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VOORWOORD

Sinds dit nummer heeft Vox Hieronymi een nieuwe 
eindredacteur. Na jarenlange inzet is Karen Rijlaars-
dam gestopt, omdat haar kinderen van school af 
zijn. Op deze plek wil ik haar, en meerdere andere 
redactieleden die sinds vorig jaar gestopt zijn, van 
harte bedanken. Als kersverse eindredacteur van 
‘de Vox’, heb ik ook de eer om een voorwoord  
bij deze editie te schrijven.  

! M 
ijn naam is Rosa Draaisma en vorig jaar startte 
mijn zoon in de eerste klas van het USG. Vanwege 

corona waren er in zijn groep 8-jaar geen open dagen 
of open lesmiddagen. Hij vertrok zijn eerste schooldag 
dus naar een school waar we anderhalf jaar daarvoor 
één keer waren geweest. Gelukkig kon hij in zijn eerste 
schooljaar – op de week voor de kerstvakantie na – zijn 
lessen allemaal op school volgen. Voor ouders was alles 
echter nog wel online: kennismaken met de mentor, de 
ouderavond. Dit maakte de overstap vanaf de basis-
school voor mij nog wat groter. Op de basisschool kende 
ik veel andere ouders, kende ik het hele gebouw en de 
juf stuurde regelmatig updates over wat er gedaan werd 
op school. Nu ging mijn zoon naar een school waar ik 
niemand van zijn klasgenoten of docenten kende, naar 
een gebouw waar ik één keer binnen was geweest. 

Voor mijn zoon was dit goed: hij werd er nog wat  
zelfstandiger van en wist zijn weg snel te vinden.  
Ik vond het stiekem ook wel jammer. Toen in november 
een e-mail langskwam dat Vox Hieronymi redactieleden 
zocht, heb ik dan ook direct gereageerd. Een mooie 
manier om de school beter te leren kennen, zonder dat 
mijn zoon zijn moeder op school hoefde tegen te  
komen. En pluspunt: de redactievergadering kon inmid-
dels weer op school zelf. Zo kon ik de school ook zien. 

Als andere ouders dit lezen en enthousiast zijn: we zijn 
nog hard op zoek naar nieuwe redactieleden.  
Meewerken aan het blad voor ouders van USG-leerlin-
gen is een mooie kans om de school van je kinderen 
te leren kennen. En de tijdsinspanning is beperkt. Kijk 
snel verder in deze Vox voor meer informatie. Door de 
uitgedunde redactie is deze editie van de Vox ook wat 
dunner dan je gewend bent. 

Als Vox-redactielid heb ik al snel kunnen ontdekken wat 
een actieve school het USG is, met een eeuwenoude  
geschiedenis. Dat blijkt ook weer uit verhalen in 
dit nummer. Een bijna honderdjarige vereniging van 
oud-leerlingen en een meer dan vijfhonderd jaar oud 
fonds dat leerlingen helpt met een financiële tegemoet-
koming. De Vox zelf is een stuk minder oud, maar dit 
jaar is het ook alweer vijftig jaar geleden dat de eerste 
editie verscheen. Een jubileum waar we in de komende 
editie graag aandacht aan besteden. Mocht u willen 
reageren, dan kan dat via  
redactievoxhieronymi@gmail.com. 

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Rosa Draaisma

Betrokken bij het USG

Colofon
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MEDEZEGGENSCHAPSRAADVAN DE RECTOR

De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad 
(MR) is adviseren over of instemmen met zaken 
waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen. 
De afgelopen tijd is de MR door de schoolleiding 
weer betrokken bij tal van onderwerpen, maar eerst 
staan we stil bij de samenstelling van de MR. 

WISSELINGEN 
De start van het schooljaar bracht een aantal wijzigingen 
in de samenstelling. De termijn van wiskundedocent Lilian 
Blom, die namens het personeel zitting had, was verlo-
pen. Haar plek is ingenomen door Thomas Heesen, docent 
klassieke talen. Lilian blijft wel actief in de NUOVO GMR, 
de gemeenschappelijke MR van alle NUOVO-scholen. Nils 
Neisingh heeft zijn diploma behaald. Zijn plek namens de 
leerlingen is ingevuld door Nina Swinkels. Vanaf deze plek 
bedanken wij Lilian en Nils voor hun betrokkenheid en 
inzet en wensen wij Thomas en Nina succes. Een speciaal 
woord van dank willen we uitspreken naar Elske Bosma 
en Doremieke Kruithof. Na verkiezingen hebben Veronica 
Martinez Sobrino en Philip Komen namens de ouders zitting 
genomen. De termijn van Elske (ook actief in de ouderraad) 
en Doremieke werd gekenmerkt door de pandemieperikelen, 
waardoor de MR bovengemiddels actief was. Wij danken hen 
voor hun toewijding, wijsheid, kritische blik en flexibiliteit 
naast hun werkzame leven. 

