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WELKOM
Welkom! Dit is weer de eerste schoolkrant van dit jaar…
Misschien vind je het jammer dat school weer is begonnen, of misschien vind je het wel
leuk. Dan verveel je je tenminste niet zo. Om school te overleven, hebben we speciaal in
deze schoolkrant veel tips over onder andere vroeg opstaan en de pauzes. Daarnaast vind
je een recensie over West Side Story (de film). Ook gaan we vanaf dit schooljaar vakken
roasten, we beginnen met Frans. Natuurlijk staan er ook weer interviews met docenten in en
nog een heleboel andere artikelen! We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij over
deze nieuwe editie van de ZAZA!
~ de redactie
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Recensie

Omdat we de musical West Side Story gaan uitvoeren, leek het me toepasselijk om een
recensie over The Lion King te schrijven. Haha, je trapte erin, he? Tuurlijk recenseren we
deze keer West Side Story...

Dit keer geen popcorn of luxe stoelen. Gewoon thuis voor de tv. Dat spreekt voor zich, want
de film draait al zo’n 58 jaar niet meer. Dus is dit de beste oplossing, tenzij je een
tijdmachine te leen hebt (neem dan ff contact met me op).

Ok, back to the point. West Side Story is een film uit het jaar 1961. Het gaat over twee
verschillende gangs in de achterwijken van New York. Er is die ene gang met Amerikanen.
Die heten de Jet’s. En die andere gasten heten de Sharks. Dat zijn migranten uit Puerto
Rico.
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Het idee achter het verhaal is bijna hetzelfde
als dat van Romeo en Julia. Die gast van
die ene gang wordt verliefd op het zusje
van de leider van de andere gang.
Hartstikke leuk allemaal, maar het
kan toch wel even anders. Zoek gewoon
iemand anders uit. Dan weet je zeker dat er
geen problemen komen. Maar nee,
meneertje Tony wil per se met Maria
zoenen.
West Side Story was eerst een musical die in 1961 werd verfilmd door Jerome Robbins en
Robert Wise. Je kunt merken dat het eigenlijk een musical was: er wordt overdreven gezongen,
op de meest random momenten gedanst, en ze vechten als kippen. Lekker gedaan, Robert. De
muziek in de film komt van de bekende componist Leonard Bernstein. De hoofdrollen in de film
worden gespeeld door Natalie Wood en Richard Beymer. Zij hebben niet zelf in de film
gezongen. De liedjes zijn ingezongen door professionele zangers en zangeressen.
Wist je dat voor de rol van Tony Elvis Presley gevraagd was? Elvis wou deze rol wel, maar van
zijn management mocht het niet. Ze wilden niet dat hij bekend zal staan als een of andere klojo
uit de achterbuurt van New York. Jammer voor je, Elvis.
In december 2020 komt er een nieuwe versie van de film West Side Story, geregisseerd door
Steven Spielberg. Hij heeft veel goede film geregisseerd, zoals Jurassic park, Back to the future,
Indiana Jones, Ready player one en natuurlijk E.T. Ik ben benieuwd wat dit voor een resultaat
op gaat leveren. Ik hoop dat hij de film beter kan maken dan ‘ie nu al is. Ik weet wel zeker dat
we hier ook wel een recensie over gaan schrijven.
De film uit 1961 heeft een grote prijzenkast: 11 oscars, 3 golden globes en nog
4 andere kleine prijzen. Ik vind niet dat
dit terecht is. Veel dingen in de film zijn
erg onlogisch. Ik hoop dat de nieuwe
versie uit 2020 beter wordt. Ik kan niet
wachten. Dus als je een tijdmachine
hebt, bel me dan ff…
Maar onze eigen musical wordt natuurlijk
het best, dat begrijp je wel!

Len
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GAMES
In dit artikel staan de resultaten van een onderzoek naar het game-schoolgedrag op de NSG.

We hebben 109 mensen uit allerlei jaarlagen een test laten invullen om er achter te komen
hoeveel mensen er hier op school last hebben van een gameverslaving. De uitkomst van
deze quiz vond ikzelf heel verrassend.

Uit de resultaten blijkt dat 78 van de 109 mensen wel eens gamen. Wat voor vele van jullie
geen verrassing gaat zijn, is dat dit vooral de jongens zijn. De meeste gamers zitten in
jaarlaag 1, 4 en 5.

Van de 31 mensen die nooit gamen, zou de helft toch wel ooit willen gaan gamen. Maar toen
kwam de vraag: “Denk je dat gamen effect heeft op je schoolwerk?” Driekwart van de
gamers zegt dat dit zo is. Dit vind ik niet bepaald verrassend, aangezien gamen gewoon heel
verslavend is. Echter maar 7 van de 78 gamers beschouwen zichzelf verslaafd! Hier was ik
echt verbaasd over, omdat gamen gewoonweg heel verslavend is.

De populairste games bij ons op school zijn: Minecraft, Call of Duty, Fifa, Fortnite en de
Sims. Deze games worden vooral gespeeld op Playstation, Xbox, pc en mobile gaming. Wat
ook verrassend is, is dat maar ⅙ deel naar gamende youtubers kijkt. Zelf haal ik haal hier
namelijk heel veel tips en tricks uit. Ik zou de games echt niet uit kunnen spelen zonder
game videos.

Wat we hieruit kunnen concluderen is dat gamen heel populair is bij ons op school. Wat
betrfeft de vraag of dat wel goed is: veel mensen geven eerlijk toe dat gamen veel (slecht)
effect heeft op hun schoolwerk. Dus misschien wat minder gamen en wat meer leren!

Sophie
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TIPS

om vroeg op te staan
Het is soms best moeilijk om vroeg in de ochtend in één keer uit je bed te komen, zonder op
de snooze-knop te drukken. Ikzelf hoef nooit zo vroeg op te staan voor school, maar ik weet
dat anderen dit wel moeten. Om die reden heb ik hier een aantal tips, waardoor het
makkelijker wordt om ‘s ochtends je bed uit te komen.

1
2
3
4
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Zet je wekker aan de andere kant van de kamerHet klinkt een beetje raar, maar toch is dit
een goede tip. Als je de wekker ver weg van je bed legt, moet je ook daadwerkelijk opstaan
om het geluid te stoppen. Dan ben je toch al helemaal wakker, dus kun je net zo goed
verder gaan met je ochtendroutine. Je moet je wekker natuurlijk niet té ver weg leggen.

