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Infiltreren op de HKU 
Al meerdere malen hebben wij het groene-mandjes-systeem van de Jumbo 
omzeild door de baliemedewerkster vol overgave wijs te maken dat we geen 
vijfdeklas gymnasiasten zijn, maar studenten beeldende kunst aan de HKU. 
“Zolang je er een beetje artsy bijloopt, zal niemand merken dat je niet eens 
daar op school zit” speculeerde onze redactie.  
Maar werkt het zefvertrouwen-in-combinatie-met-pokerface-en-
beanieconcept ook in het hol van de leeuw? Hoeveel weten we nu eigenlijk 
van onze mede-studenten aan de overkant van de straat? Uw razende 
reporters zochten het uit.  

Gehuld in panty’s en voorzien van een hipsterknot, stappen we de 
klapdeuren door. Vrij snel komen we via de aula terecht in een 
technieklokaal, waar meisjes met grijs geverfd haar en knalrode lippen 
hout bewerken en jongens met baarden, beanies en man buns achter 
hun laptops verscholen zitten.  
Wanneer we dichterbij komen staren zes studenten ons nieuwsgierig 
en licht wantrouwend aan. Wij, op onze beurt, werpen een 
verwonderde blik op hun werktafel: papieren, schetsen en 
kleurpotloden liggen uitgestald. Een lange jongen links van ons trekt 
zijn wenkbrauw op en gaat vervolgens geconcentreerd verder met het 
tekenen van een blokjespatroon op de drie raadselachtige kartonnen 
schijven die voor hem liggen.  

Eerst lijken de studenten niet erg 
veel zin te hebben in een gesprek, 
maar na de eerste vragen komen 
de tongen los. Een jongen met lang 
haar en - uiteraard - een  beanie 
neemt het woord: “Ik ben hier 
naartoe gekomen omdat ik graag 
iets met mijn handen wilde doen. Ik 
kom van een gymnasium, dus daar 
zat je alleen maar in de boeken. Ik 
studeer hier nu grafisch ontwerpen 
en dat sluit best goed bij me aan.” 

Een donkerharig meisje neemt het over: “ik doe film, omdat ik het leuk 
vind om verhalen te vertellen en ik film een heel mooi medium vind om 
dat mee te doen.” De film die ze aan het maken is gaat over een meisje 
uit de toekomst dat terugkeert naar het heden. In die toekomst bestaat er 
geen natuur meer. “Wanneer het meisje dan in het heden rondloopt is zij 
ontzettend onder de indruk van alles om haar heen,” legt ze ons uit.  

Aan een vierdejaarsstudent met een lange baard vragen we met welk 
project hij bezig is: “ik schuur nu ringen voor de tattooshop aan de 
Oudegracht. Het thema is “unisex” en ze vinden dat mijn ringen daar 



mooi bij passen. Maar dit is niet voor school hoor, dit doe ik gewoon in mijn vrije tijd.” Hij 
vertelt ons over de vrijheid die de studenten van de HKU krijgen: “in het vierde jaar zijn er 
geen lessen meer, je moet gewoon aan je studiegroep laten zien waar je mee bezig bent. 
Je krijgt echt heel veel vrijheid, wat natuurlijk een voordeel is, maar ook een groot nadeel, 
want er zijn zo veel opties.”  

De hogere verdiepingen inspecterend komen we al snel tot een aantal 
conclusies: 
 1 Als je te lang stilstaat en zoekend om je heen kijkt, kijken 

mensen je raar aan. 
 2 Niet de docentenkamer binnenlopen. 
 3 Onze mediatheek zou een voorbeeld moeten nemen aan die 

van de HKU.  
 4 De trap op de derde verdieping leidt naar het dak. 
 5 Op een school die zich “hogeschool van de kunsten” noemt, is 

de graffiti op de muren alsnog niet bepaald kunstzinnig te 
noemen. 

Na deze sfeerimpressie van de school, de opleidingen en de studenten, besluiten we dat 
het tijd is om het gebouw weer te verlaten. We doen onze knotten nog even extra messy 
en lopen dan zo nonchalant mogelijk langs de balie, alsof de zilveren ezel ons al niet eens 
meer opvalt. Missie geslaagd. 

Anna Konijnendijk en Pien de Ruiter



Get the look: HKU-edition
Om de natuurlijke selectie binnen de HKU te doorstaan, heb je in principe 

maar enkele basics nodig; let’s get the look! 

1 Laat een baard staan. Geen lullig ‘ik-heb-me-vanochtend-niet-
geschoren’-baardje, maar een echte ‘ik-woon-in-Canada-en-ik-
hak-hele-bossen-om’-baard.  