CORONAPROTOCOL 
Op 1 juli 2022 is het Sectorplan COVID-19 funderend 
onderwijs gepresenteerd, door de overheid. Het beschrijft 
vier scenario’s voor de aanpak van het virus en bijbehorende 
maatregelen. Van scholen wordt verwacht een draaiboek per 
scenario op te stellen. De schoolleiding heeft een uitgebreid 
coronadraaiboek aan de MR voorgelegd. Het USG kiest er 
voor om zo min mogelijk schooleigen maatregelen te nemen 
en zo veel mogelijk de landelijke richtingen en uitgangspun-
ten van NUOVO te volgen. Als MR hebben we ons vertrou-
wen uitgesproken in de keuzes die de schoolleiding hierin 
gemaakt heeft en durven we te stellen dat het USG op alle 
mogelijke scenario’s is voorbereid. 

BEGROTING 
Binnen de MR is er een financiële commissie, bestaande uit 
een afgevaardigde uit iedere geleding (personeel, leerlin-
gen, ouders). Vorig jaar is afgesproken dat deze commissie 
ieder kwartaal een update krijgt van de schoolleiding voor 
een beter beeld van de relatie tussen beleid en begroting. 

Onlangs was er een overleg, over de prognose Q4.2022, de 
begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027. De 
schoolleiding heeft daarin de vragen van de MR beantwoord 
en de commissie heeft de MR geadviseerd de begroting van 
een positief advies te voorzien. Naast de reguliere begroting 
heeft de school ook te maken met de NPO-begroting, voor 
de extra gelden die de school ontvangt uit investeringspro-
gramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis 
op te vangen. In mei 2022 heeft de MR de laatste versie van 
deze begroting goedgekeurd. Verschillende ontwikkelingen 
maken dat zowel het herstelprogramma als het ontwikke-
lingsgerichte programma aanpassing behoeven. Door de 
opgedane ervaring heeft de schoolleiding beter zicht op 
welke ondersteuning er in welke mate nodig is. Daarnaast 
zijn de kosten voor de inhuur van verschillende externe 
partijen flink gestegen (bijvoorbeeld een psycholoog, Lector 
Studiebegeleiding en TopTutors). Als MR hebben wij met de 
schoolleiding meegedacht. Wij zijn blij met die wisselwer-
king en met de door de schoolleiding gemaakte keuzes, die 
bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen.

REIZEN
De afgelopen maanden waren de reizen een vast agendapunt 
tijdens de MR-vergaderingen. Wij vinden het belangrijk dat 
leerlingen zich na een tijd van – logischerwijs – weinig 
activiteiten, weer sociaal en cognitief kunnen ontplooien 
buiten de schoolmuren.Wij zijn blij dat leerlingen de afge-
lopen maanden de wereld ingetrokken zijn en o.a Marokko, 
Trier en Texel hebben bezocht. Op de lange termijn zouden 
wij graag zien dat de reizen onderdeel uit blijven maken 
van de middelbareschooltijd. Dat leerlingen én ouders dit 
ook vinden, blijkt uit de overweldigende animo voor de 
komende skireis. We moeten onze ogen echter ook niet 
sluiten voor de hedendaagse realiteit. Deze reizen brengen 
kosten met zich mee en ouders hebben minder te besteden, 
onder meer door de recente inflatie. We hebben gemerkt dat 
meer ouders dan voorheen niet betalen voor de reis nu de 
financiële bijdrage voor schoolactiviteiten, als gevolg van 
de wet vrijwillige ouderbijdrage (augustus 2021), altijd een 
vrijwillig karakter moet hebben. Deze trend zet het maken 
van sluitende begrotingen voor reizen op losse schroeven. 
Vandaar dat wij momenteel druk met de schoolleiding in 
overleg zijn om een reisprogramma samen te stellen waarin 
alle partijen zich kunnen vinden. 

Voor meer informatie over de MR: www.usgym.nl/mede-
zeggenschap, of via medezeggenschapsraad@usgym.nl. 
Sander de Fost, voorzitter MR 

Wat voelde het goed om de afgelopen tijd eindelijk 
wat meer ouders te ontmoeten op de jaarvergadering 
van de Ouderraad, de contactouderavonden en bij de 
driehoeksgesprekken van leerjaar 1.

! W 
at keken we er allemaal naar uit: de tijd dat 
corona ons leven niet meer zou regeren. Niet meer 

eindeloos testen, gewoon alle dagen naar school en  
onbekommerd samen zijn. Corona lijkt op zijn retour, 
maar intussen zitten we midden in een energie-,  
klimaat- en wooncrisis en woedt er nog geen tweedui-
zend kilometer verderop een oorlog. Het voelt wrang 
dat, nu we eindelijk weer volop samen kunnen zijn, de 
tegenstellingen in de maatschappij groter lijken dan 
ooit tevoren. 