Deze tip is een beetje voor de hand liggend, maar toch belangrijk: slaap genoeg. Jongeren
vanaf twaalf jaar hebben negen uur slaap per dag nodig! Meer dan je had gedacht, hè? Ik
denk dat de meeste jongeren zo’n zeven uur per dag slapen en dat is dus eigenlijk te
weinig. Als je genoeg hebt geslapen, is het ook makkelijker om op te staan.
Wakker worden met het idee dat je zometeen kan genieten van een heerlijk ontbijt helpt je
vast om sneller uit je bed te komen. Van tevoren kun je recepten bedenken of opzoeken die
niet al te moeilijk zijn, want niemand heeft zin om in de ochtend te lang in de keuken te
staan. Zo heb je elke ochtend meteen iets om op te verheugen.
Met een vast routine waar je je écht aan houdt is het makkelijker om vroeg op te staan. In
het begin is het misschien moeilijk om je eraan te houden, maar als je genoeg discipline
hebt om vol te houden wordt het steeds makkelijker.
Een routine kan er als volgt uitzien:
07:00 uur - opstaan
07:05 uur - douchen
07:25 uur - ontbijten
etc.

Zet de lampen aan (of doe de gordijnen open als het niet donker is) en beweeg. Wanneer
het donker is maakt je lichaam melatonine aan. Melatonine is een slaaphormoon dat er voor
zorgt dat je slaperig wordt. Als je in de ochtend problemen hebt met vroeg opstaan, wordt je
sneller wakker door te bewegen en de lampen aan te zetten (of de gordijnen open te doen).
Dit gaat namelijk de aanmaak van melatonine tegen.

Nu wil het niet zeggen dat als je al deze tips gebruikt, het meteen lukt om vroeg uit je bed te
komen. Dat heeft tijd nodig. Als je elke dag nou iets eerder gaat slapen dan de dag
daarvoor en elke ochtend iets eerder opstaat, wen je er langzaam aan. Succes!

7

Lisa

Pieter Colla
INTERVIEW
Hoe gaat het met je?
Best wel goed, het is bijna weekend.

Vorig schooljaar hebben we
biologiedocent ‘Django Kaasschieter’
geïnterviewd. Hij had toen Pieter Colla
uitgekozen om als volgende geïnterviewd
te worden. Pieter Colla is ook een
biologiedocent op de NSG.

Favorieten
Eten: Indonesisch
Vakantieland: België
Dier: hond
Boek: The death of Bunny Munro, van
Nick Cave

Stel jezelf even voor (hobby’s, sport, karakter)
Ik ben Pieter Colla. Ik geef hoofdzakelijk les aan havo
bovenbouw, maar ik geef nu ook een havo drie les en af en
toe een vwo of vmbo-t klas les. Gedurende mijn jaren heb
ik alle klassen wel gegeven. Ik heb erg veel huisdieren:
twee honden, een kat, schildpadden, aquaria, een
mierenkolonie en twee vijvers in de tuin.Verder doe ik aan
fitness, luister ik veel naar muziek en ik speel basgitaar in
een band. Daarnaast speel ik nog ukelele en ik probeer
mezelf banjo te leren. Ik heb ook nog een gitaar, maar daar
speel ik niet veel op. Met mijn band speel ik voornamelijk
garagerock, dat zit tussen rock, psychedelische rock en
punk in. Thuis speel ik veel oude traditionals en nummers
van bands die ik ken.

Hoe vind je het om weer te gaan lesgeven na een lange zomervakantie?
Ik vind het best wel leuk. Het leukste van mijn werk vind ik het lesgeven en omgaan met leerlingen.

Wat heb je gedaan in de zomervakantie?
Ik ben op vakantie geweest in Frankrijk, maar werd helaas ziek waardoor we eerder terugkwamen.
Daarna ben ik nog naar de Ardennen gegaan en ik heb veel uitstapjes gedaan. Ik ben ook naar een
paar concerten geweest.
Wat voor leerling was jij vroeger op school?
Ik deed altijd de dingen die ik moest doen, maar ik was met respect opstandig. Niet heel erg vervelend, maar als een leraar lastig deed naar mij, kon hij het ook terug verwachten.

Wat kan je je nog goed herinneren van jouw tijd op de middelbare school?
Ik vond het vooral leuk. Ik was erg betrokken in de leerlingenraad, bij het organiseren van schoolfeesten en dat soort dingen. Er waren ook een paar lessen die ik erg leuk vond, mijn leraar Engels
heb ik ook goed onthouden.

Waarom ben je biologie gaan geven?
Ik wilde eigenlijk dierenarts worden, maar daar ben ik twee keer voor uitgeloot. Dus ben ik biologie
gaan studeren. Daar heb ik de moleculaire biologische richting gekozen. Werken op een laboratorium
vond ik wel interessant, maar daar ben je veel te veel bezig voor je eigen geld en met geld voor je
onderzoeken te zorgen. Dan moet je eigenlijk wel promoveren en naar het buitenland gaan. Daarin
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miste ik best wel het sociale, ik wilde gewoon meer met mensen doen. Zodoende ben ik een
snuffelstage gaan doen op het Maaswaal College, waar ik zelf ook op school heb gezeten. Dat vond
ik erg leuk. Toen ben ik hier stage komen lopen en sindsdien niet meer vertrokken.
Wat is het zwaarst/minst leuk aan lesgeven?
Aan lesgeven zelf vind ik niet veel dingen zwaar of niet leuk. Nakijken is wel een stuk minder, maar
vooral het hele gedoe eromheen vind ik vervelend.
Wat is het leukste aan lesgeven?
Het leukste aan lesgeven vind ik dat je terwijl je bezig bent met een vak je toch lol kan hebben met
leerlingen. Je hoopt ook iets bij te dragen aan de ontwikkeling van een leerling als mens. Het maakt
mij niet heel veel uit of mensen biologie leuk vinden of snappen, het is natuurlijk leuk als ze een mooi
eindexamen doen. Maar ik vind het belangrijker dat ze in mijn lessen geleerd hebben hoe ze
respectvol met hun eigen lichaam kunnen omgaan betreft gezondheid. Of hoe ze respectvoller met
hun omgeving om kunnen gaan wat betreft milieuproblematiek.
Heb je een bepaalde manier/tactiek van lesgeven?
Ik vind vooral dat leren niet iets is wat je kan doen door iemand anders. Je doet het zelf. Ik probeer in
mijn lessen te zorgen dat de leerling zelf verantwoordelijk blijft voor zijn leerproces. Die moet het
immers doen. Ik kan nog zo’n briljante les geven, als de leerling een muur optrekt en zegt: “Dat
interesseert mij niet”, dan houdt het op. Natuurlijk probeer ik het leuker te maken en dingen die heel
erg moeilijk zijn te verlichten. Zo kan je die stap wat makkelijker maken voor leerlingen, dus de stof
op verschillende manieren aanbieden. Ik probeer soms klassieke lessen te geven, soms ook actieve,
waarbij leerlingen het meer zelf mogen doen. Dingen juist behandelen met een opdracht en niet
alleen maar het boek. Vooral veel manieren aanbieden van het benaderen van de lesstof. Ik denk dat
je dan meer leert omgaan met de lesstof en je er een duidelijker beeld bij krijgt.
Als je geen biologie zou kunnen geven, welk vak zou je dan kiezen?I
k zou iets als muziek willen doen, maar daar ben ik niet onderlegd en muzikaal genoeg voor. Dat zou
ik dus niet kunnen geven. Ik vind een vak als scheikunde ook erg leuk. Verder geef ik zelf ook NLT,
dat vind ik ook fijn om te doen.
Dat waren de vragen, je mag een docent kiezen die de volgende keer geïnterviewd gaat
worden.
Dat is makkelijk: Heidi van Kilsdonk, van Frans. Zij is een leuke collega met wie ik het goed kan
vinden en met wie ik lol kan hebben.
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WAT TE DOEN
IN DE

