgie en gemeenschap.  z.j.
  
 31.Stukken betreffende voordracht naar aanleiding van een gesprek met (onbekend).

  z.j.
  
 32.Stukken houdende aforismen over een existentieel geloof.  z.j.
  
 33.Stukken houdende aforismen over alleenspraken.  z.j.
  
 34.Stukken betreffende transponering uit het Boek der Wijsheid.  z.j.
  
 35.Aantekeningen over de Didachè, "Leer der twaalf Apostelen" waarin zedenlessen en

kerkrechtelijke en liturgische bepalingen staan.  z.j.
  
 36.Uittreksel "Statuten en richtlijnen der apostolische gemeenschap".  z.j.
  
 37.Verhandeling "De Bouwers, proeve van een religieuze gemeenschapsregel en

proeve van liturgie voor de gemeenschap der bouwers". Met aantekeningen.
  [1940-1945]
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Archief E. Michel

 38.Manuscript "Evolutie naar het innerlijk". Met correspondentie met uitgevers.
  1953-1954, 1958

  
 39.Manuscript "Leeringen tot Eenheidsstrevingen" (citaten uit: de Bhagawad Cita, de

Bhagavata en Eckhart).  1945
  
 40.Manuscript "Gebeden en dankzeggingen", samengesteld met ds. Bremer. Met

correspondentie met verschillende uitgevers.  1948
  
 41.Verhandeling houdende een vertaling in het Duits (vanuit het Frans) van een

gedeelte van Aurobindo's commentaar op de Bhagawad Cita. Gemaakt in
Zwitserland.  1953

  
 42.Stukken betreffende "De grote Godsidee der Hindoes", vertaling of aantekeningen.

  z.j.
  
 43.Vertaling van Kabir (onbekend vanuit welke tekst).  [1948]
  
 44.Knipsels en kritieken van "Zwarte Verzen", "Anti-Homo", "Paralyse", "Ex Paradiso",

"Marianapolis", "Extazen", "In Memoriam" en "Neo-communisten".  1929-1933
  
 45.Recensies "Als de twee één zijn".  1939
  
 46.Recensies van "'t Mes", "Een andere dynamiek" en "Extazen". Met twee briefkaarten

van H. Marsman.  z.j.
  
 47.Afleveringen van de tijdschriften: #de Paal# (april 1930, kerstnummer 1930-1931),

#Het Venster# (februari 1933), #De Christophore# (1933) en #Aristo# (april 1960).
  1930-1931, 1933, 1935, 1960

  
 48.Liber Amicorum bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag op 25 november.  1949
  
 49.Stukken betreffende reclames.  z.j.
  
 50.Aantekeningen, o.a. over Mysterie der Heilige Drievuldigheid, het Boeddhisme, het

Egyptisch Dodenboek, over "Zijn", religieuze aantekeningen over psalmen en Het
Geheim der Gouden Bloezem.  z.j.

  
 51.Stukken betreffende Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen).

  1935-1937
  
 52.Agenda en dagboek houdende aantekeningen over religieuze onderwerpen.  1941,

1946, z.j.
  
 53.Stukken betreffende overlijden van Ernest Michel op 6 april.  1960
  
 54.Correspondentie met mgr. A. Diepen en knipsels over "Neo-communisten".

  1932-1933
  
 55.Correspondentie met P. Sante, René Schwob, D. Merejkowsky, B. Woltring, M.

Hulsken, A. Michel-Lampe, A. Schils, P. Hoogeveen, L. Ypma, J. Froger en A.
Cuypers.  1937-1957

  
 56.Correspondentie met Pieter van de Meer de Walcheren en A. Frank-Duquesne.

  1938, 1946-1949
  
 57.Correspondentie met Reninca, L. Reypens en René Klinkenbergh.  1946-1950, 1953
  
 58.Correspondentie met ds. H. Bremer.  1945-1950, 1953, 1958
  
 59.Correspondentie met C.P. Tholens en Louis Jansen.  1946-1951, 1954, 1959
  
 60.Correspondentie met E. Voorhoeve en D. Kroeskamp. Met aantekeningen.  1933,

1943, 1948-1957
  
 61-62.Correspondentie met zijn vrouw Hermine Michel-Ypma.  1938-1948, 1952-1953, 1956

Bevat 2 stukken
  
  61.Eerste deel.  1938-1948, 1952-1953, 1956
  
  62.Tweede deel.  1938-1948, 1952-1953, 1956
  
 63.Correspondentie met H. Bruning, R. Bruning, J. Ghekiere, Aurobindo, Suzuki en H.

