




Daar zaten we dan, vij f jaar geleden: opeengepakt in de Pieterskerk om het 535-jarige

bestaan van onze school te vieren. In december zat ik er weer: iets minder opeengepakt en

nog een tikkeltje verkleumder op de banken in de oude kerk, omdat het nou eenmaal traditie

is. Ach, het heeft wel wat: de sympatieke burgemeester te zien spreken over ons schooltje en

vervolgens te zien dat hij een lach op de gezichten van het oudere echtpaar, waarschijnlijk

oudleerlingen, achter mij tovert.

Al is het dit jaar geen week feest, maar wordt het feest over een jaar uitgesmeerd, toch is het

bijzonder dat de school alweer 540 jaar oud is. Iedereen draagt zijn steentje bij en dan kan de

APO, die er zelf inmiddels ook al aardig wat jaartjes op heeft zitten, natuurlijk niet

achterblijven, vandaar deze lustrumeditie.

Geniet onder andere van een interview met oud-leerlingen van het USG, een bezoekje aan

het oude gebouw, de verse quotes en de roddels!

Namens de redactie,

Benthe de Ridder

Voorwoord
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De binnenkant van het oude schoolgebouw
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Gossip Girl

Meneer Welleweerd heeft een

P Playstation 4 gekocht, omdat

ie die de vorm van een

paralellogram heeft, zijn

lievelingsvorm!

Heeft meneer Kamerbeek

een nieuwe baan?

Anna (4e) blijkt erg goed in de smaak te vallen
bij de Italiaanse uitwisselingsstudenten!

Het schijnt dat meneer Van Uum
Latijnse teksten maakt over het
oordeel van Paris met hemzelf als
Paris en mevrouw Laan als Venus.

Houden sommige bruggers tijdens de
griezelverhalen van mevrouw Reinink
elkaars handjes vast?

Het gerucht gaat dat de
groenteboer in het
winkelcentrum naast de school
groene Jumbo-mandjes verhuurt
voor 50 cent.
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Ook spuit 11 besloot om Mockingjay -

part 1 in de kerstvakantie te bezoeken. De

organisatie in de bioscoop - Pathé in

Amersfoort- was redelijk chaotisch te

noemen. Gelukkig recenseer ik een film

en geen bioscoop, dus laat ik dat verder

buiten beschouwing.

In het vorige deel, Catching Fire, heeft

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) het

krachtveld van het spel vernietigd door

een ongelukkige samenloop van

omstandigheden. Terwijl ze een pijl de

arena in stuurde, sloeg de bliksem toe en

vernietigde het krachtveld. Katniss raakte

daarbij verlamd en legde bijna het loodje.

Ze werd echter net op tijd gered door

enkele tegenstanders van professor Snow

(Donald Sutherland) . Enkele anderen,

onder wie Peeta Mellark (Josh

Hutcherson) , werden gevangen genomen

door het Capitool. Katniss’ thuisbasis,

district 12, werd vernietigd door het

Capitool.

In Mockingjay wordt Katniss aangewezen

als het symbool van de strijd tegen het

Capitool, de rebellie, geleid door de

president van district 13, Alma Coin. De

hele film is gebaseerd op strijd. De

beelden en boodschappen worden op een

manier gebracht die spreekt tot de

verbeelding. De Hongerspelen zijn

natuurlijk geen normaal concept en

worden onder fictie geschaard, maar

opstand en rebellie kennen we wel uit

andere delen in de wereld. De angst

waarmee de mensen uit district 13 leven

doet je beseffen dat het niet overal op de

wereld zo veilig is als dat wij over het

algemeen meemaken in Nederland.

De slechte macht bestrijden, daar draait

deze film vooral om.

Professor Snow heeft Peeta in zijn macht

en hersenspoelt hem maar al te graag.

Hoe ver moet je als de grote macht van

een gebied gaan om je inwoners

‘’tevreden’’ te stellen?