2 Sjaal (liefst tot onder de knie): Bijenkorf, €17,46 
3 Vest: H&M, €34,99 
4 Tas: Bijenkorf, €189,95 
5 Schoenen: Pull & Bear, €49,99 
6 Vijfdehands fiets (inclusief tien opspuitbeurten en tapesessies, 

zodat je hem veilig tussen het overige puin van de fietsenstalling 
kan plaatsen): €2,- 

7 Zonnebril (altijd dragen. ALTIJD.): Bijenkorf, €148,- 
8 Ring: Bijou Brigitte, €7,95 
9 Jas: Vero Moda, €79,95 
10 Inclip-man bun: Groupon, €10,- 
11 Iets a) met een print die bohemian is of  

       b) waarvan je dat kunt faken: H&M, €49,99 
12 Schoenen: H&M, €55,99 
13 Semi-Afrikaanse houten armbandjes 
14 Lange jas  
15 Zo’n zwart kunstkokertje; hoef je niet te gebruiken slash vullen, 

gewoon bij je hebben is al héél erg HKU [op te halen bij meneer 
Van Voorst]. 

16 Je mede-hipsters tegen wie je praat over de imaginaire inhoud 
van je kunstkokertje.  

17 Hoedje, beanie of andere hoofddeksel bij het ontbreken van de 
cruciale man bun. 

Neem daarnaast regelmatig een spirituele rookpauze bij de bushalte om je imago wat te 
verkunstzinnigen en there you go! Je bent HKU-proof; enjoy!  

Merel Smid



Welke kunstvorm past bij jou? 
Ben$je$geïnspireerd$geraakt$om$zelf$ook$aan$de$slag$te$gaan$en$je$ziel$expressief$te$uiten$door$middel$van$

crea9e?$Of$heb$je$kunst$gekozen$om$je$vakkenpakket$op$te$vullen$en$wil$je$erachter$komen$bij$welke$vorm$van$
kunst$je$het$minst$kans$maakt$om$een$onvoldoende$te$halen?$Doe$de$test!$

1.# Wat#is#jouw#favoriete#gum?#

A# Kneedgum#

B# De#gum#op#het#uiteinde#van#je#afgeknauwde#potlood#

C# Die#van#der?g#pixels#

2.# Je#krijgt#je#geschiedenistoets#terug#en#verveelt#je#?jdens#het#nabespreken.#Wat#doe#je#met#het#toetsblad?#

A# Je#verfrommelt#het#tot#een#prop#en#gooit#hem#net#twee#cen?meter#naast#de#papierbak#

B# Je#tekent#stokpoppetjes#op#de#achterkant##

C# Je#tekent#een#bliksemvormig#liEeken#en#een#bril#op#MarieGAntoineEe#haar#gezicht#

3.# Je#komt#je#grootste#idool#plotseling#op#straat#tegen#en#wilt#onmiddellijk#je#kans#grijpen#om#kennis#te#maken.#Wat#
vraag#je#hem/haar?#

A# Een#knuffel#

B# Een#handtekening#

C# Een#gezamenlijke#selfie#

4.# Wat#ga#jij#dit#jaar#met#je#grote#liefde#doen#op#Valen?jnsdag?#

A# Samen#poEenbakken…#

B# Je#gaat#hem/haar#tekenen#à#la#Jack#Dawson#in#Titanic#

C# Genieten#van#een#roman?sch#diner#voor#twee#TumblrGs?jl#terwijl#je#foto’s#maakt#voor#je#Snapchat#story#

5.# Als#kind#vermaakte#je#je#al?jd#het#liefst…#

A# Met#lego#

B# Met#kleurplaten.##

C# Met#spelletjes#van#spele.nl#op#je#ouders’#iPad.#

6.# Jij#zou#de#wereld#beschrijven#als…#

A# Een#grote#bol#

B# Een#verzameling#van#kleuren#

C# Een#verzameling#van#vormen#zichtbaar#door#de#weerkaatsing#van#licht#

7.# Jij#verlaat#nooit#je#huis#zonder…#

A# Je#BobGdeGBouwerkit#

B# Je#potlood#

C# Je#mobiel#

8.# Het#mooiste#aan#onze#school#vind#jij…#

A# Het#gebouw#met#haar#interessante#hoeken#en#scheve#lijnen#

B# In#ieder#geval#niet#de#graffi?#bij#de#kluisjes#

C# De#nieuwe#schoolsite#



De uitslag 

Meeste%A?%
Jij#bent#een…#
Beeldhouwer!#
Jij#bent#vooral#goed#met#je#handen.#Je#zit#constant#aan#
dingen#te#frunniken#en#dingen#te#bouwen,#van#een#
piramide#van#potloden#tot#een#kunstzinnige#stapel#van#
papierpropjes.#Jij#denkt#alleen#in#3D.#Waarom#zou#je#je#
beperken#tot#een#stuk#papier#of#een#beeldscherm?#