Jansen.  1952-1958
  
 64.Correspondentie met Trudi Ragaz en Richard F.  1953
  
 65.Correspondentie met A. Gans, A. Hoekma en J. v.d. Pas.  1946-1949, 1952
  
 66.Drukproef en boek houdende een biografie over Ernest Michel geschreven door zijn

vrouw Hermine Michel en August Cuypers.  z.j.
  
 67.Boek getiteld #Een andere dynamiek# door Michel.  1938
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Archief E. Michel

 68.Overdruk "De geloofsovertuigde beweging" door Michel.  1930
  
 69.Krantenknipsel over de heruitgave van Michels "Neo-Communisten".  1934
  
 70.Dichtbundel #Marianapolis# door Michel. Met aantekening: "Voor August en Alied

(pseudoniem voor A. Cuypers en zijn vrouw) van Ernest".  1931
  
 71.Dichtbundel #Extazen# door Michel.  z.j.
  
 72.Boek #De roekeloze omhelzing# door René Schwob, vertaald door Michel.  1932
  
 73.Boek #Als de twee één zijn# door Michel.  z.j.
  
 74.Dichtbundel #'t Mes# door Michel.  1928
  
 75.Brochure "Eerherstel voor de jongere gedachte" (twee exemplaren).  1930
  
 76.Boek #Neo-Communisten# door Michel.  1932
  
 77.Boek #Europeesche jeugd# door Michel.  1933
  
 78.Boek #Paralyse# door Michel.  1930
  
 79.Dichtbundel #Zwarte verzen# door Michel.  1929
  
 80.Boek #Anti-Homo# door Michel.  1929
  
 81.Plakboek houdende uittreksels uit werken van Michel. Met aantekeningen.  z.j.
  
 82.Boek #De bisschop# door Michel.  1933
  
 83.Dichtbundel #Ex Paradiso...#.  1931
  
 84.Boek #Neo-Communisten# door Michel (2e druk).  1933
  
 85.Recensie van R. van Sante OP van "Neo-Communisten", overdruk uit #Roeping#.

  1932
  
 86.Brochure "Rechtvaardiging van pater Raymund van Sante, predikbroeder" door zijn

studenten.  1933
  
 87.Dichtbundel #Nieuw land# door Michel.  1934
  
 88.Niet gepubliceerde gedichten. Met opgave van titels.  1949-1950, z.j.
  
 89.Niet gepubliceerde gedichten van na 1945. Met opgave van titels.  -
  
 90.Typescript voor de drukker van de dichtbundel #Zwarte verzen# door Michel.  z.j.
  
 91.Gedicht "Watervliegtuig" door Michel.  z.j.
  
 92.Overdruk uit #Forum# houdende een gedicht "Liefde aan de zee" door Michel.  1932
  
 93.Gedicht "Die als een vuur door deze wereld rende" door Michel.  1939
  
 94.Dichtbundel #Voor den Spiegel# door Michel.  z.j.
  
 95.Ontwerpen van en aanzetten tot gedichten van Michel.  z.j.
  
 96.Brieven aan zijn moeder Bertranda.  1948-1949
  
 97.Brief aan zuster Lucie houdende gedichten.  1947
  
 98.Verhandeling houdende een eucharistisch gebed uit de Joannes-Acten, vertaald

door Michel.  z.j.
  
 99.Brief van Henk (onbekend) van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente

Amsterdam.  1951
  
 100.Visitekaartjes.  z.j.
  
 101.Drie foto's van Michel.  1940
  
 102.Vijf foto's van Michel.  1959
  
 103.Stukken betreffende het overlijden van Michel.  1960
  
 104.Dichtbundel #Nieuw Land# (2de druk).  z.j.
  