PAUZE

WANNEER JE NIKS TE DOEN HEBT
NOG DRIE MINUTEN...
Je zit een beetje voor je uit te staren. Je hoort een beetje gerommel achterin de klas. Ga
jij ook al opruimen. Nee, je wacht nog even.
NOG TWEE MINUTEN...
Je begint je spullen op te ruimen. De hele klas doet mee. Je pleurt je wiskundeschrift in
je tas. Je schrift ook, hij scheurt per ongeluk kapot. Boeie, je koopt straks wel een
nieuwe.
NOG 1 MINUUT...
Je ziet de hele klas naar de klok kijken, niemand is meer bezig met zijn werk. 56, 55, 54,
53, 52. Omdat je niet meer zolang kan wachten spring je uit je stoel, en sprint je
vervolgens naar de deur. Je wordt op de hielen gezeten de andere kinderen uit de klas.
De wiskunde docent probeert je te blokkeren, maar je rent dwars door haar heen. Je rent
door de gang heen. Je moet 3 trappen naar beneden. Je hopt naar beneden met 4
traptreden te gelijk. Nog één trap. De bel gaat nu pas. Het klinkt alsof de hele school
getroffen wordt door een aardbeving. Je ziet een tafel je glijd over de tafel heen en je
gaat zitten op je stoel. Je haalt je telefoon uit je tas en dan…….

Heb je niks te doen...
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Ik heb een paar tips voor je wat je kan doen in de pauze, wanneer je niks te doen
hebt en je je verveelt.

1.Ga eersteklassers bestuderen. Eersteklassers zijn totaal nieuw in deze
omgeving. Ze hebben hun haar strak in de gel, en ze verslinden alle
worstenbroodjes die er te vinden zijn. Ze zijn erg klein en schattig. Je kunt ze
bestuderen: die ene laat zijn worstenbroodje vallen, of die andere struikelt over
dat trappetje. LET OP: staar niet te lang, want dat ziet er een beetje raar uit.

2.Maak een lijstje met dingen die stom zijn op school. Schrijf bijvoorbeeld je
huiswerk op of welke docenten je het minst leuk vindt. Of schrijf over de vieze
wc’s en de lange rijen bij de kantine. Hier ben je wel lang mee bezig, dus kun je
er langer aan werken in de pauzes.

3.Ga de ZAZA© lezen! De Zaza is de superleuke schoolkrant van de NSG. Je
vindt er de leukste artikelen. Bijvoorbeeld over wat je moet doen als je niks te
doen hebt in de pauze. Oké laten we niet te vol van onszelf zijn, maar een beetje
zelfpromotie kan geen kwaad.Ga muziek luisteren. Muziek is leuk. Je kunt van
alles luisteren. Probeer bijvoorbeeld de muziek van West Side Story.
Uitgeluisterd? Luister echte klassiekers als de Beatles of Queen (m’n favo bands
😉). Je kunt ook zelf muziek maken. Op https://www.soundtrap.com bijvoorbeeld.
4.Speel old-school spelletjes. Ga met je vrienden galgje of boter-kaas-en-eieren
spelen. Het is misschien niet het meest moderne spel. maar het is op zich wel
vermakelijk. Of tikkertje door de hele school. Nodig zo veel mogelijk leerlingen uit
en je kunt jezelf vermaken. Verstoppertje kan ook.
Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tips. Als je je weer verveelt: lees dit stuk
voor wat meer inspiratie.

Len
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VERSLAVINGEN AAN
SOCIALE MEDIA
COLUMN DOOR LISA