Die spanningen en uitvergrote tegenstellingen komen 
ook aan alle kanten het onderwijs binnen. We zien 
dat het lerarentekort het grootst is in wijken waar die 
leraren het hardst nodig zijn. Hier op het USG lukt het 
doorgaans prima ons normale lesrooster te draaien, 
maar in andere delen van Utrecht lukt dat allang niet 
meer. We zien dat steeds meer scholen ontbijt en lunch 
moeten organiseren, omdat een deel van de leerlingen 
met een hongerige maag naar school komt. Dat speelt 
ook binnen de muren van het USG, terwijl tegelijkertijd 
de inhoud van vele lunchtrommeltjes in de pauze in de 
prullenbak verdwijnt. We zien meer onrust in de klas en 
meer incidenten op scholen. We hebben jullie al eerder 
laten weten dat het USG niet gevrijwaard blijft van deze 
trend. Naast onrust en vernielingen, zien we helaas ook 
een toename van uitingen van racisme en discriminatie. 

Hoe fijn om dan toch iedere dag weer te mogen ervaren 
dat er hard gewerkt wordt om, tegen de stroom in, 
dat open en veilige schoolklimaat te behouden dat zo 
kenmerkend is voor het USG. En nog mooier is dat niet 
alleen onze medewerkers, maar ook onze leerlingen daar 
hard voor knokken. Zo hebben leerlingen een nieuwe 
leerlingvereniging opgericht om de culturele  
diversiteit op school te vieren en gaven leerlingen op 
Paarse Vrijdag hun medeleerlingen op heel krachtige 
wijze voorlichting over seksuele diversiteit.  

Ons rijke aanbod en onze focus op een brede ontwikke-
ling hebben gemaakt dat we onlangs weer goed  
bevonden zijn door de inspectie en wederom tot excel-
lente school zijn uitgeroepen. Dat stemt trots. Maar in 
het licht van het bovenstaande ben ik vooral trots dat 
herkend werd dat we op het USG forse ambities hebben 
als het gaat om het voorbereiden van onze leerlingen 
op hun maatschappelijke taak. Juist in de huidige snel 
veranderende maatschappij waarin bevolkingsgroepen 
meer en meer langs elkaar heen leven en fake news am-
per van echt te onderscheiden is, zijn we pas tevreden 
als onze leerlingen het USG verlaten met een gevoel 
van verantwoordelijkheid én het vertrouwen dat ze de 
maatschappij iets te bieden hebben en daarbij onderlin-
ge verschillen hebben leren waarderen en benutten! 

Stéphanie Bakker, rector USG

Bericht van de oudergeleding van de MRSamen leren, samen leven

foto: G
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Als die niet of slechts in beperkte mate wordt betaald, 
zit school met een gat in de begroting.  
Dat kan behoorlijk oplopen in het geval van een reis.”

Zit er dan een probleem bij die vrijwillige 
ouderbijdrage? Is er iets veranderd daarin?
Fusien: “De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdra-
ge is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de 

wijziging is dat alle leerlingen mee moeten kunnen 
doen met activiteiten die de school organiseert, ook 
als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 
Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar door deze 
aanpassing in wetgeving kan het zo zijn dat de ouder-
bijdrage minder wordt betaald. De Onderwijsinspectie is 
recent strenger gaan controleren op de manier waarop 
scholen om de vrijwillige ouderbijdrage vragen. Worden 

ouders daarbij niet onder druk gezet? Is de bijdrage dus 
echt wel vrijwillig? Dit leidt ertoe dat scholen over het 
algemeen nog maar één keer een brief mogen sturen 
over de ouderbijdrage. Geen reminders en dergelijke. 
En dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk veel minder 
ouders dit jaar hun bijdrage zullen betalen. Want voor 
veel ouders geldt dat ze het best willen en kunnen 
betalen, maar ze het simpelweg vergeten zijn te doen. 
Voor die ouders werkte zo’n reminder prima. Maar ja, 
dat mag dus niet meer. Hopelijk wordt hier een op-
lossing voor gevonden, want het zou doodzonde zijn 
als hierdoor activiteiten zoals theaterbezoek of reizen 
zouden worden afgeschaft. Dat zou echt een verschra-
ling van de gymnasiale opleiding betekenen. Als fonds 
willen we graag bijdragen aan een oplossing en daar-
over zijn we ook met de rector in gesprek.”

Wat zijn de toekomstplannen van het 
Willebrordusfonds?
Joost: “We zouden misschien nog iets beter zichtbaar 
kunnen worden.”
Fusien: “Precies. Het is goed als meer ouders en  
leerlingen weten dat dit fonds bestaat.” 

