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APO GEZAG
Als iemand mij vroeger vroeg wat ik later wilde zijn,

Zei ik schoonmaakster, maar mijn vriendinnen zeiden 
‘iemand van de blauwe bloed lijn’,

Een koningin of prinses leek hen wel leuk,

Wanneer ik zei dat dat niet zomaar kon,
Lachten ze met uit, en vroegen: waarom?

Uitleggen had natuurlijk geen zin,

want volgens hen was er altijd wel een beschikbare prins Charming.
Nu ik weet hoe de wereld in elkaar steekt, wil ik geen van beide zijn,

Nee, laat mij maar gewoon nog even denken over die vraag,
Wat ik wil gaan doen na vandaag.

InleIdIng 

In het kader van de komende troonswIsselIng, Is hIer een nIeuwe 
aPo helemaal In het teken van gezag. nIet alleen de leden van het 
konInklIjk huIs, maar ook “leIders” van de hIërarchIe bInnen onze 
school komen aan bod. bovendIen staat deze edItIe weer vol met 
heel veel verse quotes!
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the king

on stage
een interview  

met Ruben Silva Kas 

Apus
Hij was 8 jaar toen hij begon met gitaarspelen, op zijn elfde werd hij toegelaten tot voo-
ropleiding van het conservatorium. Hij oefent ruim 18 uur per week en later wil hij als 
musicus zijn eigen concerten geven. We hebben het hier natuurlijk over de 14 jarige 
Ruben Silva Kas, the king on stage.

5x kiezen

klassiek of pop?
Klassiek, daar zijn mooie stukken voor de gitaar geschreven en klassiek biedt meer uit-
daging wat betreft de moeilijkheidsgraad.

feestbeest of muurbloempje
Muurbloempje, ik hou echt niet van dansen.

krijgen of geven
Ik vind het wel leuk om iets te geven, dan heb je er zelf ook een goed gevoel over. Dat 
voelt nog beter dan wanneer je iets ontvangt.

Beatrix of Willem-Alexander
Alexander denk ik, ik vind het leuker om een koning te hebben.

kamperen of hotel
Dan ga ik toch voor het hotel, ik houd niet van kamperen. Dan zit je zo een beetje in de 
regen en alles is koud, daar vind ik niks aan.

en verder....

Wanneer ontdekte je jouw talent?
Ik heb eerst 2 jaar gewoon de basis geleerd en daarna ben ik begonnen met klassiek. 
Toen vond mijn leraar dat ik wel wat meer aankon, en vroeg hij ook of ik dat zou willen 
doen. Ik ben op zoek gegaan naar iets meer uitdaging voor op de gitaar en naar de open 
dag van het conservatorium in Utrecht geweest. Daar 
vond ik het AMT, de academie voor muzikaal talent. Daar heb ik auditie voor 
gedaan en toen ben ik toegelaten.

Wat houdt dat dan in?
Het is een jong talenten opleiding en het is onafhankelijk van het conservatorium Utre-
cht.  Het is niet alleen voor gitaar maar voor alle instrumenten. Ik krijg daar 1 uur gi-
taarles per week en dan krijg ik ook nog koor, muziektheorie en muziekgeschiedenis. De 
meeste mensen die de opleiding daar afronden gaan daarna naar het conservatorium. 



Wat heb je dan verder aan die opleiding?
Je leert gewoon heel erg veel, dezelfde dingen als de mensen die op het conservatorium 
zitten leren. Dus als je dan naar het conservatorium gaat heb je een heel groot gedeelte 
van de stof al geleerd en heb je eigenlijk een voorsprong op de mensen die dat nog 
moeten leren. Ik wil dan ook het liefste naar het conservatorium als ik mijn diploma 
heb.

Welke muziek speel je het meest?
Muziek van Villa-Lobos dat is een Braziliaanse componist, dat vind ik echt het leukste. 
En ik ben nu ook bezig met een Tango van Piazzolla en dat vind ik ook wel leuk om te 
spelen.

Denk je dat iedereen het kan leren?
Dat vind ik moeilijk ik denk dat iedereen het wel kan leren, alleen je moet er 
wel echt hard voor werken en oefenen. Je hebt wel de mentaliteit nodig om 
er mee door te gaan. Ik denk niet dat je er aanleg voor nodig hebt, je moet                                                                                                    
gewoon technieken kennen om iets te kunnen spelen, en die technieken kan je leren.

Wie zou jij een serenade brengen?
Eeeuh, nee, dat weet ik niet. (Helemaal niemand?!) Nee. (zelfs niet je moeder?) Nou ja 
goed, ik speel wel vaak voor mijn opa en mijn oma, die vinden dat heel leuk. En ze heb-
ben er ook wel wat meer verstand van.

Heb je een lievelingsliedje?
Ja, dit wordt een lange naam nu, ik vind de variaties die van Sor op het thema van Mo-
zart heeft gemaakt wel heel erg mooi. Ik heb het een keer gehoord en toen wilde ik het 
meteen spelen, ik weet niet precies waarom. Het is gewoon een mooi stuk.

Ben je benieuwd of Ruben echt zo goed is? Luister hier en laat je overtuigen!
http://www.youtube.com/watch?v=Z4OUccHhB5k

Beste Ram,
Love is in the air… Deze periode is de beste periode om je liefde 
te vragen, of gewoon wat meer samen te zijn. Ga ervoor! Maar 
let wel een beetje op: de laatste twee kwintalen tellen dubbel, en 
als je al je tijd al besteedt aan andere dingen, kan je school hiero-
nder lijden. Een poosje harder werken dus voor jou, maar daar-
mee ook blijere ouders.

Beste Stier, 
Je bent de laatste tijd nogal vaak moe. Je neemt niet de tijd voor 
rust, maar bent liever de hele dag bezig. Stop er eens mee! Je 
leven is al druk genoeg, dus je hoeft het niet te overdrijven. Je 
nieuwe lente voornemen: meer vrije tijd, je huiswerk minder per-
fectionistisch maken, en wat vroeger naar bed. Dan wordt deze 
periode top voor jou!

Beste Tweelingen,
Een beetje luiheid is niet erg, maar jij kan het wel overdrijven! Fa-
cebook is geen huiswerk, en tv kijken is geen leren. De sterren vo-
orspellen niet veel goeds voor jou. Je zult betrapt worden, slechte 
cijfers gaan halen en zo dubbel werk moeten doen. Het enige 
advies: kom van de bank af, en aan het werk! Het lukt vast!

Beste Kreeft, 
Je bent een sociaal persoon, en de komende periode zal dat 
goed voor je uitpakken. Je zult nieuwe mensen ontmoeten en 
nieuwe vrienden maken. Je hebt een overdreven karakter, en 
niet iedereen is daar weg van. Weet dat je naast vrienden, daar 
soms ook een paar vijanden mee kan maken. Succes!