 105.Boek #Profondeurs de l'Espagne# door René Schwob. Met aantekeningen.  1937
  
 106.Boek #Rome ou la mort# door René Schwob.  1938
  
 107.Boek #Solitude de Jésus-Christ# door René Schwob.  1935
  
 108.Boek #Ni Grec ni Juif# door René Schwob.  1934
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Archief E. Michel

 109.Brief van A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, over de opheffing van het
verbod tot ontvangst van de H. Communie. Met brief van Diepen aan pastoor
Schots te Nijmegen.  1933-1934

  
 110.Gedicht "Waar 't schone eeuwig is...".  1959
  
 111.Doctoraalscriptie "De literator Ernest Michel" van H. Valkenberg te Nijmegen.  1983
  
 112.Typescript en drukproeven van de biografie van Ernest Michel geschreven door zijn

vrouw Hermine Michel en August Cuypers.  1980-1981
  
 113.Artikel "'Ernest Michel', hier ligt een vent, zijn warmte heb ik niet geweten en zijn

koude heb ik niet gekend!" door Ton Oostveen uit #De Tijd#.  1982
  
 114.Foto's van Hermine Michel-Ypma.  z.j.
  
 115.Gedichten over verschillende onderwerpen.  z.j.
  
 116.Artikelen "Ernest Michel, brieven I en II" door Wim Zaal uit #Maatstaf#.  1971
  
 117.Oorkonden van Ernest Michel en Hermine Michel-Ypma als oblaten van de abdij van

Oosterhout.  1969-1970
  
 118.Drukproef van een artikel "Reninca" door R. Klinkenbergh.  z.j.
  
 119.Brief aan de prior (onbekend) houdende zijn levensverhaal.  1947
  
 120.Boek #Een andere dynamiek#. Met aantekeningen voor Hermine.  1938
  
 121.Aantekeningen over yoga van zijn vrouw Hermine.  1971
  
 122.Boek #Bloemen voor nieuwjaar# door Reninca. Met aantekeningen.  1958
  
 123.Aantekeningen van (Hermine Michel-Ypma) over verschillende onderwerpen.  1985,

z.j.
  
 124.Stukken betreffende de nalatenschap van Michel.  1960-1961
  
 125.Uitnodiging van Galerie Pluymen te Nijmegen voor de tentoonstelling van de

nagelaten schilderijen van Michel.  z.j.
  
 126.Artikel "Levensbeeld van Ernest Michel" in maandorgaan van de

documentatiegroep '40-'45 te 's-Gravenhage.  1983
  
 127.Artikel "Levensbeeld van Ernest Michel" door Pieter Jan Verstraete in #Nieuw

Vlaanderen#. Met een brief van Hermine aan Verstraete.  1982
  
 128.Artikel "Jeanne van de Putte" door René Klinkenbergh uit #Katholiek Zielsleven#.

Met aantekening.  z.j.
  
 129.Gedichten uit verschillende periodes van zijn leven.  1932, 1934, 1943, 1948, 1951,

z.j.
  
 130.Boek #Zaad in den wind# door Reninca. Met aantekening "herinnering aan

6-12-1946".  1946
  
 131.Brief van (onleesbaar) uit klooster H. Graf te Nijmegen.  1936
  
 132.Dichtbundel #Verzen 1928-1934#.  1934
  
 133.Boek #Extazen#. Met aantekening.  1938
  
 134.Boeken #Een lied der mensheid# van Reninca. Met aantekening.  1949
  
 135.Boek #Le chemin de la croix# door Paul Claudel.  1930
  
 136.Artikel "Brieven van Ernest Michel" door Wim Zaal in #Maatstaf#.  1971
  
 137.Boek #De geteisterde# door Nicolaï Leskov. Vertaling van H.M. Michel-Ypma en

ingeleid door Michel.  1932
  
 138.Boek #Europese jeugd#. Met aantekening.  1933
  
 139.Plakboek met artikelen over het christelijk communisme.  z.j.
  
 140.Boek #Als de twee één zijn...#. Met een opdracht.  1939
  
 141.Boeken #Brandend heden# van Reninca. Met aantekeningen.  1947
  
 142.Dichtbundel #Nieuw land#, opgedragen aan Joris van Severen.  z.j.
  
 143.Gedicht "Brieven aan zijn vrouw", opgedragen aan Tilly Hülsker.  z.j.
  