Meeste%B?%
Jij#bent#een…#
Tekenaar!#
Jij#bent#een#pietje#precies,#en#tekent#al?jd#binnen#de#
lijntjes.#Al#jouw#schriaen#staan#vol#met#tekeningetjes#en#
krabbels,#en#je#loopt#steevast#rond#met#een#potlood#
achter#je#oor.#Kunst#is#voor#jou#gebonden#aan#een#aantal#
voorwaarden#en#regels,#en#daar#hou#jij#je#aan.#

Meeste%C?%
Jij#bent#een…#
Fotograaf!#
Jij#loopt#al?jd#rond#met#je#mobiel#op#zak#en#besteed#meer#
?jd#aan#je#Instagram#feed#dan#aan#je#huiswerk.#Kunst#is#
voor#jou#het#vastleggen#van#de#realiteit#op#haar#mooist#
(met#een#filtertje#eroverheen#gegooid#natuurlijk).#Niets#is#
zo#leuk#als#het#onmiddellijk#delen#van#je#crea?es#met#de#
rest#van#de#wereld.#

Anna Konijnendijk



LEGENDS NEVER DIE
Door Amani Maniran

10 januari 2016. 10 dagen in 2016. Toen ging er al een legende dood. 2 
dagen eerder was hij 69 jaar geworden en had hij nog een nieuwe LP uit, 
Black Star. Zelfs je ouders kennen hem.  David Bowie stierf te jong voor 
de meesten. Om dit nog erger te maken, als dit nog niet erg genoeg is, 
overleed 4 dagen later, op 14 januari 2016, nog een legende. Deze was niet 
bekend in de muziekindustrie, maar wel in de filmindustrie. Alan Rickman 
verliet ons ook op 69-jarige leeftijd, 38 dagen voor zijn 70e verjaardag. 

Velen hebben van hen gehoord of hebben wel eens iets gezien of gehoord. David Bowie en Alan Rick-
man hadden beide een grote naam in onze wereld. Toen bekend was dat David Bowie was overleden, 
draaiden alle social media hierom. Hij heeft veel muzikanten beïnvloed, ook op ‘jonge’ muzikanten 
(hangt er vanaf wat je jong noemt, hé) zoals de welbekende 5 Seconds Of Summer, All Time Low en 
nog meer. Iedereen respecteert en bewondert hem. Ik spreek (of typ) in de tegenwoordige tijd omdat hij 
nog steeds bestaat in het hart en gedachte. 

Ook tumblr was vol posts over David Bowie en Alan Rickman. Blogs maakten 
(en maken nog steeds) allemaal ‘posts’ over zijn dood, en dan maakt het niet uit wat voor blog het is; 
een marvel blog, een ‘hipster’ blog, een muziek blog, ze deden (of doen) het allemaal. Rebloggen doen 
velen dan ook. Dit wordt soms ook gedaan in ‘memes’, hoe mensen hoge verwachtingen hadden van 
2016.

Iedereen die Harry Potter heeft gelezen, of heeft gezien, of (nog beter, niet dat 
ik dat zelf kan zeggen) heeft gezien én gelezen, zal Severus Snape (of ‘Sneep’ 
in het Nederlands) wel kennen. Die ene gast in het zwart, met dat schoud-
erlengte zwart haar en die ene blik die hij waarschijnlijk bijna alle 7 delen 
volhield (over de film gesproken). Ja, dat is dus Alan Rickman. 

Hij speelde ook in ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’, dat ene toneelstuk dat in een film 
werd veranderd door Tim Burton, waarin je zijn zangtalent hoort. 

Alan Rickman stond bekend om zijn stem, waarmee hij ook vele stemmen heeft ingesproken voor films, 
zo ook Marvin, de witte depressieve robot uit The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy, en de blauwe rups 
in Alice In Wonderland. 

In persoon zullen Bowie en Rickman er niet meer zijn, maar hun daden en beelden blijven hier. 

Legends Never Die.



best pick-uplines 
Ben$jij$het$zat$om$elkaar$alleen$te$zijn$op$Valen2jnsdag?$Nu$hoe9$dat$niet$meer!$
De$mooiste$date$van$je$leven$ligt$in$het$verschiet$dankzij$de$redac2e$van$de$APO.$

Met$deze$prach2ge$pickCuplines$zal$niemand$je$nog$kunnen$weerstaan.$ 

Ben jij een camera? Want iedere keer dat ik 
naar je kijk lach ik.

Accommodeert u hier frequenter? 

Vergeet&Batman,&Superman&en&
Spiderman.&Ik&zal&je&man&zijn.&

Als ik een kat zou zijn, zou ik al mijn 
9 levens met jou doorbrengen. 

Jij houdt van Lego, ik hou 
van Lego. Laten we een 

relatie bouwen. 

Als niets voor eeuwig is, 

wil je dan mijn niets 

zijn?

Als jij een hamburger zou zijn bij McDonalds, 
dan heette jij Mclekkerding. 

Kom$je$uit$de$kraan$want$je$bent$echt$

een$spe5er.$

Ik ben een telefoonboek aan 
het schrijven, dus mag ik 
misschien je nummer ? 