Door het akelige geluid van mijn wekker schiet ik overeind. Het is maandagochtend en dat
betekent dat ik tot mijn grote vreugde weer naar school moet. Ik grijp slaperig naar mijn
telefoon op het nachtkastje en check meteen sociale media: is er iets gebeurd in die zeven
uur waarin ik vredig lag te slapen? Heb ik berichten van vriendinnen of familie? Heeft
iemand zijn verhaal ge-updated op Snapchat of Instagram? Oh, en nu ik toch bezig ben,
kan ik meteen even kijken of ik mijn high-score kan verbeteren in het spelletje dat ik
gisteravond heb gedownload. Zonder het door te hebben ben ik al veel te lang naar mijn
mobiel aan het staren.
Tegenwoordig heeft iedereen, maar dan ook écht iedereen, een mobiele telefoon. Je zou
kunnen zeggen dat dit een goede ontwikkeling is, aangezien we elkaar snel kunnen
bereiken en altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws. Toch zie ik veel jongeren,
inclusief mijzelf, verslaafd raken aan het gebruik van sociale media. Als je niet rondloopt
met een telefoon in je achterzak, hoor je er niet bij. We kunnen eigenlijk bijna niet meer
zonder.
Ik zat laatst met een vriendin in een café en na een lange tijd wachten werden onze tosti’s
eindelijk geserveerd. Het eerste waar we allebei aan dachten, was om een ‘aesthetic’ foto te
maken van ons eten en die te delen op Instagram en Snapchat. Het voelde op dat moment
als normaal, maar toen ik er later aan dacht realiseerde ik me hoe gek het eigenlijk is. Vind
ik het op de hoogte houden van mijn volgers echt zo belangrijk dat ik uitgehongerd een
mooie foto probeer te maken van mijn lunch?
Er zitten dan ook een hoop nadelen aan het teveel gebruiken van je mobiel. Dit zijn er een
paar: je kijkt minder om je heen, je krijgt een kromme rug en nek, de kans op
slaapproblemen wordt groter, het blauwe licht van je schermpje is slecht voor je ogen en zo
kan ik nog wel twee bladzijden doorgaan.
Erg hè? Al die nadelen, maar we zitten alsnog elke dag meer dan twee uur op onze
telefoon. Ik heb eens goed nagedacht en besloten voortaan de functie ‘schermtijd’ op mijn
Iphone aan te zetten. Ik probeer nu minder dan één uur per dag mijn mobiel te gebruiken en
ik raad iedereen aan om dit te doen. Maak een wandeling, ga naar de sportschool en
spreek af met vrienden. Het enige wat ik nu doe als ik ‘s ochtends opsta, is het snoozen van
mijn wekker.
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“Waarom gooien we er
geen kernbom op?”
Ik probeer iedere ochtend als ik wakker word
het nieuws te lezen. Meestal doe ik dit op de
NOS-app of op Nu.nl. Op maandag 26
augustus deed ik dat dus ook. Om 08.00 werd
ik gewekt door het geluid van wekker. Nadat
ik mijn wekker meerdere keren vervloekt had
voor het vervullen van zijn taak, besloot ik
maar mijn ogen te openen en haalde ik mijn
telefoon, die ook mijn wekker is, van mijn
nachtkastje. Het was inmiddels 08.01. Ik
wreef de slaap uit mijn ogen en zette mijn
wekker uit. Ik besloot mij te houden aan mijn
gewoontes en keek wat er in de wereld was
gebeurd terwijl ik rustig lag te slapen. Ik ging
naar google en typte ‘Nu.nl’ in. Ik scrolde naar
beneden, op zoek naar een interessant
artikel. Sport, saai. Een of ander interview,
ongeïnteresseerd. Na een tijdje kwam ik een
artikel tegen dat mij wel interessant leek. Ik
besloot het artikel te lezen.
Ik dacht dat we onze tijdelijke dosis vreemd
Trump-nieuws wel hadden gehad met het
hele gedoe van ‘Hé, ja, ik weet dat jullie een
autonoom land binnen het koninkrijk van
Denemarken zijn, maar ik wil jullie graag
kopen.P.S. als je het niet doet, kom ik niet
meer op staatsbezoek. P.P.S. lekker puh.’O,
wat had ik ongelijk. Mijn hersenen begonnen
te kraken, zo goed als ze dat kunnen om
inmiddels 08.03 op een maandagochtend, ik
las de titel nogmaals en liet het tot me
doordringen.‘Trump stelt voor orkanen te
bestrijden met kernwapens.’ Wat een klapper,
die zag niemand aankomen.

"Ik heb de oplossing!" zou Trump
hebben gezegd tijdens een overleg over
de toenemende problemen met orkanen.
"Waarom gooien we er geen kernbom
op?” bit of body text
Vergeet “hakuna matata”, dit wordt mijn
nieuwe levensmotto. “Orkanen ontstaan
voor de kust van Afrika. Als we nou een
kernbom gooien in het oog van de
orkaan als deze over de Atlantische
Oceaan trekt, dan verstoren we het pad
van de orkaan." Wetenschappers wezen
het idee direct af. De kans is aanwezig
dat een kernbom inderdaad het pad van
een orkaan beïnvloedt. Maar het leidt er
ook toe dat de orkaan gevuld wordt met
radioactieve deeltjes. Elk gebied dat de
orkaan vervolgens passeert, wordt
vervolgens hiermee bedekt. Een erg
doordacht plan is het dus niet. Trump
reageerde zelf via Twitter op het bericht.
Hij stelde dat het 'fake nieuws' is. Maar
wat weet hij nou, dat is de 353e keer dat
hij Twittert over ‘fake nieuws.’Ach, fake
nieuws of niet, het is wel vermakelijk.

Louise
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Ze roauste eouif: Frans
Ruik je dat? Dat is nou de geur van verbrande boeuf bourguignon. Denk je dat je weet hoe je dat
uitspreekt? Ik denk van niet. In het Frans zijn alle letters betekenisloos en wordt iedereen geboren
zonder reden. Hoe dat komt? Daarvoor moeten we een hele poos terug in het verleden.
Heel lang geleden in een land hier, gelukkig, heel ver vandaan, voordat de drukpersen waren
uitgevonden, was er een koning (spoiler: hij is gek). Omdat er nog geen drukpersen waren, moest alles
met de hand overgeschreven geworden, een precies en vervelend werkje. De mensen die dit deden
heetten kopieerders en hun baan was om dingen, wat denk je zelf, te kopieëren. De meeste koningen
betaalden per woord, maar onze Franse koning, die ontzettend dom was, per letter. Dus dachten de
Franse kopieerders: laten we helemaal gek doen en ze gooiden het halve alfabet bij Latijnse woorden
om winst te maken. Dankjewel meneer de Franse koning.
In het woord oiseaux, wat vogels
Het telsysteem van de Fransen slaat ook helemaal nergens op.
betekent, spreek je geen enkele letter
Hun woord voor negenennegentig is quatre vingt dix neuf, wat je
uit op een normale manier. Je zegt
ruw kan vertalen naar: ik heb nog nooit van een normaal
“wazo”. Frans, wat? Serieus? Ik zie
telsysteem gehoord. Bedenk je eens hoe blij de Fransen waren
nergens een w, ook geen a in het
in het jaar 2000. Toen konden ze eindelijk gewoon deux mille
eerste deel van het woord en al
zeggen om het jaartal aan te geven en hoefden ze niet meer
helemaal geen o in het laatste
iedere keer mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf te zeggen. Nog
gedeelte. De Fransen spreken
even terug naar de uitspraak van Frans, de Franse uitspraak is
gewoon geen enkele klinker uit.
raar. Je spreekt ces, ses, c’est, s’est en sais exact hetzelfde uit,
Ooit. Het woord kokosnootolie, ook
maar om de een of andere reden sait niet? Je hebt nu toch al
een goede. Je zegt namelijk niet
300 woorden die je hetzelfde uitspreekt, gooi dat ene woord er
kokosnootolie, iets dat normale
dan ook maar bij.
mensen zoals wij doen. Nee, het is
En ook de vraag: wat is dat? Simpele vraag, denk je nu. Maar
olie van de noot van de kokos: huile
nee hoor, in het Frans is het qu’est-ce que c’est. Letterlijk
de noix de coco.
vertaald: wat is dit dat het is? Er is serieus een instituut in
Frankrijk om de Franse taal te behouden, maar ik denk niet dat
het mogelijk is de taal te vernietigen. Hoe zou ik dat moeten
doen dan? Nog meer klinkers toevoegen? Een serieus woord in
het Frans is crééé. 3 dezelfde letters met een accent achter
elkaar. Nederlands is dan echt een rottaal, maar dat is iets dat
zelfs wij niet voor elkaar krijgen.

