
Proeftentamen Literatuurgeschiedenis 1170-1906 
 
Dit tentamen bestaat uit vijf vragen, voor iedere vraag zijn twintig punten te halen. 
Lever met je tentamen ook je boekenlijst in! 
 
1. Middeleeuwen 
 
 Die noch niene siin verwonnen   
 Van minnen also ich nu bin   
 Die ne mogen noch ne kennen   
 Niet wale gemerken minen sin   
 Ich hebbe minne al begonnen   
 Da min minne schinet min    
 Dan der mane bi der sonnen    
 
 Die minne bidde ich ende mane   
 Die mich hevet verwonnen al   
 Dat sie die scone daer toe spane   
 Dat sie mere miin geval    
 Want geschiet mich alse den swanen  
 De singet alser sterven sal    
 Sie verluset te vele daer ane   .  
 
 Vertaling: 
 Zij die nog nooit overwonnen zijn 
 Door de liefde, zoals ik nu ben 
 Die zijn niet in staat en niet bij macht 
 Mijn humeur te onderkennen 
 Mijn liefde heeft aanvang genomen 
 Maar mijn liefde legt het af 
 Als ik die vergelijk bij de maan en de zon. 
 
 Ik smeek en bezweer mijn liefde 
 Die totaal over mij heeft gezegevierd 
 Dat ze mijn geliefde er toe brengt 
 Mijn geluk te vermeerderen 
 Want het vergaat mij net als de zwaan 
 Die zingt voordat hij sterft 
 De liefde zal dus veel verliezen. 
 
 Hendrik van Veldeke 
 
a. Wat is hoofsheid? 
b. Hoe vinden we hoofsheid terug in dit gedicht? 
c. In welk boek van je lijst komt hoofsheid voor? Leg uit hoe. 
 
 
 
 



2. Renaissance 
a. Beschrijf de overgangen van het rijtje Renaissance-Maniërisme-Barok. 
b. Heb je een boek op je lijst staan dat in één van deze perioden valt? Bespreek de 
kenmerken van die periode die je in dat boek terug kunt vinden. 
c. Bestaat de vrije wil als je afgaat op Lucifer van Vondel?  
d. Waarom was de vrije wil zo’n heet hangijzer in de discussies tussen protestanten en 
katholieken? 
 
3. Verlichting 
a. Welke nieuwe literaire genres ontstonden er tijdens de Verlichting? 
b. Leg per genre uit wat dit genre inhoudt en waarom het past binnen de Verlichting. 
 
4. Romantiek 
a. Wat is Romantiek? 
b. In welk boek van je lijst vind je de Romantiek het hevigst terug? Leg uit waarom. 
 
5. Fin-de-siècle 
 

Sonnet 
 
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, 
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon 
Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn 
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. 
 
En als een heir van donkerwilde machten 
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn 
Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: 
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. 
 
-- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond 
Úw overdierb're leên den arm te slaan, 
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed 
 
En trots en kalme glorie te vergaan 
Op úwe lippen in een wilden vloed 
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. 
 
Willem Kloos 

 
a. Leg uit waarom dit gedicht van Willem Kloos in een impressionistische stijl 
geschreven is. 
b. Neem de eerste regel over en scandeer deze. 
c. Wat is het metrum? 
d. Kies een fin-de-siècle-boek van je lijst (maar niet een dichtbundel van Willem Kloos) 
en leg uit tot welke literaire stroming dat boek behoort. Bespreek de kenmerken van die 
stroming en welke kenmerken je terugvindt in dat boek. 


