
Een Zwerver Verliefd
Hent bøger PDF

Arthur Van Schendel

Een Zwerver Verliefd Arthur Van Schendel Hent PDF De naar vrijheid strevende en fantasierijke zwerver
Tamalone is ondanks zijn schijnbaar ongelukkige situatie tevreden met zijn leven. Zoals de titel doet

vermoeden, wordt Talamone verliefd, op Mevena. Hij wordt zo verliefd dat hij alles oor haar doet, zelfs haar
aan haar grote liefde helpen.

De Nederlander Arthur François Emile van Schendel (1874 – 1946) was een schrijver die bekendheid
verwierf met avonturenromans zoals Een zwerver verliefd (1904). Zijn vroege romans zoals zijn

avonturenromans hebben een sterk symbolistisch, neoromantisch karakter, wat opvallend is omdat het
literaire klimaat in de negentiende eeuw het naturalisme aanhield. Later in zijn schrijverschap sluit hij hier
enigszins bij aan door in een concretere en realistischer stijl te handhaven; Een Hollands drama (1935) is

hiervan een voorbeeld. Nooit deed hij overigens afstand van de thema‘s die hem van meet af aan
interesseerden: vrije wil en vrijheid, geluk en eenzaamheid, noodlot en toeval.

 

De naar vrijheid strevende en fantasierijke zwerver Tamalone is
ondanks zijn schijnbaar ongelukkige situatie tevreden met zijn leven.
Zoals de titel doet vermoeden, wordt Talamone verliefd, op Mevena.
Hij wordt zo verliefd dat hij alles oor haar doet, zelfs haar aan haar

grote liefde helpen.

De Nederlander Arthur François Emile van Schendel (1874 – 1946)
was een schrijver die bekendheid verwierf met avonturenromans
zoals Een zwerver verliefd (1904). Zijn vroege romans zoals zijn
avonturenromans hebben een sterk symbolistisch, neoromantisch

karakter, wat opvallend is omdat het literaire klimaat in de
negentiende eeuw het naturalisme aanhield. Later in zijn

schrijverschap sluit hij hier enigszins bij aan door in een concretere
en realistischer stijl te handhaven; Een Hollands drama (1935) is
hiervan een voorbeeld. Nooit deed hij overigens afstand van de
thema‘s die hem van meet af aan interesseerden: vrije wil en

vrijheid, geluk en eenzaamheid, noodlot en toeval.
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