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Intro
De wereld staat stil. Blijf in uw kot! Het coronavirus regeert de wereld.
“Stom virus,” hoor ik je denken.
Je zit al weken thuis opgesloten. Samen met je familie. Niks te doen, behalve
zitten, slapen en eten. Sommige vrienden of klasgenoten heb je al meer dan een
maand niet gezien of gesproken. Leven ze nog? Goede vraag…
Misschien heb je je al afgevraagd hoe het coronavirus ontstaan is. Waarom het
juist nu gebeurt. Toeval denk je? Nee hoor!
De Borgerheksen vertelt je de waarheid over het coronavirus. Dit boek vertelt je
de waarheid over heel wat meer dan het coronavirus. Sommige dingen
vermoedde je misschien al. (Je denkt dat je het weet, maar bent niet helemaal
zeker.) In dit boek wordt je vermoeden bevestigd. Wat jij denkt, is echt waar.
Uiteraard zullen je ouders, sociale media en je leerkrachten (vooral je
leerkrachten!) je proberen te overtuigen dat dit boek fictie is (niet echt dus).
Laat hen maar geloven! Na het lezen van De Borgerheksen, weet jij beter.
Als je zelf over meer informatie beschikt, contacteer me! Ik heb altijd interesse
in een goed verhaal.
Veel leesplezier,
Evy Danckers
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Feit 1: (Bijna) alle heksen zijn leerkracht
Zelf weet ik sinds het tweede leerjaar dat leerkrachten abnormaal zijn. Dat
betekent: anders dan andere mensen. Mijn leerkracht van het tweede leerjaar
was (echt waar!) een heks. Dat wist ik toen niet. Intussen weet ik het zeker.

Hoe herken je een heks? Je denkt misschien dat je het antwoord kent. Heel
misschien heb je De Heksen van Roald Dahl gelezen. Goed voor jou! Spijtig
genoeg had Roald Dahl het voor een groot deel mis…
Heksen hebben geen vierkante voeten en zijn niet
kaal. Toch niet allemaal. Heksen zien eruit als
gewone vrouwen. Ze zijn onherkenbaar.
Toegegeven: heksen laten scheten door hun
neus. Dat is herkenbaar. Maar als je een
scheetgeluid hoort in de klas, kijk je nooit precies
op dat moment naar de neus van je leerkracht.
Dus het valt niet op.
De meeste heksen zijn lelijk. Dat is één van de
redenen waarom heksen altijd leerkracht zijn (of
waren). Dan valt het niet zo op dat ze lelijk zijn,
want alle leerkrachten zijn lelijk. Als kind dacht ik
dat dat toeval was. Dat is niet zo.
Een deel van je leerkrachten is heks en dus lelijk. Het grootste deel van je
leerkrachten zijn gewoon lelijke vrouwen. Of mannen. Hoe komt het dat
leerkrachten lelijk zijn? Wel, lelijke kinderen worden vaak gepest. Kinderen die
gepest worden, willen later wraak nemen op andere kinderen. Leerkrachten doen
niks anders dan een hele dag kinderen pesten. Dat doen ze dus omdat ze
vroeger zelf gepest werden. En ze worden er nog voor betaald ook.
Uiteraard zijn niet alle lelijke mensen leerkracht. Sommige lelijkerds zijn
politieman. Of politievrouw. Net als leerkrachten waren politiemannen en vrouwen vroeger lelijke kinderen die werden gepest. Daarbij komt dat ze te dom
zijn om leerkracht te worden. Echt dom dus! Maar ze willen wel mensen sarren,
dus werken ze bij de politie. Als mensen supermegalelijk zijn, hebben ze maar
één keuze: in de politiek gaan. De lelijkste mensen worden vaak minister of
president.
Genoeg over lelijke mensen. Je moet goed onthouden dat alle heksen leerkracht
zijn. Niet alle leerkrachten zijn heksen. Daar zijn de meesten te stom voor.
Heksen zijn namelijk heel intelligent. Ze weten echt alles. (Intelligent is een slim
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woord voor slim). Natuurlijk laten ze dat niet merken. Als ze dat zouden doen,
zou je onmiddellijk weten welke leerkrachten heks zijn en welke niet.

De meeste kinderen (en ook heel wat volwassenen) denken dat leerkrachten slim
zijn. Dat is niet zo. Leerkrachten zijn erg dom. Niet zo dom als politiemensen of
politici. Maar toch behoorlijk dom. Leerkrachten van de lagere school weten bijna
niets. Ze kennen de maaltafels, het onderwerp (Wie of wat doet iets?) en de
persoonsvorm (het eerste woord van een ja-neevraag) en dat is het zo’n beetje.
Leerkrachten uit het middelbaar zijn niet slimmer. Je leerkracht wiskunde kent
meer van wiskunde dan enkel de maaltafels. Maar leerkrachten wiskunde kennen
enkel wiskunde. Als je leerkrachten wiskunde belachelijk wil maken, praat dan
eens Frans of Engels tegen hen. Je zal merken dat ze er niets van begrijpen. Of
vraag aan je leerkracht godsdienst hulp bij het oplossen van een proef voor
techniek. Ze hebben gewoon geen idee… Leerkrachten uit het middelbaar kennen
maar één vak. Daarvan weten ze enkel wat in hun werkschrift staat.
Samengevat: leerkrachten zijn lelijk en dom.
Daarom zijn heksen uitstekende toneelspelers. Ze kunnen supergoed doen alsof.
Ze doen alsof ze dom zijn. Ze doen alsof ze mensen zijn. Ze doen alsof ze
kinderen iets willen leren. Wie wil kinderen in hemelsnaam iets leren? Niemand!
Ook echte leerkrachten niet. Die willen gewoon op het einde van elke maand
betaald worden, veel vakantie krijgen en kinderen pesten. Verder niks.
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Feit 2: Op jouw school zit een triumviraat.
Een triumviwat? Een triumviraat. Triumviraat is het enige moeilijke woord dat in
dit boek staat. Als je niet weet wat dat betekent, is dat niet erg. Ik heb het
vandaag aan tien leerkrachten gevraagd. Twee leerkrachten wisten het (omdat
ze taalleerkracht zijn). Eén leerkracht deed alsof hij het wist (dat doen
leerkrachten vaak). Zeven leerkrachten waren zo dom om eerlijk toe te geven
dat ze dom zijn en het niet wisten. Zo dom dat ze er zelfs niet over liegen dus…
Aangezien jij dit boek leest, ben je niet dom. Onthoud dus dat een triumviraat
een driemanschap is. Of in het geval van heksen: een drievrouwschap. Drie
vrouwen die heersen over de anderen. Drie bazinnen dus om het makkelijk te
zeggen.

