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Stellingen 
behorend bij het proefschrift  

Griezelig gewoon 
Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995 

door Agnes Andeweg 
Maastricht, donderdag 1 april 2010 

 
 
1. Met behulp van een gotiek interpretatiekader is het goed mogelijk om verban-

den te leggen tussen literatuur en historische context. (dit proefschrift) 

2. De jaren zestig brachten veranderende opvattingen van mannelijkheid, vrouwe-
lijkheid en seksualiteit. De onzekerheid daarover heeft via gotieke elementen 
uitdrukking gekregen in de Nederlandse literatuur. (dit proefschrift) 

3. De datering die het Van Dale Etymologisch Woordenboek (Utrecht/Antwerpen 
1997) geeft voor ‘gotisch’ als stijlnaam – 1820 – is rijkelijk laat  
(dit proefschrift, hoofdstuk 1). 

4. De populariteit van gothic in subcultuur, film en jeugdliteratuur van de jaren 
negentig, heeft bijgedragen aan de academische salonfähigkeit ervan.  

5. Gerard Reve wordt ten onrechte niet genoemd in Bart Vervaecks  
Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (1999). 

6. De literatuurwetenschap verliest haar bestaansgrond als zij het interpreteren van 
literaire werken afwijst. 

7. De neerlandistiek is gebaat bij een internationaal perspectief. 

8. Diversiteit op de universiteit is belangrijk, zowel binnen het personeelsbestand 
als binnen de wetenschappelijke disciplines: de meeste mensen zijn tenslotte an-
dere mensen.  

9. ‘Kill your darlings’, zegt de strenge redacteur. Wie wel eens een rijtje jonge wor-
teltjes heeft uitgedund, begrijpt die aanwijzing beter.  

10. De afgelopen jaren zijn nationale, religieuze en etnische verschillen in het pu-
blieke debat benadrukt. Het is dan bemoedigend als een baby in de eerste plaats 
wordt verwelkomd als ‘nieuwe wereldburger’. 

11. Moederschap en promoveren vallen goed te combineren. 


