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Küssnacht am Rigi, juni 1962.
Gezapig 't onvermijdelijke ochtendsigaartje kluivend, de handjes op de
navel gevouwen, en genietend van
een kopje voortreffelijke koffie, zitten genieten van het uitzicht over het
Vierwoudstedenmeer. Eindelijk de
rust gekregen, die de arts mij reeds
weken geleden voorgeschreven had.
Ben namelijk in overspannen toestand
naar Schiphol gedraafd, toen de volgende rampen vernomen: Het
tussenrapport weer eens aangetoond
dat de prestatiën onzer spes patriae
niet om in superlatieven over naar huis
te schrijven. De Heer Wal-gien mij
bericht, dat velen getracht ondanks het
verbod des Rectors met behulp ener
knetterfiets op school te komen. In de
pauze door een lera-ren-patrouille
enige knaapjes op roken betrapt.
Deze euvele toeback-suygers voor het
aangezicht des Rectors geleid,
dewelke hun daden ernstig gegispt.
Van de tennisrackets, die de school ter
beschikking staan, driekwart naar hun
bejaarde moeder, en geen geld voor
nieuwe. Op de Baarn-se lnterlyceale
de sport-elite naar huis gestuurd.
Met „zonder-F eyen-oord-gaat-hetook-gezichten" vervolgens het festijn
voortgezet, met als gevolg dat het
fraaie zilveren geval-letje, dat
telkenjare aan onze school uitgereikt
placht te worden, dit maal onze neus
voorbijgegaan. " . . . ende do ward grot
jamer in der Cristenheit. . . " Tja . . .
Onder de rubriek 'Rampen en
Catastrofen' valt ook het toenemende
verval van zeden aan de M.M.S. De
vieze grapjes in het verslag van de
reis naar Brussel, dat in het laatste
nummer van 'Mozaïek' gelezen, niet
geschikt geacht

voor leraren. Welke deuken dit in
hun gevoelige inborst heeft geslagen,
vernemen wij nog wel van de psychiater.
Hoe denkt de Heer Hesmerg overigens in zijn 'Odyssee' de ontmoeting
tussen Odysseus en Nausikaa weer te
gaan geven op het toneel? Naar verluidt is hij ijverig op zoek naar een
vorm van vegetatie, die voldoende
dicht bebladerd is om als toneelrequisiet te kunnen dienen. Indien U
een goede suggestie heeft, kunt U deze gerust bij hem indienen, doch
denkt U er wel aan: liefst een plant
zonder prikdingen.
Aangaande de psychologische proef
met de bankenkladderaars: men heeft
uiteindelijk besloten het befaamde
psychiatrische bureau Yut & Yull te
New York in de arm te nemen. Deze
instelling onmiddellijk twee deskun-

schoolkater
digen gezonden, te weten Prof. Dr.
N. A. Veltjebloodt, en de befaamde
specialist Prof. D. lrtypictures, beiden van de Universiteit van Chicago.
Deze beide zeergeleerden kwamen
tot de volgende slotsom, na eerst hier
en daar een pols te hebben gevoeld
en een tong te hebben bekeken: ernstige graad van grafomanie bij ruim
zeventig procent van de leerlingen,
en tevens hier en daar sporen van
animale geldingsdrift. Wat de docenten betrof, schudden ze slechts het
hoofd en zwegen.
Al deze dingen hebben het Kennemer nu niet bepaald tot een lustoord
gemaakt in mijn ogen, zodat ik voorlopig rustig hier blijf, het avondsigaartje voor consumptie gereed makende en een deuntje hummend in
mij zelven.
Commerius, gedipl. schoolkater.

