
NEE. 
RAUW, RIGOUREUS, OP RAMKOERS

Een avondje stappen met een

Gogodanseres

Tim Hofman
Had op zijn zestiende 
overal schijt aan

9GAG is 
corrupt!
En verdient 
miljoenen aan jou
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Saskia 't Lam, 
a.k.a. 'De Baas'

Nadine Hermans, taalnazi

Lynn Pauwels, taalnazi

OP RAMKOERS

Op het matje bij de directrice. Tja, ik 
ben weer eens de lul. Ik had die wijnfles-
sen natuurlijk niet moeten achterlaten 
tussen de feesthoedjes en ballonnen 
op de redactie. Maar goed, het maken 
van dit magazine is one big party. Dat 
gezeur altijd. We zijn klaar met ellen-
lange verhalen en slaapverwekkende 
diepgang. Op school moet je al genoeg. 
Smile and wave en ondertussen hopen 
dat de dag snel voorbij is. NEE. We wil-
len eindelijk eens wat anders: kotsende, 
dronken mensen met een nuchtere blik 
bekijken. De billen van een gogodan-
cer onbeschaamd inspecteren. En what 
the hell gebeurt er eigenlijk achter de 
schermen bij 9GAG? NEE. magazine 
is rauw, rigoureus en op ramkoers. 

Saskia Hoofdredacteur NEE.

Ziet dubbel op het basketbalveld (pag. 10).

Is app-expert (pag. 14) en wil best een 
avond gogodanseres zijn (pag. 18).

Slaat graag Skittles-shotjes achterover 
(pag. 8). 
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Wie wat Waar

Pieter Zee, de internetman

Ymke Frijters, vormgever

Merel de Bruijn, fotojunkie

Met dank aan:
Marieke van Willigen  

en Hans van den Heuvel 
Bemoeials 
 

Paul le Blanc  
en Inge Beekmans 
Assistentie vormgeving 

Milou Lapien 
Model cover en achterkant

Joosje Slot 
Columniste

Heeft stiekem een crush op Tim Hofman (pag. 6) weet 
hoe je een geslaagde examenstunt neerzet (pag. 22) 
en zag kotsende mensen samen met Ymke (pag. 4).  

Wil ook een huisrat (pag. 
12) en maakte de cover- en 
achterkantfoto.

Heeft een hekel aan 9GAG (pag. 15) en wil geen 

leraren op Facebook zien (pag. 20).

 Merel 

|
| 

 Tim Hofman
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Was je populair?
“Ik ben geen macho, maar ik had - en heb - wel een vlotte babbel. Ik was 
een iel mannetje en mijn beste vriend was groot en dik. Samen leken we 
net ‘de Dikke en de Dunne’. We waren met iedereen aan het kloten. Vooral 
die ‘interessante lui’, van die hockeyballetjes. Je kent ze wel. Dan stalen 
we bijvoorbeeld hun portemonnee. Als je niet groot en gespierd bent, moet 
je dat goedmaken met een grote mond.”

Haalde je goede cijfers of had je schijt aan school?
“Ik heb vier jaar gymnasium gedaan, toen presteerde ik echt minimaal. De 
laatste twee jaar zat ik op het vwo. Daar haalde ik matige cijfers. Ik blowde 
niet, maar als ik dat wel zou doen, had ik vast en zeker vaak stoned  in 
de klas gezeten.” 

T
“We dronken bier 
en riepen kut”

im Hofman (24) a.k.a  
@debroervanroos: internetscha-
vuit, columnist en programma-
maker slash presentator bij BNN 
en 101TV. Hij teelde zijn eigen 
wiet en vervult stoute jongens-
dromen bij Spuiten en Slikken. 
Een opleiding heeft hij  nooit 
afgemaakt.



Wat deed je in het weekend?
“Samen met vier vrienden had ik een bandje. In het weekend trokken we 
door Nederland en traden we op. Er was altijd drank, maar we werden 
nooit lazarus. Verder hingen we vaak rond in een kroeg in Vlaardingen. 
Dan dronken we bier en riepen we kut.”

