Voorbeelden van eindwerkstukken en eindwerkstukthema’s bij Moderne letterkunde
Titels
• Vrome leugens. Een vergelijkende analyse van de seksuele moraal uit de romans
Dorsvloer vol confetti en De belofte van Pisa met het dominante Nederlandse seksuele
zelfbeeld
• “Er zijn dingen die niet kunnen, maar wel zouden kunnen.” Een onderzoek naar
postmoderne thema’s in het dierenbos van Toon Tellegen
• Boeren, burgers en de kunstenaar. Een posture-analyse van Richard Minne (18911965)
• Racisme of reflectie. De Luizenmoeder in beeld: een filmische analyse van de serie en
haar intenties
• Van bekoorlijke dames en overheersende heren. Een onderzoek naar de representatie
van gender in twee romans uit het fin de siècle
• Een onleesbare ontregeling. Een computationeel-stilistische vergelijking van het
‘ander proza’ met het postmodern proza op lexicale en syntactische complexiteit
• Bestseller per toeval, of toch niet? Een onderzoek naar de promotie rondom het debuut
Het smelt van Lize Spit door literaire uitgeverij Das Mag op social media
• Drugs, ganoes en cultuurproblematiek. Een analyse van de burgerlijke en
antiburgerlijke elementen in de songteksten van rapper Boef
• Een kind tussen oost en west. Een onderzoek naar de ambivalente verhouding tot de
canonieke representatie van Indo-Europeanen in De tolk van Java van Alfred Birney
• Deze woorden hebben (g)een toekomst. Herman Gorter, utopisme, en de hedendaagse
poëzie
Thema’s
• Representatie van Nederlandse identiteit
o In romans of poëzie
o In televisieseries
o In (pop)muziek, etc.
• De rol van religieuze thema’s in de literatuur
• Representatie van vrouwelijkheid/mannelijkheid in de literatuur
• Etnische en raciale representaties in de literatuur
• De verbeelding van ecologie in de literatuur
• Stromingen en bewegingen: modernisme, postmodernisme en alles daarna
• Posture, beeldvorming rond het kunstenaarschap
• Popmuziek: hiphop, nederpop, etc
• Literatuur van auteurs met een migratieachtergrond
• Literaire kritiek
o In kranten en (al dan niet populaire) tijdschriften
o Op de televisie
o Op internet, etc.
• Bestsellerauteurs en kwesties rond celebrity
• Literaire instituties
o bv Uitgeverijen
o bv Nederlands Letterenfonds
• Literatuur en de verhouding tot andere kunsten, zoals de muziek of de beeldende kunst
• Literaire stilistiek
• Jeugdliteratuur

