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Hebbende genuttigd het ochtendsigaartje, allereerst de Heer Zeldenrust
begroet en hem een prettige tijd op
onze school toegewenst. Na hem nog
gefeliciteerd te hebben met het feit
dat hij op de goede school van de
Kennemer Scholengemeenschap terecht was gekomen, henen gesneld en
op weg naar de M.M.S., alwaar ik
met enige leraren een vergadering zou
hebben over het twistprobleem, de
Heer Römelingh Jr. tegen 't lijf gelopen. Een waarlijk sportieve figuur,
zoals hij des ochtends op zijn scooter
arriveert, (welk vervoermiddel door
afgunstige leerlingen als 'Het Rijdend
Closet' betiteld is) steevast ontvangen
door bewonderaarsters. Ook vernomen dat hij op cultureel terrein zeer
actief is; hij is o.a. lid van de Ria Valkfanclub en tevens gehoord dat hij op
de hockeyclub in Zandvoort een
zeer gezien lid is. Van zulke leraren
moesten wij er méér hebben! Over
twisten gesproken, daags na de
bovenbouwfuif (ik bevond mij toevalligerwijze juist in Parijs om wat rust
te nemen) bereikte mij het bericht
over de onverkwikkelijkheden aangaande deze dans. De Heer Merckens
gefeliciteerd met zijn tactvol optreden. Op de Interlyceale te Eindhoven
van de Heer Molenaar vernomen,
'dat het wel goed was als er eens wat
leven in de brouwerij kwam'. De indruk gekregen, dat hij zich vermaakt
had met de moeilijkheden, die zijn
collega te verduren had gekregen. De
Heer Hesmerg, eveneens aanwezig in
Eindhoven, zeide het een gezellig
feest te hebben gevonden. De Heer
van der Ree daarentegen, in een verhit
debat met III 2, had bezwaren tegen
de gang van zaken, speciaal tegen
het gedrag van het publiek. Wat de
twist betrof, hij veroordeelde het

klakkeloos navolgen van een modeverschijnsel. Doch van geen één leraar concrete bezwaren tegen de dans
zelf gehoord; de reden van het twistverbód bleef in het duister. In ieder
geval: zal het aan de Commissie voorleggen!
Overigens, de befaamde achttiendeeeuwse arts Dr. Stanislaus Indigestius
wijst er in zijn 'Pillulariae' reeds op,
'dat onwelvoeglyke ende wufte draaiinghe mettet achterste seer dikwyls
voeren tot allerhande yselyke kwalen'.
Hier noemt hij o.a. scheurbuik, mazelen, platvoeten, navelbreuken, wagenziekte, kiespijn, diarrhee, St. Vitusdans en gordelroos. Men zij gewaarschuwd!
Verder nog hartveroverende tafereeltjes meegemaakt op de Haarlemse
kermis: de Heer Aarts, kraaiend van
genoegen in een raketje, tenniskampioen Tommetje Okker als nozem,
een andere sportsman, Harm Coster,
ondanks zijn dreigend eindexamen op
vrouwenjacht, en vele anderen, allen
tot kinderkens geworden en zich vermakende.
Onze eindexaminandi vormen een
zeer beklagenswaardige groep; zij zien
hun examinatoren als rechtstreekse
ondergeschikten van Beëlzebub en het
hele examen als een van Rijkswege
gesubsidieerde instelling, uitsluitend
georganiseerd met de opzet hun héél
ernstig verdriet te doen. Sommigen
weten van ellende niet meer wat ze
doen moeten; één mijner persoonlijke
vriendinnen van de M.M.S. heeft zich
zelfs van de weeromstuit in een verloving gestort. Doch laten zij bedenken: 'Per angusta ad augusta' oftewel:
Na de angst komst Augustus. "t
Avondsigaartje jolig in 't heufd gemikt
en onder het zingen van 'Die Winter
ist Verganghen' heengedoe-deld.
Commerius, gedipl. Schoolkater.

