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STELLINGEN

1. Huge van Bordeeus is een Karelroman vol avontuur, maar zeker geen vermomd
sprookje. (Zie Besamusca/Van den Berg, in Epische Wereld 1988, p. 16).

2. De wisselwerking tussen verhalen en teksten houdt niet op bij de uitvinding van
de boekdrukkunst, daarom verdient de literaire wisselwerking tussen prozaro-
mans meer aandacht dan zij tot nu toe gekregen heeft.

3. Voor het componeren van een nieuwe, meerlagige literatuurgeschiedenis, waar-
in verschillende dimensies aan bod komen en teksten in verschillende contexten
geplaatst worden, is het meer-dimensionele digitale medium (CD-rom, internet)
uitermate geschikt.

4. Een cd-rom/digitale versie van het proefschrift zou meer moeten zijn dan alleen
een papieren versie op CD.

5. De vertalings/bewerkingsgolf van Middelnederlandse teksten in de veertiende
eeuw getuigt van creativiteit en bewust zelfstandig omgaan met bekende ver-
halen. Een verklaring van de verschillen tussen de Middelnederlandse verhalen
en de Franse voorbeelden door verkeerd begrijpen of door de werking van het
geheugen is niet voldoende.

6. De aanleg van volkstuincomplexen bevordert de integratie van verschillende
culturen in onze samenleving.