Kom jij toevallig uit Griekenland? Daar komen toch 
alle godinnen vandaan… 

Je#lijkt#heel#erg#op#mijn#toekoms1ge#vrouw… 

,

. , , .  

Als je voor me valt zal ik je wel helpen 
opstaan. 

Je hand ziet er zwaar uit, zal ik 
hem vasthouden? 

Hé schatje, je ziet er sexy 
uit. Hoe heet je op hyves? 

PS: de Apoforèta is niet aansprakelijk voor eventuele mislukkingen op romantisch gebied

Anna Konijnendijk









De lucht in de school is elektrisch 
geladen, al een tijdje. Het knet-
tert, het broeit, het is warm.  Het 
is bijna Valentijn. Terloops sprin-
gen er vonkjes van ogen naar 
ogen en worden er handen langs 
armen gewreven. Er worden ro-
zen besteld, plannen gemaakt, 
gedichten geschreven. Niemand 
blijft deze Valentijnsdag alleen. 
Tenminste…

Een goede date vinden is moeilijk. 
De meesten vallen van dichtbij 
namelijk toch een beetje tegen. 
Blijken bezet, of epileren hun 
borsthaar; eten elke dag bij de 
MacDonalds of blijken corrigerend 
ondergoed te dragen.

Lachend komt Meneer De Per-
fecte Valentijn de lerarenkamer 
uit, met zijn bakje koffie. Lekker 
casual. Hij begint te vertellen over 
de verkiezing. Zijn trotse moeder 
kwam de oproep tegen in de Tele-
graaf en vroeg of ze 

 
Roy op mocht geven. Roy, die zegt 
totaal niets om zijn uiterlijk te ge-
ven, antwoordde dat die hele ver-
kiezing hem gestolen kon worden. 
Hier liet Roys moeder zich niet 
door tegenhouden. Stiekem gaf ze 
hem toch op.

Roy hoorde er niets meer over 
en was het bijna vergeten, tot op 
een dag zijn mentorklas op het 
Gymnasium in Amersfoort breed 
grijnzend de klas binnenkwam. “Je 
moet jezelf eventjes googelen” 
zeiden ze gniffelend. En ja hoor, 
meteen vond hij een artikel met 
de tien genomineerden. Met zijn 
eigen foto er pontificaal tussen 
geschoven. Terwijl hij dit vertelt 
lacht hij verlegen en neemt nog 
een bescheiden slokje van zijn 
koffie. Wij onderwerpen hem aan 
méér vragen. We willen hier alles 
van weten. “En toen?” “Was je 
boos op je moeder of vond je het 
wel grappig?”

Wij stellen onszelf al een tijdje de 
vraag: wie o wie is dé perfecte 
kandidaat? Wie laat de meeste 
USG-harten kloppen? Om wie 
komen wij elke ochtend ons heer-
lijk warme bedje weer uit? Naar 
wiens aanblik verlangen wij het 
meest?

Tijdens een superingewikkelde 
zoektocht in boeken, tijdschriften, 
bibliotheken en de muur van de 
meisjes wc, ontdekten we iets in-
teressants: Roy. Van. Donselaar.

Deze goddelijke gymleraar behaal-
de maar liefst de tweede plaats bij 
de knapsteleraarvanhetjaarverkie-
zing van het vrouwenblad van de 
Telegraaf. Met zijn schattige hoofd 
en gespierde armen ziet hij er ze-
ker niet verkeerd uit. En natuurlijk 
is uiterlijk niet alles, daarom zoch-
ten wij hem op ter karakterinspec-
tie. Lees hier ons verslag. 

We overvallen hem op een vrij-
dagochtend met een lange vra-
genlijst vol criteria. Emiel haalt 
Roy met een jaloerse blik uit de 
lerarenkamer. Hij aast natuurlijk 
op de felbegeerde positie van 
Roy. Maar hoewel Emiel hier zelf 
duidelijk anders over denkt, is Roy 
nu eenmaal gewoon veel knapper 
volgens, eh ja, heel Nederland 
dus.

DE IDEALE VALENTIJN
De lucht in de school is elektrisch geladen, al een tijdje. Het knettert, het broeit, het is warm.  Het is bijna 
Valentijn. Terloops springen er vonkjes van ogen naar ogen en worden er handen langs armen gewreven.  
Er worden rozen besteld, plannen gemaakt, gedichten geschreven. Niemand blijft deze Valentijnsdag alleen. 
Tenminste…

Door Mette en Veerle 



Roy lacht opnieuw en vertelt dat 
een plek in de top tien hem heel 
erg verraste. Even overwoog hij 
nog om stemmen te gaan ronse-
len op alle scholen waar hij ooit 
gewerkt heeft, maar omdat hij 
zijn uiterlijk niet belangrijk vindt, 
heeft hij het uiteindelijk laten 
zitten. Zonde, want de stemmen 
uit zijn persoonlijke omgeving 
hadden hem misschien op plek 
één kunnen krijgen. Hij kreeg in 
ieder geval zoveel stemmen van 
onbekenden dat hij op plek twee 
eindigde. “Heel gek, maar wel een 
groot compliment natuurlijk”. Wel 
een beetje balen dat er een veer-
tigjarige, kale man op plek één 
eindigde, maar je kunt niet alles 
hebben.