Beste Leeuw,
Facebook is een leuk medium. Een beetje bijpraten met mensen 
die ver weg wonen, maar ook met je vrienden. Jij weet daar alles 
van. Maar het is ook leuk om gewoon met mensen te praten. Als 
je evenwicht tussen die twee vind, zul je gelukkig worden. De ster-
ren zeggen dat dat niet alleen over vriendschap gaat…

Pien de Ruiter



Beste Maagd,
Troep, troep en nog meer troep… Dat is de beschrijving van jou kamer. 
Lege glazen op je bureau, en dat is nog het minste. De sterren voorspellen 
dat je nog een hoop ‘rotzooi’ te wachten staat, dus je kan het beter oprui-
men. Hierdoor maak je ook je toetsen beter, en hou je je ouders vrolijk.

Beste Weegschaal,
De sterren voorspellen veel drukte voor jou. De komende tijd zul je veel tijd 
nodig hebben voor school, bijbaantjes en vrienden. Helaas voor jou zitten 
er maar 24 uur in een dag en 7 dagen in een week. Het advies van het 
universum: plannen en afzeggen. Van één keer een feestje afzeggen en 
goed afspraken plannen ga je echt niet dood. Succes!

Beste Schorpioen,
De sterren voorspellen niet veel goeds voor jou deze keer. Je wil veel din-
gen kopen, maar je rekening doet niet altijd mee. Opletten met geld gaat 
jou niet altijd makkelijk af, en daarom is de gouden tip: zoek een baantje. 
Als je dat combineert met een beetje meer sparen kun je uiteindelijk iets 
heel groots kopen!

Beste Boogschutter,
Duidelijkheid is iets heel belangrijks in het leven. En dan vooral door schri-
jven. Als je wil solliciteren, of iets duidelijk wil maken op de toets. Maar voor 
jou ligt een schrijfprobleem in het vizier. Je zult makkelijker, maar ook minder 
leesbaar schrijven. Dit kan erg onhandig zijn, dus probeer je iets meer te 
concentreren. Je zult er profijt van hebben.

Beste Steenbok,
De sterren voorspellen een beetje eenzaamheid voor jou. En wat is de 
beste oplossing als je even geen vrienden hebt, maar wel eenzaam bent? 
Een huisdier! Een hamster of een muis is een leuk maatje. Als je allergisch 
bent voor een dier, kan je ook een internet dier nemen. Zo hoef je niet 
meer alleen te zijn.

Beste Waterman,
Je zal de komende tijd een beetje last krijgen van een droge huid, en je 
soms een beetje draaierig voelen. De kans is dat je te weinig drinkt. Water, 
thee of fris, het is beter dan jezelf bewust uitdrogen. Een goede tip, zeker 
als je nu het warm wordt een korte broek aan wil. 

Beste Vissen,
De komende periode voorspelt een negatief gevoel. Van nature houd je 
je boosheid vast, maar uiteindelijk moeten de mensen om je heen het be-
kopen. Natuurlijk moet je niet snel boos worden, dus probeer het op een 
andere manier af te reageren. De oplossing van het universum: richt je wat 
meer op de muziek, het zal je opluchten.

DIY: How to become 
a dictator?

Wat is nou de sleutel naar de macht? Hoe hebben Hitler, Kadhafi en Saddam Hoessein het 
voor elkaar gekregen dat zij over een heel land of rijk konden regeren – naast het ‘gewone’ 

volk angst in te boezemen – in hun eentje? Met de volgende tips kom jijzelf al een heel 
eind…

Tip 1: Houd het simpel
‘Elke minuut wordt er een nieuwe sukkel geboren’ schijnt de Amerikaanse  

circuslegende P.T. ooit gezegd te hebben. Helemaal mee eens (als het er al niet meer per 
minuut zijn…). Dus de gouden regel: houd het simpel! De mens is nou eenmaal geneigd 
om af te gaan op je eerste indruk. En zeg nou zelf; een advertentie vol met tekst en met 
nergens een plaatje of een humoristisch accent te vinden, leest niemand.  Maar mensen 
beschouwen zichzelf natuurlijk NOOIT als dom, dus laat ze niet het gevoel krijgen dat ze 

eigenlijk zo stom als een varken zijn, door je te verlagen naar hun niveau. Kijk naar de 
heer Wilders en neem eens een voorbeeld aan hem. 

Tip 2: Gebruik humor
Verpak je boodschap in een flinke dosis humor: Mensen zijn gek op lachen. Kijk naar 
alle reclames op de televisie die een wanhopige poging wagen om hun reclameshot 

grappig te maken, wat overigens maar een paar van de talloze bedrijven en organisaties 
lukt. De gouden Loekies worden elk jaar uitgereikt voor de beste reclames en 9 van de 
10 keer wint een reclame met een humoristisch tintje eraan (Calvé met ‘Pietertje’ bi-

jvoorbeeld)

Tip 3: Her-her-her-haal-haal-haal. Herhaal!
Herhaal je boodschap zoveel mogelijk, gebruik sociale media, reclamespotjes, men-

shoge Bilboards of voor mijn part schoolboeken. Maar wees vooral niet creatief! Door 
herhalen blijft de boodschap hangen; dat proberen zelfs onze (klassieke talen)docenten 

ons sinds de eerste duidelijk te maken. Stamp het bij mensen erin, net als je bij jezelf 
doet om woordjes te leren. 

Tip 4: Verzamel “vrienden”
Verzamel een paar rijke “vriendjes” om je heen door middel van je inmiddels gestegen 
populariteit en macht. Beloof ze vervolgens een paar mooie, goed verdiende baantjes; 
en ze eten uit je hand. Als zij je bij al je plannen en ideeën steunen, zit je goed. Als een 

schaap over de dam is, volgen er immers meer! Bovendien komt hun steun goed uit 
voor de financiering van je grootse plannen, zoals documentaire laten maken over jezelf 

(à la Adolf Hitler). 

Margot Mendel



Juffrouw Test

Koninklijk vs. Normaal
Juffrouw Test moest er behoorlijk lang over nadenken, maar uiteindelijk wist ze dan toch wat ze ging 
testen: Koninklijke etenswaren tegenover de normale :) 
Ze belooft trouwens dat het de volgende keer geen voedsel is, Juffrouw Test is ten slotte niet de Smaak-
politie...
Maar goed, als een product zo'n titel heeft, kun je er dan  
op vertrouwen dat het lekkerder is?
Daar gaan we achter komen! Juffrouw Test heeft 3  
producten uitgekozen, welke ze gaat vergelijken.
 