AL SINDS 1500 FINANCIËLE STEUN  
AAN DE LEERLINGEN

Het Willebrordusfonds werd in 1500 opgericht en is 
in 2023 nog steeds springlevend. Was het in vroeger 
tijden bedoeld om armlastige leergierige  
kinderen toch het gymnasium te kunnen laten vol-
gen, tegenwoordig kunnen ouders van USG-leerlingen 
die niet voldoende financiële middelen hebben voor 
schoolgerelateerde kosten er een beroep op doen. 
Bestuursleden Fusien Verloop en Joost Wagenaar 
vertellen graag meer over het fonds. 
Auteur: Iris Roelands

HISTORIE
Net als het USG heeft het Willebrordusfonds een rijke 
historie. In de veertiende eeuw ontstond in Deventer 
onder leiding van Geert Grote een religieuze  
groepering, De Broeders van het Gemene Leven. Naast 
het prediken van een levenswijze van praktische 
vroomheid en spiritualiteit, hadden de broeders speciale 
aandacht voor onderwijs. Ze richtten diverse scholen 
op en nam ook vaak de zorg voor de scholieren op zich: 
zowel de ‘zielzorg’ als het verzorgen van onderdak. In 
Utrecht stichtten ze in 1474 de Hieronymusschool, de 
voorloper van het USG. 26 jaar later werd het Wille-
brordusfonds gesticht dat twee tehuizen had speciaal 
voor leerlingen, die ‘lust en geschiktheid tot de studie 
aan de dag hebben gelegd’, maar wier ouders te weinig 
geld hadden om hun kind aan het gymnasium te laten 
studeren. Langzaamaan ontving het Willebrordusfonds 
meer schenkingen en legaten. Beide huizen zijn in 1593 
onder één bestuur gekomen en in 1800 zijn de huizen 
verkocht en is de opbrengst ervan in het fonds gestort. 
Het besturen van het Willebrordusfonds was lange tijd 

een aangelegenheid van de gemeente en de school 
gezamenlijk. Begin 21ste eeuw kwam daar verandering 
in. Scholen werden verzelfstandigd en daar hoorde ook 
bij dat de gemeente zich terugtrok uit het bestuur van 
fondsen gelieerd aan de school. Vanaf dat moment heeft 
het Willebrordusfonds vijf bestuurders. In het huidige 
bestuur is Fusien Verloop algemeen bestuurslid en  
Joost Wagenaar secretaris. 

Waarom heet het fonds naar Willebrordus?  
De school was toch vernoemd naar Hieronymus?
Joost: “Naar verluidt waren de broeders die in 1474 
de school stichtten met zijn drieën. Het verhaal gaat 
dat ze alle drie een eigen schutspatroon voorstelden: 
Hieronymus, Willebrordus en Gregorius. Na loting is het 
Hieronymus geworden. Maar alle drie de heiligen  
hebben een bestemming gevonden op het USG. Naast 
het Willebrordusfonds kennen we ook het Gregorius-
fonds en het Hieronymusfonds.”

Wat is het doel van het fonds?
Fusien: “Wij stellen jaarlijks een geldbedrag van circa 
achtduizend euro beschikbaar aan de rector. Dat geld is 
bedoeld om activiteiten die passen bij een  
gymnasiale opleiding te helpen bekostigen.”  
Joost: “Daarnaast reiken we jaarlijks stipendia uit aan 
de drie beste profielwerkstukken. Dat gebeurt tijdens 
de diploma-uitreiking. Vooral om te zorgen dat ouders 
en leerlingen ons fonds kennen en weten dat ze daar 
gebruik van kunnen maken.”

Kunnen ouders en leerlingen direct  
bij jullie aankloppen? 
Fusien: “Nee. De rector is het aanspreekpunt. Zij is  
degene die bepaalt waar het geld aan wordt besteed. 
Vaak gebeurt dat in overleg met de mentoren die de 
leerlingen goed kennen. Wij vergaderen elk jaar met 
de rector, zij legt dan verantwoording aan ons af over 
de bestedingen van het voorgaande jaar. Dat gebeurt 
discreet: als ouders of leerlingen een financiële  
tegemoetkoming hebben ontvangen of iets dergelijks, 
dan worden geen namen genoemd.”
 
De laatste tijd lees je steeds meer verhalen over 
ouders die de schoolreisjes en andere uitjes van hun 
kinderen niet kunnen betalen. Betekent dit dat er 
een groter beroep op jullie fonds wordt gedaan? 
Joost: “Dat zou kunnen. Wij weten dat niet precies, 
omdat de aanvragen niet bij ons, maar bij de rector bin-
nenkomen. Zij beslist hoe het geld wordt besteed. Het 
is natuurlijk goed denkbaar dat in de huidige tijd meer 
mensen moeite hebben met het betalen van bijvoor-
beeld de ouderbijdrage voor een reis. Het organiseren 
van een reis voor leerlingen kost veel geld. Daar wordt 
een vrijwillige ouderbijdrage per leerling voor gevraagd. 

‘De rector is degene die bepaalt  
waar het geld aan wordt besteed’ 

AL SINDS 1500 FINANCIËLE STEUN  
AAN DE LEERLINGEN

Het Willebrordusfonds

‘Het fonds helpt activiteiten  
die passen bij een gymnasiale 
opleiding bekostigen’

foto: Iris Roelands
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Ze komt uit een onderwijsfamilie, maar eigenlijk 
wilde Ingrid van Veggel het onderwijs helemaal niet 
in. Toen ze het toch een kans gaf, was ze snel om. 
32 jaar later gaat ze met pensioen, na een carrière 
als geschiedenisdocent met speciale aandacht voor 
leerlingen die dat nodig hadden. Vox zocht haar op 
voor een afscheidsinterview.