 144.Artikelen "Ernest Michel: een gloed die het hart niet verovert" door Guus van

Hemert uit #Trouw# en "In memoriam Ernest Michel" door Dom Tholens OSB.  1983,
z.j.
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 145.Artikelen over literaire onderwerpen uit verschillende kranten.  1948, 1983, 1985, z.j.
  
 146.Schrift houdende gedichten over de H. Maagd en de H. Geest.  z.j.
  
 147.Stukken betreffende de tentoonstelling van het werk van Michel in "De Beyerd" te

Breda. Brieven aan Hermine en artikelen uit de pers.  1964-1965
  
 148.Stukken betreffende overpeinzingen van Tsjwangtze "Naar de grote harmonie", in

beelden van Mika (pseudoniem van Michel bij schilderstukken).  1958
  
 149.Stukken betreffende de tentoonstelling van "Religieuze kunst van stad en wereld"

te Oostende (België), o.a. de correspondentie van Hermine met J. Ghekiere,
directeur van het museum.  1983-1984

  
 150.Brieven aan vrienden, kennissen en familieleden, geschreven tijdens zijn verblijf in

Zwitserland.  1952-1954
  
 151.Aantekeningen van (Michel) op losse blaadjes.  z.j.
  
 152.Correspondentie van Hermine met Richard en Henri Bruning.  1959-1960, 1969,

1971, 1982
  
 153.Correspondentie van Hermine met August Cuypers te Voorburg.  1960-1962, 1971,

1980-1982
  
 154.Brief van aan "Cilia cara mia", waarvan hij een afschrift stuurde aan Hermine vanuit

Zwitserland.  1953
  
 155.Brieven van Dom Tholens OSB van de Slangenburg - Doetinchem aan Hermine. Met

als bijlage het "In memoriam Ernest Michel".  1960-1961, 1981
  
 156.Brief aan Henri Bruning.  1959
  
 157.Brief van een vriend aan de abt van Slangenburg over de begrafenis van Ernest

Michel.  1960
  
 158.Brieven van het Katholiek Documentatie Centrum aan mevrouw Michel-Ypma.  1971,

1975-1976, 1981
  
 159.Brieven van drs. H.A. Tummers namens de Katholieke Universiteit, Faculteit der

Letteren aan mevrouw Michel-Ypma.  1980
  
 160.Brieven van Anthony Mertens te Brugge (België) aan Hermine.  1971, 1981
  
 161.Brief van D. Ypma te Alphen aan den Rijn aan Hermine.  1971
  
 162.Brief van Hans Klomp te Berg en Dal aan Hermine.  1971
  
 163.Brief van prof.dr. K. Meeuwesse te Nijmegen aan Hermine.  1971
  
 164.Brief van prof.dr. J. Wils te Nijmegen aan Hermine.  1971
  
 165.Brief van (onleesbaar) te 's-Gravenhage aan Hermine.  1971
  
 166.Brief van Hermine aan fa. Buyten en Schipperheyn te Amsterdam.  1981
  
 167.Brief van Hermine aan Gerry (onbekend).  1971
  
 168.Stukken betreffende thema's die Ernest aanraakte, o.a. vrijheid en gemeenschap.

Verzameld door Hermine.  z.j.
  
 169.Stukken betreffende zen en yoga. Afkomstig van Hermine.  z.j.
  
 170.Correspondentie van Hermine Michel-Ypma met Wim Zaal te Muiden.  1969-1974
  
 171.Brief van Hermine aan professor (onbekend).  1969
  
 172.Brief van W. van Dijk namens de "Stichting Verzetsmuseum Friesland" te

Leeuwarden aan Hermine.  1983
  
 173.Internationale kettingbrief voor vrede en ontwapening.  1981
  
 174.Stukken betreffende werken van Ernest Michel.  z.j.
  
 175.Brieven van Tonny en Louis Tiessen te St. Julia de Lorin (Frankrijk) aan Hermine.

