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1. In de afgelopen dertig jaar wordt moederschap op een normatieve manier geïdeali-
seerd in Nederland.  

2. Het heersende ideaalbeeld is een blanke moeder, die bij voorkeur niet of parttime 
werkt, die tot de middenklasse behoort, die bewust voor kinderen heeft gekozen en 
die deel uitmaakt van een heteroseksueel kerngezin met jonge kinderen. 

3. In hedendaagse Nederlandse literatuur wordt moederschap op systematische wijze 
geproblematiseerd. 

4. Vooral vrouwelijke auteurs schrijven over moederschap en vaderschap, maar zij 
kunnen niet altijd op evenveel media-aandacht rekenen als hun mannelijke colle-
ga’s. 

5. De romans van Vonne van der Meer, Saskia Noort, Renate Dorrestein en Maya Ras-
ker stellen het moderne ideaalbeeld van moederschap te discussie. 

6. Literatuursociologisch onderzoek en de interpretatie van romans hebben meer met 
elkaar gemeen dan vaak wordt gedacht door de aanhangers van beide stromingen. 

7. De combinatie van literatuursociologisch onderzoek en romaninterpretatie vergroot 
ons inzicht in de maatschappelijk functie van literatuur. 

8. De analyse van literatuur dient een maatschappelijk doel: we komen meer te weten 
over heersende culturele taboes en normen. 

9. Literatuurwetenschap dient zowel de eigenheid als de diversiteit van literaire 
teksten niet uit het oog te verliezen. 

10. De emancipatie van de seksen is verre van voltooid, zolang emancipatie in Neder-
land vooral om arbeidsparticipatie van moeders draait en niet om de zorgtaken van 
vaders. 

11. Het moderne idee dat keuzevrijheid automatisch tot geluk leidt, is een vorm van 
hybris. 