In 75% (vijfenzeventig procent) van de scholen wereldwijd zit een triumviraat.
Drie heksen die de baas zijn over de andere heksen van die school. Uiteraard is
er maar één oppertriumviraat per land: drie heksen die de baas zijn over alle
andere heksen van dat land.
Jij hebt pech, want het oppertriumviraat in België is in jouw school. Dat wil
zeggen, als je toevallig naar die school in Borgerhout gaat waarover ik dit boek
schrijf. Als je niet in Borgerhout naar school gaat, heb je een beetje geluk. Dan
heb je gewone heksen in je school. Geen supermachtige zoals de drie heksen
van het oppertriumviraat.
Als je denkt dat heksen samenkomen op het kerkhof om brouwsels te smeden uit
oude manuscripten, heb je teveel boeken gelezen. Of waarschijnlijker: teveel
films gezien. Heksen zijn intelligent, dus ze gaan mee met hun tijd. Ze wisselen
informatie uit via WhatsApp of Snapchat.
Snapchat is zelfs gecreëerd (dat betekent gemaakt) door heksen. Een chat
(gesprek) waarmee ze kinderen kunnen snappen (begrijpen). Je mag er zeker
van zijn dat er altijd een heks meeleest en kijkt naar alles wat jij op je Snap zet.
Ze gebruiken het om nog slimmer te worden en kinderen beter te begrijpen.
Daarenboven gebruiken ze het ook om SP’s te behalen. (Wat een SP is, leg ik je
later uit. Onthoud nu: Snapchat kan gevaarlijk zijn.)
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Het oppertriumviraat: Madame
De eerste heks van het Belgisch oppertriumviraat laat zich Madame noemen. Zo
heet ze natuurlijk niet echt. Haar echte naam is የተዋጣለት ጸሐፊ. Dat is Amhaars.
Als je wil weten wat dat betekent, zul je moeten googelen.
Slimme kinderen (en jij bent slim, want je leest boeken) hebben meteen door
dat Madame de leerkracht Frans is.
Waarom zijn leerkrachten Frans vaker heksen dan andere leerkrachten? Heel
simpel. Op school heb je leuke vakken (bijvoorbeeld tekenen en turnen), saaie
vakken (zoals techniek en godsdienst) en verschrikkelijke vakken (wiskunde!).
En dan is er Frans: het meest saaie, verschrikkelijke, onleuke vak van allemaal.
Kinderen Frans leren is één van de ergste vormen van pesten. Ideaal voor
heksen dus!
Een tweede reden is dat geen enkel normaal kind Frans begrijpt. Madame (en
ook andere heksen die leerkracht Frans zijn) spreekt vaak Frans tijdens de les.
Maar soms gebruikt Madame toverspreuken. Natuurlijk merk je dat niet. Madame
spreekt Frans, dus het is normaal dat je haar niet begrijpt.
Als Madame zegt: “Prenez votre cahier à la page quatre-vingt-cinq et
HARSKALATSJA DORMEZ!” weet jij niet wat je moet doen. Gelukkig is er een
andere leerling die haar schrift op bladzijde 85 openlegt. Dan doe jij haar na.
Wat niemand doorheeft (behalve Madame zelf) is dat je op zo’n moment het
slachtoffer bent van een SP.
Exact twee minuten na haar spreuk, word je slaperig. Je voelt je suf en moe. Je
doet moeite om wakker te blijven, maar toch vallen je ogen dicht. Dat is niet
omdat jij de avond ervoor tot middernacht Fortnite gespeeld hebt. Nee! Het is
omdat Madame net een slaapspreuk gebruikte.
Er zijn honderden spreuken die Madame tijdens haar lessen toepast. Ik ga ze
niet allemaal opschrijven. Dan wordt het verhaal te lang en niemand leest graag
dikke boeken.
Ik wil je nog wel één spreuk leren. Madame gebruikt ze graag vlak na de pauze.
Vergeet niet dat Madame haar spreuken altijd zegt in het midden van een uitleg!
Het is dus heel belangrijk dat je supergoed oplet tijdens de (hatelijke,
verschrikkelijke) lessen Frans. Madame zegt: “Quelle date sommes-nous
aujourd’hui? KHARZAMZI FAIS PIPI!”
Exact één minuut en dertig seconden later moet jij dringend naar het toilet. Dat
mag natuurlijk niet. De les is bezig en je had net pauze. Madame kijkt rond in
haar klas en geniet. De meeste kinderen weten dat ze niet moeten vragen of ze
naar het toilet mogen. Zelfs als je het in het Frans vraagt (Excusez-moi Madame,
je peux aller aux toilettes s’il vous plaît?) is het antwoord hetzelfde. “NON!”
Evy Danckers ©
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Madame geniet als ze dit zegt. Het beste is dus om (volgende keer als je tijdens
de les nodig naar het toilet moet) niets te vragen. Laat de SP’s van Madame niet
lukken! Schuifel niet op je stoel of kijk niet elke tien seconden naar de klok!
Madame ziet het en geniet. Het beste wat je kan doen, is elke pauze naar het
toilet gaan. Ook als je niet moet. Een lege blaas is de enige manier om immuun
te zijn voor de pipispreuk (immuun betekent dat de spreuk bij jou niet werkt).
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Het oppertriumviraat: Po
Tekenen is voor de meeste leerlingen een leuk vak (voor zover een schoolvak
leuk kan zijn natuurlijk). Laten we het één van de minst erge vakken noemen.
Als je denkt dat tekenleerkrachten geen heksen kunnen zijn, heb je het mis.
Leerkrachten tekenen (ook wel beeld of Plastische Opvoeding – PO – genoemd)
zijn dikwijls excentriek. (Excentriek is een ander woord voor kunstzinnig wat
eigenlijk gewoon raar betekent.) Hun uiterlijk alleen al maakt van hen ideale
heksen. Ze dragen andere kleding dan de rest van de leerkrachten. Vaak hebben
ze zwierige rokken aan of hemden met brede mouwen. Soms hebben ze blauw
haar of rare sandalen. Dat mag dus omdat ze excentriek zijn.
Po is de tweede heks van het Belgisch oppertriumviraat. Ze is één van de drie
opperheksen en regeert samen met Madame de school. Veel leerlingen zijn dol
op haar. Dat is begrijpelijk, want Po is heel intelligent. Ze kan uitstekend toneel
spelen en doet alsof ze haar leerlingen leuk vindt. Daardoor valt het niet op dat
de belangrijkste reden dat Po naar school komt, kinderen pesten is.
Po gebruikt geen spreuken in haar les. Dat zou opvallen. (Als je tijdens de
tekenles naar het toilet moet, is het wel degelijk omdat je ’s middags een halve
liter cola hebt gedronken.) Po heeft geen spreuken nodig. Ze kwelt haar
leerlingen met vuil.
Vuil? Ja! Vuil! Is het je nog niet opgevallen dat je na de tekenles vaak een streep
stift of verf op je kleding hebt? Of dat er klei in je haar plakt? Of behanglijm op
je billen? Let er maar eens op!
Uiteraard loopt Po vaak rond in haar klas. Dat doet ze zogezegd om te kijken wat
je tekent of knutselt. Niet! Po wil zoveel mogelijk SP’s halen. In de brede mouw
van haar trui verbergt ze een penseel met rode verf. Op het moment dat je niet
kijkt, zet ze een krul op je broek. In haar zwierige rok zit een pot vloeibare lijm.
Als je opstaat om een kleurpotlood te halen, smeert ze bliksemsnel lijm op je
stoel.
Ik hoef je niet te vertellen wat je het beste kan doen tijdens haar les. (Eigenlijk
elke les, want vuiltrucs worden gebruikt door alle heksen.) Blijf op je stoel zitten!
Dat voorkomt lijmvlekken. Breng je eigen materiaal mee naar school! Dan moet
je niet rondlopen. Tot slot de belangrijkste tip: hou tekenleerkrachten uit je
buurt! Let goed op als ze zeggen wat je moet tekenen, schilderen of boetseren.
Zo hebben ze geen reden om naast je te komen staan en kiezen ze een ander
slachtoffer.
Oh ja: Po’s echte naam is ግሩም አርቲስት. Amhaars dus.
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Het oppertriumviraat: Gosse
Misschien zit je niet op de school in Borgerhout waar het oppertriumviraat
heerst. In dat geval weet je dat je het best naar je leerkrachten Frans en
tekenen kijkt als je op zoek gaat naar het triumviraat in jouw school.
De derde heks van een triumviraat is het moeilijkst te vinden. Of het makkelijkst.
Het is maar hoe je het bekijkt. De derde heks van een triumviraat ziet er
namelijk uit als een man.
Mannelijke leerkrachten zijn er niet veel. Dat is niet omdat mannen minder vaak
lelijk zijn dan vrouwen. Het is gewoon omdat mannen nog dommer zijn dan
vrouwen. De meeste lelijke mannen worden daarom politieman of politicus. Af en
toe is er een lelijke man die net slim genoeg is om leerkracht te worden.
Misschien is er maar één mannelijke leerkracht op jouw school. Dan heb je
onmiddellijk één lid van het triumviraat gevonden. Tenzij je op een heel kleine
school zit. Dan is er misschien geen triumviraat op jouw school.
Laat je niet bedriegen! Een heks is NOOIT een man. Alle mannen zijn te dom om
heks te zijn. Het derde lid van een triumviraat is dus een vrouw die eruitziet als
een man.
Als er meer dan één man lesgeeft op jouw school, kan ik volgende tips geven om
de heks te vinden:
Ten eerste is de manheks geen gewone man. Hij ziet er vaak uit als een
jongetje. Zo’n leerkracht waarvan je denkt dat hij nooit volwassen geworden is.
Hij doet alsof hij het leuk vindt om tijdens de pauze mee te voetballen. Hij maakt
grapjes en lijkt leuk. Zijn meest geliefde SP is de transformatie. Je kent het wel:
hij is steeds een coole leerkracht. Net als je denkt dat je tijdens zijn les kan
chillen, gaat hij SUPERHARD ROEPEN. Je schrikt je een ongeluk en haat hem
meteen. De volgende dagen doet hij terug leuk tot je jezelf weer op je gemak
voelt. En dan: BAM! Gaat hij weer roepen. Daar geniet hij zo van. Het beste wat
je hiertegen kan doen, is mee leuk doen, maar hem geen reden geven om te
roepen. Geniet van zijn lessen, maar doe nooit iets tegen de regels! Blijf
respectvol en rustig! Je wil niet dat hij tegen je tekeer gaat en zo een SP behaalt.
Het kan ook dat de manheks eruitziet als een man, maar zich gedraagt als een
jongetje. Hier heb ik dezelfde tips als in de vorige alinea (stukje tekst dus).
De ergste soort manheks is de knappe leraar. Sommige scholen hebben één
jonge, knappe leerkracht waar alle meisjes (stiekem) verliefd op zijn. Hij wordt
nagestaard op het schoolplein. Iedereen wil in zijn klas zitten. Meisjes giechelen
als hij in de buurt is. Niet doen! Elke keer als een leerling verliefd wordt op een
manheks, behaalt hij een SP. Dat wil je niet. Ben je toch een beetje verliefd op je
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leraar? Denk hieraan: grote kans dat hij eigenlijk een zij is en geen gewone zij,
maar een heks.
De manheks van het oppertriumviraat is gekend als Gosse. Voor de lezers die
intussen een aardig woordje Amhaars spreken: de echte naam van Gosse is ግራ
የተጋባ ጓደኛ.
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Notulen van de vergaderingen
Veel leerlingen hebben een hekel aan lezen. Tenminste: ze denken dat ze een
hekel hebben aan lezen. Dat is omdat ze verkeerde boeken kiezen. Je mag er
zeker van zijn dat je enorm saaie, dikke boeken moet lezen als je leerkracht
Nederlands een heks is. SP’s kunnen makkelijk verdiend worden op die manier.
Het leuke aan lezen is dat het leuk is als je iets leuks leest. Of iets spannends of
griezeligs, maar dat is ook leuk. Het probleem is dat het meeste wat jij moet
lezen NIET LEUK is. Daarom denk je dat je niet graag leest. Fout! Je leest
gewoon de verkeerde dingen.
Er zijn leerlingen die een boek nooit helemaal lezen. Ze lezen hier een stukje en
daar een stukje. Daarna hopen ze dat de leerkracht vragen stelt over de stukjes
die ze gelezen hebben. Dat is bijna nooit het geval (als je leerkracht een heks is,
heeft ze jouw Snap gelezen naar je klasgenoot waarin je zegt dat je het boek
niet gelezen hebt).
Wist je trouwens dat TikTok barst van dansjes waarvan heksen willen dat je ze
nadoet? Het ene moment ben je vrolijk aan het dansen, het volgende moment
kan je wel huilen omdat het je niet lukt. Omdat iedereen het beter doet dan jij.
SP! TikTok is een uit de hand gelopen hobby van een heks. Het beste wat je kan
doen met alle sociale media: gebruik ze zo weinig mogelijk! Je wil toch niet dat
heksen controleren wat jij stuurt naar je vrienden?

