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Zwanenzang van Sien Raeymaekers                            

 

Het echte leven gaat beginnen… of is het beste al voorbij?  

Goedenavond beste directie, leerkrachten, medeleerlingen, familie en vrienden,  

We zijn hier vanavond samengekomen voor het afsluiten van een hoofdstuk.  Nu 

ja, hoofdstuk, een heel verhaal met zes hoofdstukken.   

Een verhaal dat we zes jaar geleden zijn gestart, toen we allemaal aankwamen 

met die immens grote Eastpak-boekentas hier op Scheppers.  Een immens grote 

boekentas, en immens grote verwachtingen ook. 

We waren er allemaal van overtuigd dat “het middelbaar” het echte leven zou 

zijn. Hier zouden we volwassen worden, nieuwe vrienden leren kennen, 

misschien zelfs je eerste lief.  We zouden grote schoolreizen maken, en 

tussendoor misschien nog iets bijleren ook…  Het is toch niet helemaal volgens 

dat plan verlopen. 

Op een onthaalavond kregen we meteen een dikke stapel handboeken mee naar 

huis, die onze ouders dan moesten kaften in One Direction kaftpapier. Al die 

boeken en onze Amika brooddoos gevuld door ons mama, zeulden we dan over 

en weer in diezelfde Eastpak-rugzak op onze frêle schoudertjes.    

Daar stonden we, zo’n honderd eerstejaars, tweehonderd knikkende knieën op 

die grote speelplaats.  Ik weet nog heel goed hoe ieder van ons die eerste weken 

er van overtuigd was dat een kauwgom voor één euro een koopje was. Naïeve 

eerstejaars waren namelijk het doelpubliek voor ouderejaars die een pak van vijf 

voor dezelfde prijs in het krantenwinkeltje om de hoek kochten.   Sommigen van 

ons trappen nog steeds in die verkooptrucs, maar blijkbaar zou het nu om een 

soort groen kruid gaan dat je niet in het krantenwinkeltje om de hoek kan vinden. 

Anderen houden het netjes en beperken zich tot de Match met zijn 
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energiedrankjes en zakken chips voor 99 cent om de dag door te komen.  De 

Amika brooddoos is al een tijdje passé. 

Op de schoolreizen staken we veel cultuur op, zoals hoe je een drinkbus gevuld 

met wodka mee kon smokkelen.  Jongerencultuur, heet dat.  Uiteindelijk vond 

iedereen de busritten nog het leukste deel.  Op de achterbank leidde “waarheid, 

durven, of doen” tot talrijke relaties, met een houdbaarheidsdatum van de busrit 

of hooguit een week meer. 

Tussen al die obstakels door zijn we uiteindelijk – hoop ik – toch wat gegroeid, 

misschien zelfs verantwoordelijk geworden?  Of heb ik die groene 

studentenkaart maar gekregen omdat mijn pa mijn gezaag beu was?   

Nee, de echte vrijheid, zonder een meneer Riffi die ons strafstudie geeft als we te 

laat komen, die gaat nu beginnen.  We zwermen uit!  Hier kom ik, hogeschool of 

unief.  Met mijn immens grote tas met boeken, een stapel kleren voor een hele 

week en een Tupperwarepotje gevuld door ons mama.  Met knikkende knieën op 

een heel grote campus. Met ouderejaars die ons opnieuw in de doeken doen.  

Kotfeestjes met energiedrank en zakken chips voor 99 cent, want ons 

weekbudget is al op lang voor donderdagavond.  Op de achterbank van de bus 

naar Leuven. 

Nu ik erover nadenk, de geschiedenis zal zich herhalen. (En ik had mijn 

geschiedenis in juni nog net herhaald zeg!)   Het wordt niet vrijer of beter of 

gekker.  Uiteindelijk gaan we daar maar op ons kot zitten, helemaal volwassen 

en rijp, en bedenken dat die jaren in Scheppers toch de meest memorabele van 

ons leven waren.  Ik heb nu al heimwee.  Meneer Riffi, mogen we nog eens 

binnen?  Of ben ik weer te laat?  
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Zwanenzang van Frea Verbruggen 

 

Wat als ik groot ben? 

