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Virginia Woolf (1882-1941) en Carry van Bruggen (1881-1932) hebben 
met hun romans en essays een vernieuwende bijdrage geleverd aan de 
literatuur van hun tijd, het modernisme. Een van de voornaamste punten 
van verwantschap is hun gebruik van de stream of consciousness. Dat 
vertelprocedé brengt de gedachten en gevoelens van personages dicht 
bij de lezer. Beiden pasten die techniek toe met veel psychologisch 
inzicht. Daarnaast genieten Woolf en Van Bruggen bekendheid door 
hun oorspronkelijke ideeën over conventionele man-vrouwverhoudingen 
en maatschappelijke ontwikkelingen. Een overeenkomst die veelal 
onderbelicht blijft is hun aandacht voor fi losofi sche thema’s. Beide 
schrijfsters richtten zich intensief op de ontwikkeling van een persoonlijke 
levensvisie.

Woolf en Van Bruggen gebruikten hun wijsgerige inzichten als kader 
voor hun romanconcepten. Die inzichten ontwikkelden ze onder meer 
door refl ectie op hun eigen levensomstandigheden en ervaringen. Het 
uitgangspunt van deze studie is de preoccupatie van beide schrijfsters met 
hun persoonlijke verleden en fi losofi sche beginselen. Welke ambivalenties 
stonden centraal in het leven van Woolf en Van Bruggen? Waarom was 
de ontwikkeling van een eigen wijsgerig perspectief voor hen zo urgent? 
Hoe hebben ze hun inzichten verwerkt in respectievelijk To the Lighthouse
(1927) en Eva (1927)? En tot slot: hoe verhouden ze zich met hun 
fi losofi sche thema’s tot hun modernistische generatiegenoten? Deze studie 
biedt inzicht in de samenhang tussen het leven en de fi losofi e van beide 
schrijfsters en de betekenis daarvan voor hun plaats in de literatuur.
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