Maar goed, wat ik wilde zeggen:

Spijtig voor jou als je al de rest ook gelezen hebt, want het echte verhaal start
hier. Even samenvatten: leerkrachten zijn vaak heksen. Op (bijna) elke school is
een triumviraat. Dat zijn drie heksen die de leiding hebben over alle heksen op
jouw school. Het oppertriumviraat (de bazinnen van alle Belgische heksen) is in
een school in Borgerhout. Ze worden Madame, Po en Gosse genoemd.
Het oppertriumviraat vergadert drie keer per schooljaar. In de volgende
hoofdstukken vind je de notulen van hun vergaderingen. (Notulen betekent het
verslag van een vergadering, het belangrijkste wordt opgeschreven om het niet
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te vergeten.) Heksen schrijven echter nooit iets op. Ze filmen de vergaderingen
gewoon in hun hoofd. Ze onthouden alles wat gezegd en gedaan wordt. Nog een
tip waarmee je een heks kan ontmaskeren. Zoek de leerkracht die nooit iets
vergeet! Of net degene die doet alsof ze altijd alles vergeet. Heksen zijn
uitstekende toneelspelers, weet je nog?
De eerste vergadering van het oppertriumviraat was dit schooljaar op 13
oktober. Dat is niet toevallig de nacht waarop het volle maan was…
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Vergadering 1: keuze van het kind
Madame en Po wachten ongeduldig op Gosse. Ze is weer eens te laat. Het is 13
oktober, 18u53. De zon is onder. De volle maan komt op.
“Sorry dat ik te laat ben, ik was…” zegt Gosse als ze komt aangerend.

