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Uitleg cursus
De volgende slides bevatten een kleine selectie uit het materiaal van de cursus 
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3, waarin de periode na 1914 
wordt behandeld.  
De cursus bestaat uit twee delen: 

Twee contacturen per week zijn gewijd aan een reeks verdiepende colleges over de 
Nederlandstalige literaire canon. Hierin leren studenten om lange literaire teksten aan een 
grondige analyse te onderwerpen en vanuit verschillende perspectieven te bekijken: Hoe 
zijn deze teksten technisch geconstrueerd? Waarom hebben ze een plaats verworven in 
de canon? Moet deze canonisering geproblematiseerd worden en zo ja: op basis van 
welke argumenten? 
Eén contactuur per week wordt besteed aan een globaal historisch overzicht van de 
Nederlandstalige literatuur sedert 1914, op basis van korte teksten (verhalen, gedichten, 
literaire manifesten, …). Dit gedeelte van de cursus wordt aangevuld met een website die 
onder meer een leerpad, een tijdlijn, interactieve oefeningen en tal van kennisclips bevat.
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http://www.modnedlet.be/wordpress/


De canonsessies
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De canonsessies
In de colleges over de canon komen onder meer de volgende teksten ter sprake: 

Felix Timmermans, Pallieter 
Gerard Walschap, Houtekiet 
Nescio, Dichtertje 
F. Bordewijk, Blokken 

Martinus Nijhoff, Nieuwe gedichten 
Hella Haasse, Oeroeg 
Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten 
Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen 
Jan Wolkers, Turks fruit 
Jef Geeraerts, Gangreen 1 

Anton De Kom, Wij slaven van Suriname 
Karin Amatmoekrim, Het gym
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De literatuurgeschiedenis
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De colleges worden ondersteund door een website vol kennisclips, 
screencasts en interactieve oefeningen. Klik hier om een kennisclip 
te bekijken over het Expressionisme.
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http://www.modnedlet.be/wordpress/gnl3_week1_expressionisme/


(1902-1940)

Menno ter Braak

(1899-1940)

Eddy du Perron

(1895-1966)

Maurice Roelants
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Louis Paul Boon 
Mijn kleine oorlog (1947)

Modernisme: fragmentatie van 
het verhaal:  

“Want gij zoudt woorden 
schrijven die geboren werden uit 
zweet en modder en stervende 
paarden in een wagen met de 
wielen omhoog en door de 
luchtdruk uiteengereten 
huizenblokken en bloed.”
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Bekijk op de website de kennisclip over het groteske, een belangrijk 
stijlkenmerk in het werk van auteurs als Paul van Ostaijen, Ferdinand 
Bordewijk, Louis Paul Boon, Willem Frederik Hermans en Hugo Claus.
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http://www.modnedlet.be/wordpress/gnl3_week3_groteske/


De poëtica van  
Willem Frederik Hermans

De mens als slachtoffer "is bijna het 
enig mogelijke thema van een 
roman. Iedere roman die met de 
triomf van de hoofdpersoon zou 
eindigen, zou een onvoltooide indruk 
maken. Er is bij geen enkele 
geschiedenis een ander einde 
denkbaar dan de ondergang, de 
dood." 

Het heroïsche element "schuilt 
daarin dat het toch allemaal tot 
mislukking gedoemd is".  
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De Vijftigers
Lucebert 
Simon Vinkenoog 
Gerrit Kouwenaar 
Hugo Claus 
Hans Andreus 
Jan Elburg 
Remco Campert
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De jaren zestig�13



Oproer in de jaren ’60
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De geboorte van een geest (roman, 1974) 
Ander proza (bloemlezing Nld. experimenteel 
proza, 1978)

Sybren Polet (1924-2015)

De axolotl (1967)

Willy Roggeman (1934)

Het afscheid (1957) 
Journal brut (1958) 
Het boek alfa (De ‘alfa-cyclus’, 1963)

Ivo Michiels (1923-2012)
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Literaire tijdschriften�16



Letter en geest (1982) 
Mystiek lichaam (1986)

Frans Kellendonk

Het ware leven. Een roman (2006) 
La superba (2013) 
Grand Hotel Europa (2018)

Ilja Leonard Pfeijffer
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De tandeloze tijd (1983-) 
Het leven uit een dag (1988) 
Asbestemming (1994)

A.F.Th. van der Heijden (1951)



Postmodernisme�18



Het postmodernisme

Atte 
Jongstra

Peter 
Verhelst
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Charlotte 
Mutsaers

Willem 
Brakman

Stefan 
Hertmans

Cees  
Nooteboom