Je werkt sinds 2001 op het USG,  
hoe kwam je hier terecht?
“Ter tijdelijke vervanging van een andere geschiedenis-
docent. Maar die docent ging het UniC opzetten, dus ik 
kreeg een vaste aanstelling. Ik had op dat moment al 
zes jaar op het Thorbeckecollege gewerkt, een scholen-
gemeenschap voor mavo, havo en vwo in Overvecht. En 
daarna nog drie jaar op het Spectrumcollege in Maars-
senbroek. Dat was een vmbo, maar het werd een school 
met een brede tweejarige brugklas van vmbo, havo en 
vwo. Voor mij als docent betekende het dat ik materiaal 
moest ontwikkelen om het lesprogramma toe te spitsen 
op de niveaus. Ik heb daar heel veel geleerd.” 

Kun je de sfeer op het USG in één zin beschrijven? 
“Op het USG heerst een warme sfeer, een goed klimaat, 
waarin alle leerlingen tot hun recht kunnen komen. Ook 
op een gymnasium kan de ene leerling wat meer dan 
de ander. Het USG biedt heel veel mogelijkheden en 
kijkt en benadert leerlingen individueel. En als het niet 
lekker loopt, is er gerichte leerlingbegeleiding.”  

Was er al leerlingbegeleiding op het USG in 2001? 
“Er kwam in die tijd één middag per week een ortho-
pedagoog op school. Als docenten een leerling hadden 
met wie ze niet zo veel konden, dan maakten ze een 
afspraak met de orthopedagoog. Toen ik er twee jaar 
werkte, besloot de schoolleiding daarmee te stoppen 
en de begeleiding van leerlingen binnen school te 
regelen. Samen met een collega heb ik dat opgepakt. 
De begeleiding kon variëren van één gesprek tot meer 
gesprekken, tot externe hulp inschakelen, uiteraard 
altijd in overleg met de ouders. Die begeleiding is uit-
gegroeid tot het kernteam, met een team van persoon-
lijke mentoren. Ik was lid van dit kernteam en stuurde 
het team persoonlijke mentoren aan. Daarnaast ben ik 
ook zelf tot het laatst persoonlijk mentor van leerlin-
gen geweest. Het is een enorme ontwikkeling geweest: 

van twee leerlingbegeleiders naar wat het nu is. Door 
de jaren heen is leerlingondersteuning op het USG een 
aparte tak van sport geworden.”

Wat doet een persoonlijk mentor?
“Een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan 
een mentor kan bieden, kan een beroep doen op het 
persoonlijk mentoraat. Als persoonlijk mentor begeleid 
je een leerling een-op-een, met een keer in de week 
een vast moment om even de afgelopen week door 
te spreken en vooruit te kijken naar volgende week. 
Afhankelijk van wat er speelt, ga je op bepaalde dingen 
in. De leerlingen die je ondersteunt, hebben het bij-
voorbeeld mentaal moeilijk, hebben autisme, of kunnen 
maar een gedeelte van het rooster volgen. Wat aan de 
orde komt, zijn dingen waar leerlingen tegenaan lopen 
en dat zijn natuurlijk weer zaken die te maken hebben 
met waarom ze ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld dat 

sommige autistische leerlingen buitenschoolse activi-
teiten, zoals excursies, lastig vinden. De ene leerling 
begeleid je van klas 1 tot en met 6, de ander een paar 
jaar en soms heeft een leerling gedurende een korte 
periode ondersteuning nodig. Hierdoor is er minder 
uitval, dat is een van de doelen. Het lukt natuurlijk 
niet altijd, maar er zijn heel weinig leerlingen bij wie 
het niet lukt.”

En hoe zit het met de begeleiding van leerlingen 
die extra uitdaging nodig hebben?
“Voor hen is er binnen USG veel ontwikkeld. Een 
voorbeeld daarvan is het Honours Programma Gymnasia 
(HPG), waarmee leerlingen zich buiten het lespro-
gramma om kunnen ontplooien. Dat komt deels voort 
uit Compacten en Verrijken (C&V), een project voor 
onderbouwleerlingen die meer konden/wilden dan werd 
aangeboden. Onderpresteerders werden extra gestimu-
leerd om mee te doen. Leerlingen die aan het project 
meededen, gingen buiten de les in groepjes van twee 
een onderzoek doen. Het onderwerp kwam van  

AFSCHEID GESCHIEDENISDOCENT  
INGRID VAN VEGGEL
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INGRID VAN VEGGEL

‘Geschiedenis is heel relevant, 
helemaal in deze tijden’