 

Later als ik groot ben 

Word ik een prinses 

Ik zou leven in prachtige jurken 

En ’s avonds proberen te slapen in een hemelbed 

Naast mijn prins die ligt te snurken 

Ja, later word ik een prinses 

Nu voel ik mij als een prinses, wel niet meer die ene van een jaar of zes 

 

Later als ik groot ben 

Word ik een architect 

Ik zou mooie huizen tekenen 

Het ene na het andere ontwerpen 

Alleen de wiskundige zaken hoef ik niet te berekenen 

Ja, later word ik een architect 

Nu ben ik een bijzondere architect, creatief maar soms wiskundig incorrect 

 

Later als ik groot ben 

Word ik een advocaat 
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Ik zou mensen helpen en rechters overtuigen 

Pleiten voor rechtvaardigheid 

En zo de dader schuld laten betuigen 

Ja, later word ik een advocaat 

Nu lijk ik op een advocaat, op een podium aan het speechen in mijn pak op maat 

 

Nu ben ik groot 

Inmiddels ben ik een student in het hoger middelbaar 

Ik zou voor de eerste keer gaan fuiven 

Maar de stad en het land op zijn kop zetten 

Dat kreeg niet ik, maar mevrouw Corona voor elkaar 

 

Nu ben ik groot 

De tijd vliegt, want ik zit in mijn laatste jaar 

Ik beloof het, het is nu echt bijna klaar 

Naar dit laatste stukje van mijn zwanenzang luisteren, is het enige wat ik nog 

van u vraag 

Dit zijn nog enkele anekdotes die ik voor altijd bij me draag 

Van een gewelddadige trip naar Xanten tot verdwalen in de Parijse metro 

Het gooien van geodriehoeken in het plafond en collectief kopje ondergaan 

tijdens het kajakken in Bloso 
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In Italië bezochten we de ene na de andere knappe grot 

En gingen samen met de ziekenboeg op trot 

Scheppers bracht me herinneringen die ik nooit meer zal vergeten 

Maar ik heb hier nu wel echt lang genoeg gezeten 

 

Nu ben ik nog groter 

Al bijna 18 jaar 

Binnenkort zit ik opnieuw in het eerste jaar 

Vandaag sluit ik een deur 

En staat er een nieuwe op een kier 

Hopelijk staan we volgend schooljaar ’s ochtends op met een beter humeur 

Want dat is het aller belangrijkst 

Iets doen wat je graag doet 

Maar eerst kunnen we genieten van een welverdiende vakantie 

Waarin alles mag en niets moet 

 

Nu is het tijd om afscheid te nemen  

En dat valt me zwaar 

Maar het is wel echt genoeg geweest nu 

 Vaarwel middelbaar 
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Zwanenzang van Casper Robijns     

I Have a Dream 
 
Ik droom ervan om mijn eerste voetstappen in de wijde wereld te mogen zetten. 
Ik droom ervan om de vrijheid van het leven te omarmen. Ik droom ervan om 
onbevangen van het leven te genieten.  

Voor mij start mijn verhaal op Scheppers toen ik hier als redelijk groot kindje 
binnenkwam in het 4de middelbaar. Ik had gehoopt nog een aantal vrienden van 
voorheen tegen te komen maar de meesten waren al gesneuveld in hun drie 
eerste jaren op Scheppers en andere oorden gaan opzoeken.  