- hagelslag: Koninklijke de Ruijter vs. Venz
Ze heeft 2 broodjes met hagelslag gemaakt, 1 met De  
Ruijter en 1 met Venz. Na van allebei de broodjes een  
hapje genomen te hebben moet ze met volle overtuiging 
concluderen dat Koninklijke De Ruijter heerlijke  
hagelslag maakt, naar haar mening een stuk lekkerder  
dan Venz. Het smaakt ook wat verser trouwens. :)
Dat is dan 1-0 voor koninklijkheid!

- rietsuiker: Koninklijke Van Gilse vs. Fairtrade 
                           Original
En dan de rietsuiker. Tja, het proeven ging wat lastiger...  
Eerst van allebei de merken een schepje geprobeerd,  
maar daarna voor de zekerheid nog even 2 kopjes thee  
gemaakt (1 met Van Gilse suiker, 1 met Fairtrade Original 
suiker). Na het roeren in het kopje thee met Fairtrade  
suiker blijven er nog rare donkere suikerdingetjes op de  
bodem liggen, ziet er niet heel smakelijk uit. Verder  
smaakt het gewoon zoet, logisch -.- De ruwe rietsuiker 
lost beter op, en ziet er beter uit. Voor zover suiker 
vergeleken kan worden maakt deze uitslag 2-0 voor  
koninklijkheid.

- zachtzoete drop: Koninklijke Venco vs. Klene
Tot slot de zachtzoete drop. 1 dropje van Venco, 1 dropje  
van Klene... Sowieso Klene! Het is minder hard, en 
smaakt gewoon lekkerder volgens Juffrouw Test.  
Bovendien is de geteste zachtzoete drop van Klene 
suikervrij! 

2-1 voor koninklijkheid! Het is dus niet altijd  
lekkerder, en natuurlijk heeft iedereen een  
andere mening, maar voor nu zegt Juffrouw Test:  
doe mij maar Koninklijk! ^^ 

Tip 5: The truth is what you make it!
Onthoud: dat wat jij zegt is altijd waar! Zo niet: zie vorige zin. Wat daarnaast belangrijk 
is bij het verkondigen van jouw ideologie is dat je het overtuigend brengt. Dus gebruik 

bij voorkeur veel krachtige stijlmiddelen, zoals metaforen, en pas je retorica-kennis toe. 
Wat het ook goed doet bij het ‘gewone’ volk is beroemd iemand in huren die jouw role 
model wordt. (Doutzen Kroes – Dance4Life, Tiger Woods – Nike; Gilette, Kate Moss – 

Burberry). Ookal verkondig je complete onzin; langzaam maar zeker zullen mensen je 
gaan geloven en voor je het weet heeft je politieke partij ineens 8 miljoen leden…

Extra: Gebruik vooral heel veel rood of  maak gebruik van het feit dat “sex sells”. Succes 
gegarandeerd; kijk maar naar onderstaande reclames en aanplakbiljetten.

 

 

Robin ZorgeBenthe de Ridder



      Zonde
Ongeveer de helft van jullie zal het nog weten; 
ergens rond de zomervakantie van 2010 werd 
de vorige Apo voor het laatst uitgegeven. De 
Apo had, in ieder geval sinds ik hier op school 
kwam, steeds meer populariteit verloren, werd 
nog amper uitgegeven en toen de laatste leden 
van de redactie van school gingen, hield de Apo 
volledig op te bestaan. Zonde, vonden wij alle-
maal; vooral om-
dat wij nog hadden 
gezien hoe leuk 
de apo vroeger 

was. Zonde, vond ook Laura. Maar zij handelde ernaar, en 
samen met een paar vrienden blies zij de apo nieuw leven 
in. Toevallig waren deze vrienden ook mijn vrienden, dus 
de overstap naar de Apo was voor mij snel gemaakt. (al 
moet ik toegeven dat ik er niet vanaf het allervroegste 
begin bij zat, ik kwam pas na de eerste audities binnen. 
Ik heb de foto’s met de amerikaanse hoeden gemist, ha!) 
Vooral toen ze bijna ale pauzes weg waren voor “de Apo”. Maar dat is een ander verhaal. 

Ik weet dat dit cliché klinkt, maar het is echt een van 
de betere beslissingen geweest van mijn schoolcar-
rière. De vergaderingen waren van begin af aan een 
gezellige chaos, ik kon het met iedereen goed vinden 
en er waren koekjes. Maar wat ik vooral nooit zal ver-
geten is dat gevoel van trots toen we voor het eerst 
een uitgave van onze eigen Apo in handen hadden. 
Helemaal gedrukt (toen nog wel, toen was er nog een 
redelijk budget voor de Apo, al was het toen ook al aan 
de kleine kant) en met een in kleur gedrukte voorkant 
(ja, lachen jullie maar, wij waren de eersten!). Al sloeg 
die trots wel een beetje om in teleurstelling, nadat we 
al onze met veel pijn en moeite gemaakte, vervoerde 

en uitgedeelde apo’s overal in de prullenbakken zagen liggen, of gewoon vertrapt op de 
grond. En er overal snorren op onze posters getekend werden, maar dat viel wel een 
beetje te verwachten (en zoals ik al zei, ik was de posterdans toch al ontsprongen). De 
tijd daarna was ons voornaamste doel om de Apo weer een beetje op de kaart te zetten 
en dit hebben we dan ook vol overgave gedaan. De vergaderingen bleven de gezellige en 
chaotische sfeer houden, wat we doorgetrokken hebben in bijna alles wat we deden.

Zo gingen we naar de schoolkrantdag in Amsterdam waar we vervolgens vast zaten tus-
sen metropoortjes, bijna volledig verdwaald raakten totdat we een man tegenkwamen 
die ook naar de schoolkrantdag moest, om er vervolgens achter te komen dat we al-
lemaal geweldige geldprijzen hadden kunnen winnen 
met bijvoorbeeld de voorkant, maar onszelf niet opge-
geven hadden. Dit soort momenten zijn door de jaren 
heen een stuk minder geworden, juist omdat we weer 
wat status kregen en dus een beetje serieuzer moesten 
worden. Ook kwamen er aan het begin van de vijfde 
(jaar later dus) weer nieuwe leden bij, die de school-
krant zowiezo al wat serieuzer zagen dan wij. Niet dat 
we ons niet serieus met het maken van de schoolkrant 
bezighielden, maar zoals ik al zei, alles wat we deden 
was vooral gezellig chaotisch. Ook de nieuwe leden 
waren weer erg leuk, maar voor mijn gevoel zijn de 
mensen van dat eerste jaar toch nog steeds de échte 
apocommissie. Wij hebben het opgericht, de besnorde posters verzameld, gevochten 
voor ons budget, de apobus in elkaar getimmerd in onze tussenuren en onze natu-