 ‘Leerlingbegeleiding is op het USG    een aparte tak van sport’
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kinderen. Van betaalbare kinderopvang was destijds 
nog geen sprake, dus heb ik gewacht met werken 
tot de jongste vier jaar was en het goed ging op de 
basisschool. Hoe ik uiteindelijk toch in het onderwijs 
belandde? Studiegenoten werkten in het onderwijs en 
naar aanleiding van hun ervaringen, dacht ik: ik kan 
het proberen. Is het niks, dan houd ik er weer mee op. 
Ik begon na de herfstvakantie, met een paar uurtjes 
per week op het Thorbeckecollege. Al heel snel vond 
ik het harstikke leuk. Toen ik na dat eerste schooljaar 
de vraag kreeg of ik meer uren wilde, was ik daar zo 
ontzettend blij mee, ik was heel enthousiast. Daarna 
werden het steeds een paar uur meer. Ook toen ik naar 
het USG ging, maar toen zaten mijn kinderen niet meer 
op de basisschool. Die onderwijsfamilietraditie heeft 
zich in mijn gezin niet doorgezet. Mijn zoon studeerde 
lucht- en ruimtevaart, mijn dochter is internist.”

Wat vind je het leukste van docent zijn? 
“Ik vind mijn vak nog steeds superleuk, geschiedenis is 
heel relevant, helemaal in deze tijden. Kinderen kennis 
laten maken met mijn vak, kennis overbrengen, daar 
geniet ik van. Net als van de interactie met leerlingen. 
En als persoonlijk mentor bouw je met leerlingen een 
heel bijzondere band op. Als je een leerling van klas 1 
tot en met 6 begeleidt, die in één keer het eindexamen 
haalt, dat is echt geweldig. Er zijn leerlingen bij bij wie 
je, als je ze de eerste keer spreekt, denkt: komt dit wel 
goed? Als dat dan toch gebeurt, geeft dat zo’n  
voldoening.” 

Zijn er ook minpunten?
“De werkdruk. En dan heb ik het niet over alles wat
ik heb gedaan náást lesgeven hoor, daar haalde ik
ook veel energie uit. Ik bedoel meer de tijdsdruk, de
piekbelasting. Zoals de toetsweek. Eerst proeftoetsen
maken, leerlingen op weg helpen, bespreken, 

voorbereiden op de toetsweek. Dan de toetsen maken en
de toetsweek zelf, de toetsen nakijken, nabespreken,
evalueren. In die weken draait het andere werk gewoon
door, worden er trajecten opgestart op school, zoals de
VVV-uren. Ook die hebben een opbouw: uitproberen,
evalueren, aanpassen. Er is ook veel meer contact met 
ouders. Die sturen veel sneller een mailtje als er iets is, 
in plaats van dat ze het bewaren voor de ouderavond. 
Dat is niet erg, maar het zorgt er wel voor dat je het 
steeds drukker krijgt. We leggen heel veel vast van 
leerlingen. Zo wordt het beeld van de leerling steeds 
beter, maar ook dat kost tijd. Het invoeren van cijfers 
in Magister bijvoorbeeld, is niet alleen het invoeren 
van een cijfer, daar hoort ook feedback bij. Ikzelf deed 
het vaak alleen bij de leerlingen die een onvoldoende 
scoorden en daarnaast gaf ik mondelinge feedback in 
de klas. En vergeet de ouders niet, zeker in klas 1 en 
2 kijken die volop mee in Magister. En de leerling zelf 
wil je gemotiveerd houden. Dus moet je met beleid 
feedback geven. En dan heb je nog de scores ‘huiswerk 
gemaakt’ en ‘boeken mee’. De ene docent doet dat wat 
nauwkeuriger dan de andere. Mocht een mentor daar 
specifiek om vragen dan houd je dat bij, maar ik vind: 
vergeten kan altijd en als het opgelost kan worden door 
mee te kijken met een klasgenoot, vind ik dat prima. 
Het belangrijkste voor mij was dat de leerling de les 
kan volgen en iets meekrijgt van wat je vertelt.”

Ben je nu helemaal zen? Of kreeg je te maken 
met het zwarte gat?
“Officieel ging mijn pensioen in op 13 oktober, maar ik 
heb gewerkt tot aan 1 november. Ik wilde zelf de toets-
week nog afhandelen. Het voelde in eerste instantie als 
even lekker vakantie, even lekker uitrusten. Ik kan een 
dag in de week op mijn kleinkinderen passen. Ik mis 
wel de collega’s, de reuring van school, de leerlingen. 
Toen ik mijn pensioen aan zag komen, heb ik gekeken 
wat er is op het gebied van vrijwilligerswerk. Ik kwam 
bijvoorbeeld tegen dat je leerlingen die de overgang 
van basis- naar middelbaar onderwijs lastig vinden een 
steuntje in de rug kunt geven. Of in musea workshops 
voor leerlingen kunt begeleiden. In Zuilen willen ze een 
museum op gaan zetten. Ze zochten iemand die wilde 
gaan praten met mensen in de wijk om verhalen op te-
kenen, dat lijkt me ook leuk. Geen zwart gat dus, maar 
ik heb wel behoefte aan invulling van deze tijd.” 