“Je klinkt als een leerling. Bah!” onderbreekt Madame haar. “Stop daarmee! Po,
heb jij gecontroleerd of de school verlaten is?”
“Uiteraard,” zegt Po. “Enkel de poetsvrouw is er nog, maar zij is een heks.
Jammer dat ze het lijk van die leerling in haar tuin vonden. Nu kan ze nooit meer
werken als leerkracht.”
“Inderdaad spijtig,” knikt Madame. “Het voordeel is wel dat je als poetsvrouw op
een school heel wat SP’s kan scoren. Vult ze haar emmers nog steeds met
toiletwater?”
“Ja!” lacht Gosse. “Ongelooflijk dat sommige leerlingen het toilet niet
doorspoelen. Dan wordt hun bank gepoetst met pure pis. Fantastisch toch! Te lui
om op een knopje te drukken…”
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“Bon,” valt Madame haar in de rede. “Vandaag kiezen we het kind. Kom! We
gaan naar binnen. PLUS UNE CLASSE MAIS HOPSAKEE, RÉVÉLEZ!”
In de deur waar het oppertriumviraat voor staat, begint een blauwe driehoek te
gloeien. Madame, Po en Gosse leggen hun handpalm elk op één hoek van de
driehoek. De deur gaat open. Ze gaan het lokaal binnen. Het lokaal is
supermodern. Er staan drie laptops. Aan één muur hangt een reuzegroot scherm.

“Doe je vermomming uit, Gosse,” zegt Po. “Je ziet er belachelijk uit.”
“TRANSFORMATION, JE SUIS CONNE PAS CON,” tovert Gosse.
Normaal ziet Gosse eruit als een kalende man van vijftig met een buikje. Nadat
ze de spreuk zegt, verandert ze. Natuurlijk blijft ze quasi kaal en lelijk. Maar al
het vet van haar armen, benen, billen en buik verdwijnt. Haar hele lichaam wordt
dun. Behalve haar borsten. Die worden enorm groot. Het lijken wel
watermeloenen.
“Dat doet deugd,” zucht ze. “Mijn meisjes zijn weer vrij.”
Trots schudt ze haar enorme borsten heen en weer.
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“Bon, kiezen we het kind?” zegt Madame.
“Ja!” klapt Po enthousiast in haar handen. “Het kind kiezen is mijn favoriete
vergadering.”
“De mijne ook,” knikt Madame. “Het is half oktober. We kennen de leerlingen
intussen anderhalve maand. Dat is voldoende om te weten welk vlees we in de
kuip hebben.”
“Lekker vlees!” smakt Gosse.
“Rustig aan! Het grote feest is pas in juni,” zegt Madame. “We hebben nog veel
werk. Laten we eerst de criteria overlopen.”
“Goed! De voorwaarden waaraan de leerling moet voldoen…” denkt Po luidop na.
“Het belangrijkst is dat we een slimme, brave leerling kiezen.”
“Waarom doen we dat eigenlijk?” vraagt Gosse.
“Omdat slimme, brave leerlingen de ergste soort leerlingen zijn,” zegt Madame.
“Ze doen alles wat je vraagt. Zo maken ze het moeilijk voor ons om SP’s te
scoren. Bovendien zijn ze minder goed te manipuleren dan stoute leerlingen. Ik
moet toegeven dat ik soms, heel af en toe, een beetje sympathie heb voor een
echt slechte leerling.”
“Meen je dat?” vraagt Po verbaasd.
“Ja,” zegt Madame. “Herinner je nog dat we vorig jaar een leerling hadden die al
in november een tuchtprocedure kreeg?”
“Vaag,” antwoordt Po.
“Ik heb vandaag vernomen dat hij vorig schooljaar nog van twee andere scholen
is weggestuurd. Vandaag heeft hij opnieuw een tuchtprocedure gekregen. Dat
zijn vier scholen in twee jaar tijd. En het is nog maar oktober,” legt Madame uit.
“Daar heb ik respect voor. Zo’n kind kan je toch niet opeten?”
“Je hebt gelijk,” stemt Gosse in. “Dus we zoeken een slim kind. Zo’n écht
vervelend kind dat steeds met de vinger in de lucht zit. Of erger nog: dat vraagt
of de toetsen al verbeterd zijn.”
“Of dat zegt dat er die les een toets is,” grijnst Po.
“Als we geluk hebben, vinden we er eentje dat aan
de leerkrachten vertelt wat andere leerlingen fout
doen,” grinnikt Madame. “Hoeveel brave, slimme
leerlingen zitten er in het eerste en tweede jaar?”
“Niet veel,” zucht Po. “Dat is het nadeel van
leerkracht zijn in Borgerhout…”
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“Niks aan te doen,” haalt Madame haar schouders op. “Borgerhout heeft meer
voordelen dan nadelen. Stel je voor dat je lesgeeft in zo’n typisch Vlaams
boerendorp…”
“Ik moet er niet aan denken,” zegt Gosse. “Elk jaar opnieuw blank vlees op de
barbecue!”
“Bah!” roept Po. “Blanke Stank! Ik vind er niks aan. Ik stel voor dat we een
Marokkaan kiezen.”
“Alweer een Marokkaan…” zucht Gosse. “Ik wil iets anders eten.”
“Waarom?” vraagt Po. “Ik vind Marokkanen de max. Marokkaan met de MMM van
Mmm, Marokkaan met frietjes!”
“Dat is racistisch,” merkt Madame op.
“Waarom is dat racistisch?” vraag Po. “Ik doe er toch frietjes bij. Marokkaans en
Vlaams samen. Dat is niet racistisch. Dat is multicultureel.”
“Geen Marokkaan,” schudt Gosse. “De afgelopen drie jaar aten we Marokkaan.
Dit is een speciaal jaar. Dat vraagt om een speciaal menu. Er is niks speciaals
aan een Marokkaan in Borgerhout.”
“Ik eet geen blank vlees,” zegt Po. “Blanke Stank stinkt en is niet lekker.”
“Ik hou wel van een sappige Vlaming af en toe,” zegt Madame.
“Vlamingen gaan nog net,” zegt Po. “Maar zeker geen Nederlander! Die smaken
naar kaas.”
“Een zwartje dan,” stelt Gosse voor.
“Geen zwartjes!” schudt Madame. “Dat is vervelend
op de barbecue. Het vlees ziet al zwart voor je het
begint te bakken. Moeilijk te zeggen wanneer het
klaar is…”
“Langs de binnenkant zijn ze roze,” zegt Gosse. “En
als je een hele arm of een onderbeen op de barbecue
legt, weet je dat het klaar is als de huid openbarst.”
“Bon, een zwartje dus. Ik heb liever geen tweedejaars,” zegt Madame. “Kunnen
we ons niet beperken tot leerlingen uit het eerste jaar?”
“Waarom?” vraagt Po. “In het tweede jaar zitten een aantal lekkere hapjes als je
het mij vraagt.”
“Nu nog wel,” knikt Madame. “Vergeet niet dat we het kind pas opeten in juni! Ik
wil een kind op de barbecue. Geen puber!”
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“Pubers zijn vies,” walgt Gosse. “Ze stinken. Het ene moment ziet een kind er
nog lekker uit. Het volgende moment is het gehuld in okselzweet en puistjes.”
“Vies als zo’n puist uit elkaar spat als je zit te eten,” knikt Madame.
“En al dat haar!” gruwelt Gosse. “Kinderen hebben een zacht donsje. Maar
pubers! Ze krijgen haar op de meest vreemde plaatsen.”
“Vervelend!” knikt Po. “Zo’n haartje blijft soms tussen je tanden zitten. Of achter
in je keel.”