urkunde- en wiskundelessen  besteed aan het verzinnen 
en bespreken van al onze rubrieken. Ok, ik geef toe, dat 
laatste doen we nog steeds, en de kans is groot dat de 
andere leden dat ook doen, maar ik probeer hier een 
punt te maken en ik had nog een laatste zinsdeel nodig. 
Maar dit brengt mij wel op de reden voor het schrijven 
van dit stuk want, voor wie van jullie nog niet doorhad 
dat ik geen echte schrijver ben, ik ben maar een 
tekenares die doet alsof. Ik zou mijn potlood niet zom-
aar verruilen voor een pen, tenzij daar een goede reden 
voor is. En die is er. Met het afstuderen van mij, Loïs, 
Suzanne, Jesper en Niels verlaten namelijk de laatste 

mensen van het “originele” team de Apo. Ondanks dat ik weet dat de Apo bij ons, in te-
genstelling tot de Apo van onze voorgangers, wel in zeer 
goede handen achtergelaten wordt, vindt ik dit toch een 
beetje triestig. Ik weet niet, de Apo is al zo lang zo’n be-
langrijk deel van mijn schoolleven, dat ik het bijna moe-
ilijker vind om deze te verlaten dan de school zelf. (komt 
waarschijnlijk ook omdat de Apo geen toetsen opgeeft 
en er geen leraren zijn die je streng aankijken) Juist nu, 
nu de Apo eindelijk na al ons harde werk uit zijn die-
ptepunt gekomen is en we weer een goede naam heb-
ben (zo had ik, ongeveer voor het eerst sinds ik begon, 
bij de door mij beheerde rubriek met de quotes, genoeg 
Quotes om daadwerkelijk een selectie te kunnen maken. 
Ik weet dat dat niet bijzonder klink, maar geloof me, ik sprong bijna een gat in de lucht) 
en nu moet ik juist nu weg? 



Maar ik weet ook dat het toch geen zin heeft om hier op 
te blijven hangen. De Apo was erg leuk voor zolang als 
het duurde, maar, om even bij het thema van deze col-
umn te blijven, bijna de helft van het originele team was 
toch al vertrokken (nl. Maarten, Lars, Saskia, Sofie, Vic-
tor en zelfs Laura zelf). De sfeer van dat eerste jaar, hoe 
gezellig ik de vergaderingen en de leden nu ook vind, is 
nooit meer teruggekomen en gaat dat ook nooit meer 
doen. Het enige wat ik nog kan doen, is trots terugkijken 
op al die mooie Apo’s die we door de jaren heen (ver-
spreid over alle mogelijke media en sites… sorry) heb-
ben gemaakt en met een opgeheven hoofd de school uit 

lopen. 
Oh, en ik kan natuurlijk nog doodles tekenen op foto’s van apoleden. Zoals het een echte 
tekenaar betaamt, ook al heeft ze net een column geschreven.
Merle Delen, tekenares voor de Apo sinds 2010

P.S. Ook Sander studeert als het goed is eind van het 
schooljaar af van het USG, en verlaat daarmee de Apo 
(tenminste, dat lijkt me logisch. Het is nogal moeilijk 
te combineren met studeren, denk ik.) Maar omdat 
hij pas het tweede jaar bij de Apo kwam, hoort hij niet 
bij het originele team. Sorry Sander… Maar nu heb ik 
je toch nog even genoemd. En jouw foto wordt ook 
beklad. Dat maakt veel goed, niet? :P

Ik Willem niet
De koningin treedt af, onze lieftallige Prins Pils neemt haar plaats in. Wat mij betreft 
was Koningsdag lekker op 30 april gebleven, maar ja, verandering van spijs doet eten 
dus laten we dit maar als een voorteken zien om ons extra vol te stouwen met de snoep-
jes die je in de grabbelton vindt. 

Voortaan hebben mensen die op 27 april jarig zijn geluk, want die zijn altijd verzekerd 
van een dagje vrij op hun verjaardag. Misschien iets minder dat mooi weer niet altijd in-
begrepen is maar ach, wat geeft dat! Wafels verkopen in de stromende regen is ook best 
te doen en een klein lichtpuntje in de wolkenduisternis voor de mensen die weer een 
dag van hun leven verspillen door te gaan koekhappen voor 10 cent per keer en daarbij 
een prachtig stukje prullaria kunnen winnen (een écht Delfts blauw bord uit 1863 ofzo, 
dat er nog 10 daarvan op de plank staan bij het bordengooien zeggen we er maar even 
niet bij). 

Koningsdag. Ja. Koningsdag. Koningsdag, Koninginnedag, KONINGSdag. Ik denk niet dat 
iedereen er snel aan gaat wennen.
 Zou WA het leuk vinden om iets nieuws te gaan proberen op die dag? Off-piste skiën in 
de achtertuin van prinses Irene moet kunnen! Misschien moeten we maar sneeuw laten 
overkomen, exclusief uit de bergen (welke bergen eigenlijk?) van Siberië. Kan Amalia 
zich lekker uitleven en haar ooms en tantes bekogelen, want ja, het is Koningsdag en 
daarbij: zolang ze maar ‘’Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’’ in haar achter-
hoofd houdt. 

Of we duiken met half Nederland de kroeg in om op kosten van het Koningshuis een 
rondje te doen, want ja, die is vast bereid om het gespendeerde bedrag ‘als eenmalige 
uitzondering’ af te trekken van zijn jaarloon van €246.000. 

Eigenlijk hoeft al die monarchische rompslomp niet zo van mij. Geef mij maar gewoon 
een zonnige lentedag en ik ben gelukkig. 

Joelle SchutMerle Delen



QUOTES, 
heel veel quotes

Kers: (tegen leerling) Het is 'ja meneer' voor jou, anders sla ik je in elkaar!

Schenkels: (tegen leerling) Give it back to him or burn in hell forever! 

Kers: Dat is hotseknots-begonia-Duits!

Korpel: Ik ben de baas!

Kers: (op donderdag het 5e uur) Weekend, weekend! (hij doet er een raar dansje bij)

Bosman: (wrijft met doekje over pvc-staaf) Ik ben nu elektronen aan het  
kietelen.

Kers: Xinix, het nieuwste schoonmaakmiddel. Voor al uw zichtproblemen!

Kers: Ik ga mevrouw Staes uitdagen voor een moddergevecht!

leerling: He was as tall as a skycrapper [skyscraper]

Bosman tegen leerling: Heb je een dwangbuis bij je?

orbán: We gaan tekst 15.B vertalen, jeeej!

leerling: Ik snap er eerlijk gezegd echt gewoon hélemaal niks meer van...
Mevrouw Blom: Je moet er samen met leerling 2 gewoon lekker in duiken, dan komt het 
helemaal goed.