Ik had toch wel een beetje een bizarre start op Scheppers. Eentje die ik niet had 
zien komen. Ze hadden me gezegd mijn boekenpakket te komen afhalen eind 
augustus. Bij het zoeken naar mijn naam op deze pakketten kwam ik allemaal 
meisjesnamen tegen. Zo kwam ik in de grootste meisjesklas terecht van heel de 
school. Alleen was dit zonder “minier” Kristian gerekend. Mijn mannelijke 
compagnon in deze meisjesklas. Met zijn gezonde agressie kon hij elke les 
omtoveren in een theaterstuk met een geweldige dialoog. De eerste 
Scheppersexamens waren ook niet de makkelijkste. Ik haalde een nipte 50 voor 
wiskunde en nog een buisje op een taalvak hier en daar. Maar toch zijn we er 
geraakt.  

Na Kerstmis kwam er opnieuw een verschijning binnen in onze klas: de breedste 
Rus van heel België. Hij was net ontsnapt van de richting wetenschappen en wou 
een nieuw leven beginnen in de economische richting. Toen volgden in januari 
en februari enkele uitermate rustige weken. Het leven kabbelde verder en geen 
haar op ons hoofd dat er aan dacht dat het nog rustiger kon worden. Onze levens 
zouden luttele weken later, ergens midden maart, compleet stilstaan door een 
raar beest dat de mensheid COVID-19 heeft genoemd. Helemaal in isolement 
probeerden we thuis onze plan te trekken. Na Pasen moest ik plotseling 2 dagen 
op de week in de namiddag naar de school komen, omdat ik naar het schijnt een 
slechte student was. Uiteindelijk bleek dit na de examens om een klein foutje te 
gaan in het denkproces van de school.  

Toen ik in het 5de aankwam was de klas opeens een pak kleiner. Wiskunde was 
de grote boosdoener geweest en weinigen hadden het overleefd. Dus we bleven 
met elf man over. Ook toen nog waarde COVID-19 rond en bleef dit onze levens 
beinvloeden. Het verstoorde slaapritme door de dagen afstandsonderwijs en de 
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dagen waar we een uur langer konden slapen, begonnen zijn tol te eisen.  We 
zaten, als we al naar school moesten, met een zware slaapkop in de klas. 
Bovendien moesten we op die dagen dan weer 1000 testen maken op evenveel 
uren. Wat mij het meest is bijgebleven, zijn de coronamiddagen. We bleven in de 
klas en vroegen elkaar op over de test die in de namiddag kwam. Wiskunde was 
dan  vele donderdagavonden tot kot in de nacht met uw kop in de cursus steken 
omdat het vrijdag test was en er te weinig was opgelet in de klas. Maar gelukkig 
kregen we op het einde van het jaar een belleblaas van mevrouw Van den Heule 
die alles goed maakte. Dat jaar heb ik gelukkig ook goed kunnen afsluiten zonder 
al te veel problemen, buiten de jaarlijks weerkerende vakantietaak voor Frans. 
Een zekerheid die ik had in heel mijn Schepperscarrière.  

Toen ik in het 6de aankwam was er wel een kleine aanpassing nodig. Ik had nog 
niet gekeken op de klassenlijsten en was na de bel op zoek gegaan naar mijn klas. 
Ik zag 6b staan en ging naar binnen. In het begin dacht ik dat ik fout was. Ik ging 
dus terug naar het bordje op de deur kijken. Maar het bleek dat ik in de juiste 
klas was terecht gekomen. Economie-wiskunde was zonder medelijden bij de 
humane klas gezet. Ons gezellig klasje van het 5de jaar was plotseling weg en van 
de kaart geveegd. Al snel merkte ik dat een beetje rationaliteit bij deze 
humanisten wel heel goed van pas zou kunnen komen. Alleen al een klasdag 
plannen was heel, heel moeilijk voor onze klas. Voor de rest viel het al bij al nog 
wel mee.  Alleen het concept “advocaat van de duivel” begrepen ze in het 5de jaar 
beter.  

