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Luchtalarm
Milieuactivisten en orthopedagogen berichtten onlangs dat het intelligentiequotiënt van de
doorsneemiddelbareschoolleerlingen te lijden heeft onder de verontreinigde bedompte
lucht in de lokaliteiten van menige schoollocatie.
Een doordringende ammoniakgeur of rotte-eierenlucht, speciaal na
scheikunde-experimenten, zou ertoe leiden dat de adolescenten van hun à propos raken en
in hun confuse toestand geen ad remme opmerkingen meer kunnen plaatsen, hoewel ze
allen natuurlijk op-en-top willen presteren.
Naar verluidt liggen sommigen, bedwelmd door bijvoorbeeld kooldioxide of polyethyleen,
knock-out in de bank en moeten zij in allerijl met koude kompressen,
mond-op-mondbeademing en zelfs shocktherapie door de conciërges worden bijgebracht.
Het is natuurlijk exceptioneel dat een enkeling stante pede getransporteerd moet worden
naar een Rode Kruispost of een intensivecareafdeling, maar de verraderlijke atmosfeer
schaadt zelfs bij excellerende slimmeriken onloochenbaar allerlei hersenfuncties met alle
gevolgen van dien.
Een pietje-precies zit tijdens de bestudering van bellettrie dan opeens bladzijdelang
wezenloos en voor Piet Snot voor zich uit te staren en het bête gedrag van talloze bèta’s,
voor wie elke multiplechoicetoets over de kwantummechanica een debacle wordt, is
alleszins verklaarbaar.
Het verschijnsel doet zich voor bij diverse schooltypes van privégymnasia tot roc’s, maar ook
in het montessorionderwijs en evengoed op de basisscholen, temeer omdat daar de hygiëne
veelal nog in de kinderschoenen staat.
Men zegt zelfs dat reeds op crèches de urine- en fecaliëngeur leidt tot een desastreuze
IQ-daling, en dat niet alleen van de overjarige baby’tjes, maar ook van de oppassters die
allengs hun gedachterijkdom en aplomb kwijtraken.
Scholen die een catastrofe willen vermijden en niet op een gênante laatste plaats in de
bekende Trouwenquête terecht willen komen, dienen derhalve bijtijds adequate
maatregelen te treffen.
In alle klassenruimten met dubbelglas zou dus een efficiënt filtersysteem en een aircootje
moeten worden geïnstalleerd en tot de accessoires van de amanuensis dient sowieso een
spuitbus Airwick en een kolossale eau-de-colognefles te behoren.
Wellicht beschouwt u dit dictee als een 1 aprilgrap (eenaprilgrap) van een getraumatiseerde
oud-leraar, een VUT-gerechtigde 60 +’er nog wel, doch de zaak dient niettemin au sérieux
genomen te worden en niet tot sint-juttemis veronachtzaamd.

