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Hier is de gloednieuwe editie van de APO, dit keer helemaal in het teken van "ongeloof", want

zeg nou zelf; de laatste tijd gebeuren er ongelooflijke dingen in deze wereld.

Kijk bijvoorbeeld naar de - in onze ogen compleet onzinnige - zwartepietendiscussie. Natuurlijk

zijn er nog veel meer onderwerpen waar wij verbaasd over zijn en daar draait deze APO

helemaal om.

Veel plezier!

de redactie
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En hoewel we als

Nederlanders wel flink kunnen

zeiken op de regering en de

economie, kunnen we in elk

geval stellen dat we fysiek

gezien wel veilig zijn. (Ik kan

helaas niet voorspellen of we

ooit gehersenspoeld gaan

worden door al die politiek,

dus laat ik het mentale deel

maar buiten beschouwing)

Het beste zou gewoon zijn

om met een stuk of 7 miljard

mensen de strijdbij l te

begraven en gewoon aardig

en normaal tegen elkaar te

doen en weer beginnen bij het

begin. Met een schone lei.

Wie weet hoe mooi de wereld

dan wordt!

Stenen hartenen zakken
zaagsel

Laatst scrolde ik met een half oog langs de nieuwsberichten van

het AD en ineens puilden m’n ogen uit en was hun aandacht weer

helemaal voor het scherm. De reden?

Moeder: 'dood van Nathan doet me helemaal niets'

Een beetje voorgeschiedenis:

De Belgische Nancy kwam erachter dat ze liever man wilde zijn.

Misschien hadden haar ouders dat ook liever gewild want als

meisje was ze in ieder geval niet welkom. Zodoende kreeg ze op

latere leeftijd een geslachtsoperatie die een beetje mislukte.

Blijkbaar niet zo’n beetje ook want Nathan pleegde eind september

euthanasie.

Dus. Dit was toch echt het

toppunt van bizarre artikelen

die ik de laatste tijd had

gelezen en geloof me: ik lees

graag bizarre dingen, maar dit

was uit de categorie niet-leuk-

meer.

Ondanks dat mijn moederhart

geen moederhart is, brak het

toch een beetje, want wat

voor ziek figuur ben je in

hemelsnaam als je zoiets over

je kind zegt?!

Misschien waren niet alleen

die mislukte operaties hetgene

waarom Nathan euthanasie

wilde plegen, maar vond hij

het stiekem wel prettig als hij

die trol van z’n moeder niet

meer zou hoeven zien. Het

zou me niks verbazen als ze

nog daadwerkelijk een trol is

ook, want ze noemde Nathan

ook nog 's lelijk. Tsja. Da's dan

de schuld van d'r eigen genen.

Iets met normen

Het lijkt mij een goede norm

om iedereen met zoveel

mogelijk respect te

behandelen en gewoon lief te

doen tegen elkaar zoals je

vroeger ‘vriendjes?’ zei als je

ruzie met iemand had. Toch

zijn er genoeg mensen die iets

in de richting van een stenen

hart hebben of gewoon een

zak zaagsel in hun hoofd

hebben, want soms vraag ik

me wel eens af wat er van de

wereld terecht moet komen.

Vechtpartijen, oorlog,

ongelukje hier, aanslagje daar.

Heel gezellig.
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Ongelofelijk hoe slecht
we elkaar kennen...

Is voetbal eigenlijk wel echt een jongensding?
Komt de term “ make-up” alleen voor in het
vocabulaire van een meisje?

Hoe goed kennen we elkaars interesses, en hoeveel
weten we nu van het andere geslacht?

Voor een antwoord op deze vragen, hebben we jouw
mede-scholieren ondervraagd: 3 jongens en 3 meisjes
uit de 1e tot en met de 3e klas, zijn de strijd met elkaar
aangegaan!
Voor elk plaatje waren 2 punten te verdienen, waarbij je
met een 100% score uitkomt op een 10.

VS.
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De meisjes
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De jongens
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Uit de test is gebleken dat we elkaar wel héél slecht kennen. Niet één van de maar liefst zes

kandidaten wist een voldoende te scoren.

Hoewel beide geslachten zijn gezakt, hebben we toch een winnaar uit kunnen roepen.

Met een schamele 4,0 hebben gewonnen.. . . . . . .

ddee mmeeiissjjeess!!
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In het land der koningen

Ramsey Nasr

(naar aanleiding van de aanslag op Koninginnedag van 30 april 2009, gepubliceerd

in NRC Handelsblad)

ik leef in een land
waar de dierenvriend besluit

uit goedheid een andere mens neer te knal len

ik leef in een land
waar de vrome gelovige besluit

uit eerbied het mes in de ketter te planten

ik leef in een land
waar onze jongens uit gekkigheid soms

de conducteur in elkaar stampen

ik leef in een land
waar een keurige man, achtendertig, blond

de vrijheid neemt om door anderen heen te rammen

en in dit rood, rood schemerland
waar de grenzen totaal werden opgeheven

waar de mondigheid totterdood wordt beleden
en waar zestien mil joen koningen leven

daar ontstaat vanzelf een nieuwe orde
daar zal langs feestel ijk afgezette lanen

een laatste koningin haar laatste onderdanen
als beesten overreden zien worden
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Er is een ongeluk gebeurd, ik zie het
al van verre aankomen omdat meer
mensen dan de stoep toelaat op een
kluitje bijeen staan - met de handen in de
zakken. Anderen die aan de overkant van
de weg fietsten, stoppen en weten niet
hoe snel ze naar het ongeval moeten
komen om te “helpen” – lees: met de
handen in de zakken toekijken. Inmiddels
is er een kleine file ontstaan van
toeterende (!) auto’s. Een groenteman
gaat op een krukje staan, en probeert
dapper en luid schreeuwend de
automobilisten te kalmeren en
tegelijkertijd naar de fietsers te gebaren
dat ze door moeten fietsen. Een andere
man stapt uit zijn auto en begint te
vloeken in alle talen die hij spreekt, een
paar andere automobilisten sluiten zich
zonder na te denken bij hem aan. De
fietsers proberen zich nog steeds als een
stel ramptoeristen een weg te banen naar
degene die, ongetwijfeld gewond, op de
grond ligt met al zo’n 30 man op 30
centimeter afstand om hem heen. Als ik
eindelijk door de barrière van gestopte
fietsers en scooters heen ben gekomen,
hoor en zie ik de ambulance, met het
ambulance personeel met gefrustreerde
gezichten erin; ze kunnen er niet bij door
de automobilisten en ramptoeristen;
beiden te druk bezig met zichzelf.

Benthe de Ridder

Een onvervulbare
kinderwens
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