Pasen 2022 was het uiteindelijk onze eindejaarsreis. Het was een ongelooflijke 
ervaring om Italië te mogen doorkruisen. Gezien de vele culturele bezoeken was 
de reis ook heel vermoeiend. Dat bleek toen we zaterdagmiddag van de bus 
stapten: sommigen hebben een paar dagen moeten bekomen. De laatste honderd 
dagen plannen en uitvoeren was ook niet zo gemakkelijk . Ook moet nog blijken 
of straks het galabal in orde zal komen. Het 6de jaar was dus heel druk zonder al 
te veel rust. Maar eind goed, al goed zullen we maar zeggen. 

Dus na dit avontuur van drie lange en tegelijk ook korte jaren kom ik aan op een 
belangrijke tussenstop naar mijn uiteindelijke vrijheid om van het leven te 
genieten. En daarom zou ik afsluiten met… I had a dream, and let’s keep going, 
up to the next dream. 
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Zwanenzang van Pauline De Caluwe en Ellen Verheyden       

Waar moeten we beginnen? Want het was nogal een hectische tijd. Waarom 
houden we het niet makkelijk en beginnen we bij de letter a van het alfabet, of 
doen we niet eens gek en beginnen we bij de z van het alfabet. Z, zucht, het zit 
erop, 6 mooie jaren van plezier, nieuwe mensen leren kennen, jezelf ontdekken 
maar soms ook stress, druk en angst.  

Vervolgens de Y van yes, we hebben het gehaald. Hier staan we dan, trots om te 
kunnen zeggen dat we afstuderen van “HET Scheppersinstituut”. Dan de X, een 
x-aantal dagen dat we hier plezier hebben gehad, daar kunnen we geen cijfer 
opplakken, maar het zijn er heel wat! 

Komende bij de W van welkom, het overheersende gevoel dat je krijgt op 
Scheppers.  

Maar ook de V, van vallen hoort erbij, deze 6 jaar gingen samen met vallen en 
opstaan maar daar werden we enkel sterker van.  

De U van uurrooster, dat dit jaar vaak veranderde en zorgde voor een paar 
lange… namiddagen; Maar ook de T, van teleurstelling, want die hoort er ook bij 
wanneer bijvoorbeeld een test toch niet zo goed was als je had gehoopt, maar je 
leert en wint de motivatie om het de volgende keer beter te doen.  

Ook de S van studie, die zagen we altijd graag komen als het maar het eerste, 
vierde, vijfde of zevende lesuur was, want tegen extra vrije tijd zeggen wij geen 
nee.  

En de R van rap, dat is het woord waarmee we onze 6 jaren op Scheppers kunnen 
beschrijven. Ze gingen rap voorbij, wat vliegt de tijd als je plezier hebt.  

Voor de Q kozen we het woord quiz, want na al die jaren op Scheppers kennen 
we nog steeds geen ander woord dat begint met een Q.  

En niet te vergeten de P van punten, een toch wel belangrijk aspect, maar daar 
focussen we liever niet te veel op. Dus snel op naar de O, de O van opgelucht, dat 
we van Scheppers een thuis hebben kunnen maken.  

Maar ook de N van nieuwe vrienden, want in de afgelopen 6 jaar hebben we veel 
nieuwe mensen leren kennen waaronder veel nieuwe vrienden, soms voor even 
maar de herinneringen blijven voor het leven.  
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Na de N volgt de M van middagpauze, een moment waar we soms even konden 
ontsnappen aan de drukte binnen school.  

En naast het ontsnappen aan de drukte ook de L van lachen, want wat hebben 
we dat veel gedaan. Met onze vrienden, in de klas, met de leerkrachten, …. We 
hebben ons geamuseerd! 

Blijf allemaal nog even zitten (of staan), want we zijn al voorbij de helft, de K van 
klok, een voorwerp dat niet kan ontbreken in de klas. De minuten aftellen tot de 
bel gaat.  

De J van jezelf, want dat is het enige dat je hier op Scheppers moet zijn.  

