
 

Woensdag, . . . oktober, 1962 

Na een welverdiende vakantie te heb-
ben genoten aan de Cête, weer te-
ruggekeerd in 't dierbre Vaderland. 
Uit volle borst 't 'Wien Neerlands 
Bloed' galmend huiswaarts getogen. 
Hoe heerlijk wederom de driekleur 
te zien wapperen tegen Hollands wij-
de wolkenlucht! Toen echter verno-
men, dat de sigaren in prijs gestegen, 
vreselijk boos en een lang ingezonden 
stuk geschreven over de walgelijke 
kruideniersmentaliteit in dit vochtige 
aanslibsel van Europa. Bekommerd 't 
ochtendsigaartje sabbelend naar 
school getogen, doch de vermakelijk-
heden aldaar ook zwaar tegengeval-
len. 
De pauze, eertijds het heerlijke mo-
ment waarop men de beentjes kon 
strekken en elkander het boterham-
metje kaas, dat men niet meer lustte 
tegen het hoofd kon keilen onder het 
motto: 'Spijzigt de Hongerigen', heeft 
het karakter gekregen van het uurtje   
luchten   in   een   gevangenis. 
Geen bakker meer, geen gesloopte 
auto's meer, geen clandestiene rook-
mannetjes meer. . . sic transit gloria 
Kennemerensis! . . . Fuit Troes, fuit 
Illium, et ingens gloria Teucrorum! 
Uitgehuild bij meneer Walgien en het 
Latijns citatenboek met tranen geheel 
doorweekt. Verder een voorval mee-
gemaakt, dat niet kon verklaren. Plaats 
van handeling: lokaal 17 zaliger 
nagedachtenis. Dramatis Personae: 
de heer Römelingh Jr., een meisje met 
blauwe vraag-ogen, de voltallige 
klasse IV. Het doek gaat op. De Heer 
Römelingh kijkt de klasse in, ziet 
het meisje voornoemd, constateert 
dat zij verdiept is in een epistel, 
kennelijk afkomstig van heur Gelief-
de, want zo gaat dat volgens aloude 
traditiën. De Heer Römelingh treedt 
nader,   neemt  het  epistel  in   beslag, 
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beziet hetzelve en verdeelt het in zeer 
kleine stukjes. Maar ziet! Wat doet 
hij vervolgens? Hij opent tabaksdoos 
van de Heer van der Ree, en depo-
neert de stukjes daarin. Hij sluit de 
doos. Het doek zakt. Welke verbor-
gen driften lagen ten grondslag aan 
deze Freudiaanse handelingen? Een 
wrok jegens meisjes met blauwe ogen? 
Een afkeer van liefdesbrieven? Een 
verdeel-in-stukjes-en-heers-complex? 
Kon niets anders dan het geval aan 
de Commissie voorleggen. De Heer 
van der Ree heeft geen nadelige ge-
volgen van het gebeurde overgehou-
den, de combinatie Four Squares-
liefdesbrief is hem zeer wel beko-
men, want wij zagen hem tenminste 
zijn pijpje even monter als tevoren 
smoken. 
Verder naar de verkiezingen geweest, 
maar bij de speech van Poulus zeer 
nijdig weggelopen, aangezien deze 
vent het plan geopperd een koffie-
automaat te plaatsen. Vind zulks 
uitermate grof. Onze meneer Walgien 
te willen vervangen door een blikken 
apparaat! Odi profanum vulgens! 't 
Avondsigaartje doorgebeten van er-
gernis en bovendien doorgeslikt, zo-
dat ijlings naar de chirurgijn ge-
draafd, welke een lange rustkuur bui-
tenslands voorgeschreven. Bovendien 
des avonds last van buikwee, en de 
stoelgang ook niet om te gillen. Heb 
geloof ik last van botriocephalus la-
tus, aangezien voortdurend kleine 
beestjes . . . 
(De hier volgende niets terzake doen-
de en bovendien onappetijtelijke jere-

miade over 's mans gezondheid is 
van redactiewege geschrapt, Red.) 
Zal daarom  ook  voorlopig wel niet 
op school verschijnen. 

Commerius, gedipl. Schoolkater. 
aan boord m.s. Villefranche, 
tussen Marseille en Palma.

 


