299. Dictee van Rotary Leidschendam- Voorburg
De sociale kant van internet
Wordt je duidelijk dat het ons enigszins bevreemdde dat de heer en mevrouw Van Ginkel
nogal verrast reageerden op de door jou en die vriend van jou gemaakte opmerkingen
betreffende de grootte van het door Anna’s zus getekende parallellogram?
De beroemde professor doctor Ghi, linguïst en filosoof in het Zuid-Hollandse
Leidschendam-Voorburg, heeft ons ge-e-maild dat bovenstaande zin door menig havoër
foutloos moet kunnen worden gespeld. Een mening die door menig docent Nederlands niet
zal worden geapprecieerd.
Het lijdt geen twijfel, dat de auteur van dit dictee, eveneens neerlandicus, onmiddellijk in
vreugdetranen zal uitbarsten, als hij erin slaagt menigeen te enthousiasmeren voor het lezen
van Emants’ beroemdste werken:“Een nagelaten bekentenis” en “Liefdeleven”.
Immers, al googelend ontdekten de vwo’ers dat de volgende uitspraken onlosmakelijk
verbonden zijn met deze in Voorburg geboren Marcellus Emants: “Beklaag nooit de verloste
uit de krankzinnigheid die leven heet” en “Vrouwen zijn voortplantingsmachines”.
De aandacht van dezelfde leraar, die regelmatig in gezelschap van een in feestelijk oranje
gehulde opticien en een met vlaggetjes gewapende conciërge zijn jackrussellterriër en
sint-bernardshond bij het standbeeld van prinses Marianne placht uit te laten, werd
getrokken door een artikel in het enige onderwijsblad dat ons koninkrijk rijk is.
In de inleiding van dit artikel stelt de schrijver: “MSN en chat- en gamesites staan gelijk aan
uren vertier per dag, maar blijven voor ouders en scholen nog onbekende terreinen”.
Volgens hem raken opvoeders dan ook steeds verder achterop. Over het algemeen kennen
zij de wereld niet van “Second Life” en “Habbo Hotel” en juist in die wereld maken hun
kinderen een alter ego aan en leiden zij een virtueel bestaan.
Reden genoeg om ervoor te pleiten dat ouders en leraren meer aansluiting bij de jeugd zien
te vinden door zich te verdiepen in de sociale kant van internet.