De hoeveelheid actie is vergeleken met de

vorige films wat laag te noemen. Dat

neemt gelukkig niet weg dat er volgend

jaar een tweede deel wordt uitgegeven,

waar de grande finale hoogstwaarschijnlijk

spetterend wordt weergegeven. Uiteraard

eindigt de film dan ook met een

cliffhanger, maar dat lijkt me logisch

wegens eerdergenoemde reden.

Om een echte actiefilm te zien, kan de

liefhebber zich beter begeven naar de zaal

waar Taken 3 gespeeld wordt.

Desalniettemin vind ik de film een succes

wat betreft verhaallijn, met mooie special

effects en goed gespeelde rollen. Zeker

een aanrader om te kijken!

- Joëlle Schut
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Wolters: ‘’Afrika was vroeger gewoon een heel groot zwart gat’’ ‘’Ja, het was gewoon een

gat op de kaart’’ * klas lacht* ‘’… .”

Verweij noteert leeswerk op het bord: ‘’En in mijn onnozelheid denk ik dat jullie dat ook

echt gaan doen’’

ll heeft beker van ll2 opengedaan, er lekt water in de tas

Gordijn: ‘’ nu we het toch over vloeistoffen hebben… ’’

Wolters: ‘’De godin van de knieën’’

Werkhoven: ‘’What does surgeon mean?’’

Ll: ‘’People cutter?’’

Verweij : ‘’God zal het belonen, en anders ik

Kers: ‘’Wat gebeurt er met vrouwen als ze zwanger zijn? De hormonen gaan feestelijk

naar de kermis! ’’

ll: ‘’Ik zou nooit bij de Styx kunnen zweren.’’

Reinink: ‘’Ja jij niet, maar jij bent ook geen god! BURN! ’’

Peulen: ‘’Over wie bepaalt wat Niels is en wat niet Niels is. ’’

Kieviet: ‘’Zeg heren, als jullie eens ophouden met het betasten van die vrouw daar

kunnen we beginnen! ’’

ll1 leest: ‘’Elke aanraking vermijdend, alsof ze een gevaarlijke besmettelijke ziekte had’’

ll2 zegt: ‘’Ebola’’

Acoca: ‘’Heel recent’’

Leerling huilt na overleg met andere leerling over planning samenwerking

Blom: ‘’Je moet echt stoppen met overal doorheen te balken’’

Verweij : ‘’Nou, er staat bij : ‘alleen als demonstratieproef’, dus dat leek me wel wat voor

jullie. ’’

Peulen: ‘’Jij bent de knapperd, ik niet. ’’

Leerling: ‘’Wel jammer dat Verweij geen Bas heet, dan hadden we hem kalebas kunnen

noemen.’’

ll: ‘’Vorig jaar ontplofte onze reageerbuis bij deze proef’’

Verweij : ‘’Ja, maar dat was vorig jaar’’
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Humke: ‘’Zoals Junge, die is mannelijk’’

ll: ‘’Niet allemaal’’

Werkhoven: ‘’Is it a man or a woman on the picture?’’

ll: ‘’Why not both?’’

Verweij : ‘’En de reageerbuis daarna niet op tafel leggen, daar kan ‘ie niet tegen. Ook niet

tegen je huid houden, maar dat is minder belangrijk. ’’

ll is boeken alweer vergeten, Humke met een voorbeeldzin:

‘’Dieses Buch is nicht von ll’’

Wolters neemt telefoon in

Wolters: ‘’Je hebt mijn dag gemaakt’’

ll: ‘’En die van mij verpest. ’’

ll2: ‘’Deed Humke dat niet al?’’

Verweij : ‘’Heb je een irritatiepilletje genomen?’’

van den Broek: "Ik ben dik! "

Leerling: "Uhh, oké?"

van den Broek: "Hoe zeg je dat in het Frans?"

Verweij : ‘’Ik heb een keer een les bijgewoond in Tsjechië. Onverstaanbaar.’’

Werkhoven: ‘’High-five is sooo 2012, ll. Think about something new.’’

Wolters:

Leerling: "Gezondheid."

Welleweerd: "Ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben nu echt nuchter! "

Werkhoven: ‘’And then there are students who say: no, you can’t say blackboard, that’s

racist! ’’

ll: ‘’Afro-american board’’

van den Broek: "Wie een onvoldoende heeft moet een taart bakken."

