dagboek van C O M M E R I V S uw schoolkater
Woensdag, . . . mei, 1963 Het fameuze
ochtendsigaartje met dikke vingertjes
voor consumptie geschikt gemaakt en
hetzelve
geconsumeerd
onder
binnensmonds geneuzel van 'Hei, 't
was in de Mei'. Vervolgens naar
school gedribbeld om de Rampen en
Catastrofen van de maand te
vernemen.
Mijn
dierbare
koffieleverancier en schoolfaciotum,
de Heer Walgien, aangetroffen terwijl hij een beschamende bezigheid
verrichtte: de goede Heer Walgien
gapte namelijk fietsen. 'Op last van
Hogerhand' legde hij ui!. Loslopende fietsen bleken niet getolereerd.
Natuurlijk was het weer kankeren
geblazen bij de gedupeerden, die hun
fiets misten. Overigens bijna allemaal
van het zwakke geslacht, deze slordevossen. Zij gaan straks tot het soort
vrouwen behoren, die alles laten slingeren: naalden en knopen (zeer attractief voedsel voor baby) kledingstukken, geld, auto's, kinderen en
zelfs hun man. Vooral dit laatste
leidt niet zelden tot ernstige teleurstellingen.
En natuurlijk moeten fietsen gestald
worden. Hoevele wandelaars zijn niet
door loslopende fietsen in de benen
gebeten! Om van het gevaar van dolle
fietsen (rabies bicyclista) maar niet
eens te spreken! Neen, dit heeft onze
schoolleiding weer eens fijntjes aangevoeld!
Verder mij weer geërgerd aan de typische ondankbaarheid van de Kennemers. Naar men wel weet, kraaide
enige tijd geleden de rode haan gevaarlijk dicht in de buurt van het
houten gymnastieklokaal bij de tennisbanen. Het was de Heer Saeys Junior, die toen dit fraaie bouwsel in neoDorische stijl voor verwoesting
behoedde. Hij werd dan ook terecht
geprezen door ons bekende Haarlems Dagblad. Doch de leerlingen
namen het hem kwalijk: 'Waarom
heb je het niet laten fikken', luidde
de reactie, 'dan hadden we meer vrij
gehad'. Schande, wakk're knapen!
Meer vrij, ja, en in plaats van lichaam
en geest te verkwikken door het rekken aan de rekstok, het ballen met
de bal, het klimmen in de paal, het

luie lichaam vol laten lopen met pils
en koffie in de één of andere lokaliteit, die wens is de vader uwer vunzige gedachte! Wee u, want eenmaal,
als uw beenderen aangevreten zijn,
uw haren wit, uw gelaat ingevallen,
als uw knoken reumatiek hebben en
uw gebit ernstige vacatures vertoont,
dan, ja dan, zult gij, als de zeverende
grijsaard die gij dan zijt, met tranen
in d'uitgebluste ogen terugdenken aan
de gulden jaren uwer jeugd, en bedenk wel, dat het beter is dit te kunnen doen met een lichaam dat nog
enigermate functioneert dank zij veelvuldige oefening, dan met een lichaam
dat tengevolge van een vergrote lever
door de medicijnmannen als total-loss
Zijnde rijp verklaard is voor opzending.
Aldus gesproken hebbende, naar
Brinkmann gedraafd voor het middagslokje.
Enig rumor in casa veroorzaakte het
afscheid van de eindexaminandi. (In
hoeverre dit afscheid voor sommigen
definitief is, staat nog te bezien). De
beruchte klasse 5a bracht het niet
verder dan enig toeteren. De algemene indruk was zeer zwak. Roerend
echter was het bezoek dat deze luiden brachten aan de Heer Cannegieter. Bescheiden hield deze de deur
dicht, doch met laaiend enthousiasme
wierp men hem ondersteboven onder
de kreet: 'Dag, lieverd!' Zulke
momenten moeten tot de schoonste
in het docentenbestaan behoren.
De rest van de veteranen maakte wel
zeer veel misbaar, hield een sit-down
demonstratie, had dienaangaande een
verschil van mening met Hogerhand,
dat bijna tot een gewapend conflict
leidde, en de UNO op een haar na
tot ingrijpen noopte, en verdween
tenslotte hossend richting Brinkmann,
met medename van een deel der scholieren. Enkelen konden achterhaald
worden door de Heer v. d. Ree, die
op zijn fameuze sportfiets (technische
gegevens: vier-takt, 6 cylinder in lijn,
watergekoeld, boring x slag 85 x 88
mm, cylinderinhoud 2996 cc, compressieverhouding 8,5 : 1, vermogen
240 Din Pk bij 6100 t.p.m., koppel

30 mkg bij 4800 t.p.m., kopkleppen,
1 bovenliggende nokkenas, benzineinspuit-systeem Bosch, 1 mechanische
en 1 elektrische benzinepomp) de
achtervolging inzette. Dit alles
bezien hebbende, 't avondsigaartje
sabbelend huiswaarts getogen
alwaar mijn koffers gepakt voor een
kleine vakantie aan de Côte.
Commerius, gedipl. Schoolkater.