DE IDEALE VALENTIJN

Om onze concurrentie in te schat-
ten, vragen we of Roy hordes 
fanmail heeft ontvangen. “Geen 
liefdesverklaringen helaas,” zegt 
hij, “maar was wel tof geweest”. 
Hij moet lachen om het idee, met 
kraaienpootjes rond zijn ogen. 
Pfoe, deze hunk laat zijn witte tan-
den wel erg vaak schitteren. Wij 
worden er een beetje stil van. 

Met dat karakter van hem zit het 
sowieso wel goed. Zelden zijn 
we zo’n bescheiden man tegen-
gekomen “Ik vind mezelf echt 
totaal niet knap en ik doe er ook 
helemaal niks aan verder.” Hij 
blijft maar bepleiten dat zijn suc-
ces nietszeggend is: hij noemt de 
competitie oneerlijk, het beeld 
onrealistisch en is dan ook geens-
zins van plan deze gebeurtenis toe 
te voegen aan zijn CV. 

Toch is hij wel een beetje trots. 
“Zomaar tweede worden zonder 
campagne te voeren is natuurlijk 
best een prima prestatie.” Of zijn 
zelfvertrouwen er dan ook echt 
groter van geworden is? “Mijn 
vriendin zegt nog steeds van: ‘je 
bent toch dik’, dus wat dat be-
treft…”, zegt hij schaterend. 

Wij laten onze onderkaken even 
beteuterd naar beneden vallen. 
Onze perfecte Valentijn heeft een 
vriendin. Alsof het niets is. 

Plichtsgetrouw vervolgen we het 
interview, maar echt raken doen 
zijn woorden ons niet. Wij kijken 
alleen nog maar verlangend naar 
zijn lachrimpeltjes. De ideale Va-
lentijn heeft al plannen. En niet 
met ons. 

Ach ja, je kunt niet alles hebben. 
En dus houden we het maar bij de 
gymles.



!
 
 

“Dat is wel fun.” 
Kleijne 

“Shake your ass… move your ass!” 
Baron tijdens het maken van nieuwe groepjes 

“Ooh je hebt fancy chocola uitgezocht, niet van die pauperzooi die ik altijd koop!” 
Kootte 

“Trek jij je landingsgestel eens in!” 
Reinink tegen leerling die onderuitgezakt zit 

“Kan ik meer aandacht krijgen? Ja, zo ben ik gewoon.” 
Baron 

“Plassen jullie dan nooit in het bos?” 
Mastbergen 

“Waarom zou je iets nuttigs willen doen in je leven, als je ook uit het raam kan staren?” 
Kers 

Gordijn tijdens huiswerkcontrole: “Dit ziet er goed uit.” Leerling: “U ook meneer.” 

“Aan anderen denken? Niet doen.” 
Verweij 

 
 

“Ja, nu wordt het spannend; gemaskerde giraffen.” 
Kers 

 “Hebben jullie een docent met slechtere grappen dan ik?” 
Kleijne 

 “Dit gedicht vind ik eigenlijk niet zo mooi… Niet tegen meneer Gabreëls zeggen hoor!” 
Draaisma 

 “Bedankt voor het verpesten van mijn dag.” 
Baron 

“De$wereld$is$mooi,$maar$de$mensen$zijn$slecht.$Jullie$zijn$allemaal$slicht!$Hoor,$ik$zeg$slicht$en$
niet$slecht!” 
Ahmed 

“Okay,$this$isn’t$the$cinema$ladies$and$gentlemen.$I$don’t$want$you$snogging$your$boyfriends$
and$girlfriends$in$the$back$of$the$class.” 

Clark$(voordat$hij$een$film$aanzet) 

“Levenslang$vind$ik$persoonlijk$alKjd$best$lang.” 
De$Vries 

“En$toen$ging$ik$mevrouw$Blom$pesten,$die$kan$je$heel$makkelijk$op$de$kast$jagen.” 
Zijp 

“Die$boeken$zijn$nog$steeds$niet$geleverd$door$Iddink,$als$Isis$toch$iets$wil$bombarderen$lijkt$
me$dat$een$perfecte$plek.” 

