
grote Russische schrijvers als Tolstoj en Gogol. Hij is een uitmuntend verteller.
Tot de hoogtepunten uit zijn werk behoren De zz/a.rcnaara' (1907), PrufoAe (1922),
Lez/ere ere afoorf tn aen a.r£ (1928) en De te/eurgang wan a«n Ĥ aierAoeA (1927). Zijn werk
werd in vele talen vertaald.

H É L È N E SWARTH (1859-1941), dichteres. Schreef aanvankelijk in het Frans.
Zeer omvangrijk oeuvre met opvallend veel sonnetten. Hélène Swarth is vooral
dichteres van de liefde; door vele herhalingen en monotonie heeft zij velen van
haar werk afkerig gemaakt. De door J. C. Bloem uit haar werk samengestelde
bloemlezing (1952) bewijst dat zij een aantal prachtige, romantische verzen
heeft geschreven.

M. H. SZÉKELY-LULOFS (1899-1958), romanschrijfster. Verschillende van
haar beste, realistische verhalen handelen over het leven van koelies en planters
op Deli als i?«o6er (1931) en Ao«/te (1932), waarmee zij veel succes had.

CORNELIS V E T H (1880-1962), journalist, illustrator, kunstcriticus en schrijver.
Groot kenner van de binnen- en buitenlandse prentkunst en karikatuur, waar-
over hij in £fez>ier'j Ga/tareerrf AfaanAcArz/i; zeer veel heeft gepubliceerd. Veel
succes had hij met zijn geestige parodieën Pntte/z</yWere (3 dln., 1910-1913).

MARIA VIOLA (1871-1951), journaliste en schrijfster. Maakte deel uit van de
redactie van Fan <mzere <y</ en leidde van 1914 tot 1936 de rubriek beeldende
kunsten in het ,4/gemeere Hareae/jo/aa". Haar werk is grotendeels ongebundeld ge-
bleven. Zij schreef ook gedichten.

H E N D R I K DE VRIES (1896), dichter en schilder. Schrijft romantische expressio-
nistische verzen, waarin mythische symbolen een rol spelen en retoriek functie
heeft. De Vries bundelde o.a. in ./Verga/ (1937) en had veel succes met zijn bundel
Go/>/a'.r (1935), bewerkingen van Spaanse volksliederen.

T H E U N DE V R I E S (1907), dichter en prozaschrijver. Zijn zangerige verzen bun-
delde hij o.a. in We^errene nacAfón (1930) en 4̂arrfgee.rt (1934). Zijn proza met
sterke sociale tendenzen is belangrijker. Hij schreef o.a. ,ft!e/moe<&T aarae (1936),
Z)e/wga aan ae it/rf (3 dln. 1952-1956) en //ei moiei poor ae iara'ïnaa/ (i960) en
Afoergrotóen (1964). Daarnaast publiceerde hij biografieën, studies en essays.

H. P. L. W I E S S I N G ( I 8 7 8 - I 9 6 I ) , journalist, van 1907 tot 1915 hoofdredacteur van
De Groene Amsterdammer; stichtte in 1915 De JVzeawe Groene (mojgroene) waarvan hij
tot 1921 de leiding had. In de oorlog redacteur van Fn)' .A'eaer/area' (Londen) en
van 1946 tot 1950 redacteur van De Frt/e AaiAeaer. Zijn levensherinneringen be-
schreef deze militante non-conformist en grandseigneur in Bewegend"/>orire« (i960).

WILMA (pseudoniem van Wilhelmina Vermaat, 1873-1967), romanschrijfster en
een van de belangrijkste protestants-christelijke schrijvers van deze eeuw. Haar
vroomheid is organisch in haar werk aanwezig. Bekende romans zijn De/iro/unrfir
(1908), Die oryarcV/ig dragen (1921) en De &A/e nacAi (1929). Zij schreef een klein
aantal gedichten.

K A R E L VAN DE WOESTIJNE (1878-1929), dichter en prozaschrijver, werd in
1921 hoogleraar Nederlandse letterkunde te Gent. Van de Woestijne is de meest
begaafde dichter rond het tijdschrift Fan JVB en .ftrafa. Als dichter verwant aan de
symbolisten, schrijver van een uiterst verfijnde en welluidende taal. Hij debuteer-
de met £ta oaaerAMis (1903), gevolgd door o.a. De guWen «AarfM» (191 o), De mo</<fe-
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