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literatuur van de 19e en 20e eeuw 

tweede studiejaar (avondstudenten), hoor- en werkcollege  
zomersemester 2007/2008 

docent: dr Irena Barbara Kalla 
 
De colleges maken een deel uit van de reeks colleges Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het 
werkcollege is gekoppeld aan het hoorcollege ‘Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse 
literatuur sinds 1830 tot heden’. Tijdens de hoorcolleges worden ontwikkelingen in de 
Nederlandse literatuur na 1830 besproken. Tijdens het werkcollege worden kortere literaire 
teksten (voornamelijk poëzie, korte verhalen en romanfragmenten) besproken die deze 
ontwikkelingen illustreren.  
Tijdens de cursus wordt de studenten mogelijkheid gegeven om de kennis van de Nederlandse 
literatuur praktisch toe te passen, litarair-wetenschappelijk woordenschat te leren kennen en 
gebruiken alsook de spreek- en leeswaardigheid te perfectionaliseren.  
 
Planning: 
 

1. Colleges 
hoor- en werkcollege:  dinsdag  15.00-16.30  zaal 404 
 

2. Rooster: 
maart 4, 11, 18 
april 1, 8, 15, 22, 24/25 -->congres ‘Trefpunt Wrocław’, 29 
mei 6, 13, 20, 27 
juni 3  
 
Ter vervanging van de colleges in juni (10, 17) is elke student verplicht 6 lezingen tijdens het 
congres ‘Trefpunt Wrocław’ bij te wonen van volgende gastsprekers: 
prof. dr. Dirk de Geest (Leuven), prof. dr. Anne-Marie Musschoot (Gent), prof. dr. Marita 
Mathijsen (Amsterdam), prof. dr. Herbert Van Uffelen (Wien), dr. Ad Zuiderent 
(Amsterdam), dr. habil. Adam Bžoch (Ruzomberok). Elke congres-lezing duurt 30 minuten. 
 

3. Voorwaarden voor je eindcijfer: 
 

a) aanwezigheid tijdens de hoor- en werkcolleges 
b) actieve deelname aan het werkcollege (woord nemen) 
c) toetsen positief beoordeeld (70% = gehaald) 
d) eindwerk positief beoordeeld* 

 
Het uiteindelijke cijfer berust op de resultaten van de deelprestaties. 
 
4. Toetsen 

Elke toets bevat 10 vragen en duurt 10-15 minuten. Getoetst worden: 
 

a) kennis van de verplichte primaire teksten (-->lectuurlijst) 
 

termijnen van de toetsen: 
18 maart 
Cola Debrot, Mijn zuster de negerin; Hubert Lampo, De komst van Joachim Stiller 



8 april  
Multatuli, Max Havelaar; Frederik van Eeden, De kleine Johannes 
22 april  
Herman Heijermans, Op hoop van zegen; Hugo Claus, Vrijdag; Harry Mulisch, De procedure 
13 mei 
Louis Paul Boon, De kapellekensbaan; Jan Wolkers, Turks fruit 
20 mei 
W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles; Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van 
Babylon 
 

b) kennis van de hoofdstukken uit het boek: Erica van Boven, Mary Kemperink 
Literatuur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e 
eeuw. Coutinho, Bussum 2006. 

 
termijnen van de toetsen: 
1 april   hoofdstukken 1-5 
6 mei   hoofdstukken 6-9 
27 mei  hoofdstukken 10-14 
 
De niet geschreven toetsen of toetsen die niet gerekend worden (minder dan 70% gehaald) 
kunnen binnen een week ingehaald worden. 
 
*Het schrijven van een eindwerk is facultatief; geïnteresseerde studenten kunnen het 
onderwerp van het werkstuk met de docent afspreken. Het werkstuk moet vóór 10 mei 
ingeleverd worden. 
 

5. Examen (schriftelijk): 30.06.2008, 9.00, zaal 308; taal: Nederlands, duur: 2,5 uur 
inhoud:  
40%  toets geschiedenis moderne literatuur 
30%  drie korte vragen naar bepaalde capita celecta die je cursorisch moet beantwoorden 
30%  essay over één van de twee onderwerpen, naar keuze. Een van de onderwerpen is 

analyse en interpretatie van een gedicht waarvan de tekst tijdens het examen 
toegankelijk zal zijn. 

 
 
Literatuur: 
 
Erica van Boven, Mary Kemperink, Literatuur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse 
letterkunde in de 19e en 20e eeuw. Coutinho, Bussum 2006. 
Piet Calis, Onze literatuur. 
Dorota i Norbert Morciniec, Historia literatury niderlandzkiej. 
E. van Alphen e.a., Op poëtische wijze. Een handleiding voor het lezen van poëzie. Heerlen 
1996.  
Frans Jong, Starend naar Holland, Antologia poezji niderlandzkiej. Wrocław 1986.  
Redbad Fokkema, B. Kalla Kameleon in de herfsttuin. Utrecht 1997 (syllabus) 
Syllabus ‘Het korte verhaal in de Nederlandse literatuur’ 



Lijst verplichte lectuur primaire teksten: 
 
1. Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar (1860) 
 (Poolse vertaling: Maks Havelaar, 1994) 
http://textual.net/access.gutenberg?author=Multatuli&site=1 
http://www.multatuli-museum.nl/links/index.html 
 
2. Frederik van Eeden, De kleine Johannes (1887) 
     (Poolse vertaling: Mały Janek, 1904) 
http://www.dbnl.org/tekst/eede003klei01/ 
 
3. Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1902) 
 (Poolse vertaling: Nadzieja, 1902, 1949) 
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/heijermans/ 
 
4. Cola Debrot, Mijn zuster de negerin (1935) 
 (Poolse vertaling: Moja siostra murzynka [in:] Z kraju Złotego Lwa.  
 Opowiadania holenderskie, 1975) 
http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=debr003mijn01 
 
5. Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon (1947) 
 (Poolse vertaling: Księga Joachima z Babilonu, 1977)  
 
6. Louis Paul Boon, De kapellekensbaan (1953) 
 (Poolse vertaling: Droga z kapliczką, 1982) 
 
7. W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (1958) 
 (Poolse vertaling: Ciemnia Damoklesa, 1994) 
 
8. Hubert Lampo, De komst van Joachim Stiller (1960) 
 (Poolse vertaling: Powrót Joachima Stillera, 1979) 
 
9. Jan Wolkers, Turks fruit (1969) 
 (Poolse vertaling: Rachatłukum, 1990) 
 
10. Hugo Claus, Vrijdag (1969)  
 (Poolse vertaling: Piątek, „Literatura na świecie” 1987 : 8) 
 
11. Harry Mulisch, De procedure (1998) 
 (Poolse vertaling: Procedura, 2001) 
 


