
ANTHONIE DONKER (pseudoniem van N. A. Donkersloot, 1903-1965), letter-
kundige, werd in 1936 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam; in 1956 hoogleraar in de Algemene en Vergelijkende
Literatuurwetenschap. Was redacteur van Z)e item, CnftVcA Bu/Zeim en De JWewzoe
Stem. Schreef melodieuze en weemoedige verzen, toneelstukken, een roman en
verschillende studies. In 1947 verscheen de verzamelbundel poëzie Z>e £ïn<fcr, in
1963 de bloemlezing Z)e grondtoon.

H. VAN ELRO, pseudoniem van Roei Houwink.

P. N. VAN EYCK (1887-1954), dichter, criticus en essayist. Was journalist en
volgde in 1935 Albert Verwey op als hoogleraar in de Nederlandse taal- en letter-
kunde te Leiden; oprichter en redacteur van het tijdschrift Z«Ü/IR£. Veelzijdig
begaafd; zijn gedichten die getuigenis afleggen van zijn voortdurend zoeken
naar waarheid, zijn technisch zeer gaaf. Na zijn dood verscheen zijn Fér.jame/a'

A: in 7 delen (1958-1964).

S. J. FOCKEMA ANDREAE (1904), studeerde rechten, ambtenaar. Publiceerde
over juridische, historische en geografische onderwerpen, o.a. Ge.scrt!eaera.j <fer

para JVeaer/ana" (1948).

J. J . VAN G E U N S (1893-1959), dichter en jurist. Zijn poëzie is academisch van
aard. Hij bundelde onder andere in i/e£ uur <fer .yierren (1928) en Z)e /ana".s£/ia/>/>en
üfer £!>/ (1936).

J A N H. DE GROOT (1901), journalist, dichter en prozaschrijver, behoorde tot de
Jong-Protestanten. Schreef o.a. de roman Hr (1938) en de verzenbundels
.Sprongen (1929) en .Moea'er&oren (1946).

AMOENE VAN HAERSOLTE (1890-1952), prozaschrijfster. Debuteerde in 1927
met 23e /aaWen en kreeg pas na de Tweede Wereldoorlog bekendheid door ver-
schillende boekuitgaven als &>/>AM m rfe A'owtozaJ (1946), Z)e £omee< en /iei AarMyn-
(ƒ« (1949), La«fe (1951) en Z>e roer£o/> (1953). De tegenstelling tussen werkelijk-
heid en droom speelt in haar gave werk een belangrijke rol.

J A N DE HARTOG (1914), romanschrijver van onder meer de succesboeken i/o/-
/̂orce (1940), &/zz£/>er naaj< Goa" (1947), Goaj ^caeen (3 din. 1947-1949) en

(1965). Onder het pseudoniem F. R. Eckmar schreef hij detective-
romans. De Hartog is een veelzijdig verteller, die momenteel in het Engels
schrijft.

J A C . VAN HATTUM (1900), dichter en prozaschrijver, was werkzaam bij het
onderwijs. Zijn werk getuigt van sociale bewogenheid, is vaak fel, ironisch of
humoristisch van karakter. Verzen bundelde hij o.a. in Z)e/>ofAoo/a'/)/anf (1936),
iftfeenA:raia' (1939), JD« nageta in fei D/«« (^945) en P/ani u me/ wort. . . (1959).
Verhalen werden gebundeld in o.a. Mannen en Aatten (1947) en Z>e ztio//ïWauzü
(1962).

JACOB H I E G E N T L I C H (1907-1940), prozaschrijver en dichter.

FRITS HOPMAN (1877-1932), journalist, leraar en prozaïst. Publiceerde o.a. de
novellenbundel 7n Aef Booriy^aan (1913) en de roman Z>e/iroe/tyrf (igi6). Hij ver-
zorgde de Engelse vertalingen van £rajmiu en .Her/iMy aer mzayefeea^en van
J. Huizinga.
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