Kamerbeek: ‘Oh, dat is die klas  
met al die Justin Biebertjes erin.’

Clark: ‘I don’t give a shit!’

Van den Broek: ‘Eerst waren het  
telefoons, nu bijbels.’ (toen er gratis  
bijbels werden uitgedeeld)

Righolt: ‘Wat staan jullie hier nou te  
hangen, ga wat doen met je leven.’

evers: ‘Tel uit... je gebrek aan winst.’

Verweij: ‘Je kan er je haar mee bleken, als je haar zou  
                hebben...’

evers: ‘Misschien dat iemand je een pen wilt lenen,  
             maar ik kan me voorstellen van niet.’

Zijp: ‘Ik heb soms echt het gevoel alsof ik in een  
dierentuin werk...’

Van den Broek: ‘Ik ben net een brugger.’

Verweij: ‘De cola is hier zuurder dan het zoutzuur.’



Kers: Als er iemand is aan wie ik een hekel heb, dan is het Justin Bieber wel. Iemand mag 
wel eens een tondeuse over die jongen halen!

Korpel: Deze draaistoel is eigenlijk een schietstoel voor vervelende leerlingen.

orbán: Leerling, dat is gewoon zielig.

noordman: ‘Kamerbeek wacht op je...’

laan: ‘Het verbaast me echt dat jullie niet kunnen vertalen.’

Verweij: ‘Het is een gave, niet iedereen heeft hem, ik wel.’

Zijp: ‘Ik weet het, jongens houden alleen maar van tieten, schieten en helikopters.’

Verweij: ‘Edelgassen, dat zijn de Paris Hiltons onder de elementen.’

Kamerbeek: ‘Leraren hebben soms gewoon spontaan zin om een SO te geven. Is dat een 
afwijking? Ja.’

leerling: ‘Gelooft u in god?’
Van den Broek: ‘Nee.’
leerling (met een bijbel in zijn hand): ‘Binnenkort wel!’

leerling: ‘RTL Boulevard!’
Kamerbeek: ‘Niet schelden in mijn les!’

Van den Broek: ‘Wees eens lief tegen je stoel.’

noordman: ‘Jullie lijken wel een kleuterklas!’
leerling: ‘We zijn een kleuterklas!’

Verweij: ‘Wie is verantwoordelijk voor jullie in het  
practicum lokaal? Ik. Wie wil dat niet? Ik.’

evers: ‘Dan vertel ik aan je ouders dat ze je een schop 
             onder je kont moeten geven.’
leerling: ‘Dan schop ik terug!’

leerling: ‘Is dat geen copyright schending?’
Zoon: ‘Oja, die man is toch allang dood.’

Een nieuwe koning. Het is maandag 28 januari 2013, zeven uur ’s avonds. Half Neder-
land zit voor de buis. Beatrix vertelt dat ze zal aftreden, en dat de Willem-Alexander zal 

worden ingehuldigd. Dat is natuurlijk al een verandering, maar wat verandert er nog 
meer?

Op 30 april zal de nieuwe koning worden ingehuldigd in het Koninklijk Paleis op de 
Dam, en in de Nieuwe Kerk. Vanaf dan wordt hij koning Willem-Alexander, koningin 

Beatrix wordt prinses Beatrix, en Maxima wordt koningin Maxima. Hier ontstond al het 
eerste gedoe. Al heel lang hebben wij een koningin gehad, die trouwde met een prins 

(prins Bernhard, prins Claus), maar nu dat niet zo is, moet ook de grondwet nagekeken 
worden. Na veel discussie in de tweede kamer is de regering tot het besluit gekomen: 

prinses Maxima heeft de titel prinses, maar de aanspreekvorm koningin. 

Wat natuurlijk ook gelijk bekend werd gemaakt, was het nieuwe koningsdag.  Sinds 
1949 werd Koninginnedag op 30 april gevierd, maar dat gaat veranderen. Koninginned-
ag was namelijk de verjaardag van de koningin (of koning), en dat verandert natuurlijk 

nu er een nieuwe koning is. Koninginnedag, dat van nu af aan Koningsdag genoemd gaat 
worden, wordt gevierd op 27 april. Echter nog niet volgend jaar: dan valt Koningsdag 

namelijk op een zondag, en wordt het dus de 26e gevierd. 

Maar waar vind je de koningin ook altijd op terug? Op onze euromunten! Die moe-
ten dus ook verandert worden. De koningin gaat eraf, en Willem er weer op. Ook de 

postzegels met de koningin erop moeten verandert worden. 
Voor de familie zelf verandert er ook nog wat. Ze moeten namelijk verhuizen. Op dit mo-
ment wonen Willem-Alexander en Maxima in villa Eikenhorst in Wassenaar, maar later 

verhuizen ze naar Paleis Huis ten Bosch. Beatrix, die in Paleis Huis ten Bosch woont, 
verhuist naar Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. 

Ook moeten er een aantal namen worden aangepast. Het Kabinet der Koningin (een 
kabinet dat de koningin helpt bij het uitoe-

fenen van haar teken) wordt het Kabinet 
des Konings, marine vaartuigen waarvan de 

naam begint met H.M. (Harer Majesteits) 
wordt nu Z.M. (Zijner Majesteits). 

Bepaalde leden van de Koninklijke familie 
verliezen ook hun status. Na 30 april zijn 

bijvoorbeeld de kinderen van prinses Mar-
griet geen lid meer van de Koninklijke fami-

lie. Ook de troonopvolging verandert. 

Dus geen prinsesjesdag helaas, maar wel 
genoeg veranderingen om weer een hele 

tijd aan te wennen. En nu maar hopen dat 
prins Pils een goede koning wordt. 

Van nu af aan prinsesjesdag?