Leerling: "Mag het ook space cake zijn?"

van den Broek: "Mag wel, maar niet te veel."

van Coeverden: "Where have you been on vacation?"

Ll1: "New York."

van Coeverden: "And what did you do there?"

Ll1: "Uhhh.. ."

Ll2: "Yes, that is othere koek! "

Humke: "Een strudel is dus eigenlijk de taartversie van een dichtgeklapte pizza."

Van Bergeijk: ‘’Nauwkeurigheid is 80% van wiskunde. Creativiteit is de andere 20%.’’

Ll: ‘’En nadenken dan?’’
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Gordijn: ‘’Ik ben op vakantie geweest met mijn dochtertje van vijf, die is heel schattig, en

met mijn vrouw, die is ook heel schattig.’’

Gabreëls: ‘’… op zich is dat een goed thema, wat ik je niet onder de voeten weg wil

maaien, als er gras was geweest’’

Humke: "Was ist heute besonders mit dem Essen?"

Leerling: "Umm... Schnitzel?"

Van den Nieuwenhuijzen: ‘’Doe ‘ns gek, let ‘ns op! ’’

Righolt: ‘’Doe dat nog één keer en we laten je castreren! ’’

Humke: ‘’Ll, der schlafende Einzelgänger! ’’

Landman: ‘’Waar is de tijd van de lijfstraffen gebleven? Met zo’n liniaal slaan, dat lijkt me

fantastisch! ’’

Gordijn: ‘’Jullie zijn allemaal schatten.’’

Humke: ‘’En hier hebben we Henk, onze doorzichtige leerling! ’’

Landman: ‘’Jullie zijn net die boze oude mannetjes uit ‘The Muppet Show’! ’’

Reinink: ‘’Hoe overleef ik in deze leerlingenjungle? Door een pispaal van de dag in te

stellen! ’’

Landman: ‘’Nee, ik ga niet alles op de ELO zetten, daar worden jullie lui van.’’

Gordijn: ‘’Dat vind ik nogal … gebruik van de x-as! ’’

Acoca: ‘’Toen de pest uitbrook… .. eehh… uitbrak.’’

Reinink, over Van Uum: ‘’Dat is ons lokaalspook’’

Rutten: ‘’Stelletje nep-gymnasiasten! ’’

Gordijn (die een wortel eet) : ‘’Gelooft iemand hier nog in Sinterklaas?’’

ll: ‘’Ja! ’’

Gordijn: ‘’Dan vertel ik maar niet hoe ik aan deze wortel kom.’’

Oostindien: ‘’Zien jullie dat? ll weer met die hoge cijfers, ik hou van je! ’’

Righolt: ‘’Zeepiemels, een echte delicatesse! ’’

*vuilniswagen staat buiten*

Kers: ‘’Kijk, de bruggerversnipperaar staat alweer klaar! ’’
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Reinink: ‘’Je hebt ook een brein gekregen van O.L.H’’*

*O.L.H. = Onze Lieve Heer

Gordijn: ‘’Dus, we nemen een groot en … volumineus persoon zoals ll1, en een wat

kleiner persoon, zoals ll2. ’’

ll tegen mw. Zijp: ' 'Ze is letterlijk god! ' '

2 minuten later, dezelfde ll tegen mw. Zijp: ' 'Ze is letterlijk god! ' '

Mw. Zijp tegen ll: ' 'Dank je ll, ik waardeer mijn eigen goddelijke status.

ll: ‘’Was Helena niet na 10 jaar lelijk geworden?’’

Reinink: ‘’Alsof jij over 10 jaar niet lelijk bent! ’’

Reinink: ‘’U zou zich zo moeten schamen, kruipt onder een stoeptegel en gaat daar

tussen de pissenbedden zitten.’’

Acoca: ‘’Als voorbeeld bijvoorbeeld… ”

Kieviet: ‘’Dat is geweldig! Plasmolyse in your face! ’’

Gabreëls: ‘’En wat zou een dadaïst dan zeggen? *Peeeeep* Of hij zou op één been gaan

staan en gaan blaffen. Want het is gek.’’