vakdocenten of van de leerlingen zelf. Samen met de 
C&V-begeleider maakten ze een goede opdracht – open 
en uitdagend – en met onderzoeksvragen, zodat ze 
vanaf het begin meekregen hoe ze onderzoek moesten 
doen.Ze hielden een logboek bij en voor activiteiten 
buiten de les moest de docent hun afwezigheid parafe-
ren. Het resultaat van hun onderzoek presenteerden ze 
aan het eind van het jaar op een ‘markt’, voor ouders 
en andere geïnteresseerden. Ik was lange tijd coördi-
nator en vaste begeleider van Compacten en Verrijken. 
Leerlingen die eraan mee hadden gedaan, wilden, als 
ze eenmaal in de bovenbouw zaten, graag iets soort-
gelijks. Dat bleef in eerste instantie beperkt tot het 
volgen van modules aan de universiteit. Later is daar-
voor – in samenwerking met andere gymnasia – het HPG 

opgezet, eerst dus voor de bovenbouw en later ook voor 
de onder- en middenbouw. Het project C&V was eerst 
gericht op leerlingen die meer konden en wilden dan 
gevraagd werd en nu kan iedere leerling aan het HPG 
meedoen. Dit is een ontwikkeling van iets wat bedoeld 
was voor een specifieke groep, dat na inbedding breder 
getrokken is naar de hele school. Ik vind het hartstikke 
mooi om te zien wat het is geworden.”

En hoe zit het met studiecoaching op het USG?
“Dat is ook een voorbeeld van een schoolbrede aanpak 
die deels voortkomt uit een heel specifiek programma. 
Voordat studiecoaching er was, gaven we een specifieke 
groep leerlingen – zeer- en hoogbegaafden – trainingen 
om te werken aan hun executieve vaardigheden en om 
hun motivatie weer op te vijzelen. Een aantal gym-
nasiumleerlingen heeft dat nooit hoeven doen, dat 
leren leren, omdat het niet nodig was. Vaak komt het 
omslagpunt in leerjaar 4. Pas dan komen leerlingen er-
achter dat ze die vaardigheden nodig hebben en vragen 

ze zich af: hoe ga ik dit doen? En ondertussen waren 
ze vaak hun motivatie kwijtgeraakt. Dit was toentertijd 
een landelijk fenomeen. Om de leerlingen die hiermee 
te maken kregen te ondersteunen, heb ik samen met 
een collega en in samenwerking met andere gymnasia 
trainingen ontwikkeld om te werken aan die executieve 
vaardigheden en de motivatie. Later hebben we die trai-
ningen aangepast voor leerlingen die in klas twee tegen 
hetzelfde aanliepen. Doordat we de trainingen in kleine 
groepjes gaven, zagen leerlingen dat anderen hetzelfde 
probleem hadden als zij en alleen al dat besef hielp. 
In de training maakten we steeds afspraken wat de 
leerlingen – ieder voor zich – gingen aanpakken en hoe. 
En vervolgens checkten we of de aanpak had gewerkt en 
maakten de leerlingen afspraken met zichzelf over wat 
ze vervolgens wilden verbeteren. Plus, heel waardevol, 
ze konden elkaar tips geven. Die trainingen hebben een 
aantal jaar gelopen, en de school heeft het idee van ‘er 
moet iets aan de executieve vaardigheden gedaan wor-
den’ ook breder getrokken. Dat is wat nu studiecoaching 
is. Leerlingen die tegen die executieve vaardigheden 
aanlopen krijgen nu niet meer een training, maar een 
gesprek, soms meer gesprekken, gericht op die vaardig-
heden en hun motivatie. Leerlingen die studiecoaching 
krijgen, hebben vooral problemen met plannen, hebben 
moeite met overzicht. De studiecoaches leren ze onder 
meer dat een planning op papier overzichtelijker is 
dan een planning op hun telefoon. Maar ook als ze 
hun huiswerk gepland hebben en er op een middag 
klaar voor zitten, dat ze die middag ook weer moeten 
plannen. Inclusief pauzes. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan huiswerk noteren, aantekeningen maken, 
dat soort dingen. Bedoeld voor alle leerlingen die er 
behoefte aan hebben. Niet alleen meer voor die vierde- 
en tweedeklasser die moeten leren leren.”

Klinkt als een loopbaan van een  
geboren onderwijsmens.
“Ik kom uit een onderwijsfamilie, mijn vader, broer en 
zus zitten allemaal in het onderwijs. Maar ik wilde ik 
het onderwijs niet in, door een vervelend incident dat 
ik als brugklasleerling heb meegemaakt, een gevecht 
tussen een docent en een leerling. 
Ik ben geschiedenis gaan studeren in de avonduren, 
omdat ik het een interessant vak vond. Toen ik klaar 
was met mijn studie, hadden mijn man en ik twee 
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‘Op het USG heerst een warme 
sfeer, een goed klimaat, waarin 
alle leerlingen tot hun recht 
kunnen komen’ 

‘Geweldig als een leerling die 
je van klas 1 tot en met 6 
hebt begeleid, in één keer het 
eindexamen haalt’
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OM EN OM OM EN OM

In Italië krijg je veel huiswerk en er zijn meer, maar 
kortere schooldagen: maandag tot en met zaterdag, tot 
half twee. Ik vind het jammer dat het Nederlandse sys-
teem leerlingen zo vroeg al een kant opduwt. Sommige 
leerlingen komen pas later tot bloei. Voor groei heb je 
soms meer tijd nodig. Er gaat zo ook talent verloren en 
er komt scheefgroei. De Cito-toets is een barrière. Elf 
jaar vind ik echt te jong en best hard voor een kind. 
Er is trouwens ook in Italië een tekort aan vakmensen, 
ondanks de beroepsgerichte opleidingen.” 