Margot Mendel



    Websites       &       Blogspots
Hi :)

Deze APO staat natuurlijk in het teken van royalty, dus ik zal even wat toepasselijke sites 
noemen.
Er is een YouTube kanaal ‘Het Koninklijk Huis’. Bekijk de nieuwste filmpjes en je bent  
helemaal up to date wat royalty betreft! > http://www.youtube.com/user/koninklijkhuis 
Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar er is een nep-koningin Beatrix op Twitter te 
vinden. > https://twitter.com/Koningin_NL Ze heeft ongeveer 150000 volgers, dat is 
bijna 50000 meer dan het Twitter-kanaal over het echte Koninklijk Huis! >  
https://twitter.com/KHtweets
Nog niet tevreden? Hier is een startpagina waar je allerlei sites kunt vinden die te maken 
hebben met royalty :D > http://oranje.startpagina.nl/

*hugs* Robin 

http://three-little-robin-birds.blogspot.nl 
http://ginger-meets-indie.tumblr.com 
http://makeupyamind.wordpress.com  

http://wideeyedprincess.wordpress.com
 

Als we het nu toch over belangrijke figuren 
zoals koninginnen hebben, waarom dan niet 
over andere iconen en voorbeelden? Bepaalde 
acteurs en celebrities zouden je best kunnen 
inspireren. Hier is een geweldige site waar je in 
het zoekbalkje gewoon even de naam in kunt 
tikken en eventueel enkele zoekwoorden erbij 
waardoor je snel vind wat je zoekt.Je kunt ook 
een merknaam inypen. >  
http://coolspotters.com 

Je komt collages tegen van kledingstijlen van 
bepaalde mensen, en informatie over bijvoor-
beeld meubeltjes of andere voorwerpen die 
ergens zijn gespot (in films, op tv, etc.). 
Het is ook een leuke site om gewoon eens 
rond te kijken ^^.

Raar  ? maar           aar !
Door: Geert de Vries

Dit keer allerhande maffe dingen van verschillende koningshuizen

Wist je dat….?
• …Henry I, koning van Engeland (1068-1135) 21 onwettige kinderen had?

• … Karel de Grote 400 jaar op de troon heeft gezeten? Na zijn dood in 814 werd 
hij gemummificeerd en zat hij op de troon tot 1215.

• …Edward IV in 1470 in Leiderdorp heeft vastgezeten wegens openbare 
dronkenschap? 

• …Koningin Elizabeth II tijdens de Tweede Wereldoorlog truckrijdster en tech-
nicien was?

• … Prins Willem Alexander ooit de Elfstedentocht heeft gereden onder de naam 
A.W. van Buren?

• ...Louis XIV koning werd toen hij pas 4 jaar oud was?

• ... Catherina I, tsarina van Rusland (1729-1796), een regel maakte  dat niemand 
dronken mocht zijn op haar feestjes voor 9 uur?

• …de troon van Japan al 1300 jaar (!) wordt bezet door dezelfde familie?

• …een radiopiraat een fort  voor de kust van Engeland heeft uitgeroepen tot Prin-
sdom? Hij heeft zichzelf verklaard tot Prins van Sealand.

• … een van de huwelijksgeschenken van Koningin Victoria van Engeland een 3 
meter in doorsnede, half ton wegende kaas was?

• …Erik van Pommeren (1382-1459), koning van Denemarken, Zweden en Noor-
wegen een heel aparte inkomstenbron had nadat hij was afgezet als koning? Hij ver-
diende de kost met…piraterij.

• …het kortste kabinet dat België ooit heeft gekend, het 7 dagen heeft uit-
gehouden?

• …daarentegen staat ook het wereldrecord formeren op de naam van de Belgen, 
namelijk 541 dagen.

Geert de VriesRobin Zorge



 

Koning van Katoren
Koning van Katoren is een van de nieuwste avontuurlijke Nederlandse jeugdfilm met in 
de hoofdrol Stach (Mingnus Dagelet). Ik vind hem wel een beetje grappig maar toch had 
er iets meer humor in gekund. Wat ik wel leuk vond is de vele variatie in de scènes. Het 
grappige was dat de kleding en de technologie best modern waren en de tijd waarin de 
film zich afspeelde verschilde in iedere scene.

Stach is geboren in de nacht dat de laatste Koning van Katoren overleed. Ook zijn oud-
ers zijn allebei die nacht overleden. Na de dood van zijn ouders werd Stach opgevoed 
door zijn oom Gervaas (Hans Leendertse), de dienaar van de koning. 

Na 17 jaar zonder koning in Katoren solliciteert Stach als nieuwe kanidaat. De machts-
beluste ministers bedenken de meest gevaarlijke opdrachten om van die bemoeials, 
zoals Stach af te komen.
Stach moet 5 opdrachten doen voordat hij koning kan worden. Zijn eerste opdracht 
is de bewoners van Afzette-Rije bevrijden van hun afgrijselijke knobbelneus die de 
muggen veroorzaken. Het medicijn daarvoor is namelijk heel erg duur en die knob-
belneuzen zien er niet echt al te best uit (zielig voor die acteurs en actrices die moeten 
spelen met zo’n ding op hun neus). 

Tijdens zijn reis word Stach ook gevold door een kritische journaliste genaamd Kim 
(Abbey Hoes). Ze reizen samen per trein opweg naar al zijn opdrachten en tijdens hun 
reis straalt er ook een beetje liefde tussen de twee.

Zijn tweede opdracht is het stilzetten van 4 bewegende kerken. Ook een probleem is 
dat de priesters altijd het met elkaar oneens zijn. Ikzelf vond dit deel niet het allerbeste 
stukje, omdat het er heel raar uitzag en het niet zo spannend was. 

Zijn derde opdracht was het doden van een draak helemaal van giftig afval. In dit deel 
van de film ging het niet zo veel om de opdracht maar moest het meer het romantis-
che deel van de film voorstellen. Het speelt zich af in de verlaten en halfverwoeste stad 
Smook met als enige bewoner een man met de naam Janus (Frits Lambrechts). 

Zijn vierde opdracht was het stoppen van Pantaar. Pantaar is een man met een holle blik 
die bij iemand aanbelt voor een gunst, zoals een hond of iets anders wat dierbaar is. Als 
hij nee schud kiest hij zelf iets uit en kan hij de mensen doden die zijn weg versperren… 
Stach word op een avond door hem uitgekozen en gaat met hem mee. Dit vond ik wel 
een van de spannendste stukjes in de film, maar niet eng.

De vijfde en de laatste opdracht is een onmogelijke opdracht waarbij hij van een toren 
moet afspringen. (Bij dit deel heb ik wat gemist omdat ik iets te veel cola had ge-
dronken!) Zal Stach de oplossingen vinden en de opdrachten halen voor zijn weg naar 
het koningschap?

Koning van Katoren is een avontuurlijke jeugdfilm maar toch leuk voor de hele  
familie. Soms dan lijkt het best spannend, maar na een tijdje is het juist een beetje grap-
pig. ook is het gebruik van landschap goed gemonteerd, zoals zo’n halfverwoeste stad 
die je vaak ook in andere films ziet. Ook vond ik grappig dat ze in elk stadje een andere 
taal spreken zoals Italiaans, Duits of gewoon Nederlands.

 

     Ik geef deze film als jeugdfilm   sterren.

     De titelsong was van de best wel bekende Tim Knol.