Reinink: ‘’Het valt me op dat er steeds meer brillen- en gehoorapparaatreclames op tv

zijn.’’

ll: ‘’Misschien valt het u wel op omdat u tot de doelgroep hoort. ’’

Emiel: ‘’Ik haat kinderen! ’’

Humke: ‘’Ll, weet je dat je heel boos kunt kijken?’’

Landman: ‘’Dat lijkt me zo verschrikkelijk, als je hoofd wordt afgehakt, en het gaat mis’’

ll: ‘’Het lijkt me sowieso verschrikkelijk’’

Ll: ‘’Meneer, is dat van u?’’

Desar: ‘’Ja, dat is mijn persoonlijke rol glittertape! ’’

Gabreëls: ‘’Wie heeft m’n stiftjes getjapt?’’

Reinink, die advies geeft aan leerling die zich niet goed voelt: ‘’Ik ben helemaal niet

aardig, ik heb alleen geen zin om je straks op te vegen! ’’

Leerling na ALWEER een miscommunicatie-momentje met Baron: ‘’Baron is echt Oost-

Frans doof.’’

Gabreëls, over Oscar Wilde: ‘’… en hij was zo gay als een kokosmatje! ’’

Reinink: ‘’Da's pech, IQ weg! ’’

Van De Noort: ' ' Een zeker persoon was hard op weg naar het maximaal aantal fouten''
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Holten: ‘’Ik maak een mindmap, ik ga even modern onderwijs geven’’

Kers: ' 'De jongens in 2A zijn gewoon een soort opgroeiende embryo's. ' '

Reinink: ‘’Ik krijg echt kicks van grammatica.’’

Bühring: ‘’Ich habe keine flauwe Ahnung was du bedoelt’’

Kers: ' 'Kijk uit, want ook bewegen reken ik tot wangedrag! ' '

Ll: ‘’Wat doet u?’’

Baron: ‘’Ik bespinner* jullie’’

Holten: ‘’Mensen, stel eens vragen! Ik verveel me! ’’

Gabreëls over Willem-Alexander: ‘’Dat betekent dat ‘ie exact even oud is als ik. De één

wordt koning, de ander leerling Nederlands. Ik weet al wat ik liever ben! ’’

Van Diemen, doet Ahmed de conciërge na: ‘’Ik weet waar je huis woont! ’’

Kers: ' 'Oja, dat is grappig natuurlijk want daar komt "kont" in voor. Ik moet er nog even

aan wennen dat ik weer een tweede klas heb.' '

Ll: ‘’Hee, uw baard is langer geworden’’

Desar: ‘’Dat gebeurt met die dingen’’

Ll: ‘’ U moet hem laten groeien, dan bent u zo’n wijze man’’

Desar: ‘’… of een zwerver’’

Berk: ‘’I’m losing the will to live! ’’

Verweij *vult pipet precies tot het streepje*: ‘’Het is een gave. Sommige mensen hebben

dat nou eenmaal hè.’’

Reinink, over Griekse straffen: ‘’Ja, Teeven loopt steeds te zeiken over die gevangenissen

… minder, minder, minder! Oh, oeps’’

Verweij : ‘’Ik moet toch iets minder bier gaan drinken’’

Gabreëls nadat Van Diemen langs is geweest: ‘’Dit is dus het gouden moment om een

boek uit het fin de siècle te lezen’’

Reinink: ‘’Je gedraagt je echt als een HAVO-meid van 14’’

Gordijn *draait luidspreker*: ‘’En zo hoor je dus geen muziek meer.’’

Leerling: ‘’Maar de radio staat ook uit’’

Gordijn: ‘’Ohja’’

Berk: ‘’You’re so fascist when it comes to exercises’’

*bespioneer
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Verhaallijn: De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Britse wiskundige Alan Turing

(gespeeld door Benedict Cumberbatch, bekend van BBC ‘Sherlock’ en ‘Star Trek: Into

Darkness’) . Turing krijgt in de Tweede Wereldoorlog de taak om de onderschepte

gecodeerde codes van de Duitsers te ontcij feren. Turing maakte deel uit van het team dat

codes kon ontcij feren die door het Enigma-apparaat, een Duits coderingssysteem, waren

ontstaan. Niet alleen mannen werden in het team toegelaten, maar ook een vrouw, Joan

Clarke (gespeeld door Keira Knightley, bekend van de Pirates of the Caribbean reeks) .