Landman 

“En$als$je$al$bij$som$7$bent$mag$je$aan$de$helium!” 
Verweij 

Leerling:$“Ik$zoek$een$boek.” 
Mediatheekmevrouw:$“Ja,$die$hebben$we$veel…” 

“Ja$daar$houden$jullie$toch$van,$kapotmaken?$KAPOTMAKEEEN" 
Kleijne 

“Telkens$als$ik$nies$denkt$mevrouw$Düking$dat$ik$zwanger$ben.” 
Zijp$over$zwangerschappen 

“Je$hebt$één$hart,$één$rug$en$tweeënderKg$tanden.” 
Ahmed 

Welleweerd$*rijmt$met$de$namen$van$leerlingen* 
Leerling:$“Bent$u$de$dichtpiet$ofzo?” 



“Ik$houd$van$gevaarlijk$leven!” 
Kleijne 

“De$hele$liefde$is$feitelijk$ambivalent.” 
Righolt 

“Ik$zal$de$volgende$keer$een$krekel$in$een$kooitje$meenemen$om$aan$te$duiden$hoe$s>l$jullie$

soms$zijn.” 
Acoca 

“x$wortel$x$in$In$ziet$eruit$als$ellende$(InDde)” 
Boss,$terwijl$ze$primi>everen$uitlegt 

Leerling:$“Sorry,$I’m$late,$I$was$outside,$smoking.” 
Berk:$“People$used$to$say$to$me$‘kissing$you$is$like$licking$an$ashtray’,$so$good$luck$with$your$

love!” 

“Domheid$is$dominant,$kijk$maar$eens$om$je$heen.” 
Van$der$Heijdt 

“*Leerling*$zal$wel$denken$‘waar$de$fuck$gaat$dit$over’,$maar$die$moet$nu$gewoon$even$

meedoen.” 
KooSe 

“Er$zijn$meerdere$wegen$die$naar$een$goed$betoog$leiden.” 
Acoca 



Amani Maniran



Veerle Schyns
In deze editie van de schoolkrant over Kunst en Cultuur kunnen films natuurlijk niet ontbreken. Een 
mooie samenloop van omstandigheden, want het filmseizoen is in volle gang. Na een reeks internatio-
nale filmfestivals en prijsuitreikingen worden binnenkort, op 28 februari, dé belangrijkste filmprijzen van 
het jaar uitgereikt: de OSCARS. 

DE NOMINATIES
Beste acteur in een hoofdrol

        Bryan Cranston, Trumbo
Matt Damon, The Martian

        

Leonardo DiCaprio, The Revenant
Michael Fassbender, Steve Jobs

        

Eddie Redmayne, The Danish Girl

    
Beste actrice in een hoofdrol

Cate Blanchett, Carol
Brie Larson, Room

Jennifer Lawrence, Joy
Charlotte Rampling, 45 Years

Saoirse Ronan, Brooklyn

Beste film

Om jullie keuze uit alle films een beetje makkelijker te maken, volgt op de volgen een korte 
samenvatting per genomineerde film. 

The Revenant

Mad Max: Fury Road

The Big Short

Bridge of Spies

The Martian

Room

Spotlight

Brooklyn

Films Apo
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The RevenanT

Gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal. Het is 
1823. Jager Hugh Class 
(DiCaprio) wordt ernstig 
toegetakeld door een beer. 
Daarna wordt hij beroofd 
door zijn lijfwachten, die 
hem vervolgens voor dood 
achterlaten. Glass is echter 
niet dood en zint op wraak. 
Zodra hij genoeg is aang-
esterkt, begint voor hem 
een lange, zware tocht 
naar door uitgestrekte win-
terlandschappen, op zoek 
naar de mannen die hem 
verraden hebben… 

Mad Max: FuRy Road

Dertig jaar na het ver-
schijnen van de laatste 
Mad Max film is er nu een 
reboot van de filmreeks. 
Fury Road is niet alleen een 
geweldige vernieuwde ver-
sie, maar ook een actiefilm 
die hedendaagse concur-
rentie achter zich laat. 

The Big ShoRT

Aan oorzaken van het 
uiteenspatten van de hy-
potheekbubbel en de da-
aropvolgende financiële 
crisis is geen touw vast te 
knopen. Toch waagt de 
regisseur met deze film 
een poging. Met heel veel 
humor geeft The Big Short 
de kijker een beeld van de 
praktijken op Wall Street die 
mede tot de crisis hebben 
geleid. Heel anders dan 
‘The Wolf of Wall Street’, 
overigens.

BRidge oF SpieS

James Donovan is een 
advocaat, gespecialiseerd 
in verzekeringsclaims. 
Zijn leven verandert dras-
tisch als de Amerikaanse 
overheid hem vraagt om 
Russische spion Rudolf 
Abel te verdedigen. Vlak 
na zijn toezegging wordt 
Amerikaanse spion Francis 
Powers gevangengenomen 
door de Russen. Beide 
landen willen hun spion-
nen terug, dus moet er een 
ruil plaatsvinden tussen 
de twee landen, een ruil 
die Donovan moet organ-
iseren. Zo bevindt hij zich 
plotseling in Berlijn, in het 
middelpunt van de Koude 
Oorlog. 