En ik denk dat in de werkelijkheid Willem-Alexander niet echt voor deze rol geknipt is!

Alessia de Wit



Metamorfose
In deze Apo worden veel Koninklijke personen besproken, maar hoe zit 

het met de royalty op het USG? Als je je ogen goed open houdt, zul je 
zien dat er tussen al die doorsnee gymnasiasten echte prinsessen 

rondlopen. 

Wij hebben drie schoonheden uitgezocht, gekroond en geportreteerd. 
Kijk mee!

De visagist: “Blonde 
haren en roden lippen: 

wat mij betreft een gewel-
dige 

combinatie. En Lisa, je 
tanden lijken nog steeds even 

mooi wit hoor! Bij rode lippen-
stift is een 

scherpe liplijn wel belangri-
jk, breng ‘m dus aan met een 

kwastje. Ook is het belangrijk om 
je ogen neutraal te houden, maar 
vergeet ook weer niet ze wat aan te 
zetten, want dan vallen ze weg door 
de felle lippen – hetzelfde geldt voor 
je wenkbrauwen. 

Lisa



Lisa heeft niet veel foundation 
nodig, dus ik breng maar een 

klein beetje aan en poeder het af 
om de glans weg te nemen. Op 
de jukbeenderen is een beetje 

glans dan weer wél heel erg 
mooi, dus heb ik naast blusher 

ook wat highlighter 
aangebracht. Daaronder heb 

ik subtiel een koude bronzer 
aangebracht, om de juk-

beenderen te versterken – 
maar begin hier alleen als 
je een beetje… skills hebt, 

want het kan snel heel lelijk 
worden.”

De visagist: “Ik begin 
met een niet te zwaar 
dekkende 
foundation (nou ja 
eigenlijk met een 
dagcrème, maar dat is 
zo saai), en breng net 
als bij Lisa blusher en 
highlighter aan. Het 
blauw van Anne’s trui 
laat ik terugkomen in 
een blauw lijntje onder 
haar ogen, dat ik met 
oogpotlood teken, blend 
en dan set met een 
turquoise oogschaduw. 

Anna



Ook zet ik de bovenste wimperrand aan met bruine 
oogschaduw, anders zou het uit balans zijn met 
de zojuist donker gemaakte onderkant van 
haar ogen. Anne heeft ontzettend mooie 
volle wenkbrauwen, 
dus die hoef ik 
nauwelijks in te 
vullen. Tot slot een 
neutrale rozige 
lippenstift en wat 
lipgloss op het 
midden van haar 
lippen – en 
klaar!”

De visagist: “Zelfde 
basis als bij de vorige 
twee modellen, maar 
dan een paar tinten 
lichter. Hoewel de 
wenkbrauwen van 
Naomie wegvallen 
achter haar pony, 
heb ik ze toch 
bijgetekend – het 
gaat om het idee, 
toch? 

Naomi
Voor de ogen heb ik 
verschillende bruine, 
bronzen en gouden 
kleuren gebruikt, onder  
andere een matte 
bruine kleur in (en een 
beetje boven) de 
arcadeboog, een creamy 
bronzen oogschaduw op 
het bewegend ooglid en 
een donkergouden tint 
onder het oog. 



Ik maak het af 
met een 
koraalkleurige 
lippenstift die ik 
op de lippen dep, 
zodat het niet te 
heftig wordt en 
de focus op de 
ogen blijft. Oh 
ja, ook nog wat 
lipgloss!” 

Dit was onze allerlaatste 
metamorfose! We willen 
graag alle modellen van de 
afgelopen jaren bedanken: 
mevrouw Tielens, Marinde, 
Janouk, Lisa, Naomie, 
Merle, Anne, Fabian, Benthe, 
Robin, Pien, Jesper, Saskia 
en Floortje (de Jonge). En 
natuurlijk ons nagel (en 
een beetje haar) meisje: 
dankjewel lieve Merle!

We hopen dat iedereen er 
net zo van genoten heeft als 
wij! Mocht je, als lezer, nou 
ontzettend verdrietig zijn 
dat hiermee de make-up weg 
is uit de Apo, aarzel dan niet 
om Suzanne’s site te 
bezoeken: 
www.makeupyamind.
wordpress.com - 

Dit is heus geen stiekeme 
reclame hoor…

Liefs, Loïs en Suzanne

http://www.makeupyamind.wordpress.com
http://www.makeupyamind.wordpress.com


Stijlfiguur
Dit seizoen is er van alles te zien op de catwalks: Marc Jacobs komt met strepen, Louis 
Vuitton met schaakbordmotieven en Etro met bloemen. Kortom: er zijn talloze trends. 
Maar toch waren er op de catwalks overeenkomsten: veel grafische patronen, veel wit, en 
zo hier en daar Aziatische invloeden. Ook werd er opvallend vaak teruggegrepen naar de 
mode uit de jaren 60. Neem de zoetgekleurde A-lijn jurkjes van Chanel. Deze jurkjes zijn 
trouwens perfect nagemaakt door Zara, maar dan voor een beter te betalen prijs. En voor 
mannen zie je dat de tijd van de rock n’ roll zich herhaalt: vetkuiven en duidelijke prints 
zijn helemaal in. Zo komt Jil Sander met vesten met Mondriaan-achtige prints en Versace 
zelfs met hele jassen in sixties-dessin.
En ook hiervoor geldt: er liggen perfecte kopieën in de H&M. Kortom: doe mee met de leu-
ke, speelse trends, knal met kleuren en match opvallende patronen. Want voor dit seizoen 
geldt: hoe gekker hoe beter. 

Hoe gekker hoe beter? Dat lijkt niet van toepassing op Stijn Dumont. Zijn motto is 
eerder: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

Hoe zou je je eigen kledingstijl omschrijven?
‘Geen idee. Gewoon lekker losjes, met niet heel veel opsmuk. Relaxt.’

Wat denk je dat anderen van je kledingstijl vinden?
‘Wel prima, denk ik. Maar het maakt me eigenlijk niet zo veel uit.’

Wat vind je van de kleding die andere leerlingen op school dragen?
‘Er zitten wel een paar mensen bij die er goed uitzien, maar je hebt ook van die figuren 
die andere dingen dragen. Dat maakt mij verder niet uit, hoor. Je moet lekker je eigen 
wezen.’

Zitten er volgens jou kakkers op onze school?
‘Ja, wel een beetje. Sommige figuren hangen ertegen aan. Die willen wel, maar zijn het 
toch net niet helemaal.’

Wie bijvoorbeeld?
‘Zat mensen uit de zesde. Van die haantjes met naar achteren gekamde haartjes. Dat zijn 
wel kakkertjes.’

Wat vind je van hen?
‘Zolang ze me niet lastigvallen, vind ik het allemaal prima.’

