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Bijlage. Chronologie van literatuuroverzichten en bloemlezingen, 1800-1845620  

 

Wijn, H. van. (1800) Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge 

van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch 

en huislyk leeven en van den stand der nederduitsche dichtkunde, sedert de 

vroegste tyden tot aan het begin der zestiende eeuwe, doormengd met eene 

opgaave van hier te lande gevondene maar nog niet beschreevene 

Romeinsche overblyfzelen enz. Amsterdam.  

Siegenbeek, M. (1806) Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende 

eeuw. Leyden.  

Siegenbeek, M. (1810) Keur van dichterlĳke zedelessen, voornamelĳk uit J. Cats. 

Amsterdam. 

Vries, J. de. (1810) Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde. 

Amsterdam. 

Clignett, J.A.  (1819) Bydragen tot de oude Nederlandsche letterkunde. ’s-

Gravenhage. 

Visscher, L.G. (1819-1822) Bloemlezing uit de beste schriften der Nederlandsche 

dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw. Brussel.  

Willems, J.F. (1819-24) Verhandeling over de Nederduytsche tael- en 

letterkunde: opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden. Arnhem.  

Kampen, N.G. van. (1821-1826) Beknopte geschiedenis der letteren en 

wetenschappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot op het 

begin der negentiende eeuw. ’s Gravenhage.  

Witsen Geysbeek, P.G. (1821) Epigrammatische anthologie, of Keur van 

puntdichten uit de voornaamste en beste Nederlandsche dichters. 

Amsterdam. 

Witsen Geysbeek, P.G. (1821-1827) Biographisch, anthologisch en critisch 

woordenboek der Nederduitsche dichters. Amsterdam.  

Clercq, W. de. (1824) Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter 

beantwoording der vraag : Welken invloed heeft vreemde letterkunde, 

inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op 

de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vĳftiende eeuw 

tot op onze dagen? Amsterdam.    

                                                 
620 Onder literatuuroverzichten wordt hier verstaan naast de literaire geschiedenissen ook 

verhandelingen waarin het literaire verleden wordt beschreven. Niet opgenomen zijn bloemlezingen uit 

het werk van één dichter en edities. Alleen de eerste druk is opgenomen.  
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Collot d’Escury, Hendrik. (1824-1844) Hollands roem in kunsten en wetenschappen. 

7 dln. ’s Gravenhage/Amsterdam.  

Buddingh, Derk. (1825) Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis 

der Nederlanden. ’s Gravenhage.   

Siegenbeek, M. (1826) Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. 

Haarlem.   

Groebe, D. (1827-1829) Gedichten van C. van Baerle, J. van der Burgh, J. van 

Heemskerk, L. Reael, Anna en Maria Tesselschade Visscher en anderen. 

Amsterdam. 

Schrant, J.M. (1827) Proeven van Nederlandsche dichtkunde, uit zeven eeuwen. 

Gend. 

Anslijn, Nicolaas. ( 1828) Schets van de Beknopte geschiedenis der 

Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. 

Haarlem.   

Jeune, J.C.W. le. (1828) Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche 

volkszangen, sedert de xvde eeuw. ’s Gravenhage.  

Engelberts Gerrits, G. (1828) Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der 

xviide, xviiide en xixde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. 

Amsterdam.   

Genabeth, P. van. (1828) Zede- en letterkundige lessen, of Bloemlezing uit 

Nederlandsche dichters en prozaschrijvers: ten dienste der athenæa, 

kollegien en bĳzondere gestichten van opvoeding. Brussel. 

Witsen Geysbeek, P.G. (1828-1829) Galerĳ der Nederlandsche dichters: 

behelzende derzelver afbeeldsels en beknopte levensschetsen, van de 

vroegste tĳden af tot op heden. Amsterdam. 

Schrant, J.M. (1829) Proeven van Nederlandschen prozastijl, uit zeven eeuwen. 

Gend. 

Dijk, J. van. (1832) Verhandeling over den oorsprong, voortgang en 

tegenwoordigen staat der Nederduitsche dichtkunst [gepubliceerd in het 

eerste deel van zijn Nagelatene werken]. Amsterdam. 

Kampen, N.G. van. (1834-1835) Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrĳvers 

van de zestiende tot de negentiende eeuw. Haarlem.  

Bergh, L.Ph.C. van den. (1840) Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en 

anderen uit de 13e en 14e eeuw. Dordrecht. 

Heemskerk, Jan. (1841) Paarlen, bĳeenverzameld uit de poëzy der gouden eeuw 

van Neêrlands letterkunde. Utrecht.  

Elberts, W. (1843) Chronologische handleiding tot de beoefening der 

Nederlandsche Letterkunde. Deventer.  
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Kuijper, G. (1844) Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche Taal- en 

Letterkunde voor de kadetten van alle wapenen. Breda.  

Aa, A.J. van der. (1844-1846) Nieuw biographisch, anthologisch en critisch 

woordenboek van Nederlandsche dichters / bijeengebragt door A. J. van 

der Aa en eenige andere vaderlandsche letterkundigen, kunnende dienen 

als aanhangsel op P.G. Witsen Geysbeeks Woordenboek der 

Nederlandsche dichters. Amsterdam. 

Lulofs, B.H. (1845) Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche 

letterkunde, of Proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en 

veertiende eeuw : met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en 

den stĳl van dien tĳd, een klein woordenboek enz. Groningen. 

 

 

  