The MaRTian

Een film over een ge-
strande astronaut die 
probeert te overleven op 
een andere, troosteloze 
planeet. Klinkt niet als een 
origineel verhaal, maar de 
gedetailleerde verhaallijn 
en de sfeer maken het toch 
een unieke film. Een echt 
sciencefiction avontuur. 

RooM

Gebaseerd op het geli-
jknamige boek van Emma 
Donoghue. Room vertelt 
het verhaal van Ma en haar 
zoontje, die al zeven jaar 
opgesloten zitten in een 
kleine schuur. Ze worden 
mishandeld en compleet 
afgesloten van de buiten-
wereld. Om te ontsnappen 
aan de afschuwelijke situ-
atie waar ze zich in bevin-
den, bedenkt Ma een plan…

SpoTlighT

Spotlight vertelt het verhaal 
van journalisten van de 
Boston Globe die in 2002 
het seksueel misbuikschan-
daal in het aartsbisdom van 
Boston ontdekten en onder 
de aandacht brachten. Dit 
is eerste verhaal dat alle 
Amerikaanse gesprekken 
en kranten domineerde 
sinds 9/11. 

Deze film is een ode aan de 
onderzoeksjournalistiek en 
het belang van waarheids-
vinding. 

BRooklyn

Brooklyn gaat over Eilis 
Lacey, een Ierse immigran-
te die in de jaren vijftig een 
leven op probeert te bou-
wen in New York. Na een 
ingewikkelde start komt ze 
een Italiaanse jongen te-
gen, die het leven een stuk 
leuker en gemakkelijker 
maakt. Het geluk is echter 
van korte duur, want Eilis’ 
verleden speelt op, waar-
door ze wordt gedwon-
gen te kiezen tussen twee 
verschillende landen en 
mannen. 

Na alle films te hebben behandeld, rest ons nog één grote vraag: wie gaan de Oscars voor beste acteur 
en actrice mee naar huis nemen? Grijpt Leonardo DiCaprio weer naast een Oscar of heeft hij dit jaar 
geluk? Verdient Jennifer Lawrence de Oscar of wordt het nieuwkomer Brie Larson? 

Stuur jouw voorspelling vóór 28 februari naar apoforetausg@gmail.com en win een filmkaartje! 





Is#er#meer#dan#
vriendschap#tussen#

Femke#en#Maarten#(5e)#?#

Hee9#Jonathan#(4e)#het#
hele#vorige#seizoen#van#

HNTM#gezien?#

Wie#hebben#het#invalidentoilet#voor#de#
Duitslokalen#gebruikt#voor#seksuele#

acEviteiten?#

Hee9#Simon#(5e#)#een#oogje#op#Gaia#(4e)?#

Speelt#er#ook#iets#tussen#Maarten#(5e)#
en#Elizabeth#(4e)?#

Zou#Floris#(5e)#het#liefst#twee#of#meer#
vriendinnen#tegelijk#hebben?#

Wat#doet#Niels#(4e)#in#Hooggraven?#

Hebben#Quinten#(5e)#en#Emilie#(6e)#Ejdens#het#
schoolfeest#alle#geruchten#bevesEgd?#

Weet#de#mysterieuze#Tobias#van#Iris#(4e)#
dat#ze#een#spannende#terrasdate#hee9#
gehad#met#Maarten#(6e),#die#ze#op#het#

schoolfeest#hee9#ontmoet?##

Hoeveel#telefoonnummers#
van#zesdeklassers#hee9#

Bernard#(1e)#geregeld?##

Hoeveel#drugs#zijn#er#
gebruikt#Ejdens#MEP?#

Zet#Jimi#nog#steeds#elk#
weekend#vrolijk#zijn#

Bloemetje#buiten?#(4e)#

Voelt#Tim#nog#steeds#iets#voor#Anna?#(5e)#

Hee9#Tinne#sEekem#een#relaEe#met#
Amir?#(1e)#

Rende#meneer#Baron#een#keer#in#zijn#
pyjama#rond#op#een#schoolkamp?#

Werd#Simon#(5e)#afgewezen#
door#een#stel#

vierdeklassers#op#het#

Ontstaat#er#iets#tussen#
Hidde#en#JulieXe?#(1e)# Bloeit#er#iets#op#tussen#Auke#en#Gioia#(6e)?##

Ontpopt#Benthe#(5e)#zich#tot#het#
drankicoon#van#de#school?#

Is#HenriëXe#(4e)#de#grootste#knuffelbeer#van#het#USG?#

Hoeveel#bruggermeisjes#voelen#
vlinders#voor#de#inmiddels#

single#Willem#(1e)?#

Welk meisje uit de 4e klas is door Quirijn (4e) 
meegevraagd naar het gala?