Bonjour!

Wij hebben waarschijnlijk het woord aardappel van de Fransen
overgenomen, want aardappel slaat nergens op, dus dat moet wel van
de Fransen komen. Bedenk je even een Fransman zo’n paar 100 jaar
geleden: dieze kleine légume lijkt op, hoe zeg je dat, APPEL! Hmmm,
maar ‘et groeit in ze aarde. HON HON HON! Mais oui! C’est une
POMME DE TERRE! Tuurlijk, ja. Oké, Frans. Slaat nergens op, net
als wat dan ook in deze taal die wij verplicht moeten leren, maar oké.
Au revoir (spreek uit: o revwaar).
Suzanne (of hoe de Fransen het zouden zeggen: niet)
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InTerVIew meT ElLis DeEdeR
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Ellis Deeder, ik ben in
Sittard geboren, 38 jaar geleden.
Ik heb een vader en een moeder,
geen broers of zussen en ook
geen huisdieren. Ik heb altijd 3
hobby's gehad: paardrijden, klassiek ballet en pianospelen. Ik
heb een hele leuke jeugd gehad
en ben naar Nijmegen verhuisd
toen ik ging studeren. Ik ben nu
getrouwd en heb een dochtertje.
Ik woon nu in Lent en ik dans
nog steeds.
Je hebt het eigenlijk al verteld,
maar zijn er nog andere dingen
die je leuk vindt?
Op het moment fitness ik ook een
beetje, maar dat is meer voor de
conditie. Ik vind het wel oprecht
heel erg leuk, dat hoor je vast niet
veel mensen zeggen. En verder ja,
beetje hangen op de bank, tvkijken, beetje Netflixen. Gewoon
rustig aan, zullen we maar zeggen.
Dat is een welkome afwisseling van
het leven hier op school.
Wat vind je dan leuk om te kijken?
Ik ben meer van de films, ik hou niet
zo van series. Ik heb onlangs ook
Disney+ gekregen, dus ik ben nu
vooral veel Disneyfilms aan het
kijken en ook aan het herbekijken.
The Little Mermaid en dat soort
films.
Wat voor leerling was jij vroeger?
Die hele irritante die altijd zit te
kletsen. Ik ben echt een kletsmeisje.
Ik zat op de havo en heb daarna ook
nog wel vwo gedaan, maar ik ben
een echte havist. Dus vooral lekker

veel lol maken in de les en eigenlijk niet zo goed meedoen.
Wel op de juiste momenten je
mond houden, dat dan weer wel,
want je wil er natuurlijk niet uit
gestuurd worden. Ik denk dat de
meeste docenten mij superirritant vonden.
Waarom ben je docent Engels
geworden?
Dat is een goede vraag. Ik ben
op de eerste plaats Engels gaan
studeren omdat ik dat heel erg
leuk vond. Ik wilde 100% naar de
universiteit omdat daar echt
alleen maar aandacht werd
besteed aan de Engelse taal. Ja,
en dan moet je natuurlijk wel echt
geld gaan verdienen en een vak
gaan leren. Wat kon ik toen met
Engels, dat ook bij mij paste?

“Ik vind fitness
oprecht
heel erg leuk”
Een deel van mijn vriendinnen is
kantoorbanen gaan doen, maar
dat is niets voor mij. Ik wilde
liever iets sociaals, dus dan kom
je heel snel uit bij lesgeven.
Werken met mensen, in dit geval
tieners. De hele dag lekker bezig
zijn, beetje kletsen en dan ook
nog in com-binatie met Engels?
Dat is voor mij ideaal.
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En wilde je dat altijd?
Heel in het begin toen ik echt
nog heel jong was, wilde ik
eigenlijk dierenarts worden,
maar ik kan dus niet rekenen.
Dus scheikunde, natuurkunde en wiskunde, daarvan
werd al heel duidelijk dat dat
niets voor mij was en zeker
niet op het vwo. Dus die
droom heb ik al snel moeten
laten gaan. Ik vond Engels
altijd wel het leukste, maar of
ik dan per se docent wilde
worden? Nee hoor, ik heb
echt eerst het vak gekozen en
heb daarna pas gekeken naar
wat ik daarmee wilde worden.
Kortweg dus: nee.
Wat zou je nog heel graag
een keertje doen?
Heel veel reizen, hoe verder
weg en ook hoe warmer, hoe
beter. Als ik de tijd had en het
geld ook, dan zou ik echt wel
een jaar op wereldreis gaan.
Misschien dat ik dat ooit nog
een keer doe, nu nog niet.
Mijn dochter is 3 en dat gaat
gewoon niet. Verder zou ik
het eigenlijk niet weten.

FavORiEteN vaN
ElLis:
Favoriete boek?
Dracula
Favoriet vakantieland?
De Caribbean
Favoriet eten?
Big mac menu bij de
McDonalds
Favoriet dier?
Vogels

Is er iets dat niemand van jou
weet?
Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik ben heel open en een
enorme flapuit. Ik vertel altijd alles
aan iedereen. Maar wat ik wel
denk dat leerlingen leuk vinden
om uit te vinden: ik promoot
natuurlijk altijd lezen, boeken
lezen is leuk, maar stiekem val ik
ook altijd na de eerste pagina in
slaap en kijk ik liever een filmpje.
Shockerend.
Wat is je motto?
Wat een moeilijke vragen. Ga
vooral je eigen gang, dat is
mijn motto. Zet de regels naar
je eigen hand. Regels zijn er
om gebroken te worden.
Als je een willekeurig fictief
persoon kon zijn, wie zou je
dan kiezen?
Om toch bij Disney te blijven,
Mulan. Gewoon vanwege haar
daadkracht, dapperheid en moed.
Maar ook badassness.