Alan en Joan worden goede vrienden en staan zelfs op het punt om te trouwen. *PLOT

TWIST* Alan Turing is homoseksueel en in die tijd was het nog strafbaar.

De film is in première gegaan op 29 augustus 2014, maar in Nederland is de film pas

uitgekomen op 9 januari 2015.

22



Al een geruime tijd ben ik de trotse bezitter van

een mooi roze pasje, waar ik inmiddels ook in

mijn eentje van heb kunnen genieten. Eindelijk

18 en zonder ‘’coaches’’ autorijden! Toch bleek

het niet helemaal normaal te zijn om een blond

meisje op pumps, in haar netste jurk -het was

immers Eerste Kerstdag - met een Renault

Espace bij het tankstation te zien staan. Ik werd

bekeken alsof er zojuist een driejarige uit een

monstertruck stapte.

Dat gevoel deed me denken aan de ontwikkeling

van zelfrijdende auto’s de laatste tijd. Zou dat gek

zijn, later?

Ik begon me inmiddels af te vragen of ik dat

pasje in de toekomst nog wel nodig heb. En ik

vroeg me af wat voor situaties dat zou gaan

opleveren. Wat als er later écht een driejarige uit

een monstertruck kruipt? Handig man, hoef je

niet eens meer de Albert Heijn-jongens te laten

komen om de boodschappen te brengen.

Gewoon even je buurjongetje fixen, of je eigen

kind.

‘’Even boodschappen doen hoor! JONGENS, wie

heeft de auto naar de Mediamarkt gestuurd om

daar met Bitcoins de nieuwe Xbox 3020 te

kopen?’’

‘’Shit, waar heeft de auto zichzelf geparkeerd?’’

‘’Toch jammer dat ik niks meer te klagen heb

over de buurvrouw haar rijkunsten sinds ze een

zelfrijdende auto heeft’’

‘’Henk, weet je nog van dat blondje meisje toen

bij het tankstation in Cothen, toen op Eerste

Kerstdag 2014? Lang leve de techniek van

tegenwoordig! Scheelt weer blikschade! ’’

Dat soort dingen krijg je dan. Oh, en het

programma ‘De Allerslechtste Chauffeur van

Nederland’ bestaat dan ook niet meer omdat

slechte chauffeurs niet meer in de omloop zijn.

De pakketjesman verliest z’n betekenis een

beetje, want ja, je kunt net zo goed je auto naar

het distributiecentrum sturen om je

gloednieuwe zomerjas op te halen.

Scheelt ook nog eens verzendkosten.

Nee, dat scheelt geen benzine. Dat bestaat tegen

die tijd al láng niet meer, want het is domweg

op.

Waar we dan op rijden? Misschien wel op lucht.

Of je print gewoon een hamburger uit je 3D-

printer -die iedereen dan heeft - en dan stook je

die op in je auto. Zonde van die hamburger hoor

ik je zeggen. Dacht het niet, want dat ding is

toch van 3D-printerinkt gemaakt dus te eten was

het vast niet! (Ondertussen zit ik in een parallel

universum in 2035 aan de keukentafel en

hebben mijn kinderen net hamburgers geprint)

Aan hamburgers geen gebrek. Misschien gaat

McDonalds ook wel hamburgers printen in de

toekomst. Plastic kaas zit er toch al op, dus is dit

een mooie oplossing, mochten de koeien ooit

opraken.

Laten we maar weer terugkeren naar de

werkelijkheid. Stiekem hoop ik dat dit alles niet

gaat gebeuren, want ik vind autorijden veel te

leuk. Een benzinevervanger lijkt me daarentegen

wel wat. En die plastic kaas op de hamburgers?