Sluit#de#negeerperiode#een#
hereniging#tussen#Sam#en#
Marieke#definiEef#uit?#(5e)#

Hoeveel#vriendinnen#hee9#Pim#(1e)#al#gehad?#

Wat zit er in Jules’ etui (5e)?

Waarom#wil#Elisabeth#(4e)#zo#graag#naar#Brno?

Zullen#Floor#en#Samuel#(3e)#
ook#deze#ValenEjnsdag#

weer#overleven?



Kan$Quinten$(5e)$-jdens$
MAW$niet$de$verleiding$

verstaan$om$Maartens$(5e)$
gezicht$aan$te$raken?$

Is$Rosa$de$nieuwste$verovering$van$de$
beruchte$Niels$(4e)$?$

Voelt$David$(5e)$zich$wel$vaker$
misselijk$-jdens$een$presenta-e?$$

Gaat$Emma$(5e)$vreemd$met$Bram$(5e)$?$

Nam$Roy$van$Donselaar$deel$
aan$een$knapsteLleraarLinL
hetLvoortgezetLonderwijsL

verkiezing?$

Draagt$Judith$(5e)$volgens$Spaanse$
tradi-e$alleen$maar$rood$ondergoed?$

Wat$hebben$Stef$(5e)$en$zijn$
vriendin$publiekelijk$

uitgespookt$op$een$feestje?$
Valt$Maarten$(5e)$alleen$maar$op$Merels…?$

Is$Anouar$verliefd$op$Julia?$(1e)$

HeeS$Willem$(1e)$
geoefend$met$
zoenen$op$de$

vrouwelijke$pop$in$
het$biologie$lokaal?$

Is$de$rela-e$tussen$Emilie$(6e)$en$exLleerling$
Hidde$al$serieus$te$noemen?$

Is$Sjors$(5e)$de$nieuwe$vlam$van$mannelijkeL
vijfdeklassersLmagneetLLaurine$(6e)?$$

Zal$de$liefde$tussen$Isa$en$Pelle$
(4e)$weer$aanwakkeren$op$

Valen-jnsdag?$$

Wat$is$de$oorzaak$van$de$breuk$tussen$Milena$en$Gerben$(5e)?$

Kunnen$Eva$en$Elisabeth$(4e)$op$dubbeldate$
vanwege$hun$gedeelde$interesse$in$de$tokkies$

van$de$Bunnikside?$$

Troubles$in$paradise$tussen$Gaia$en$Thijs$(4e)?$

Wie$is$de$mysterieuze$miss$
DüQueen$op$Twi[er?

Zal$Koen$(3e)$dit$jaar$weer$een$roos$
krijgen$van$zijn$geheime$aanbidster?$

Wie$zijn$de$vijf$laatste$vriendinnen$van$Jules$(5e)?

Wie$staan$er$allemaal$op$de$
toLdo$list$van$Willem$(5e)?

Rijdt$Kasper$(5e)$nu$hij$zijn$rijbewijs$
gehaald$heeS,$de$voorruit$in$bij$

Maarten$(5e)?

Schuilt$er$een$viking$in$Casper$(5e)?$Wordt$er$-jdens$het$biologie$PO$meer$
gekruist$dan$alleen$fruitvliegjes?$

HeeS$Laurine$(4e)$een$oogje$op$een$brugger?

Hebben$de$jongens$uit$3A$een$sociaal$emo-onele$achterstand?$



Voor de mensen die nog twijfelen over een Valentijnspartner, 

hierbij suggesties uit de Roddelbox: 

Job$$ 1.$En$Sofie$
2.$En$Janneke$
3.$En$Valen2na$
4.$En$Anna$
5.$En$Marieke$

Willem$en$Hakima

Andrey$en$Linde$

Mar2jn$en$Isa$

Stan$en$Julie$$

Evert$en$Wiekwiek$

Mar2jn$en$Eva$

Merlijn$en$Emmelot$

Ciska$en$haar$onbekende$
Abercrombiemodel$

Anouar$en$Floor$
Sjors$en$Ravelijn$$

Julian$en$Julia$

Ties$en$Kyra$$

Gijs$en$Marijn$

Thijs$en$Victorine$

Amir$en$Elisha$

Max$en$Noa$

Jasper$en$Lisa$

Beer$en$Judith$

Simon$en$Emma$

Zoey$en$Mariasol$
Fenne$en$Pim$

Jules$en$Benthe$$

Willem$en$Ka2nka$

Maarten$en$Floor$





Colofon

Mette van Dijk
Anna Konijnendijk
Amani Maniran
Julia van Reenen
Maud de Ruiter
Pien de Ruiter
Veerle Schyns
Tessa Heemskerk

S
C
H
R
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V
E
R
S

Rein Janssen Groesbeek
Tijmen Huijting
Maud de Ruiter 
Veerle Schyns

V
O
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M
G
E
V
E
R
S

HOOFDREDACTIE
Pien de Ruiter

EINDREDACTIE
Maud de Ruiter