Wilde je vroeger al op tv komen?
“Na het vwo bedacht ik me dat ik docent wilde worden. Eerst heb ik één 
jaar Taal en Cultuur gestudeerd in Utrecht. Daarna volgde ik dezelfde studie 
in Leiden. En vervolgens nog twee jaar Communicatiewetenschappen in 
Amsterdam. In die vier jaar heb ik geen zak gedaan. Uiteindelijk heb ik 
meegedaan aan BNN University, dat was echt gaaf.  En zo is het balletje 
gaan rollen.”

Ben je veranderd sinds je middelbareschooltijd?
“Niet echt. Ik ben natuurlijk wel ietsje volwassener geworden, maar ik ben 
nog steeds die jongen die rondloopt op vertrapte All-Stars en in jeans met 
scheuren. Ik doe nog steeds waar ik zin in heb. Mijn vader belde me een 
keer op: ‘Jongen, wat heb je nu weer gezegd?!’ Tja, ik zeg gewoon wat 
ik denk.”

Nog advies voor de lezers?
“Ik zou zeggen: haal goede punten en maak je middelbare school af. Ga 
studeren en doe iets waar je gelukkig van wordt. Maar ik ben niet de 
aangewezen persoon om zoiets te zeggen. Mijn zusje en twee broertjes 
vertel ik dit ook, maar dat is eigenlijk hypocriet. Ik zeg het alleen omdat 
het sociaal verantwoord is.”

Heb je nog iets wat je je docenten van toen wilt zeggen?
“Neuh, ik hoef geen sorry te zeggen voor mijn fratsen. Ik kende mijn 
grenzen en ging er wel eens over heen, maar ik ben nooit echt te ver 
gegaan. Met sommige docenten drink ik nog wel eens een biertje als ik ze 
tegenkom in de kroeg.”

Tekst: Merel de Bruijn
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“Ik hoef geen 
sorry te zeggen 
voor mijn fratsen”

Toen ik 
Zestien 

was...
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Tekst: Saskia ‘t Lam

Skittles shots
Party like an American, met deze home-
made Skittles shots. 
1. Koop een fles wodka en een grote zak 
Skittles. Sorteer op kleur.
2. Giet de wodka in vijf kleine plastic fles-
jes.
3. Doe in elk flesje een andere kleur Skit-
tles. Laat een nacht staan.
4. Giet de gekleurde wodka door een kof-
fiefilter in een nieuwe fles, zodat de Skitt-
les in de filter achterblijven en je een hel-
dere, kleurrijke ‘booze’ overhoudt.
5. Bottoms up!

Not even once
Je wordt er op internet mee doodgegooid: 
Meth: not even once. Deze dreigende 
waarschuwing komt van het Amerikaan-
se The Meth Project, dat het gebruik van 
de harddrug wil tegengaan. Maar is deze 
campagne over methamfetamine - ook wel 
crystal meth of ice genoemd - over de 
top? Meth lijkt op speed, maar werkt lan-
ger en is heftiger. In Nederland wordt het 
nauwelijks gebruikt. Zoals je misschien al 
leerde van tv-serie Breaking Bad is meth 
een puur chemische drug. De drug ver-
oorzaakt agressie, slapeloosheid en angst, 
maar ook hart- en longdoeningen, soms 
met dodelijke gevolgen. Je kunt in elk ge-
val je perzikhuidje vaarwel zeggen. Want 
bij de zweren die gebruikers op hun huid 
hebben, valt de heftigste acne in het niet.  
(Bron: Trimbos instituut & Methproject.org)

Smartphone seks 
Sexy foto’s en stomende filmpjes van je per-
soonlijke seks adventures maak je makke-
lijk met je smartphone. Toch wordt dat niet 
veel gedaan. Uit een peiling van onderzoeker 
Maurice de Hond blijkt dat maar twaalf pro-
cent van de mannen tussen de lakens filmt of 
fotografeert.Van de vrouwen is dat zelfs maar 
zeven procent. Jammer, want zo’n persoon-
lijke pornocollectie is niet alleen gratis, maar 
ook nog eens virusvrij. (Bron: WTF.nl)
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Column Joosje

