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STELLINGEN BEHORENDE •! ) HET PKOEnCHMFT VAN

Maria Vogel

Owr Art M«iVr£vu6r /rarvfrr «

/ In de literatuurwetenschap en litnaniurgeschiedschrijving wordt nog te weinig
ondcrkcnd dat gender ecn belangrijkc rol hcefl gespecld bij de formatie van hei
literairc leven als geheel. Daarom nemen vrlen aan dat cen toenmalige genderbias
kan worden opgeheven door wat mrer aandacht aan vrouwelijke auteurs te besteden.
Zie H. Beltkeringen A.J. Gdderblom (red.): Vfcr&trmitujf «MawrWl /v*fr<v* M««K<r

/ » A Den Haag 1997.

j Wie de genderdiscounen van een bepaalde periode onderzoekt, houdt zieh niet
bezig met een marginaal vraagstuk, zoals vaak wordt gedacht, maar met het hart
van een eultuur.

j Men zou de vaak voorkomendc <cll|xncruatie van mannelijke en vrouwclijkc
auteurs als respectievelijk scrieus en niet-serieus kunstenaar moeten analyseren als
een gevolg van de culturele normen, niet als realiteit.

4 Het vroege. veelal in Duitsland speiende werk van Willy Conari is verwarn met

de literatuur van de Nieuwe Zakelijkheid.

I In de jaren na de Tweedc Wereldoorlog werd de nieuwe. jonge literatuur in

Duitsland,evenals in Nederland. als mannelijkgedefinieerd. Een interessant verschil

is dat daar in Duitsland een groep sterk de hand in heeft gehad, namelijk de

Gruppe 47.

<i De eigen misdaadliteratuur wordt in Nederland onderschat. Het buitenland
moet ons crop attent maken dat men "de filosofietjes' van JanWillem van de Wc-
tering, zoals Ivan Sitniakowsky het in een reecnsie uit 1981 formuleert, ook kan
lezen als 'cen Zcn-esthctiek' (zie Georg Patzer: Zra «W dir Ar/m/nd/rofmin. fiw

Egelsbach 1992).




