dagboek van

COMMERIVS
uw schoolkater
Maandag, . . . maart Vandaag
feestelijke dag. Het is namelijk de
tiende maal, dat ik het woord tot de
kudde richt. Het och-tendsigaartje
gecelebreerd hebbende eerst naar
Brinkmann, alwaar gehuldigd door de
vaste jongens. De Heer Hesmerg gaf
een rondje en de Heer Römelingh Jr.
hield een kleine toespraak. Het was een
zeer genoeglijk samenzijn.
Daarna mijn ronde door de school gedaan. Doch wapene! Wat zag het
oog? De Heer van der Struis, tijdens
de lesuren de klas uit sluipend om
stiekum koffie te gaan halen! 'Heer
Struis', zo sprak ik vermanend, 'dat
doet gij niet weer, hoor!' 'Es ist nicht
wahr', mompelde de Heer van der
Struis en verdween schielijk. Zeer
ontstemd verder gedribbeld en een
bekommerd betoog gehouden tegen de
goede Heer Walgien, over de
toenemende criminaliteit onder de docenten.
Vernam verder dat men zich op het
Thijsse een (chocolade)melk-automaat
heeft aangeschaft. Schoon mijn herderlijke vermaningen meestal voor
het Kennemer bedoeld zijn, wil ik mij
bij wijze van uitzondering tot het
Thijsse wenden. Hoort toe! Goêlien!
Wacht u voor automaten! Er zijn
gevallen te over bekend van trieste
ongelukken, gebeurd door het onklaar
raken van deze liederlijke apparaten,
die bij inworp van een kwartje
verondersteld werden een bekertje
warme chocolade te leveren. In
plaats daarvan produceerden zij
genever, brachten de Radetzky-mars
ten gehore, spuwden hun produkt
door de verkeerde opening naar buiten en waterden aldus tegen de benen
van nietsvermoedende cliënten, of
stieten een stichtelijk tractaatje uit
(de z.g. Deus ex Machina). Maakt u
echter geen zorgen, want heb het
één en ander bereids aan de Commissie voorgelegd. De eindexaminandi
krijgen hun por-

tie ook weer beet. Straks zit men
weer achter een tafeltje, in doodsnood en van iedere hulp verstoken.
De eindexamen-kandidaat is eigenlijk een soort moderne Elckerlyc, die
na veel feesten en een losbandig leven tenslotte de pineut blijkt en ondanks veel kreten als 'Aylazen' en
'Almoghende Gods Gewelt' slechts
aangewezen blijkt op zijn deugd (in
de regel geen sterke factor: 'lck legghe hier al verdwenen/Te bedde,
vercrepelt ende al ontset) en op zijn
Vroeschap, die dan nog maar blijken
moet. Vercrepelt is inderdaad een
geschikte uitdrukking om onze eindexaminandi mee aan te duiden. Aldus ontwerpen wij een nieuw facet
in de Nederlandse taal. Ik hoor het
al: leerlingen worden voortaan crèpelngen, proefwerkpapier wordt crèpepapier, de leraar een Vercrepelerd,
en het bijbehorende werkwoord: ik
crijp, ik creep, ik word/ heb gecrepen.
Ik breng dit vriendelijk onder de aandacht van de Heer Hesmerg, voor
opname in zijn dictaat. Zodoende,
meneer Hesmerg, zodoende. De Heer
Hartman klaagde onlangs, dat de
huidige automobiel niet geschikt is
voor lange mensen. Het uitzicht werd
hem ernstig belemmerd door zijn
knieën. De oplossing ligt voor de
hand: een soort glazen koe-peltje op
het dak en daar het caput insteken.
Alhoewel, misschien niet erg
esthetisch. Het doet misschien te veel
aan Grootmoeders Kaasstolp denken,
met een forse 40+ eronder. Dan
maar fietsen, hoor.
I would also ask our English guests
from Essex if they like Holland.
Isn't it a nice country? Did you see
the Nightwatch already? It's a pity
the bulbs are not flowering yet, but
ask the VVV for it. Do you like Mr.
Molenaar? Of course, for he is a
jolly good fellow, isn't he? Well, did
you know that Dutch girls are the
most beautiful ones of Europe? Especially at our famous MMS 't Kopje

(the litte Head) you 'II find a great
number of 'em. (feitelijk onbeschoft
om buitenlandse gasten voor het lapje
te houden, maar de deviezenvoorraad
moet gespekt). If you join the EEG
you can get them all. (sic) Why don't
you join it? Are you af-raid of De
Gaulle? No! Never an English boy
wilt be afraid of such a damn' fellow,
isn't it? O, yeah, put 'em up! Catch
as catch can! Tear his undershirt
back! Sent him to St. Helena! And join
our cosy and lovely EEG. To be in or
to be out, that's the question!
Yours sincerely,
Corner, your school-cat.