Als ik door school wandel en de footballers en cheerlea-
ders me voorbij lopen, voelt het nog elke dag alsof ik 
in mijn eigen slechte chick flick zit. De belachelijke ‘mor-
ning announcements’ waarin je bij wijze van spreken met 
een pistool tegen je hoofd gedwongen wordt om zoveel 
mogelijk van je school te houden. De lockers uit films, die 
met geen mogelijkheid opengaan. Leerlingen die wat 
rondsloffen in hun joggingpak, met een laag make-up 
waarin je met je vinger een tekening zou kunnen maken. 
Ik heb nog niemand ‘Joosje’ juist horen uitspreken - echt 
bedankt mam, voor mijn verschrikkelijk internationale 
naam. En ze stellen me hier nog elke dag de domste 
vragen. “Are there any trees in your country?” Ik probeer 
ze dan maar heel aardig uit te leggen dat ik toch echt 
uit een land kom waar ze ook FUCKING zuurstof nodig 
hebben. Het voelt alsof ik van Mars kom. 
Ik mag het allemaal van dichtbij meemaken: Amerika, 
met de hamburgers die je bijna niet herkent door de 
vele lagen saus en vet, alle sportwedstrijden waar ie-
dereen elkaar zo ongeveer afmaakt omdat ze zo graag 
willen winnen. Het land waar elk kind uitmuntend moet 
zijn in serieus alles wat ze doen (de scholen hier zijn 
super competitive). Maar voor mij is het vooral de plek 
waar ik mezelf leer kennen en waar ik onvergetelijke 
ervaringen heb in een gekke, maar verschrikkelijk inte-
ressante cultuur.

Angry Birds: the movie
Als mobile game werd Angry Birds al bijna 
100 miljoen keer gedownload en inmiddels 
heeft het spel ook een space en Star Wars-
editie. Binnenkort komt ontwikkelaar Rovvio 
met een  Angry Birds film. Het wordt geen 
real life drama – echte vogels gebruiken ging 
de makers waarschijnlijk te ver – maar een 
animatiefilm. De film komt uit in de zomer van 
2016. (bron: gamer.nl)

Joosje Slot (17) is kicking ass tijdens haar 
highschool year in de Verenigde Staten. Vanuit 
Sacramento, Californië vertelt ze over the 
American way of life.

Net als in de film

zestienjarigen heeft wel eens coke gesnoven. VWO-ers van dezelfde leeftijd zijn een stuk braver, één op de honderd stak zijn neus in het witte poeder. (Bron: Trimbos Instituut)

op de 
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Matthijs

Thomas
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“Tijdens een basketbalkamp 
vroeg een coach ons voor de 

topsportcampus in Weert. Mijn reactie 
was meteen: doen. We vertrokken binnen 

een week”, vertelt Matthijs. De jongens zijn dan net 
zestien geworden, maar een grote stap noemen ze het niet. “Mijn 
moeder had het er erg moeilijk mee, maar je moet toch ooit het huis 
uit. Dus ik dacht: waarom niet nu? Het is een ‘once in a lifetime 
opportunity’.”

“Vroeg opstaan, gezond eten 
en niet uitgaan”

Magnetronmaaltijden
De tweeling krijgt een eigen appartement van de basketbalclub en begint 
direct. “De eerste dagen waren een ramp, de types op school vond ik 
niks. Toch maakte ik al gauw vrienden en nu heb ik het erg naar mijn 
zin”, vertelt Thomas. “Het leukste was op mezelf wonen. Een plek voor 
mij alleen en doen wat ik wil. Het nadeel is natuurlijk dat ik mijn familie 
weinig zie; soms maanden niet”, zegt Matthijs. Bij hun nieuwe lifestyle 
hoort zelfstandigheid. En dat is natuurlijk even wennen. “Ontbijt en 
lunch worden voor ons geregeld. Het avondeten maken we zelf. In het 
begin aten we alleen magnetronmaaltijden, maar die waren we kotsbeu 
na een paar weken. We hebben nu wel leren koken”,  legt Thomas uit.

Jongens 
met 

ballen
Zwaar
Thomas: “We trainen minstens negen keer per week, voor en na school. 
Dat is wel eens zwaar. Je moet vroeg opstaan, op tijd gaan slapen, goed 
eten en niet uitgaan. Daar ben ik in het eerste jaar nog wel eens tegenaan 
gelopen. Ik heb mijn lichaam echt leren kennen.” Matthijs vervolgt dat 
topsport niet makkelijk is. “Je hebt veel discipline nodig. Maar je raakt 
eraan gewend en dit wordt je levensstijl. Ik doe dit voor mezelf en voor 
niemand anders. Het is soms lastig om ook nog te studeren. We hebben 
maar één uur per dag vrije tijd en dan ga je het liefst chillen bij de tv.  Voor 
een bijbaantje hebben we dan ook geen tijd, we leven van een lening.”