Zijn er op school docenten die je goed of juist slecht gekleed vindt?
‘Nee, niet in het bijzonder. Ze zien er niet heel hip of top uit, maar ook niet dat je denkt: 
wat heeft die nou aan?’

Hoe belangrijk vind jij kleding?
‘Ik vind het natuurlijk wel belangrijk om er een beetje goed verzorgd uit te zien, maar 
ook weer niet zo dat alles ervan afhangt.’

Denk je dat je met je kleding bij een bepaalde groep hoort?
‘Nee.”

Zijn er anderen die dat wel vinden?
‘Ik zou het bij God niet weten.’

Er zijn mensen die jou een beetje een Sjonnie vinden, hoe denk jij daarover?
‘Ja, ik heb kort haar en draag een ketting, dus ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar 
ik heb gewoon mijn eigen stijl, hoor.”

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan het uitzoeken van je kleding?
‘Per dag? Misschien twee minuten. Ik trek een shirt en een broek uit de kast. Daar denk 
ik verder niet zo over na.’

Waar koop je je kleding meestal?
‘In de stad bij De Rode Winkel, of de Bijenkorf…’

Heb je een inspiratiebron?
‘Nou nee. Ik ga ook niet naar de stad met het idee: ik ga dit of dat kopen. Als ik een leuk 
shirtje zie, dan pak ik het gewoon. Impulsief.’



Macht volgens  

Karina chrzan
Rond de troonwisseling denken we allemaal weleens: hoe zou dat voelen, koning of koningin zijn? 
Macht, is dat leuk, en hoe ga je ermee om? We vroegen het aan Karina Chrzàn.

Ben je voor de monarchie, of heb je liever een republiek?
‘Dat tweede natuurlijk.’

Waarom?
‘Omdat ik vind dat iedereen evenveel recht van spreken heeft. Een monarchie is in principe 
ondemocratisch.’

Vind je dat op onze school ieders mening telt?
‘In grote lijnen wel. Al zie je bij veel verenigingen duidelijk vriendjespolitiek?

Je bedoelt dat sommige leerlingen worden voorgetrokken?
‘Ja, dat je erin komt als je iemand kent. Maar goed, dat is overal zo.’

Wat vind je van de macht van de docenten?
‘Nou, ik denk wel dat sommige docenten iets meer macht hebben dan andere docenten.’

Wie bijvoorbeeld?
‘Meneer Kamerbeek heeft volgens mij iets meer macht dan een docent die hier net is. En me-
neer Van de Noort geeft in zijn eentje scheikunde aan de hele 5de en 6de klas, dus hij kan over 
alles beslissen. Als je met collega’s binnen de sectie moet overleggen, kan dat natuurlijk niet.’

Heb je het gevoel dat sommige leerlingen meer macht hebben dan andere leerlin-
gen?
‘Eeeh… Ja, ik denk dat er wel leerlingen zijn die je eerder naar meneer Kamerbeek of 
meneer Van Diemen kunt sturen dan andere leerlingen omdat ze een betere reputatie 
hebben, en omdat ze meer dingen voor elkaar weten te krijgen, met betere argumenten.’

Aan wie denk je dan?
‘Ik vind het moeilijk om namen te noemen.’

Het is toch niet negatief?
‘Dat is waar. Ik denk dat er beter wordt geluisterd naar de mening van leerlingen als 
Eise Jelstra, maar dat verdienen ze ook. Het gaat er niet om of je er leuk uitziet of popu-
lair bent.’

Is het volgens jou zo dat sommige leerlingen macht over anderen hebben, in 
groepjes bijvoorbeeld?
‘Het leuke van onze school is juist dat dat niet zo is. Iedereen heeft een beetje zijn eigen 
groepje, maar je kunt nooit duidelijk zeggen: “Dit is de aanvoeder, en iedereen luistert 
naar hem of haar.” Natuurlijk heb je weleens ruzies, maar die worden uiteindelijk uit-
gepraat, en dan gaat het niet om wie populair is, maar om wie gelijk heeft. Ik vind het 
goed dat bij ons meer mensen voor zichzelf nadenken en objectief proberen te blijven. 
Misschien komt dat doordat we op een gymnasium zitten.’

Zou je zelf meer macht willen hebben over leraren of leerlingen?
‘Nee, het is op onze school goed geregeld. Als ik iets wil zeggen, wordt ernaar geluis-
terd. Ik krijg ook de kans om voor mijn mening te vechten. Maar als de meerderheid een 
andere mening heeft, dan is dat maar zo. Ik heb precies de macht die ik verdien, en die 
ik wil hebben.’

Wat zou je doen als je koningin van Nederland was?
‘Ha ha, eeeh… Ik zou wel proberen de discriminatie aan te pakken, want die wordt 
steeds groter in plaats van kleiner. Dat vind ik niet passen bij de nieuwe wereld waar we 
naar streven.’

Probeer je nu ook al iets te doen tegen discriminatie, of is het meer een droom?
‘Nou, als ik een betoog houd, probeer ik wel altijd een onderwerp in die richting te 
kiezen. Verder ben ik er altijd duidelijk in dat ik vind dat iedereen met dezelfde maat-
staf moet worden gemeten, en dat iedereen moet krijgen wat hij of zij verdient, zonder 
te kijken naar afkomst of connecties.’

Heb je zelf last van discriminatie?
‘Nee. Nou ja, ik kom uit Polen, en daar worden natuurlijk grapjes over gemaakt. Soms 
gebeurt dat in negatieve zin, maar van de meeste mensen kan ik het gewoon hebben, en 
van mijn vrienden helemaal. Op school heb ik in elk geval nooit het gevoel dat ik word 
gediscrimineerd. Noch door de leraren, noch door de leerlingen.’

Vind je dat docenten hun macht goed ge-
bruiken, of zie je ook misbruik?
‘Nou, ik denk wel dat ze hun macht af en toe 
misbruiken. Vooral docenten die geen collega’s 
hebben. Aan de andere kant kun je ook weer niet 
elke leerling blij maken. En leerlingen kunnen 
altijd naar de examencommissie stappen, dus 
op die manier wordt echt misbruik voorkomen. 
Eigenlijk denk ik dat het wel meevalt bij ons, en 
dat het op andere scholen erger is.’

Doel je bij misbruik op het feit dat de ene 
leerling een hoger cijfer krijgt dan de andere 
voor hetzelfde werk?
‘Ja, bijvoorbeeld. Maar zoals ik al zei: het gebeurt 
niet zo veel. Bovendien kan een leraar nooit 100 
procent objectief zijn, al is het natuurlijk niet 
leuk als je je benadeeld voelt.’
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