Ook de I van “Is dat geen stomme vraag?”, ah nee stomme vragen bestaan niet, 
sorry.  

Niet te vergeten, de H van honderd dagen, waarvan we heel erg hebben genoten. 
Toen werd het ineens heel duidelijk dat het jaar er bijna op zat. Een week lang 
verkleden en alles uit de kast halen om van onze laatste dagen te genieten.  

De G van galabal, waar we ons straks voor de allerlaatste keer op Scheppers gaan 
laten gaan.  

Maar eerst nog de F van flexibel, want dat moesten we soms wel zijn, aanpassen 
aan anderen. Iets wat belangrijk is en we zullen meenemen in ons verdere leven.  

Ahjah en de E… examens, iets waar iedereen stress van krijgt, maar die toch o zo 
belangrijk zijn en die ervoor zorgden dat we hier vandaag staan.  

De D, of dt, mevrouw Coosemans zal het wel weten en het ons niet laten vergeten, 
wij hebben het wel geleerdt en vandaag schrijven we dat met dt. 

Nog drie letters te gaan, beginnende bij C, ik denk dat we hier wel allemaal 
hetzelfde woord in gedachten hebben… corona, maar dat heeft ons al genoeg tijd 
gekost. Dus op naar de B, van begin, beiden een ander begin, maar hier staan we 
dan toch samen op hetzelfde eindpunt wachtende op het nieuwe begin dat ons 
te wachten staat.  

En eindigen doen we vandaag met de A van amai dat was het dan, met 26 letters, 
6 mooie jaren beschrijven was niet gemakkelijk maar als er iets is dat we hebben 
geleerd op Scheppers dan is het wel “moeilijk gaat ook”.  
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Zwanenzang van Zomer Thys Van Den Audenaerde 
 
Zwanenzang in kikkerperspectief 
 
Ik ben zo blij dat ik hier sta vandaag. Ik ben er geraakt! En nee, ik bedoel niet dat 
ik de examens heb overleefd en dat ik hier nu sta met mijn diploma. Dat 
natuurlijk ook wel.  Maar ik bedoel dat ik hier vooraan ben geraakt op mijn 
hakken. We voelen ons wel allemaal heel groot nu we hier op het punt staan om 
af te studeren, maar door deze extra centimeters aan mijn voeten voel ik mij toch 
wel weer heel klein. Ik ben gelukkig niet gestruikeld of gevallen, geen 
omgeslagen enkel! Hier vallen voor jullie allemaal, op mijn laatste dag op deze 
school, zou wel heel gênant zijn. Dat heb ik al meegemaakt op mijn eerste dag.  

Daarvoor neem ik jullie even terug mee naar zo’n zes jaar geleden. Klein Zomertje 
zat vol spanning in de klas op haar eerste schooldag in het middelbaar. Wat een 
stress had ik! Hoe zouden de lessen en leerkrachten zijn? Zou ik nieuwe vrienden 
maken en leuke klasgenootjes hebben? Was het jeans-shortje dat ik had gekozen 
niet te kort? Ik zat daar op mijn stoel en luisterde flink naar wat mevrouw Nijs 
ons had te zeggen. En wanneer mevrouw Nijs vraagt om een papier uit je 
boekentas te pakken, dan doe je dat. Die boekentas was nog een souvenirtje uit 
de lagere school, een veel te grote, te fel oranje Kipling boekentas. Ik leun naar 
opzij, hou me met één hand vast aan mijn bank en KEDENG! Zomertje lag op de 
grond.  