USA
“Het leukste aan sport is lekker bezig zijn en samen iets bereiken”, zegt 
Thomas. “En je teammaten natuurlijk; elkaar kapot maken tijdens de 
training en dan gezellig ouwehoeren in de kleedkamer”, vult zijn broer 
aan. De tweeling heeft het goed naar hun zin in Weert, maar klaar zijn ze 
nog niet. Matthijs: “Het liefst willen we doorbreken in Amerika, de NBA. 
Dromen kan altijd.” 

Op hun zestiende wordt de Friese tweeling Matthijs en Tho-
mas Monnikhof (18) gevraagd voor een basketbalopleiding 
in Limburg. Ze twijfelen geen seconde en verhuizen binnen 
een week, zonder hun ouders... Hello freedom!

“We doen dit voor 
onszelf en voor 
niemand anders”

Tekst: Nadine Hermans Beeld: Hans Rosenmuller



Het 
studentenhuis 
van...

Naam: Maartje Driessen  Studentenstad: Tilburg 
Leeftijd: 22  Huisgenoten: 31  Huisrat: 1

Een basgitaar, want diep van binnen is 
Maartje een echte rocker.

Achter deze deur ligt iemand die 
vannacht vanaf zijn barkruk een bed is 
ingesleurd. 

Huishond BamBam (a.k.a. ‘Rat’) heeft een hok in 
de woonkamer. Slechte jager, slechte waakhond. Kortom 
een typische studentenhond.
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Het 
studentenhuis 
van...

In ‘Huize Primus’ wordt elk jaar een 

themafeest gegeven. Ze schilderen het hele 
huis in die stijl. Elk jaar een ander kleurtje dus. 
Afgelopen jaar waanden ze zich in hippie-sferen 
voor Woodstock.

Zo’n klein kratje Bavaria is handig 
als student. Makkelijk mee te nemen 
en lekker cheap: 5,50 euro. Ook heel 
geschikt als stoel of voetenbank.

Deze trommels zijn van Maartjes ex 
geweest. Hij heeft ze laten staan toen hij 
het huis uit ging. Gratis bongo´s dus.

De waterpijp hebben de 
huisgenoten gemaakt van een 
glazen fles omdat het origineel is 
gesneuveld.

De armbandjes komen uit Verweggistan: 
ze kocht ze tijdens haar reis door Brazilië. 
De rood-geel-groene kreeg ze van haar 
moeder, uit Afrika.

13
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Ridiculapps
Belachelijke apps maken de wereld een stukje beter. Daarom hebben wij vier juweeltjes voor jullie getest. 

Spin the bottle   
gratis

Tijdens een avondje zuipen 
is een coole game een echte 
toevoeging. Niets is leuker 
dan gek doen en lachen met 
je vrienden. Met de Spin the 
bottle-app speel je doen, 
durven of de waarheid. Het 
spel dat altijd zorgt voor de 
meest bizarre en hilarische 
situaties. Het blijft leuk om 
elkaar tot een cinnamon 
challenge uit te dagen.

Neemt weinig ruimte in beslag. 
En de fles echte drank is yours 
to keep.

NEE.                 JA. NEE.                 JA. NEE.                 JA.

Sleep talk 
recorder  
€0.89

Je kunt er nu eindelijk achter 
komen wat voor gekke kreten 
jij in je slaap uitslaat. De Sleep 
talk recorder-app neemt alles 
op. Zo kun jij je natte droom 
eens lekker herbeleven. Zelfs 
als je geen kletser bent, kun je 
luisteren naar de rare teksten 
van anderen. Het zal je ver-
bazen wat sommige mensen 
uitkramen in een wilde droom. 
Slaap lekker, ouwe snoeperds.

Na een aantal teleurstellend 
stille nachten, gaat de lol er al 
snel af.

