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Verzameling C.W.A. Fens

Ten Geleide

C.W.A. Fens (1929-2008) = Kees Fens = A.L. Boom
Cornelis Walterus Antonius Fens werd geboren op 18 oktober 1929 in Amsterdam. Zijn middelbare schoolopleiding
volgde hij aan het St. Ignatiuscollege in Amsterdam. Hij behaalde in 1948 zijn gymnasium diploma. Daarna volgde hij in
de avonduren een studie Nederlands-MO.

Tussen 1959 en 1982 werkte hij als leraar Nederlands. In 1962 richtte hij met H.U. Jessurun d’Oliveira en J.J.
Oversteegen het literair tijdschift Merlyn op. Dit verscheen voor het eerst in november 1962 en werd in 1966 opgeheven.
In 1982 werd Fens benoemd tot hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan het instituut Nederlands van de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Ook schreef hij literaire kritieken voor De Standaard, De Linie, De Tijd en de Volkskrant.
Hij was van huis uit geen academicus, maar wel een begerige lezer. Omstreeks 1977 hield hij op met recenseren omdat
dit volgens hem een “literair circus” geworden was. Hij schreef nog wel essays over
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 1-58.Krantenartikelen door hem geschreven hoofdzakelijk betreffende literatuur, kunst,

cultuur en kunstgeschiedenis. Met aantekeningen, bijlagen en incidenteel met
reacties op zijn artikelen.  1955-2008, 2010
Bevat 58 stukken

  
  1.1955-1956
  
  2.1957
  
  3.1958
  
  4.1959
  
  5.Artikelen gepubliceerd in #De Linie#.  1960
  
  6.Artikelen gepubliceerd in #De Tijd-Maasbode#.  1960
  
  7.1961
  
  8.1962
  
  9.1963
  
  10.1964
  
  11.1965
  
  12.1966
  
  13.1967
  
  14.1968
  
  15.1969
  
  16.Met artikel over de samenwerking van dagblad #De Tijd# met andere dagbladen.

  1970
  
  17.Met artikel over dagblad #De Tijd#.  1971
  
  18.1972
  
  19.1973
  
  20.1974
  
  21.1975
  
  22.1976
  
  23.1977
  
  24.1978
  
  25.1979
  
  26.1980
  
  27.1981
  
  28.1982
  
  29.1983
  
  30.1984
  
  31.Met bijlage van #De Volkskrant Kunst & Cultuur# over Simon Vestdijk.  1985
  
  32.1986
  
  33.1987
  
  34.1988
  
  35.1989
  
  36.1990  1991
  
  37.1991
  
  38.1992
  
  39.1993
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  40.1994
  
  41.Januari tot en met juni.  1995
  
  42.Juli tot en met december.  1995
  
  43.1996
  
  44.Januari tot en met juni.  1997
  
  45.Juli tot en met december.  1997
  
  46.Januari tot en met juni.  1998
  
  47.Juli tot en met december.  1998
  
  48.1999
  
  49.2000
  
  50.2001
  
  51.2002
  
  52.2003
  
  53.2004
  
  54.2005
  
  55.2006
  
  56.2007
  
  57.2008
  
  58.2010
  
 59.Artikelen verschenen in #De Standaard# hoofdzakelijk over literatuur en cultuur.

  1972-1982
  
 60-62.Column "Op het tweede gezicht" gepubliceerd in #De Volkskrant#. Een serie

geschreven en getekende portretten over belangrijke personen.  1995-1998
Bevat 3 stukken

  
  60.1995-1996
  
  61.1997-1998
  
  62.Artikel over het begin en einde van de column "Het tweede gezicht". Met een lijst

van personen die in deze columns gestaan hebben.  1998
  
 63.Sportcolumns verschenen in #De Volkskrant#.  1980-1982, 1994, 1996, 2000
  
 64.Artikelen verschenen in #Kuzien#.  1983-1985
  
 65.Lezing "De brandende kwestie. Studeren in de alarmfase." in #Vrij Nederland# van 8

juni. Met reactie.  1985
  
 66-71.Artikelen en interviews over hem.  1972, 1982, 1995, 1999, 2003-2004, 2008-2009,

2011
Bevat 6 stukken

  
  66.Algemeen. Incidenteel met bijlage.  1995, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008-2009, 2011
  
  67.Artikel over zijn boek #Tussentijds#.  1972
  
  68.Artikel over zijn boek #Oliver Hardy als denker; en andere opstellen#.  1982
  
  69.Artikel over de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.  1990
  
  70.Artikelen over het ontvangen van een eredoctoraat van de Universiteit van

Amsterdam op 8 januari 2004.  2003-2004, 2008
  
  71.Artikelen over zijn overlijden.  2008-2009
  
 72.Ingangen op Fens; Lijst van artikelen van Kees Fens in de dagbladen #De Tijd/ De

Tijd-Maasbode# en de #Volkskrant#. (Compleet voor de periode van zijn
hoogleraarschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1 augustus 1982 tot
1 december 1995; nog onvolledige voor de periode vóór 1-08-1982.) Met registers
van trefwoorden en begrippen, alsmede van boeken en hun auteurs die in de
artikelen besproken werden dan wel aanleiding waren voor het essay.  1995

  
 73.Ingangen op Fens; lijst besproken werken en lijst gesproken auteurs.  1995
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 74.Ingangen op Fens; trefwoordenlijst\ begrippenregister A t/m He...  1995
  
 75.Ingangen op Fens; trefwoordenlijst\begrippenregister He... t/m Po...  1995
  
 76.Ingangen op Fens; trefwoordenlijst\begrippenregister Po... t/m Z.  1995
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