Stiekem val ik
ook altijd na de
eerste bladzijde
van een boek in
slaap...
Doe je eerst je linkerof je rechtersok aan?
Haha! Dat vind ik echt een
goeie vraag! Ik denk links,
want ik ben linkshandig. Ik
doe alles denk ik links.
-Wij ook, maar wij zijn rechts.
Misschien is het gewoon
iets dat alle mensen doen.
-Je leest ook van links
naar rechts, dus…
Ja, en mensen doen ook
alles in dezelfde volgorde.
Mensen hebben ook een
vaste structuur nodig dat
vinden ze fijn.
-Super filosofisch over
sokken...

Wat is het leukste excuus
voor te laat komen dat je
ooit hebt gehoord?
Dat zijn er heel veel
natuurlijk. Geen van allen
zijn echt heel leuk of
grappig. Bus gemist,
verslapen, mijn moeder
heeft me niet wakker
gemaakt. Die laatste vind ik
nog wel grappig.
Wie wil jij dat we de
volgende keer interviewen?
Laat ik het bij mijn eigen
sectie houden. We
hebben nu eindelijk nog
een man in de sectie,
naast Gino, Ferry
Joosten. Interview Ferry
maar, dat is leuk.

Wat vond je vroeger echt
een vervelend schoolvak?
Aardrijkskunde en economie,
eigenlijk zijn het er twee. Het is
wel grappig, ik kon
Aardrijkskunde prima, maar het
is het enige vak waar ik een
negatief advies voor kreeg. De
docent wist namelijk dat ik er
geen zak aan vond. Ik was
beledigd ook nog. Toen had ik
de neiging om het toch te kiezen
gewoon om hem te pesten.

Louise en Suzanne
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Perfecte presentatie, hoe dan?!
“Adviezen met Louiezen”

Het is eigenlijk vanzelfsprekend, die presentatiestress. 20 á 30 mensen kijken naar hoe jij
over je woorden staat te struikelen terwijl je praat over een onderwerp dat je niet veel
minder zou kunnen interesseren. Doen alsof iedereen in zijn onderbroek staat, maakt de
situatie alleen maar vreemder. Brrrr, dat doen we maar niet meer. Dan maar geen trucjes
van het internet gebruiken. Die zul je ook nooit meer nodig hebben. Ja, dat lees je goed.
Houd deze Zaza voor altijd bij je, zo kun jij ervoor zorgen dat iedere presentatie goed komt!

Blaadjes
Een black-out voor de klas krijgen is waarschijnlijk het ergste wat er kan gebeuren. Gebruik
daarom, als dat mag van je docent, een briefje met steekwoorden. Als je goed genoeg
geoefend hebt, heb je deze notities eigenlijk niet eens meer nodig. Het geeft je wel wat
houvast. Neem geen groot blaadje, je schokkende armen kunnen er namelijk voor zorgen
dat het lijkt alsof je probeert te dienen als airconditioning voor de klas. Niet handig, al
helemaal niet met dit weer. Echt, wat een regen de laatste tijd. En die eikels die uit de
bomen vallen en mij op mijn hoofd raken, ik heb het tegen jullie, wat heb ik jullie ooit
aangedaan? En dan heb ik het nog niet eens gehad over het aantal keren dat ik met mijn
fiets bijna over een tak die op het pad lag ben gevall... Ik heb gevoel dat we afdwalen. Waar
ging deze tekst ook alweer over?

Hoe je niet klinkt als Siri en beter vragen beantwoordt
Tenzij je wil klinken als een robot die geolied moet worden, zou ik maar niet alle tekst uit je
hoofd leren. Probeer in plaats van instuderen zo veel mogelijk artikelen te lezen over jouw
onderwerp zodat je weet waar je het over hebt. Praat er ook eens over met je vrienden of je
ouders, en laat hen wat vragen stellen. Doe dit niet de dag van te voren, maar als het kan al
een week van tevoren of eerder. Zo kom je langzaamaan steeds weer in contact met het
onderwerp en weet je tijdens je presentatie werkelijk alles over je onderwerp en kun je
iedere vraag beantwoorden. Als dit niet werkt, kun je altijd nog zeggen, “Goede vraag! Dat
zou ik niet zo uit mijn hoofd weten, ik zal het straks even opzoeken.” Werkt iedere keer. Siri
zou zeggen: “Dat heb ik niet verstaan.” Nog een reden waarom jij beter bent dan Siri.
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De vijf fasen van rouw
Iedereen kent de 5 fasen van presenteren.
Ten eerste, de ontkenning: “Ach, die presentatie hoef ik uiteindelijk toch niet te doen”Ten
tweede, de woede: “Wat een onzin. Ik ga die presentatie echt niet doen.”Daarop volgt de
onderhandeling: “Maar is het echt nodig? Misschien kan ik aan de docent vragen of we de
opdracht ook gewoon in de vorm van een verslag mogen doen.En als eennalaatste,
depressie: “Oh nee, de presentatie is volgende week al, en ik heb nog niks gedaan! Ik ga
nooit meer naar school!”Ten slotte, de aanvaarding: “Die presentatie komt toch wel. Ik kan
maar beter mijn best doen. Jammer dat ik al die tijd vergooid heb.”

Kijk er eens anders naar
Probeer het te zien als uitleggen in plaats van vertellen. Doe net alsof je het met je vrienden
over iets hebt en dat zij niet weten waar je het over hebt. Dit is eigenlijk ook wat je aan het
doen bent, maar dan aan een groep van zo’n 25 zwetende, gestresste leerlingen die na jou
ook moeten presenteren, of dat nou direct of de volgende les is. Probeer jezelf daarom niet
al te druk te maken, doe gewoon je best. Iedereen is het in de kortste keren weer vergeten.
Die presentatie komt, hoe dan ook, het is aan jou om die goed voor te bereiden.

Waar het allemaal om draait
Wees eerlijk tegen jezelf, kun jij een presentatie van een klasgenoot voor de geest halen?
Nee? Logisch. Presentaties worden namelijk vergeten zodra iedereen het lokaal heeft
verlaten. Het enige wat echt belangrijk is, is ervoor zorgen dat je een goed cijfer krijgt. Leer
daarom van alle tips hierboven. Succes!