Math alarm 
gratis 

Dat verslapen blijft fucking 
vervelend. Een app die ervoor 
zorgt dat jij dit keer wel op tijd 
op een afspraak verschijnt, is 
de Math Alarm-app. Het op-
lossen van een rekensomme-
tje maakt je namelijk hele-
maal wakker. Voor de mensen 
zonder wiskundeknobbel is 
dit misschien niet zo’n briljant 
idee. Het is natuurlijk wel de 
bedoeling dat je op tijd komt.

Werkt prima. Heb dit keer wel 
met ondergoed het huis ver-
laten. 

Liefdesdobbel-
steen  
gratis

Als alle seksuele creativiteit je 
lichaam verlaten heeft door het 
nuttigen van iets te veel alco-
hol, dan is de Liefdesdobbel-
steen-app de redder in nood. 
Een paar keer schudden met 
je telefoon en er wordt precies 
verteld waar jij of je lover el-
kaar op gaan trakteren. Per-
fect om eens goed in de mood 
te komen voor een spannend 
avondje. Suck my…

Geschenk uit de hemel. Ein-
delijk is er sprake van voor-
spel.

NEE.                 JA.
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9GAG
9GAG steelt foto’s 
en verdient 
miljoenen aan jou. 
Hoe zit dat?

15



Dieven en oplichters
De gemiddelde 9gagger is een nietsvermoedende liefhebber van leuke 
plaatjes. Hij plaatst af en toe een foto, maar dat heeft weinig succes.  Me-
dewerkers van de site domineren namelijk de voorpagina. Een gebruiker 
van Reddit, één van de websites die zich boos maken over het stelen van 
hun content, heeft een wekenlang onderzoek gedaan naar de site. Hij - 
pakkend genaamd 9FAG_EXPERT - legt in een lang bericht zijn conclu-
sies uit. “Het zijn dieven en oplichters!” De site heeft een aantal topgebrui-
kers waarvan posts constant op de voorpagina komen. Hij vermoedt dat 
die topgebruikers allemaal medewerkers van de site zijn. 9FAG_EXPERT 
vertelt dat ze heel sneaky zijn. “Ze willen niet dat hun gebruikers weten dat 
ze content stelen. 9GAG verandert constant de namen van repostaccounts 
en bedenkt steeds nieuwe manieren om te verbergen waar ze de foto’s 
vandaan halen.” Volgens hem komt ongeveer 90% van de voorpagina van 
andere sites zoals Reddit, Tumblr, Pinterest en 4chan. 

Auteursrechten
Advocaat Olivier Oosterbaan heeft vaker met dit soort jatwerk te maken 
gehad en snapt die woede wel. “Er is altijd iemand die tijd, moeite en 
aandacht heeft besteed aan het maken van zo’n plaatje. Diegene krijgt 
op deze manier geen erkenning.” Groepsopdrachten op school zijn er een 
goed voorbeeld van. Als jij het hardst hebt gewerkt aan een groepsop-
dracht wil je niet dat een groepsgenoot er met de eer vandoor gaat. En 

Gegevens van 2012 volgens statshow.com:  

    Waarde van de site: 8,3 miljoen euro (10.7 miljoen dollar). 

    #325 van meest bezochte websites ter wereld. 

    De site heeft 60 miljoen gebruikers. 
 
    Er zijn 1 miljard pageviews per maand. 

    Advertentie-inkomsten per maand: 280 duizend dollar.  

    De naam 9GAG komt van het Kantonese slang voor dickjoke. 

et populaire 9GAG: onschuldige 
memes en kattenplaatjes, zou 
je zeggen. Maar 9GAG jat een 
groot gedeelte van de foto’s 
en presenteert die alsof ze 
vanuit hun eigen community 
komen. Achter de website 
schuilt een bedrijf dat bakken 
met geld vangt door het stelen 
van content.
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Scumbag 
9GAG

“Het internet is geen 
Wilde Westen meer."

H



je wil al helemaal niet dat hij daar geld mee verdient. 9GAG vraagt geen 
toestemming voor het gebruik van andermans werk en verdient daar bak-
ken met geld mee. In 2012 haalde de site per dag ongeveer 13.500 dollar 
aan advertentie-inkomsten binnen. Je lees het goed: per dag. Dat is meer 
dan vier ton per maand.