“Bon,” zegt Madame. “We hebben beslist. Ik vat samen: de leerling die we
zoeken is zwart, slim, braaf en zit in 1B.”
“Een jongen of een meisje?” vraagt Gosse.
Madame en Po barsten in lachen uit.
“Gosse,” schatert Po. “Je bent zo grappig. Een meisje natuurlijk! Slimme, brave,
zwarte jongens bestaan niet.”
Madame loopt naar het grote scherm en opent Smartschool. Na een paar klikken
komen de foto’s van alle leerlingen uit het eerste jaar in beeld.
“Fantastisch dat de mensen Smartschool hebben uitgevonden,” zegt Po. “Dat we
daar zelf niet zijn opgekomen.”
Madame klikt razendsnel met haar vinger over het scherm. Ze verwijdert alle
leerlingen tot enkel de zwarte meisjes overblijven.
“Wie van de vijf?” vraagt ze.
“De rechtse niet,” zegt Po. “Dat is echt een rotkind. Het zou zonde zijn om haar
op te eten.”
“Die ook niet,” wijst Gosse. “Die is niet zwart genoeg. Volgens mij zit er Blanke
Stank in dat kind.”
“Die helemaal niet,” duidt Po aan. “Die is dom en lelijk. Dat wordt later een
prima leerkracht.”
“Dan houden we voorlopig deze twee in de gaten,” zegt Madame. “We stellen
onze definitieve keuze uit tot de derde vergadering.”
“Waarom?” vraagt Gosse.
“Omdat we tijdens de derde vergadering het thema van het feest kiezen,” legt
Madame uit. “Je wil toch dat het kind bij het thema past.”
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“Volgende vergadering is op 10 januari om 16u54,” zegt Po. “Dan bespreken we
de SP’s van het eerste trimester. Gosse, zorg dat je op tijd bent!”
Het oppertriumviraat verlaat het lokaal.
“VA TE FAIRE CUIRE UN OEUF!” zeggen ze samen als ze de deur sluiten.
De spreuk verbergt de deur voor iedereen. Behalve voor de heksen natuurlijk.
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Vergadering 2: SP’s
Het is 10 januari, 16u57. Het oppertriumviraat zit in het geheime lokaal. De
tweede vergadering is gestart.
“Ik hou zo van mijn borsten,” zucht Gosse. Ze aait
haar grote boezem. “Echt zonde dat mijn meisjes
zo vaak opgesloten zitten.”
Po kijkt naar haar en zucht. Daarna hoest ze en
schraapt ze haar keel.
“Vandaag bespreken we de SP’s,” zegt Madame.
Ze wijst naar het grote scherm. Daarop staat een
lijst van alle heksen van de school met ernaast hun
aantal behaalde SP’s.
“Welke SP’s zijn het meest populair?” vraagt Madame.
“De klassiekers,” zegt Po. “Nummer één is uiteraard leerlingen opfokken. Het is
makkelijk om ervoor te zorgen dat je les een echte kwelling is. Dat zorgt ervoor
dat de leerlingen het uur erna, bij een mensenleerkracht, zich verschrikkelijk
gedragen. Ze worden onuitstaanbaar en pesten hun leerkrachten. Die gaan hun
leerlingen daardoor nog meer sarren. De sfeer op school wordt dan danig
verziekt. Een verdiende SP dus.”
“Waren er dit trimester opvallende SP’s in deze categorie?” vraagt Madame.
“Eentje,” knikt Gosse. “Behaald door Géo, de heks van mavo. Zij is erin geslaagd
om een fikse ruzie te starten tussen haar leerlingen op het einde van haar les.
Daardoor had de volgende leerkracht een helse les. De leerlingen begonnen te
vechten. De leerkracht is ertussen gekomen en kreeg een stomp in haar gezicht.
Ze is wenend de klas uitgerend en heeft ontslag genomen.”
“Daar doe je het voor!” zegt Madame. “Fantastisch! Geef Géo een bonusster! Ik
stel voor dat we haar een rat sturen om haar te feliciteren.”
“Goed idee,” zegt Gosse. “Ik breng het in orde. Een dode of een levende rat?”
“Levend,” zegt Po. “Dan kan ze haar doden als ze honger heeft.”
“Doe het beest een roze strikje om!” lacht Madame.
“Een roze strikje?” zegt Gosse. “Walgelijk!”
“Ik ben toch een heks,” grinnikt Madame.
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“Op nummer twee van populaire SP’s staat knoeien met schoolmateriaal,” zegt
Po. “Uiteraard wordt er minstens één Succesvolle Pestactie per dag behaald voor
knoeien. Beamers saboteren door de kleur of het beeld aan te passen,
wachtwoorden van leerlingen veranderen zodat ze niet op hun computer kunnen
inloggen, het netwerk uitschakelen enzoverder.”
“Een heel fijne SP,” zegt Madame. “Het treft zowel de leerkrachten als de
leerlingen. Opvallende prestaties?”
“Niet echt,” schudt Gosse. “Ik heb één keer de WiFi uitgeschakeld tijdens de
pauze. Daardoor kon geen enkele leerling online en moesten ze met elkaar
praten. Leuk, maar niet noemenswaardig.”
“Geen bonusster,” zegt Po. “Maar wel goed gedaan. Op drie staat
schoolmateriaal stelen. Tien balpennen zijn goed voor één SP. Het blijft leuk om
het gezicht te zien van een leerling die zijn balpen niet vindt.”
“Ik zweer het je, mevrouw, voor de pauze had ik ze nog,” doet Madame een
leerling na. “Leerlingen zijn zo stom. Sommigen steken hun balpen zelfs in hun
jaszak. Die laten ze dan onbewaakt in de gang of ze doen hem uit tijdens de
pauze. Zo makkelijk om balpennen te stelen.”
“Werkschriften uit kasten en boekentassen stelen is ook makkelijk,” knikt Po. “Ik
laat mijn leerlingen aan het eind van de les hun handen wassen. Het ideale
moment om minstens twee balpennen, een agenda en wat huistaken te stelen
van leerlingen terwijl ik doe alsof ik opruim.”
“Inderdaad makkelijk,” zegt Madame. “Hiervoor worden geen bonussterren
gegeven.”
“Ook niet als je erin slaagt om op één week vijfmaal alle bordstiften van een
leerkracht te stelen?” vraagt Gosse.
“Is daar iemand in geslaagd?” vraagt Po.
“Nog niet,” schudt Gosse. “Ik werk eraan.”
“Gemeen plan!” knikt Madame tevreden. “Doe zo verder!”

“Vandalisme staat op vier,” zegt Gosse. “Kauwgom onder stoelen en banken
plakken, vieze figuurtjes tekenen op muren en banken, toiletbrillen vernielen,
namen krassen in lessenaars, …”
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“Ik vind dat de ontplofte vuilbak een bonusster verdient,” stelt Po voor. “Gymna
heeft in december de hele maand bommetjes en vuurwerk verspreid onder de
leerlingen. Vlak voor de kerstvakantie heeft ze een stomspreuk gebruikt op een
tweedejaars. Die was daarna zo stom om een brandend bommetje in een vuilbak
te gooien tijdens de pauze. Hij is geschorst en zijn ouders hebben de kosten
moeten betalen.”
“Mooi,” knikt Madame. “Een bonusster en een rat.”
“Een bonusster wel,” zegt Gosse. “Een rat vind ik overdreven.”
“Goed, geen rat,” knikt Madame.
Ze zet een bonusster naast Gymna’s naam op het scherm.

