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Weg met de leraren
1. Bij tijd en wijle schijnt de gemiddelde leerling geteisterd te worden door een ongebreidelde
nieuwsgierigheid naar wat middelbareschooldocenten doen op dagen dat zij hun puberende
havoleerlingen, alsmede de vwo-leerlingen, vrijaf geven en tezamen in een luxetouringcar
plaatsnemen, die voorzien is van thermoskannen gevuld met cappuccino, royaal belegde
sandwiches en handenvol cakejes en anderszins oud-Hollandse kant-en-klare
versnaperingen.
2. 's Ochtends heeft de enigszins transpirerende reisleider, consciëntieus als hij is, al veel
ge-sms't en ge-e-maild om ervan overtuigd te raken dat de door ter zake kundige
meteorologen voorspelde buiigheid geen belemmering zal vormen voor de diverse
programmaonderdelen, die toch als verrassing bedoeld waren; in het verleden immers heeft
de grootte van de teleurstelling onder meer slechtweerbestendige deelnemers de
weifelende organisatoren tot schreiens toe gedesillusioneerd.
3. Gewoontegetrouw heeft de benjamin van het gemêleerde en excentrieke gezelschap zorg
gedragen voor een ovale tupperwaredoos, waarnaar rijk gevuld als ze is menigeen
reikhalzend uitziet; de van de E-nummers en calorieën aan elkaar hangende zoetigheid
weerhoudt zelfs de meest obese deelnemer niet van een enthousiaste greep.
4. Dankzij de door thans demissionair minister Eurlings verbrede CO2-norm overschrijdende en
fileleed veroorzakende A2 is het fileleed voor zowel forenzende werknemers als incidentele
dagjesmensen aanmerkelijk beperkt; zodoende arriveert het docentencorps welgemutst in 's
lands hoofdstad, alwaar cultuurmaniakken, somtijds herkenbaar aan kledingstukken die veel
van schreeuwerige pyjama's weg hebben, worden gedropt bij het Van Goghmuseum of de
Philipsvleugel van het wegens een grootse verbouwing in de steigers staande Rijksmuseum.
5. De diehardcultuurbarbaren opteren voor wellicht minder verheven, maar desalniettemin
drukbezochte attracties, waarbij de prostituees in hun nauwsluitende negligeetjes achter de
roodverlichte ramen op de Wallen concurreren met de dichtstbijzijnde tattoo- en
piercingateliers, souvenirwinkels, cafeetjes et cetera.
6. Menig portefeuille en portemonnee slaakt dan ook een zucht van verlichting wanneer
aansluitend de feeërieke rondvaart door de grachten met gezamenlijk copieus diner dansant
aanvangt; hoewel daarbij een gids haar best doet de aanwezigen, die tenslotte voor hun
ontwikkeling aan boord zijn, de wijd en zijd om hun architectonische vernuft bekendstaande
klok- en trapgevels onder de aandacht te brengen, kunnen sommigen wegens haar sterke
Zuid-Limburgse accent daar niet onmiddellijk een peil op trekken, terwijl anderen
Oost-Indisch doof zijn wegens een luidruchtig tête-à-tête met een collegaatje of hun iPod.

7. Ten slotte zijn alle reizigers doodop, en comateus door alcoholica of in beslag genomen door
de via hedendaagse elektronica verspreide muziek, die niet per se iedereen hoeft te boeien,
vlijen zij zich in hun busstoelen om de terugreis te aanvaarden, waarbij de rector nog
probeert bij het jonge ding in het gevlij te komen maar onverbiddelijk zijn zoveelste blauwtje
loopt; en zo eindigt een pupilleloze dag die nochtans de meesten lang zal heugen.

