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Arie Zevenhuijzen
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EEN NIEUWE LENTE 
EN EEN NIEUW GELUIDDit onderzoek gaat de waarderingsgeschiedenis na van het gedicht Mei van 

Herman Gorter in de periode 1889-1940. Het is gebaseerd op een selectie van 
gedigitaliseerde krantenarchieven, op Mei-studies in literaire tijdschriften en 
in boekvorm, en op Mei-besprekingen in literatuurboeken voor het middelbaar 
onderwijs. Het laat zien hoe het gedicht na aanvankelijke miskenning, in steeds 
bredere kring bekend werd dankzij onder meer tal van 
voordrachtbijeenkomsten en literaire lezingen. Het verkreeg canonieke status 
doordat het steeds vaker in recensies van dag- en weekbladen werd genoemd. 
In de jaren twintig en dertig werd het gedicht mede dankzij het 
literatuuronderwijs op de middelbare school zo bekend en bewonderd dat het 
een nationaal bezit kon worden genoemd.  

Arie Zevenhuijzen (1945) werd geboren te Vlaardingen. Na zijn mulo-examen 
was hij werkzaam in een boekhandel en een uitgeverij. Ondertussen volgde hij 
het avond-gymnasium in Rotterdam. Na zijn militaire dienstplicht ging hij 
Nederlandse taal- en letterkunde studeren aan de Vrije Universiteit. Vervolgens 
werd hij leraar Nederlands in achtereenvolgens Amsterdam, Doorn, Nijmegen 
en Elburg. 
           Hij heeft studies geschreven over Mei en over een roman van Vestdijk, 
De onmogelijke moord. Na zijn pensionering begon hij aan een onderzoek naar 
de manier waarop het gedicht Mei vanaf de verschijningsdatum in 1889 werd 
ontvangen, wat resulteerde in dit proefschrift.