“Op nummer vijf staat mensen ziek maken,” zegt Madame. “Ik som op:







alle ramen en deuren dichthouden zodat klassen stinken, te warm zijn en
leerlingen hoofdpijn krijgen,
spugen in de broodjes die leerlingen bestellen via de school,
sigarettenas mengen onder de soep,
ingrediënten gebruiken die over datum zijn tijdens de les koken,
niezen op leerlingen,
snot vegen aan toetsen voor je ze teruggeeft aan de leerlingen.

Bonussterren?”
“Op schoolniveau niet,” zegt Gosse. “Iedereen heeft Corona geholpen met de
ontwikkeling van haar virus. Dat is een groot project. Het is gelanceerd in China.
We verwachten het midden maart in eigen land.”
“Ik hoop het,” glundert Po. “Als het virus uitbreekt, breken er gouden tijden
aan.”
“Ja,” zegt Madame. “Het coronavirus wordt nog groter dan de pest.”

“Bon,” zegt Madame. “Corona en haar virus zijn niet het onderwerp van deze
vergadering. Zijn er SP’s verdiend met modetrends?”
“Niet echt,” zegt Gosse. “Te korte broeken zijn nog steeds mode. Het ziet er
belachelijk uit, maar het gaat al zo lang mee dat het normaal wordt.”
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“Ik kan nog steeds niet geloven dat we er vorig jaar in geslaagd zijn om die
vreselijke badslippers trendy te maken,” lacht Po. “Je moet een idioot zijn om
een hele dag op plastic badsloffen rond te lopen.”
“Sluik, lang haar is nog steeds een trend bij meisjes,” zegt Madame. “De stijltang
brandt hun haar helemaal kapot. Prima! Spijtig dat jongens hun broek terug
normaal dragen. Toen ze een paar jaar geleden niet fatsoenlijk konden lopen
omdat hun broek op hun knieën hing, heb ik echt genoten.”
“We moeten mager terug belangrijker maken,” stelt Po voor. “Dik is zo gewoon
dat het bijna normaal is. Ik vrees dat dikke kinderen binnenkort niet meer
worden uitgelachen.”
“Zo ver zijn we nog niet,” schudt Madame. “Er is nog altijd Snapchat en andere
sociale media. We blijven foto’s posten van magere meisjes.”
“Die opgeblazen lippen worden een trend,” zegt Po. “Het ziet er echt belachelijk
uit. Net of er schaamlippen op hun gezicht plakken. Vreselijk! Een heel geslaagde
SP.”

“Ik wil een sociale-media-bonusster uitreiken aan Po,” zegt Gosse.
“Dat is lief,” zegt Po. “Ik heb een hekel aan lief.”
“Daarom juist,” grinnikt Gosse. “Je sextingspreuk was geniaal.”
“Welke?” vraagt Madame.
“Dat brave meisje uit het vierde jaar dat een foto van haar tieten maakte,” legt
Gosse uit. “Po heeft superveel nepaccounts op Snap. Ze zit in enorm veel
groepjes. Zo verspreidt ze roddels en veroorzaakt ze ruzie. Bovendien probeert
ze leerlingen te versieren. Als dat lukt, stuurt ze zo’n meisje een stomspreuk.
Eén meisje heeft een foto gemaakt van haar borsten en die
naar Po gestuurd. Uiteraard heeft Po hem doorgestuurd
naar alle groepjes waarin ze zat. De volgende dag kwam dat
meisje op school en werd ze door iedereen uitgelachen. Ze
is zelfs naar een andere school gegaan.”
“Goed gedaan!” zegt Madame tegen Po. “Wil je een rat?”
“Nee,” zegt Po. “Ik heb geen honger.”

“Zijn er nog Succesvolle Pestacties die vermeld moeten worden?” vraagt Gosse.
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Ze kijkt naar Madame. Die schudt nee. Po haalt haar schouders op.
“Dan is deze vergadering gesloten,” zegt Gosse. “Dat ging vlot.”
“Laten we blijven en een cocktail drinken,” stelt Po voor.
“Daar ben ik altijd voor te vinden,” zegt Madame. “Een bloedsnotshake?”
“Doe mij maar een Bloody Marie,” smakt Po.
“Ik wil een Biertje-uit-een-Niertje,” zegt Gosse. “We toasten op jouw blotetieten-SP, Po.”
“Stop daar mee!” bitst Po. “Het is hatelijk als je lief bent.”
Gosse grijnst gemeen. Ze niest recht in Po’s gezicht. Haar gezicht zit onder de
slijmspatten.
“Jakkes!” zegt Po. “Dat is beter. Dank je.”
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Vergadering 3: Keuze van het thema
“Moet deze vergadering echt?” vraagt Po.
Het is 5 juni 2020, 21u52. De zon is net onder.
“Uiteraard! Traditie is traditie,” antwoordt Gosse.
“We kiezen het thema van het feest,” zegt Madame. “Heeft iemand een
voorstel?”
“Niet echt,” zegt Po. “Normaal eten we één leerling per jaar. Sinds 16 maart eten
we bijna elke dag een kind. Ik kan niet meer. Coronakilo’s staan me niet. Ik heb
intussen drie onderkinnen.”
“Jij hebt niet te klagen,” zegt Gosse. “Ik draag al mijn gewicht in mijn borsten.
Mijn meisjes zijn intussen zo zwaar dat ik ze op mijn bureau leg als ik werk.
Soms vermom ik me expres, dan ben ik gewoon een dikke man. Op dit moment
weet ik niet wat het ergst van de twee is.”
“Bon,” onderbreekt Madame haar. “Het thema van het feest…”
“Een thema is niet nodig,” schudt Po. “We feesten al sinds Corona Koningin der
Heksen geworden is.”
“Ik vind het vreemd dat ik haar naam overal hoor,” zegt Gosse. “Het gebeurt niet
elke dag dat een virus vernoemd wordt naar een heks.”
“Daarom hebben we haar verkozen tot koningin,” zegt Madame. “Ook al is
Corona nu een politica, haar plan was geniaal. Het coronavirus regeert de
wereld. Alle mensen blijven binnen. Het enige wat ze doen, is eten en slapen.”
“En lekker vet worden,” smakt Gosse. “Elke nacht is een nieuw vreetfestijn. Elke
dag lokken we een nieuw kind en niemand die het mist.”
“Lokken?” vraagt Po. “We moeten ze niet eens lokken. Het systeem dat de
koningin heeft uitgestippeld om slechts een paar kinderen naar school te laten
komen voor opvang, was geniaal.”
“Ja,” grinnikt Madame. “En toen er geen kinderen meer naar de opvang kwamen,
hebben we ze gelokt met gratis computers.”

