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1.  Het is een voor de hand liggende gedachte om in de ambiance van een schoolgebouw, 
     waar vanavond gestreefd wordt naar het schrijven van vlekkeloze Nederlandse woorden,
     stil te staan bij ons onderwijs, dat de laatste decennia veranderd lijkt in een 
     Shakespearedrama en de allure kreeg van een haastig geïnstalleerde nepopenhaard.

2.  Tot hevige irritatie van een exorbitant aantal Tweede Kamerfractieleden hebben
     hovaardige onderwijsayatolla’s inzake het onderwijs een desastreuze no-nonsensepolitiek
     gevoerd, met verstrekkende gevolgen als een infantilisering van grote bevolkingsgroepen
     die niet verder komen dan een bizar soort steenkolenengels.

3.  Met smeuïge, polyinterpretabele teksten en geoliede mini-essays vol
     ad-hocbeslissingen en snode plannen, scrupuleus ge-e-maild naar argeloze
     schooldirecties, hebben staatssecretarissen en andere koekeperen gezorgd
     voor een ondercurateleplaatsing van ooit apetrotse docenten die door de eiken- en
     vruchtenbomen het bos niet meer zien.

4.  Daarbij lijkt het Standaardnederlands bij het oudpapier gedumpt en vervangen door een
     pseudovlot taaltje dat doordrenkt is van Engelse termen, zoals lowbudgetfilm,
     rock-’n-roller, gogogirl, all-inpakket en public relations officer.

5.  Engels is ook de geëigende taal bij het sms’en, dat leerlingen allesbehalve efficiënt
     hun verplichte werkzaamheden doet uitvoeren en een steeds meer uitdijende ruimte biedt
     voor ideeëloze uitwisseling met individuen van gevarieerde gezindte en excentrieke
     pluimage.

6.  Zo kennen zij een enerverend mobieltjesverkeer met Goereese pubers, Hindelooper
     dreumesen met babyeczeem, rooms-katholieke Dokkumers en Nederlands-hervormde
     Bussumers, terwijl louche sites van wreedaards met sexappeal uit de overzeese
     gebiedsdelen ook worden gefrequenteerd.

7.  Verder is de hoeveelheid cultuurreizen in het contemporaine onderwijs geëxplodeerd; werd
     vroeger gereisd naar West-Vlaamse steden, de huidige leerling, uitgekeken op de Zuid-
     Hollandse Vinex-wijken, prefereert een Sri Lankareis, een New Yorkreis, of een trip naar
     Bordeauxs omgeving.

8.  Van de zo aangerichte klerezooi zijn veel docenten, ongeacht of ze Frans of aardrijkskunde
     doceren of iets vertellen over de Tweede Wereldoorlog, Kerstmis, de islam of de
     middeleeuwen, zich het apelazarus geschrokken.

9.  De prangende vraag is in hoeverre de populairwetenschappelijke toon van het onderwijs
     vanuit een politiek-ideologische hoek getransformeerd kan worden in een bastion van
     kennis, waarin elk kruidje-roer-me-niet een déjà vu beleven kan.

10. Ten slotte blijkt dat veel van de huidige leerlingen geenszins behoefte hebben aan



      het verwijderen van didactische spinnenwebben; zij genieten van hun schooltijd als van
      een medium gebakken tournedostje en zullen hun schooljaren later zeker koesteren als een
      delicieus souvenirtje. 