Maar zeg nu zelf, dat beschrijft toch mooi mijn middelbare schoolcarrière: met 
vallen en opstaan. Soms naast mijn stoel, meestal er op en soms hangend er 
boven, zoals toen we in het tweede middelbaar tijdens Latijn de hele les 
probeerden recht te blijven staan. Na zes jaar vallen en opstaan kan ik mijn eigen 
vragen wel beantwoorden. De lessen vielen goed mee, totdat ik fysica leerde 
kennen in het derde middelbaar en ik koos voor zes uur wiskunde per week. Ik 
had elk jaar wel mijn favoriete en minder favoriete leerkrachten. Ik zal voor altijd 
boos blijven op de vervanger van PO in het eerste jaar die mijn kerstkaartje geen 
kunst vond. Ik heb mij goed geamuseerd met mijn klasgenootjes en ik heb nu 
echt de beste vrienden. Die vriendjes weten dat ik daar nu moet over ophouden 
want anders moet ik straks weer wenen. En over dat shortje, dat viel goed mee. 
Andere keren waren mijn rokjes misschien wel wat te kort.  

Wat ook verassend kort was, was onze tijd in het middelbaar. Na veel gezeur de 
afgelopen jaren, is de tijd toch voorbij gevlogen en ben ik ervan overtuigd dat ik 
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mijn schooltijd hier wel ga missen. Ik kijk er ook naar uit om verder te studeren. 
Nieuwe eerste keren, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe leuke herinneringen 
maken… Waarschijnlijk ook weer met veel vallen en opstaan. Maar dat vallen dan 
toch liever deze keer niet meteen op mijn eerste dag.  

 
 
Zwanenzang van Matteo Sylla 

Het leven zit vol met gevaren: de klimaatopwarming, de coronapandemie, 
terroristen en boze blikken van meneer Audenaert tijdens uw test integralen, 
maar ondanks deze kansen op falen zijn we toch allemaal geslaagd en dat 
verdient een daverend applaus. 

6 jaar, 72 maanden, 2160 dagen, 51.840 uur of gewoon een derde van ons leven 
zaten de meeste van ons op deze school. En of we veel hebben meegemaakt. Onze 
eerste vriendinnetjes, onze eerste examenstress, de eerste depressies… Ik weet 
nog wanneer ik in het eerste middelbaar mijn laatste eindexamen nalas en 
opeens een dikke pets op mijn achterhoofd kreeg van meneer Riffi. 

Binnen drie maanden zetten wij onze eerste stap in de ‘grotemensenwereld’, 
waar wij overdonderd gaan worden door verantwoordelijkheden. Het gaat in het 
begin zeer moeilijk zijn om ons aan al die nieuwigheden aan te passen. Maar zeg 
nu eerlijk, wat is er nu leuk aan iets dat gemakkelijk is? Straatfilosoof en poëet 
Kanye West zei ooit “the worst feeling is not knowing if you should wait or give 
up.” En ik sta hier vandaag om jullie te zeggen, dat jullie het niet mogen opgeven. 
Wanneer de eerste deur niet opengaat dan probeer je de volgende deur, en als 
die niet opengaat dan ga je weer naar de volgende. Want elke deur die niet open 
gaat is een deur dichter bij degene die dat wel doet. Geef je dromen en ambities 
nooit op! 

Er is een gezegde: “Waar 3 personen lopen, moet er wel een leraar tussen zitten.” 
Er zijn dus altijd lessen die je van anderen kunt leren, maar tegelijkertijd kan je 
mensen zelf ook dingen aanleren. Een les die ik van mijn moeder leerde is dat je 
je publiek moet achterlaten met een verlangen naar meer. 

 

Jullie zijn allemaal geprankt. 
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Ondanks dat jullie waarschijnlijk alles gaan vergeten wat ik net gezegd heb, wil 
ik nog een laatste ding aanhalen. En dat is het feit dat jullie allemaal uniek zijn. 
Wees daar trots op en verander zeker niet voor anderen, want hoe unieker je 
bent hoe meer je waard bent. Wij zijn nog jong en hebben genoeg kansen om het 
later te maken, maar wat we vooral nu moeten doen is genieten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Nils Borremans voor de muzikale omlijsting van de proclamatie en 

aan Nora Gillisjans voor de afbeelding van de zwaan op de cover.   
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