Diefstal
Een groepsopdracht op school is iets anders dan een meme maken. Zo’n 
meme levert je sowieso geen geld op. Het gaat de meesten vooral om het 
principe en het blijft natuurlijk diefstal. 9GAG is een commercieel bedrijf dat 
geld verdient aan advertentie-inkomsten door hun miljard pageviews per 
maand. Dat proberen ze te verbergen door hele sneaky tactieken. Marcel 
van de Graaf van auteursrechtenorganisatie Pictoright beschermt Neder-
landse kunstenaars tegen auteursrechtenschendingen en ziet dat dit vaker 
voorkomt. “Het internet wordt steeds groter. Daar valt steeds moeilijker 
tegen op de boksen.” Hij geeft wel aan dat hun anonimiteit de internetge-
bruikers niet beschermt. “Het internet is niet meer als  het Wilde Westen. 
Het zit wel vol met cowboys, maar auteursrechten staan gewoon in de wet. 
Dat geldt ook voor het internet.”

17

                

          
              9GAG’s sneaky werkwijze:

9GAG steelt plaatjes van de verzamelsite 
Reddit.com. Maar de naam Reddit wordt 
weggehaald uit de commentsectie van 
9GAG. Noem je als gebruiker Reddit of 
Reddit.com, dan wordt dat verwijderd. 

Er zijn gebruikers die constant de hotpage 
halen. Dat zijn de medewerkers. De namen 
van deze accounts veranderen steeds.

De accounts van de oprichters: CCC, Ray3C 
en Chris hebben alleen maar populaire 
posts. Erg verdacht, zij zullen toch tenminste 
één keer een fail maken?

Scumbag 
9GAG

"9GAG wil niet dat hun 
gebruikers weten dat 
ze content stelen."

Tekst: Pieter Zee



00.50 De rij buiten de Tilburgse studentenvereniging Olof wordt steeds 
groter. Dames met te dunne panty’s hopen het warm te krijgen door 
extreem luidruchtig te zijn. Af en toe moeten ze opzij stappen voor wat 
kotsende studenten. Strompelend proberen zij de weg naar huis te vinden. 

01.05 Een zwaar opgemaakte meid in trainingspak en Uggs valt 
op tussen de studentikoze feestgangers. Ze wordt vergezeld door 
een lange jongen in een groengeel Olofjasje. Samen lopen ze langs 
de opdringerige rij. Een zijdeur wordt geopend en als een echte vip 
komt ze aan op het veel te drukke feest. She’s in. Maxime (20), de  
gogodanseres is gearriveerd.

01.15 Na een hoop gedring en veel afkeurende blikken van vooral 
het vrouwelijke publiek, komen ze op zolder aan. Hier krijgt ze de 
kans zich om te toveren tot een verleidelijke danseres. Binnen een 
aantal minuten staat ze bijna volledig naakt haar make-up bij te 
werken. Ondertussen vertelt Maxime dat ze na haar dansopleiding het 
‘vak’ ingestroomd is. Want het is blijkbaar een vereiste om al enige 
ervaring te hebben. Al vanaf haar achttiende geilt deze  blondine 
crowds op.

Ik wil je 
billen

 zien
Drugskoerier, pornoproducent of schoonmaker 
van crime scenes. Maandelijks ontdekken we 
een onbekende wereld. Dit keer kunnen de sexy 
outfits uit de kast getrokken worden, want we 
volgen een gogodanseres van Showtime Agency... 

Carrière maken
f

18



Ik wil je 
billen

 zien
1.30 Enorm energiek schudt Maxime haar lichaam en kont alle kanten 
op. De mannen staan haar met een grote glimlach aan te gapen. Maar 
de vrouwen trekken nog steeds een vies gezicht. Teksten als ‘slet’ en 
‘hoer’ klinken soms boven de harde muziek uit. Maar wie het laatst lacht, 
lacht het best. Want...

3.30 Geroutineerd stopt Maxime het briefgeld in haar beha en ze 
verlaat de dampende bierarena.

Beoordeling
In je kont geknepen worden is part of the job. Ook moet je als gogodan-
seres je niet te veel van anderen aantrekken. Een scheldwoord hier en 
daar is namelijk geen uitzondering. Maar als je houdt van een feestje en 
aandacht van het andere geslacht, dan is dit misschien wel wat voor jou. 
Het is wel belangrijk dat je een slank figuurtje hebt. Zwoele bewegingen 
met een vet lichaam maken, is natuurlijk geen gezicht. You go girls!