Louise
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Hoe overleef je...
een parachute die niet opengaat?
Dus, je bent net uit een vliegtuig gesprongen en je parachute ging niet open. Hoe
overleef je dat? Eh, niet… Statistisch gezien zijn de kansen zeker niet in je voordeel,
je hebt namelijk maar 0,01 procent kans op overleving. Maar RELAX! Raak NIET in
paniek en doe precies wat ik zeg. Nu is niet het moment om in paniek te raken, maar
het moment om je te focussen, want als je net uit een vliegtuig op de standaard 3800
meter hoogte bent gesprongen, heb je nog maar zo’n 74,25 seconden om je kansen
op overleving te vergroten.
Als eerste: spreid je lichaam in een X, met je handen en benen wijd. Hierdoor ga je
langzamer. Zorg ervoor dat de voorkant van je lichaam richting de grond wijst. Ben je niet
zeker waar de grond is? DE RICHTING WAAR JE NAARTOE VALT.
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Volgende: probeer je back-up parachute. Als eerste trek je je eerste parachute weg. Dit doe je door een
handvat, waarschijnlijk aan je rechterkant, los te trekken. Hij zit aan je berusting vast. Zoek naar een lus.
Ja, dat is ‘m, trek eraan en trek hem nu los. Oké, je parachute die niet open ging, is los. Dat is goed, maar
nu draai je waarschijnlijk als een soort op hol geslagen centrifuge in het rond, dat is minder goed. Ga terug
naar de X-formatie en trek aan het handvat van de back-up parachute aan je linkerkant. Hij is waarschijnlijk
rood. Ja, dat is je back-up parachute. Trek eraan. Niets? Weet je het zeker?
Oké plan C: Kijk naar de omgeving op de grond en zoek naar moeras, sneeuw of bomen. Als je in 1 van die
3 land heb je de beste kansen op overleving. Land niet in water. Wat je ook doet LAND NIET IN WATER, je
gaat dood. Leun naar de kant waar je naartoe wil. Probeer op het juiste moment jezelf omhoog te trekken en
met je tenen richting de grond te wijzen, zodat je op je voeten land. Je gaat waarschijnlijk allebei je benen
breken, maar dat is oké, want met je benen vang je de impact van de val op. Dat gezegd hebbend, het gaat
ontzettend veel pijn doen. Bedek de achterkant van je hoofd met je handen en probeer een koprol naar
voren te maken. Klaar? Op hoop van zegen…
Ben je er nog? Zit alles er nog aan? Het goede nieuws is: je hebt het overleefd! Het slechte nieuws is: je bent
in neurogene shock. Neurogene shock wordt veroorzaakt als het parasympatisch zenuwstelsel te onrustig
wordt. Wat zo meteen met je lichaam gaat gebeuren heet bradycardie. Dat is een ernstige daling in hartslag,
wat ervoor gaat zorgen dat ook je polsslag omlaag gaat, wat weer zorgt voor een gevaarlijke daling in
bloeddruk. Dus je voelt je waarschijnlijk heel heel heel heel heel heel heel erg moe op dit moment. Val niet in
slaap, ik herhaal VAL NIET IN SLAAP. Blijf wakker. Hulp is onderweg. Wist je dat er maar een 0,0007 procent
kans was dat wat er net gebeurd is echt zou gebeuren? Denk erover na: je hebt zojuist iets meegemaakt wat
bijna niemand die bestaat ooit heeft meegemaakt of gaat meemaken! Denk aan het geld dat je ontvangt voor
het boek dat je waarschijnlijk gaat schrijven en aan het verhaal dat je aan je kleinkinderen kan vertellen. Je
komt waarschijnlijk in iedere Late Night Show die er bestaat, je gaat Ellen DeGeneres en Oprah ontmoeten
en misschien zelfs wel de president van Amerika! Laten we hopen dat het pas over een paar jaar gebeurd,
want op dit moment wil je zeker niet de president van Amerika ontmoeten. Ook krijg je eigen Wikipediapagina
en je kan ieder spannend verhaal dat iemand ooit aan je gaat vertellen overtreffen!
“O, je bent gaan backpacken in Australië? Heb ik al eens verteld over die keer dat ik viel van 3800 meter
hoogte en het overleefde? 3800 meter is veel.”
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Suzanne

Het Eco-team
Dit jaar is op onze school het Eco-team begonnen en dat is gevierd met een grootte aftrap.
Ons Eco-team begint dit jaar aan het traject van Eco-schools. Een internationaal keurmerk
van duurzame scholen. Maar wat gaat het Eco-team eigenlijk doen? En waarom is het zo
belangrijk?
Eco-schools is een wereldwijd project dat al sinds 1994 bestaat. Als een school eraan
meedoet, kunnen we na twee jaar een groene vlag verdienen. Deze vlag geeft aan dat de
school bezig is steeds verder te groeien als duurzame school. Elke twee jaar wordt er
gekeken of de school de vlag nog verdient of niet. Het project loopt dus eigenlijk altijd door.
Het doel van het Eco-team is om onze school te verduurzamen en hier leerlingen bij te
betrekken. Ze gaan dit doen door een aantal scans uit te voeren. Hierbij kijken ze hoe onze
school scoort op verschillende duurzaamheidsthema’s. Deze gaan ze gebruiken om drie
thema’s uit te kiezen om de aankomende twee jaar op te focussen en onze school te
verbeteren. Als deze drie thema’s zijn uitgekozen gaat het team een actieplan opstellen met
doelstellingen en acties om onze school duurzamer te maken op die gebieden.
Er is een aantal redenen waarom dit project zo belangrijk is. Allereerst stimuleert het
leerlingen tot denken en doen. Hierdoor leren ze hoe zij kunnen bijdragen aan een
duurzamere toekomst. Daarnaast zorgt het er natuurlijk voor dat de school duurzamer
wordt. Dit is niet alleen handig voor het milieu, maar zorgt er ook nog voor dat school kosten
bespaart. Bijvoorbeeld doordat er minder water of printpapier gebruikt wordt.
Het Eco-team gaat er de aankomende jaren dus voor zorgen dat onze school op
verschillende vlakken duurzamer wordt. Ook betrekt het hier leerlingen bij zodat zij er iets
van kunnen leren. Op veel manieren gaat het Eco-team belangrijke dingen doen voor onze
school. En daarnaast is het team ook nog een enorm gezellig!