“Mensen zijn zo dom,” zucht Gosse. “Ze trappen er met twee voeten in. Wat eten
we vandaag?”
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“Ik heb geen inspiratie,” zegt Madame. “We aten al Mmmarokkaan met frietjes,
Mmmarokkaan zonder frietjes, Blanke Stank, Blanke Stankstamppot.”
“Dan eten we vanavond Leerling in Eigen Nat,” stelt Gosse voor. “Dat is lekker.”
“Dat gaat nog niet,” zegt Madame. “Het eigen nat is angstzweet. Angstzweet
smaakt lekker, in tegenstelling tot puberzweet. De leerling die vorige week
computerproblemen kreeg omdat ik een virus op zijn laptop had geïnstalleerd,
ligt te rijpen in de kelder.”
“Ik laat hem Latijnse woorden studeren,” glimlacht Gosse. “Elke avond krijgt hij
een toets. Als hij iets niet weet, laat ik mijn rat in zijn oorlel bijten.”
“Jij maakt van je ratten huisdieren. Dat is ongehoord,” zegt Madame.
“Ik kan ze toch niet opeten,” zegt Gosse. “Na onze nachtelijke eetfeestjes heb ik
écht geen zin in rat als ontbijt.”
“Bon,” zegt Madame. “Wat eten we wel vanavond? Om 23u komen de andere
heksen. We moeten toch iets serveren.”
“Ik heb een verrassing voor jullie,” glundert Po. “We eten sushi.”
“Sushi?” vraagt Gosse. “Rauw eten is niet mijn ding.”
“Sushi is erg hip,” zegt Po. “Bovendien heeft het veel moeite gekost om een
lekkere Aziaat te vinden.”
“Meen je dat nu?” vraagt Madame. “Er zijn toch genoeg frietchinezen.”
“Die smaken niet écht Aziatisch,” schudt Po. “Ik heb mijn eten liever authentiek.
Daarom ben ik naar de Chinese wijk geweest. Frietchinezen hebben Blanke Stank
over zich.”

“Dus we eten sushi,” beslist Madame. “Handig dat we het lijk enkel moeten
snijden en niet bereiden. Er zal geen tijd zijn, want dit wordt een lange
vergadering…”
“Laten we beslissen dat er geen thema is,” zegt Po. “Het feestje is gewoon een
soort dessert.”
“Dat is het!” roept Gosse. “Het is een dessertfeestje. Ons jaarlijks feest op 30
juni heeft als thema dessert. Tegen dan is alles weer een beetje normaal, dus
dessert is de ideale afsluiter.”
“En we hebben twee zwartjes,” wrijft Madame in haar handen. “Ideaal!”
“Waarom?” vraagt Po.
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“Chocomousse!” roept Madame. “Lekker!”
“Ha ha! Ja!” roept Gosse. “Au!”
Van enthousiasme springt ze op en neer. Haar borsten vliegen wild in het rond
en slaan tegen haar gezicht.

“Géo stuurt me net via Whatsapp dat het haar gelukt is om Smartschool te
hacken” zegt Madame. “Dat betekent dat ze de eindresultaten van de leerlingen
kan manipuleren voor de deliberaties.”
“Fantastisch,” glundert Po. “Het aantal C-attesten wordt hoog dit jaar. En als
iemand er iets van zegt, dan steken we het op…”
“CORONA!” roepen de drie heksen in koor.
Ze proesten het uit. Madame, die net een grote slok Bloody Marie in haar mond
had, sproeit haar drankje in het rond.
“Pas op!” zegt Po. “Straks zit ik vol vlekken.”
Daardoor lachen ze nog harder.
“Hatsjie!” niest Gosse. “De poetsvrouw moet echt beter haar werk doen. De
school is gesloten, maar ze moet de boel wel proper houden. Van stof ga ik
niezen.”
“Is het daarvan?” vraagt Po. “Ik heb al dagen last van niezen en hoesten.”
“Allergie is een echte bitch,” grijnst Gosse. “Het hoort erbij.”
“Stil,” zegt Madame. “Corona komt dadelijk op TV. Ze geeft een persconferentie.”
“Ze is een écht rolmodel,” zucht Po bewonderend. “Eerst ontwikkelt ze het virus,
daarna geeft ze het haar eigen naam. Dan verspreidt ze het over de wereld.
Vervolgens slaagt ze erin om premier van België te worden. Ze belazert iedereen
en de mensen trappen er met open ogen in. Terwijl het toch duidelijk is dat ze
een heks is. Zelfs haar roepnaam is gewaagd…”
“Wilmès klinkt inderdaad bijna hetzelfde als ‘Wil Mens’,” zegt Madame. “Maar ja,
toen ze haar naam koos, was ze politica in Wallonië. Die spreken geen
Nederlands.”
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“Ssst! Het begint,” zegt Gosse.
Premier Wilmès verschijnt op het grote scherm. Ze is klaar voor haar zoveelste
persconferentie. Vlak voor ze begint, worden haar neusgaten iets groter.
“Ze laat een scheet,” grijnst Po. “Hatelijk voor de journalisten. Ze is fantastisch.”
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Het virus neemt wraak
Het is ver na middernacht. De sushi is op. Alle andere heksen kwamen feesten
op school en zijn terug vertrokken. Het oppertriumviraat geniet na bij een
socktail (thee op basis van sokkenzweet).
“Ik voel me niet zo goed,” zucht Gosse. “Ik heb een druk op mijn borst.”
“Eet minder!” zegt Madame. “Kijk naar je borsten! Die zijn gigantisch. Logisch
dat je druk op je borst hebt.”
“Misschien is elke dag een kind eten niet gezond,” zegt Po. “Ik heb al dagen een
droge hoest. Ik ben zo moe.”
“Niet zeuren,” zegt Madame. “Ik ga slapen, want ik heb hoofdpijn. Uche! Uche!
Uche!”
“Het lijkt wel of we alle drie ziek worden,” zegt Gosse. “Heksen worden toch
nooit ziek?”
“Wel als we slecht vlees eten,” zegt Madame. “Volwassenen of bejaarden kunnen
vreselijke darmkrampen veroorzaken.”
“Gelukkig zijn we bestand tegen virussen,” zegt Gosse. “Stel je voor dat wij het
coronavirus kregen.”
“Onmogelijk,” zegt Madame. “Corona Wilmès heeft vast een antispreuk in het
virus verwerkt. Wacht even, ik stuur haar een appje.”
Ze neemt haar gsm. Hoestend tikt ze een berichtje. Bijna instant trilt haar
toestel.
“Ze heeft geantwoord,” zegt ze trots. “De koningin en ik zijn oude vriendinnen.
Ze stuurt dat… Shit! Shit! Alle mensen op een stokje!”
“Wat?” vragen Po en Gosse samen.
“Ze is het vergeten,” fluistert Madame ontdaan. “Corona is vergeten om een
antispreuk in COVID-19 te stoppen.”
“Dat meen je niet,” roept Po.
Snel opent ze internet op haar gsm.

“Symptomen van het coronavirus,” zegt ze luidop terwijl ze het typt. “Hier heb ik
het: koorts, droge hoest en vermoeidheid.”
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“Heb ik allemaal,” piept Gosse.
“Ik ook!” hijgt Madame. “Wat staat er nog?”
“Kortademigheid, pijn of druk op de borst en aangetast spraakvermogen,”
vervolgt Po.
“Deez meen je nie…” lispelt Gosse. “Waarom ben ik niet in mijn kot gebleven? Ik
ben elke dag naar buiten gegaan.”
“Wij alle drie,” zegt Madame. “Zonder mondkapje, zonder handschoenen.
Hebben jullie de social distance gerespecteerd?”
“Ben je gek?” vraagt Gosse. “Anderhalve meter afstand? Misschien waren de
leerlingen die we hebben opgegeten wel besmet. We hebben het virus
opgegeten…”
“Het coronavirus treft vooral oude mensen,” piept Po. “Ik ben 173 jaar.”
“Ik 177,” zegt Madame in paniek.
“Ik 187,” fluistert Gosse.
“Zou het helpen als ik mijn handen ga wassen?” vraagt Po.
“Misschien,” antwoordt Madame. “Ik weet het niet. Ik heb mijn handen nog nooit
gewassen…”
De drie heksen van het oppertriumviraat kijken elkaar bang aan. Ze weten dat
hun dagen geteld zijn. Hun feestje is voorbij… Daar heeft koningin Corona voor
gezorgd.
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Interview met Evy Danckers

(door één van haar leerlingen)

leerling: Waarom heeft u mij gekozen om u te interviewen?
Evy:

Je bent een eerstejaars, een meisje, zwart… Lekker!