Money: €100 exclusief reiskosten

Tekst: Lynn Pauwels
Beeld: Merel de Bruijn
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Je moet al uren op school tegen die kop van je leraar 
aanstaren. Nu kom je datzelfde gezicht ook nog tegen op 
Facebook. Onze stelling: geen leraren op social media.

durftezeggen#
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@meesterjanssen: ‘Net proef-
werken nagekeken #YOLO’

Tekst: Pieter Zee
Beeld: Merel de Bruijn

Leraren zijn niet je vrienden. Dat weten zij en dat weet jij. Er 
moet dus een afstand bestaan tussen de docent en zijn leerlingen. 
De grote rol die social media in onze levens innemen, maakt dit een 
stuk moeilijker. 

Tegenwoordig zitten leraren ook op Twitter en Facebook. Na tan-
tes en ouders is een docent de laatste die je op Facebook wilt 
tegenkomen. Dat zij nu ook een account hebben, is na tante Bets 
met d’r katten de zoveelste inbreuk op je privacy. Waarom kunnen 
we niet gewoon een plek hebben waar we onze dronken foto’s met 
elkaar kunnen delen? Aan de ene kant is het wel handig dat een 
docent je via social media laat weten of een les doorgaat of niet, 
aan de andere kant wil je niet weten wat jouw leraar in zijn vrije 
tijd uitspookt. Bovendien hoeft je leraar al he-le-maal niet te weten 
wat jij in je weekend uitvreet. 

Het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag geeft zijn 
mening over leraren op social media. Meer dan de helft van deze 
jongeren vindt dat er regels moeten komen voor docenten op het 
internet. Eén op de vier heeft al contact met een leraar op Face-
book en is daar niet altijd even tevreden over. Een panellid zei: 
‘Een keer heeft een meester bij mijn foto gezet: wauw supermodel!’ 
Dat kan niet, en dat wil je niet. 

Een jonge leraar snapt misschien hoe social media werken en gaat 
daar op een fatsoenlijke manier mee om. Maar volgens het CBS 
is het onderwijs één van de meest vergrijsde bedrijfstakken. Er is 
dus nog een grote meerderheid oude knarren die het allemaal niet 
begrijpt. Ze proberen hopeloos met de tijd mee te gaan door iets 
te ‘liken op Twitter’, zoals ze dat waarschijnlijk zullen noemen. In 
dat proces zetten ze zichzelf alleen maar voor lul en verpesten ze 
het voor ons. Op zoek dus naar iets anders, zonder die wankers.

Roddels op de wc
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Tekst en beeld: Merel de Bruijn

Vijf awesome 
Examenstunts
op een rij
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Na jaren wachten is het zo ver. Eindelijk is het de beurt 
aan jullie om de school op stelten te zetten. Brugklassers 
en docenten ondergooien met yoghurt is passé: wij hebben 
hier examenstunts die pas echt evil zijn.

Prank #1 Dieren loslaten in de school is al jaren een succesvolle grap. 
Regel een stuk of twintig beesten en plaats  hier en daar wat hooibalen. Geef 
de dieren ook nog nummers, bijvoorbeeld 1, 2, 3 , 5 en 7 tot en met 30. De 
docenten gaan dan op zoek naar dieren die er helemaal niet zijn. Het wordt 
sowieso hectisch.

Prank #2 Span plastic folie onder de wc-bril over de pot en plak met 
plakbandjes de kranen dicht. Is dat nog niet genoeg? Spuit wat zeep op de 
vloer. Teringzooi gegarandeerd.
 
Prank #3 Gooi vanaf het dak zakken meel naar beneden als iedereen naar 
binnen wil. Zo houd je het aardig; eieren gooien is vies en pijnlijk.
 
Prank #4 Wikkel de auto’s en fietsen van docenten goed in met 
huishoudfolie. Voor de leraren is het een hels karwei om alle folie weer te 
verwijderen en ondertussen kun je de schoolgangen verder onveilig maken.

Prank #5 Zet de gang, een lokaal of een trap vol met plastic bekertjes en 
vul ze helemaal met water. Plaats de bekers precies zo, dat het hoe dan ook 
een rotzooi wordt als iemand er langs wil. Het opruimen laat je natuurlijk over 
aan de conciërge. 



Trekje?


