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Ingezonden brieven 
 
 
Situatie: 
 
In het Academische Nieuwsbulletin leest u de ingezonden brieven. U wilt graag op één van de brieven 
reageren en daarom stuurt u mij een brief naar de redactie van het Academische Nieuwsbulletin. 
 
 
Wat moet u doen? 
 
-     Lees de twee ingezonden brieven hieronder. 
-     Schrijf een reactie op één van de brieven op de volgende pagina: 
      -     Verwoord uw standpunt over het onderwerp (voor, tegen of genuanceerd). 
      -     Onderbouw uw standpunt met ten minste twee argumenten. 
 
Let op! De brief moet ongeveer ½ pagina lang zijn. 
 
 
Brief 1 
 
 
FOUTENPARADE 
 
De raad voor de Nederlandse taal- en letterkunde neemt het advies over van een commissie van het  
ministerie, die vrij vertaald voorstelt het algemeen Nederlands om de zoveel jaar aan te passen aan 
het dagelijks taalgebruik. Dus de raad gaat luisteren naar de massa, die zich doorgaans bedient van 
in het gunstigste geval vijfhonderd woorden. We wisten al dat de Nederlandse taal een bordeel van 
leenwoorden is, nu weten we ook dat we er van de overheid ongestraft een foutenparade van mogen 
brouwen, die dan achteraf wordt gecodificeerd. Verschrikkelijk, wat een armoede. 
 
         Knokke, Bart M.N. Verschier 
 
 
 
Brief 2 
 
 
OUDERS 
 
Ouders beschuldigen leraren ervan de kinderen op school geen normen en waarden meer bij te 
brengen. Misschien wat naïef, maar laat ik nou altijd gedacht hebben dat dit de taak van de ouders 
was. Ik vermoed dat ouders deze beschuldigingen uiten dezelfden zijn die hun kind ’s ochtends om 
half 7 bij de voorschoolse opvang dumpen, omdat anders hun carrière in het gedrang komt; dezelfde 
ouders die hun kind ’s avonds om 7 uur bij de naschoolse opvang komen halen om vervolgens bij oma 
of een vriendje af te leveren, omdat anders hun uitgaansleven in het gedrang komt; dezelfde ouders 
die hun kind op zaterdag- en zondagochtend om 7 uur voor de tv of de pc zetten, omdat anders hun 
rust in het gedrang komt; en dezelfde ouders die maar niet snappen hoe het toch komt dat deze 
samenleving zo verloedert. Misschien kunnen de kinderen van deze ouders beter een gezin gaan 
zoeken waar ze nog echt aandacht krijgen, en niet gezien worden als een hinderlijke onderbreking 
van hun eigen leven.  
 
                      Lier, Vera Liekens  
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Reactiebrief 
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