Evy en de leerling lachen.
Evy:

Ik wil op het einde van dit verhaal een paar dingen
verduidelijken. Dat ik me laat interviewen door een leerling,
ligt voor de hand. Dat betekent dat het voor mij logisch is.

leerling: Waarom heb je dit boek geschreven?
Evy:

In de eerste plaats schrijf ik ontzettend graag. Daarnaast wil
ik dat zoveel mogelijk jongeren boeken lezen. Met het juiste
boek leest iedereen graag. Daar ben ik van overtuigd.
Helaas zijn er weinig boeken die niet te dik zijn, niet te
moeilijk en die leuk zijn voor pubers. Dat wil ik veranderen
met mijn boeken. Natuurlijk moeten in een boek ook toffe
tekeningen staan. Daar zorgt Po… Euh… Tamara altijd voor.

leerling: Wie gaat dit boek lezen?
Evy:

De meeste leerlingen zullen tijdens het coronavirus een boek
moeten lezen. Een boek op papier bij de leerlingen thuis
krijgen, is niet makkelijk nu. Daarom is dit een digitaal boek.
En natuurlijk een leuk verhaal. Ideaal voor leerkrachten én
leerlingen.
Leerkrachten die hun leerlingen een ander boek laten lezen,
zijn waarschijnlijk heksen. Of gewoon dom.

leerling: Is De Borgerheksen echt gebeurd?
Evy:

Uiteraard. Alles wat in dit boek staat, is waar. Het werd tijd
dat de waarheid over heksen en het coronavirus aan het
licht kwam. Ik heb lang undercover op een school gewerkt
om deze informatie te verkrijgen.

leerling: Wat betekent undercover?
Evy:

Undercover betekent dat niemand op school wist dat ik er
was om onderzoek te doen voor mijn boek.

leerling: Je bent dus geen echte leerkracht?
Evy:

Uiteraard niet. Daar ben ik veel te intelligent voor. Het was
erg moeilijk om niet op te vallen tussen al mijn domme
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collega’s. Ik moest er ook voor zorgen dat ik er zo lelijk
mogelijk uitzag.
leerling: Hoe deed je dat?
Evy:

Ik kamde mijn haar nooit. Ik droeg slonzige kleding. Ik had
nooit make-up op. Dat hielp. Natuurlijk bleef het moeilijk.

leerling: In het boek staan veel racistische opmerkingen. Mag
dat?
Evy:

Racisme is verkeerd. Daar ben ik het helemaal mee eens. De
Borgerheksen is een grappig boek. Humor is soms lachen
met anderen, maar op een respectvolle manier. Ik maak
foute grappen over alle huidskleuren en niet één specifieke.
Bovendien zijn mijn grappen zo bij de haren gesleurd (zo
overdreven), dat niemand kan denken dat ik meen wat ik
schrijf. Behalve erg domme mensen uiteraard. Leerkrachten
of politici bijvoorbeeld.

leerling: Een laatste vraag: Wat vindt premier Wilmès van haar
rol in dit boek?
Evy:

Dat is een goede laatste vraag. Ik heb geen idee. Natuurlijk
heb ik haar een e-mail gestuurd met dit verhaal in bijlage.
Of ze De Borgerheksen zal lezen, weet ik niet. Ze is
Franstalig en heeft een heel drukke agenda. Ik hoop dat ze
ermee kan lachen. Ik wil haar op geen enkele manier
kwetsen of beschuldigen.

leerling: Bedankt voor dit interview.
Evy:

Bedankt om mijn boek te lezen. Vond je De Borgerheksen
een leuk verhaal?

leerling: Valt wel mee.
Evy:

Wat vond je het grappigste stuk?

leerling: Euh… Van de heksen enzo…
Evy:

Maar wat precies dan?

leerling: Dat weet ik niet meer.
Evy:

Heb jij het hele boek eigenlijk wel gelezen?

leerling: Euh…
Evy:

Je laatste opdracht voor dit schooljaar was De Borgerheksen
lezen en daarna een recensie schrijven op mijn
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Facebookpagina: facebook.com/auteur.EvyDanckers. Dat
heb je toch gedaan?
leerling: Stond het op veel punten?
Evy:

(zucht) Ik hoop dat alle anderen die mijn boek lezen WEL op
mijn Facebook of Insta schrijven wat ze ervan vonden…
Prettige vakantie!

leerling: Jij ook mevrouw.
Evy:

Hoe spreek je je leerkracht Frans aan?

leerling: Excusez-moi. Bonnes vacances, Madame.
Evy:

Très bien. Tu es délicieuse…
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Dankwoord
Verhalen verzinnen is makkelijk voor mij. Boeken schrijven is één van mijn
passies. Toch kan ik niet alleen een boek schrijven. Daarom wil ik een paar
mensen bedanken.
Tamara wint uiteraard de eerste prijs hier. Ik vind haar geweldig als persoon en
nog fantastischer als illustrator. Merci om mijn Fiep te zijn! Great minds think
alike .
Ook een dikke merci voor Ward. Het luisterboek maken wordt absoluut een
kernherinnering. Daarnaast merci (en ook sorry) voor jouw rol als één van mijn
bronnen van inspiratie.
Boeken moeten gelezen worden. Daarom bedankt aan al mijn ‘testlezers’: Lien,
Vicky, Jasper, Fien, Kato, Hebe, Ward, Nathalie, Elke, Storm, … Jullie feedback
motiveert me enorm.
Bedankt aan uitgeverij Van In om De Borgerheksen te promoten. Bedankt aan
alle leerkrachten die mijn boeken aanraden aan hun leerlingen.
Een laatste, maar heel erg grote DANK JE WEL is voor mijn leerlingen. Mijn
school in Borgerhout, mijn leerlingen (eerst in 1B, maar ook daarna) vormen
mijn natuurlijke habitat. Mijn boeken schrijf ik steeds met mijn leerlingen in het
achterhoofd. Er zijn te weinig boeken voor mensen die denken dat ze niet graag
lezen. Beetje bij beetje, boekje voor boekje wil ik dat veranderen.

Grand merci,
Madame Evy
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Hoe is het coronavirus ontstaan?
Waarom val je vaak in slaap tijdens de les Frans?
Hoe maak je een socktail?
Waarom smaken pubers niet zo lekker als kinderen?
Hoe bescherm je jezelf tegen heksen?
Waarom zijn politiemannen lelijk?
De Borgerheksen geeft je een antwoord op deze (en nog veel andere)
vragen
Voordat je begint te lezen, zoek je best op wat absurd en hilarisch
betekenen. Dat zijn namelijk de beste woorden om dit boek te
omschrijven.

Evy Danckers is leerkracht Nederlands en Frans. Tamara Lodewijckx is
leerkracht beeld. Ze schreven eerder Mijn Negen Levens. In september
verschijnt Eindspel.
De Borgerheksen is een gratis online boek. Lees het, verspreid het en
vergeet niet om een recensie achter te laten op Facebook en/of Instagram.
KHARZAMZI MERCI!
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