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Veranderingen
Er is veel gesproken, geschreven en gedacht over onze Nederlandse taal. In het
bijzonder kwam de Nederlandsche taal de huiskamers binnen door de geringe
belangstelling voor de studie Nederlands bij toekomstige studenten. Daaruit
moet, volgens onze heilige economische principes, door sommige
universiteiten de faculteit Nederlands gaan sluiten.
Is het Nederlands bij het basis en voorbereidend onderwijs al een uit geknepen
ondergeschoven tot stiefkindje gedevalueerd zorgen kindje, waar de
belangstelling voor een studie Nederlands niet aangewakkerd wordt, wat rest
dan nog.
Een nieuw fenomeen gloort al langer aan de horizon van de onderwijs wereld.
Het is het fenomeen curriculum, een moeilijk woord met één goede
beklemtoonde lettergreep van de vier lettergrepen. Kortom, Leerplan, Een
leerplan in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Jammer dat het overigens toe te juichen project, niet het bekende C.V.
Curriculum Vitae heeft meegekregen inhoudend de geschiedenis der afgelopen
leerplannen sinds de oudheid van ons schoolwezen. De betekenis daaraan
toegevoegd, corrigeren naar het nieuwe, C. met behoud van het goede. C.V.C.
Onderwijs deskundigen, die op de bodem van ons onderwijssystem werken,
hebben het zo denken in de genen mee gekregen.
Dus het nieuwe curriculum voor de nieuwe snel veranderende tijdperken in
planteren in een C.V.C. en niet de kortstondige economische regels van het
bedrijfsleven en helaas sommige universiteiten.
Een ander grote verandering on de leiding van de jonge maar grote technische
kunstenaar en doorzetter de vijf en twintig jarige Boyan Slat.
Hij bouwde met zijn daartoe opgerichte bedrijf; “The Ocean Cleanup”. De veger
voor de gigantische plastic vervuiling op de oceanen.
80 miljoen kg afval veranderend in 1800 miljard deeltjes micro plastic.
Na zijn eerste proef poging heeft hij nu succes en heeft bewezen dat het
mogelijk is onze rotzooi op de oceanen te ruimen. Mogen alle overheden ter
wereld zich scharen achter de ideeën van Boan Slat, daarbij een eerste
prioriteit geven aan het voorkomen van het dumpen van plastic. Het plastic
heeft veel zegeningen gebracht. De kosten van deze zegeningen zijn schijnbaar
laag door de verdomde luiheid van ons allen om afval van plastic contant te
maken in de prijs der zegeningen.
Natuurlijk staan er weer criticasters langs de lijn de diertjes te tellen die door
het veegsysteem van Boyan Slat ter ziele zullen gaan. Laat ons wel bedenken

dat zonder het veegsysteem alle aanwezige populaties aan diertjes er over een
aantal decennia niet meer zullen zijn, wij ook niet.
Succes Boyan, Je bent en voorbeeld voor velen.
Ik mist deze week een uitbundige verslaggeving van de honderd jarige KLM.
Vergelijkend de vijf en zeventigste verjaardag van (onze) KLM was er maar één
conclusie. Onze KLM is sinds de verkwanseling van de KLM door ene mijnheer
van Wijk en de Nederlandse overheid in feite al geen onze KLM meer.
De tegenwoordige minister Hoekstra heeft slim aandelen wet binnen te halen
waardoor verdere executie weer even is uit gesteld.
Wat het om zeep brengen van bedrijven, zoals Verolme, KLM Hollandsche
Signaal. NKF, en vele anderen, zo ook de boeren, tuinders en de visserij, wij zijn
daar bere goed in.
De toekomst is aan de jeugd waar de nieuwe leiders nog in opgesloten zijn.
Dat een zeer brede studie, komend uit het nieuwe leerplan, curriculum, de
managers gaan leveren voor ons eigen Nederland met de Nederlandse
identiteit. Een identiteit ontstaan uit ons verleden met grove miskleunen in
onze geschiedenis begaan, maar ook de successen bevochten voor de vrijheid
die wij nu kennen en koesteren.
Bij die identiteit horen Michiel de Ruiter, Johan van Oldenbarnevelt, Johan de
Wit, de Oranjes, Jan Pieterszoon Coen, Sinterklaas en zwarte Piet, ga maar even
door. Met die historische kennis in de rugzak kan de correctie op het
Curriculum met een gerust hart aan de jeugd worden toevertrouwt.
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