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Cabaret Sint-Maartenscollege 

 
Met drie uitverkochte avonden heeft het Sint-Maartenscollege haar cabaret-traditie in ere hersteld. 
In relatief korte tijd hebben de leerlingen een sprankelende productie op de planken weten te 
zetten. Leerlingen van alle lagen en alle afdelingen participeerden en waren heel goed in staat om 
alle facetten van de school op de hak te nemen op een ludieke wijze, maar zonder ironie, zoals het ‘t 
Maartens betaamt.  

 
De vraag voor een herstart van het Maartenscabaret kwam voort uit het langdurige verzoek van de 
ouderraad om het cabaret nieuw leven in te blazen, het enthousiasme van de docenten, maar 
voornamelijk op dringend verzoek van de leerlingen; hun schoolkeuze was met name ook gebaseerd 
op de extra curriculaire activiteiten die de school biedt en hier maakt het cabaret deel van uit. 
Marie-Lotte van der Velde, leerling uit VWO 4, stapte vorig voorjaar heldhaftig op de toenmalig 
directeur af met de opmerking dat ze nu al drie jaar op ’t Maartens zat en nog steeds niet het 
befaamde Maartenscabaret had mogen meemaken! De directeur, bleek gevoelig voor haar 
argumenten en beloofde er alles aan te doen om voor het einde van mijn schoolcarrière het cabaret 
weer in het leven te roepen.   
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Aischylos 

 
Voor de 19de keer werd op 3 februari j.l  op het Sint-Maartenscollege de voorstelling van Aischylos 
uitgevoerd. Een Griekse tragedie waaraan 60 leerlingen van vijf verschillende Nederlands en 
Belgisch-Waalse scholen participeren.  
 
Het project is uniek, omdat we in deze tijd van veranderingen in opvattingen over cultuur en de 
noodzaak voor het onderwijs in de kunsten - nog steeds de Griekse beschaving eren en tragedies 
opvoeren op grote geschiedkundige en geografische afstand van het oude Hellas. Ook is het uniek 
dat we dat in het hart van Europa doen, waar gelukkig de klassieke talen in het publieke onderwijs 
breed worden onderwezen, in tegenstelling tot de Angelsaksische landen. Tenslotte is het uniek dat 
leerlingen van vijf verschillende scholen uit, België en Nederland - en hopelijk volgend jaar ook weer 
vanuit Duitsland, daar werken we aan – in hun eigen taal een stuk kunnen opvoeren.  
 
De jonge mensen pakken hun kans om de diversiteit van taal en cultuur uit te munten. Deze 
leerlingen stellen een voorbeeld voor een grenzeloos Europa. 
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MEP on Tour 

 
Reisverslag Straatsburgreis 2020  
 
Maandag 27 januari jl. vertrokken we op het station in Sittard met de bus. Samen met 20 andere 
meppers waren we dan eindelijk onderweg naar Straatsburg. Na een paar uurtjes rijden kwamen we 
dan als eerste aan bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Hier kregen wij een rondleiding en een 
gesprek waarbij we vragen konden stellen over het Hof.  
Daarna reden we door naar Straatsburg zelf en hebben daar met zijn alle avond gegeten.  

 
De tweede dag vertrokken we als eerste naar het Historisch Museum van Straatsburg. Hier kregen 
we de tijd om zelf het museum te bekijken. Na de lunch reden we door naar het Palais d’Europe waar 
we spraken met Petra Stienen, Arjen Westerhoff en met Ria Oomen. 
 
Op dag drie vertrekken we naar het Europees Parlement. Hier kregen we een rondleiding. Helaas 
waren de parlementariërs niet aanwezig maar dit maakte het niet minder interessant. Na het bezoek 
aan het Europees Parlement maakte we in de namiddag nog een walking tour door Straatsburg.  

 
Dag vier was na mijn mening de interessantste dag. We vertrokken ’s morgens naar de Raad van 
Europa. Eenmaal aangekomen daar kregen we eerst een film te zien over het functioneren, de 
missies en de bereikte doelen van de Raad van Europa. Daarna kregen we de tijd om een debat van 
het Parlementaire Assemblée bij te wonen.  
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Daarna hebben we nog gesproken met Paul Lemmers en Chris Mommers. Na het bezoek aan de Raad 
van Europa reden we door naar de Nederlandse Ambassade. Verder hadden we donderdagavond 
een bonte avond, een heel gezellig avond naar mijn mening. 

 
De laatste dag vertrokken we dan alweer terug naar huis. Onderweg kregen we nog een Rondleiding 
bij de American Cemetery Memorial en we maakte een stop in Luxemburg waar we een paar uurtje 
vrije tijd kregen. Na de vrije tijd vertrokken we terug naar Maastricht waar de reis voor ons eindigde. 
Het was een zeer interessante, gezellig en informatieve reis die ik iedereen die de mogelijkheid krijgt 
om eraan mee te doen aan zou raden.  
 
Viggo van den Berg, Vwo 5 
 

 
 
 

Jaarplanning 2019-2020 
 
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning onder het kopje Ouders-
Jaarplanning. 
 
 

Facebookpagina 
 
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/ 
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FOOTER 

Verspreiding informatie: 
SMC Nieuws wordt digitaal verspreid middels de bij ons bekende e-mailadressen van leerlingen en 
ouders/verzorgers. Deze e-mailadressen kunnen overigens ook gebruikt worden voor het 
verstrekken van algemene informatie met betrekking tot school.  

Nieuw e-mailadres: 
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden aan mhv@sint-
maartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres”. Voor het oude e-mailadres kunt u zichzelf 
afmelden. (Zie hieronder) 
 

Suggesties? 
SMC Nieuws wordt verzonden via een no-reply e-mailadres en eventuele reacties op deze mail 
worden dan ook niet gelezen. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u deze sturen aan de 
mentor of teamleider van uw zoon of dochter. 

Ontvangt u nog geen SMC Nieuws? 
Dan kunt u o.v.v. “aanmelding SMC Nieuws” uw e-mailadres doorgeven via mhv@sint-
maartenscollege.nl Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe. 
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