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moet denken om de taalvorm te analyseren, doet het er niet eens zo gek veel toe welke
labeltjes je op het resultaat moet plakken. 
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Impulsen voor het literatuurgeschiedenisonderwijs

De literatuurgeschiedenis is voor veel leraren en leerlingen een gewaardeerd onderdeel
van het literatuuronderwijs. Er bestaat echter geen vanzelfsprekende invulling van dat
onderdeel.  Een belangrijke factor bij de vormgeving is de geringe beschikbare tijd. Ik
zal ingaan op de reflectie over het hoe en het wat van het literatuurgeschiedenisonder-
wijs en wat dat kan hebben aan ontwikkelingen in de universitaire letterkundestudies.
Bijvoorbeeld resultaten van empirisch onderzoek (in dit geval met betrekking tot de
rol van hertalingen). Of thema’s die interessant materiaal kunnen leveren, bijvoorbeeld
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‘cultural memory’-studies. Ook nieuwe benaderingen, zoals het ‘new historicism’, kun-
nen inspirerend werken. In de discussie kunnen ook andere thema’s aan bod komen:
al dan niet de canon, al dan niet een voorkeur voor een nationale literatuurgeschiede-
nis.
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Literatuur & Retoriek. Het belang van verhalen

1. Inleiding

Ik kijk naar de stroom waarin we moeten spreken en zie dat ik geprangd zit tussen een
bijdrage over literatuur en een bijdrage over grammatica. Ondertussen zijn de lessen
aan de lerarenopleiding ook weer gestart en de discussie met de studenten blijft even
ontvlambaar, precies als het gaat over de literaire canon en de grammatica. Het zwar-
te schaap en de heilige koe in de never ending story van het (moedertaal)onderwijs. Ik
heb beloofd het over literatuuronderwijs te hebben en het mag theoretisch zijn, aldus
de HSN-organisatie. Ik schrijf een abstract op basis van het werk in onze onderzoeks-
groep1: “Over literatuuronderwijs moet wel ongeveer alles wat denkbaar is ondertus-
sen wel geschreven zijn: van de meest verheven pleidooien tot de meest platte verwij-
ten, van overspannen verdedigingen voor leerling-gerichtheid tot al even overspannen
verdedigingen voor het belang van de leerstof, van warme pleidooien voor leesplezier
tot ernstige preken voor kennisoverdracht, van een focus op de Literaire Canon tot
verruiming tot alle lectuur en alle media. In mijn lezing probeer ik die redeneringen
retorisch te analyseren. Uiteindelijk zoek ik ook in retoriek een perspectief om litera-
tuur een plaats te geven in het taalonderwijs. Centraal staat de vraag: welke rol spelen
verhalen in ons leven? En ik haal mijn antwoord uit literatuur, films, televisie, strips
en games”. Tot daar de beloftes (en dat in 1200 woorden). Laat ik proberen via een
aantal centrale concepten een perspectief te presenteren dat ik voor de lerarenopleiding
wil verdedigen als een mogelijke bril om het tegensprekelijke debat niet zozeer op te
lossen maar wel te thematiseren. Als algemene stelling kies ik dus voor een retorische
blik op ons vakgebied en een verdediging van het belang van verhalen in onderwijs
(Soetaert 2006). Die uiteenzetting en verdediging is onvermijdelijk zelf retorisch,
gezien ik u van een en ander probeer te overtuigen. Dat laatste is het complexe van een
retorische houding: je moet jezelf in het oog houden. En dat zal ik proberen doen. 
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