Ach, die is tijdloos.
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Het was ochtend, veel te vroeg, bijna tijd om naar school te gaan. Buiten was het donker.

De dikke grijze wolken vlogen voorbij . Mijn raam stond open, wagenwijd open. Ik hoorde

het “woesh”en van de wind en het tikken van de regen op de vensterbank, die bedekt was met

glinsterende druppels.

Toen ik later op de fiets zat, vervloekte ik de wind. Ze blies de regendruppels hard in mijn gezicht,

zodat het pijn deed en ze zorgde dat ik bijna niet vooruit kwam. Ik kwam te laat op school en mijn

handen waren rood gezwollen van de kou. Het zou fijn zijn, dacht ik, het zou fijn zijn als we het weer

gewoon konden controleren. Dan zouden we nooit meer nat worden op de fiets, zouden we niet op

school komen met een ontploft kapsel, terwij l we eindelijk eens een “good hair day” hadden. Dan zou

er altijd zon zijn, en wat sneeuw en ijs, als we zin in winter hadden.

Grote machines zie ik voor me. Enorme stofzuigers die de windhozen al lang van te voren aan voelen

komen en die hen dan zonder pardon opzuigen.

Fabrieken vol met wolkenvangers die wolken bij elkaar brengen en doen regenen in woestijnen,

boven meren, of boven akkers die besproeid moeten worden. Wereldwijde vloerverwarming, zodat we

nooit meer koude voeten krijgen. Airco’s in bomen die de overmaat aan warmte kunnen opslokken.

Nooit meer klotsende oksels en bezwete gezichtjes. Nooit meer wintertenen. Nooit meer een

weerbericht dat niet klopt. Nooit meer feestjes die in het water vallen, of oogsten die mislukken. Nooit

meer schipbreuken of vliegtuigcrashes, nooit meer doden door noodweer. Geen overstromingen,

orkanen of tornado’s. Geen huizenhoge golven op zee.

Wat prachtig zou dat zijn, dacht ik. Ja, echt heel erg fijn.

’s Avonds kwam ik, na vele omzwervingen van nablijven en boodschappen doen en lekke banden en

saxofoonles eindelijk thuis, eruitziend als een verzopen kat, mijn jas ruikend naar natte hond, mijn

haren druipend en mijn ogen omringd door uitgelopen mascara.

Nog nooit had mijn huis zo warm gevoeld, nog nooit was mijn zachte, veel te grote grijze

donnaybroek zo heilig geweest. Toen wist ik wel dat mijn toekomstplannen voor de wind geen goed

idee waren geweest. Want zonder kou is warmte niet meer warm.

Als weer en wind worden afgeschaft, zullen we niet alleen maar nooit meer nat regenen, we zullen

ook nooit meer uit kunnen waaien op het strand. We zullen nooit meer leunen in de wind, of lachen

om ons regenpak. Nooit meer zullen we met zijn allen nat zijn, zullen we gezellig samen kunnen

zeiken over niets. Kinderen zullen niet meer stampen in de plassen met hun gele regenlaarsjes,

zakenmannen zullen geen beslagen brillenglazen dragen. Alles zal voorspelbaar zijn. Het landschap

zal niet meer veranderen, een luchtballon waait dan niet meer weg, maar blij ft zweven op één plek.

Alle landschappen zullen hetzelfde zijn, de wereld saai en onveranderd, reizen zal geen zin meer

hebben. Overal dezelfde dieren, eten, groenten, bloemen.

De mens zal dan de wereld slechts verpesten met haar veel te slimme plannen. Prachtig zal het niet

zijn, en al helemaal niet fijn.

Toen ik ’s avonds wilde gaan slapen, met mijn raam wagenwijd open, vroeg ik, mijn stem verdwijnend

in de donkere nacht, opgeslokt door de grijze wolken en de rondvliegende regen: “Waarde wind, heeft

u eigenlijk nog toekomstplannen?”

“Ach” bulderde zij blazend terug “Ik dacht erover om nog eens uit het westen te gaan waaien! Oh, en

het liefst neem ik dan nog een hoop dikke, grijze regenwolken mee! ' '

De toekomstplannen van de wind
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