Inez
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Halloween op school
Het is weer bijna zover! Tijd voor de spoken en spinnen… Halloween komt er bijna aan! In
de winkels kan je pompoenen kopen en de dagen worden kouder en korter. Helaas vieren
we in Nederland Halloween eigenlijk niet. Deze feestdag wordt vooral gevierd in de VS, het
VK en Canada. Er zijn ook weinig Halloweenfeestjes in Nederland. Ik zie rond deze tijd vaak
filmpjes uit Amerika van grote, uitgebreide feestjes waarbij de omgeving én de mensen
versierd zijn. Sint Maarten daarentegen wordt wel gevierd hier in Nederland. Waarom
Halloween dan niet?
Halloween is een feestdag die oorspronkelijk bedoeld was om de doden te herdenken. Je
ging dan met kaarsjes langs de deuren, en naar de kerkhoven om daar te bidden en
bloemen neer te leggen. Vandaar dat het nu zo een griezelige reputatie heeft gekregen… In
Nederland werd het vroeger ook gevierd, maar nog steeds niet zoals in de VS. In Nederland
hebben we wel een andere feestdag, namelijk Sint Maarten. Je gaat dan langs de deuren
en zingt liedjes. In ruil daarvoor krijg je vaak een snoepje. Dit heeft alleen niets met doden
herdenken te maken, zoek maar eens op.
Op school vieren we nauwelijks Halloween. We hebben wel een Halloweenfeestje voor de
eerste en tweede jaarlagen, maar dat stelt ook niet veel voor. Ja, je mag verkleed komen.
Maar het is niet zoals in de VS een gewoonte om helemaal verkleed op te komen dagen. Er
zijn natuurlijk wel ´griezelige´ attracties, maar de echte halloweensfeer oproepen doet dat
niet. Hapjes en drankjes worden uitgedeeld. Je mag zelfs echte meelwormen proberen.
Griezelig toch… Ook staat er een springkasteel voor de mensen die niet echt van de
griezeligheid houden. De docenten zijn verkleed, je kan worden geschminkt, er hangt wat
versiering, en je wordt door de docenten de stuipen op het lijf gejaagd. Wat zou je nog meer
willen op een Halloweenfeestje?
Ik heb een paar dingen bedacht die Halloween op school nog leuker zouden kunnen maken.
Nummer één is dat er meer versiering moet komen. Er zijn wel wat Halloweendecoraties,
maar niet genoeg om je echt in de sfeer te brengen. Vaak loop je door een gang die fel
beschenen is met led-lampen en kaal van versiering. Daar zou meer mee kunnen gebeuren!
Misschien hier en daar een paar pompoenen, en een skelet op de toiletten... De lampen
moeten uit! Het wordt meteen duizendmaal griezeliger als dat gebeurt. Door de lampen kan
je alles zien wat gebeurt, en dat is natuurlijk niet heel eng. Dus doe de lampen uit! Nog een
voorstel: meer enge attracties. Je hebt wel de enge escape-rooms, maar ik heb vanwege de
lange rijen geen kans gekregen me daarin aan te sluiten. Met meer van dat soort
bezigheden wordt het al snel een stuk leuker!
Zahra
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Coming out
Uit de kast komen, het is een van de engste dingen om te doen. Toch vinden veel mensen
het belangrijk. Gelukkig is er elk jaar een speciale dag voor om de drempel te verlagen:
nationale coming out dag. Deze dag is een paar weken geleden geweest, maar ik wou er
toch nog even iets over schrijven.
Open zijn over je identiteit is bijna altijd wel moeilijk. Of het nou gaat over je seksualiteit of
over hoe het met je gaat. Je zet een stukje van jezelf neer zodat andere mensen het kunnen
zien zonder dat je enig idee hebt hoe ze erop zullen reageren. Het is daarom ook belangrijk
dat je je comfortabel voelt voordat je het doet. Het is niet erg om in de kast te zitten, als jij je
daar het veiligst voelt of je er gewoon nog niet klaar voor bent, is dat prima.Ik heb zelf altijd
het gevoel gehad dat ik open moet zijn over mijn seksualiteit. Ik hoop altijd dat als ik er
eerlijk en open over ben andere mensen het makkelijker zullen vinden om naar mij uit de
komen. Maar dat is een keuze die ik heb gemaakt, als iemand dat juist niet wil doen is dat
ook prima. Voel je nooit verplicht uit te komen, het is jouw keuze en die van jou alleen.
Uit de kast komen is voor mij vaak best wel moeilijk. Vooral nu. Jarenlang vond ik dat de
seksualiteit die het best bij mij paste biseksueel was. Laatst ben ik er echter achter gekomen
dat aseksueel biromantisch toch beter bij mij past. Jammer genoeg weet het overgrote
gedeelte van de mensen niet wat dat betekent. Ik bedoel: een paar jaar geleden wist ik het
zelf ook nog niet. Als ik nu uitkom, moet ik vaak dus eerst uitleggen wat het überhaupt
betekent. Voor de mensen die het niet weten, aseksualiteit is het gebrek aan seksuele
aantrekking tot andere mensen. Dit betekent niet dat ik geen mensen leuk kan vinden, daar
slaat het biromantisch op. Biromantisch houdt in dat je romantisch aangetrokken bent tot
meerdere geslachten. Eigenlijk dus gewoon biseksueel zonder de seksuele aantrekking.
Het liefst zou ik op gewoon zeggen: ‘Hey mensen, ik ben aseksueel biromantisch’ en er dan
klaar mee zijn. Helaas is het meestal niet zo simpel. Wat veel mensen zich namelijk niet
realiseren, is dat uit de kast komen niet een eenmalig iets is. Je blijft er altijd mee bezig. Elke
keer als je een nieuw persoon ontmoet, zit je er opnieuw in. Soms spring je er meteen uit en
andere keren blijf je lekker zitten. Ik ben door de jaren heen zo vaak uitgekomen en elke
keer voel ik die angst weer. Wat als ze me niet accepteren, wat als ze me nu laten vallen?
Meestal gaat het goed. Ik heb al jaren geen negatieve reacties meer gehad, maar de angst
blijft. Al wordt het elke keer een beetje makkelijker.
Ik zou willen dat we leefden in een wereld waar niemand meer uit hoefde te komen omdat er
niet vanuit gegaan wordt dat je hetero en cis bent. Maar helaas is dat niet het geval. Daarom
is een dag als de coming out dag enorm belangrijk. Het opent het gesprek. Hierdoor wordt
het makkelijker gemaakt om uit de kast te komen. Ik hoop dat ik je iets heb geleerd over uit
de kast komen en de moeilijkheid ervan. En tegen alle mensen die op dit moment nog in de
kast zitten wil ik zeggen: neem je tijd en wat je ook doet, ik ben trots op je!

Inez
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