  1982
  
 176.Brief van Truus (onbekend) te Rome aan Hermine.  1985
  
 177.Brieven van Huub Valk te Nijmegen aan Hermine.  1982
  
 178.Correspondentie van Raymond Bruning te Geulle met Hermine.  1961, 1979-1980
  
 179.Brief van H.J. van Ogtrop te Amsterdam aan Hermine. Met bijlage.  1981
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 180.Brief van J. Ydema te Etten aan Hermine.  1967
  
 181.Brieven van A.A. Ferket te Breda aan Hermine.  1983
  
 182.Correspondentie van A. Sengier te Hove (België) met Hermine.  1984
  
 183.Brief van mgr. J. Bluyssen te 's-Hertogenbosch aan Hermine.  1981
  
 184.Brieven van A. de Bruyne te Antwerpen aan Hermine.  1982
  
 185.Brieven van A. Deering te Rotterdam aan Hermine.  1981
  
 186.Brief van N. Dobbelaere te Oostende (België) aan Hermine.  1981
  
 187.Brieven van F. en E.C. Groothuis te Stoneville (Australië) aan Hermine.  1982
  
 188.Brief van W.A.M. van Heugten te Deurne aan Hermine.  1982
  
 189.Brief van Louis Knuvelder te Amsterdam aan Hermine.  1981
  
 190.Brieven van J. de Leeuwe te Hoogerheide aan Hermine.  1981-1982
  
 191.Brief van B. Mensink te Maassluis aan Hermine.  1981
  
 192.Brief van Michel aan Lucie (onbekend) in de vorm van een lijdensmeditatie.  1947
  
 193.Brieven van verschillende nichtjes e.a. aan Hermine voor haar 80ste verjaardag.

  1981
  
 194.Correspondentie van R. Pauwels, notaris te Deinze (België), met Hermine.  1982
  
 195.Brief van J.G.B. Muskens te Blackburn (Australië) aan Hermine.  z.j.
  
 196.Brieven van J.A.M. François te Gent (België) aan Hermine.  1981-1982
  
 197.Brief van Martina a Mater Dei OSC te Drachten aan Hermine.  1981
  
 198.Brief van dr. J. van Gemert-Smits te Bergen (N.H.) aan Hermine.  1981
  
 199.Brieven van M. Janssen-Reinen te Molenhoek aan Hermine.  1982
  
 200.Brief van A.P. Schiks te Vaduz (Liechtenstein) aan Hermine.  1981
  
 201.Brief van H. van Zijderveld te Alkmaar aan Hermine.  1981
  
 202.Brief van C. Poppe te Gent (België) aan Hermine.  1982
  
 203.Brief van J.I. Kuhlmann Azn te Berg en Dal aan Hermine.  1982
  
 204.Brief van G.P. Gossman te 's-Gravenhage aan Hermine.  1981
  
 205.Briefkaarten van P.J. Verstraete te Ieper (België) aan Hermine.  1982
  
 206.Folder met de namen van het team dat Michel financieel hielp.  1952
  
 207.Recensie van de biografie van Ernest door dr. W.J.A. Visser te Voorburg.  z.j.
  
 208.Brieven van personen die een exemplaar van "Levensbeeld van Ernest Michel"

bestelden bij Hermine. Met als bijlage de circulaire "Levensbeeld van Ernest
Michel".  1981-1982

  
 209.Brief van A. van Boxtel te Nijmegen aan Hermine.  1981
  
 210.Gedicht "Hoop van Reninca".  1950
  
 211.Toegangsbewijs voor de pauselijke bibliotheken te Rome.  z.j.
  
 212.Gedicht "Zo een bloem..." van (onbekend), gezonden aan Hermine.  z.j.
  
 213.Prentbriefkaarten van verschillende personen aan Hermine.  1970, 1977, 1980
  
 214.Correspondentie met Jef Beckers te (onbekend).  1950
  
 215.Stukken betreffende het boek #Mariage une anthologie de la communauté sexuelle#

van Ernest Michel, wat ten onrechte aan Ernest Michel werd toegeschreven.  1952
  
 216.Circulaire "Fonds Michel" om zijn verblijf in Zwitserland te bekostigen, ondertekend

door P. v.d. Meer de Walcheren, A. Cuypers, H. Klomp, H. Bruning, H. Reuser en E.
Voorhoeve.  1953

  
 217.Brief van Henri Bruning aan meneer Zaal, houdende een verslag over een boek van

E. Michel.  1973
  
 218.Het gedicht "Holocaust", in druk en in een omslag met daarop een ex libris van

D.V.C. Cuypers.  z.j.
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