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Eline Vere: Een Haagsche roman Louis Couperus Hent PDF Eline Vere (1889) is Couperus‘ debuutroman,
waardoor hij op slag beroemd werd. De geschiedenis van de titelheld speelt zich af in de kringen van de
gegoede Haagse burgerij aan het einde van de negentiende eeuw. Eline is een overgevoelige en begaafde

jonge vrouw van stand die niet in staat is zich aan te passen aan het normale leven. Door haar angst voor de
werkelijkheid verliest zij zich in dromerijen, waarna de angst alleen maar verhevigd terugkomt. Het noodlot
slaat langzaam maar onvermijdelijk toe. Couperus ontleende veel van de stof in deze roman aan Flauberts

Madame Bovary.

De Nederlander Louis Couperus schreef poëzie, psychologische en historische romans, sprookjes,
reisverslagen en columns. Hij was een van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers van het literair

naturalisme van de negentiende eeuw. Couperus wordt over het algemeen gerekend tot de belangrijkste
auteurs van de Nederlandse literatuur vanwege klassiekers zoals Eline Vere (1889) en De stille kracht (1900).

Wegens zijn familieachtergrond speelt Nederlands-Indië een grote rol in zijn werk.

 

Eline Vere (1889) is Couperus‘ debuutroman, waardoor hij op slag
beroemd werd. De geschiedenis van de titelheld speelt zich af in de

kringen van de gegoede Haagse burgerij aan het einde van de
negentiende eeuw. Eline is een overgevoelige en begaafde jonge
vrouw van stand die niet in staat is zich aan te passen aan het

normale leven. Door haar angst voor de werkelijkheid verliest zij
zich in dromerijen, waarna de angst alleen maar verhevigd

terugkomt. Het noodlot slaat langzaam maar onvermijdelijk toe.
Couperus ontleende veel van de stof in deze roman aan Flauberts

Madame Bovary.

De Nederlander Louis Couperus schreef poëzie, psychologische en
historische romans, sprookjes, reisverslagen en columns. Hij was een

van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers van het literair
naturalisme van de negentiende eeuw. Couperus wordt over het

algemeen gerekend tot de belangrijkste auteurs van de Nederlandse
literatuur vanwege klassiekers zoals Eline Vere (1889) en De stille
kracht (1900). Wegens zijn familieachtergrond speelt Nederlands-

Indië een grote rol in zijn werk.
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