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Nietsvermoedend, 't ochtendsigaartje
elegant in het bol gezichtje, naar
school gedribbeld, doch ach! Niet zodra was ik het hek door, of sneeuwballen sloegen met akelige kletsen
tegen mijn welgedane gestalte uit elkaar. Snel dekking gezocht en met
ergernis gezien, hoe de primitieve
bende er zich mee vermaakte, elkander en de school met ijzige projectielen te bekogelen. De brave heer
Walgien wilde de deuren sluiten, werd
echter met een dusdanige frequentie
gebombardeerd, dat hij zich terugtrok. Waarlijk vreselijk was het gekerm van de getroffennen, die alom
ter aarde lagen.
Waterloo en Nieuwpoort zijn slechts
luttele grapjes, kleine snakerijtjes geweest, vergeleken bij dit gruwelijk
spervuur. Ook Jan en Gerrit waren
niet meer veilig voor 't krijgsrumoer.
Meerder malen werd hun negotie gevoelig geraakt. Gaarne zou ik hun
commentaar hier nederschrijven, doch
zulks zal wel niet gewaardeerd worden. Maar ziet, de lieer Spits betrad
liet strijdtoneel. Onverschrokken trad
hij de horde tegemoet. Het was een
wijle stil. 'Wel', sprak ik vanuit de
fietsenstalling tot de menigte, 'wie
uwer zonder zonden is, werpe de eerste bal.'
Een hagelbui van sneeuw- en ijsballen
vloog ons om de oren. De heer Spits,
die een vrij bepoederde indruk maakte, ging versterking halen. En kijk!
Trompetgeschal: de heer Merckens betrad waardig het strijdtoneel, tesamen
met de heer Dierkens en de heer Perels. Dit hielp; men droop af. 'Veni,
vidi, vici', sprak de heer Merckens en
voerde de legioenen naar het winterkwartier terug. Toch moet ik opmerken, dat dit nu reeds de tweede keer
is dat de heer Merckens tijdens de
afwezigheid van de heer Molenaar

met moeilijkheden te kampen heeft.
Nu, ja, men moet het leven nemen
zoals het is. Als de kat van huis is,
twisten de muizen.
Met trots vernomen, dat men eensgezind de Gouwzee overgestoken is. Een
hele prestatie. Ik hoop dat het jaarlijks Gouwzee-oversteken een traditie
wordt op onze school. Lang zal die
traditie het wel niet bolwerken, helaas.
De tijd, dat ook de Gouwzee door
Waterstaat dichtgegooid zal zijn, is
vermoedelijk niet ver meer. Dal zil
ons volkje te diep in het bloed: ook
het dichtgooien van zeeën is een traditie. De z.g. Deltraditie. De heer
Molenaar speelde bij deze tocht voor
Sint Bernhardshond: hij volgde de
stoet per auto, een flesje rum met
zich voerend. Zijn echtgenote reed
op de schaats mee. 'Dat doet ze om
mij te pesten', sprak de heer
Molenaar.
Wist gij alreeds dat de aula nieuw
gemeubileerd wordt? Vernam, dat o.a.
zijn aangeschaft: krukjes, voor onderbouwers, voorzien van een plastic potje. Deugdelijk aan de grond geschroefde metalen stoelen voor de bovenbouw. Een fauteuil voor de heer Molenaar. Een rolstoel voor de heer
Merckens, om het surveilleren te vergemakkelijken. Een martelstoel. Een
leerstoel. Alles gegroepeerd in geriefelijke rijen, met gangen daartussen, de
z.g. stoelgangen. Welk een verrukking! (over de aanschaf van een buitengewone vleugel met hydraulische
vering en stootbuffers, z.g. Hielke-mavleugel, wordt nog beraadslaagd). In
de vorige Triptiek gelezen, dat zekere
Jan uit Vb een vijfdaagse werkweek
wil. Hij verzocht ons om onze mening
hierover te kennen te geven. Mening
van het publiek: 'Dahmod-duwuhnie'
(Nederlandse vertaling: Dat moeten wij
niet). Zal het aan de Commissie
voorleggen.

Verder een lang verhaal van J. W.
Schrofer over de Europese Integratie.
Heb een stel Kennemers gevraagd wat
'Integratie' betekende. Ziehier een
bloemlezing uit de antwoorden: 7 — ;
'Kweenie'. 2 — ; 'Dan mogen de negers ook wat'. 3 —; 'Fileren (van
vis)'. 4 —: 'Het defensieve element
van de oligarchistisch-materialistische
klassenmaatschappij' (auteur: F. Keuning) 5 — : 'een kwalijke ziekte'. 6 —:
'zulke woorden mag ik niet zeggen
van me moeder'.
Neen, heer Schrofer, geschikter onderwerpen voor de geest van de Kennemer Scholengemeenschap zijn de
volgende: Foeballe, Hockey, Sex, Leraren en (speciaal voor Elswouters)
Puchs.
Dit geconstateerd hebbende heengedraafd, het avondsigaartje pruttelende. Vaya con dios, vrienden, en de
groeten uit Parijs.
Commerius, gedipl. Schoolkater