Wat vindt u het leukste aan uw werk?
“De klassieken zijn nog altijd actueel, er is nog altijd 
zo veel erover te vertellen dat nu ook nog relevant is 
voor onze hedendaagse maatschappij. Uitdagend aan 
mijn werk is het om dat door te geven aan de leerlin-
gen. Het lijkt saai voor sommigen, maar dat is niet 
zo. Ik ben zelf nog elke keer verbaasd over hoeveel ik 
nog leer van de klassieke talen en culturen, op allerlei 
fronten.”

Wat is het nut van klassieke talen leren?
“Het traint je hersenen. Je leert veel over grammatica 
en over de structuur van talen en systemen. Daardoor 

heb ik het Nederlands bijvoorbeeld makkelijker en  
sneller geleerd. De manier van aanpakken is leerzaam. 
En de waarden van de cultuur zijn daarnaast belangrijk. 
Het is soms lastig dit over te brengen, maar later hoor 
je vaak dat de leerlingen er veel aan hebben (gehad). 
Deze vakken zijn voor het leven. Vertalen is goed voor 
je hersenen en stimuleert logisch nadenken. Maar de 
verhalen zijn dus ook een cadeau voor het leven. Het 
gaat om schoonheid ervaren en waarderen.”  
 
Wat hebt u hiervoor gedaan? 
“Ik heb vijftien jaar lesgegeven op het Kalsbeek College 
in Woerden. Ik was toe aan iets anders, toen ik hoorde 

over een vacature op deze school. Ik vind het leuk dat 
ik nu collega ben van een oud-leerling.” 

Wat vindt u van deze school?
“In Woerden ging het om een scholengemeenschap 
dus de leerlingen kozen echt bewust voor de klassieke 
talen. Op een categoraal gymnasium zijn de klassieke 
talen vanzelfsprekend. Helaas is het daarom soms een 
moetje voor sommige leerlingen.
Het rooster met de dubbele uren is iets waar ik in  
eerste instantie even aan moest wennen.” 

Wat vindt u goed of slecht aan een les?
“Een les is voor mij geslaagd als de leerlingen lekker 
aan de slag gaan, vaak in groepjes, vooral in de vijfde 
klas. Wat ik niet leuk vind is een negatieve houding: als 
leerlingen niet openstaan voor wat een les kan  
bieden. Wat mij opvalt, is dat leerlingen vaker voor 
Latijn kiezen omdat ze denken dat Grieks moeilijker is. 
Maar Latijn is juist moeilijker, wiskundiger.”

Wat voor leerlingen zitten op deze school?
“Ze hebben vanzelfsprekend een bepaalde positieve 
bagage en niveau. Maar wat mij vooral opvalt, is dat 
je op deze school jezelf mag zijn. Er is een open sfeer. 
Misschien ook omdat het een school in de stad is.” 

Hebt u een tip voor de leerlingen?
“Kies een opleiding waar je blij van wordt. In Italië is 
er een overschot aan docenten dus toen ik dat wilde 
worden, dacht men dat ik werkloos zou worden. Maar je 
moet iets echt leuk vinden: dan houd je het lang vol, 
misschien wel je hele leven. Ik zie mijn werk ook als 
hobby, het is elke dag leuk en het voelt niet als een 
baan. Dat heb ik ook van mijn ouders meegekregen, 
dat je je eigen pad moet volgen en niet wat anderen 
voorschrijven.”   

GEEFT HET STOKJE DOOR AAN:
Volgende keer volgt hopelijk alsnog Danny Desar. 

TIP
Wees altijd jezelf. Schaam je nooit om je emoties te 
laten zien, die zijn echt waardevol. 

De rubriek Om en om portretteert bij toerbeurt een 
docent en een leerling. In de vorige Vox koos leer-
ling Nadieh de Haan docent Danny Desar. Hij geniet 
op dit moment van zijn ouderschapsverlof, dus kreeg 
Nadieh het verzoek een andere docent te tippen. 
Dat is Valeria di Carlo, sinds dit schooljaar docent 
klassieke talen op het USG.

TEKST: AARTI RAMPADARATH

Mist u Italië weleens?
“Italië en ook Rome mis ik niet zo. Ik woon hier al 
bijna dertig jaar, ben getrouwd met een Nederlander en 
heb een zoon van 21. Maar ik ben wel bezorgd om mijn 
moeder, zij woont in Rome. Ze is gezond, maar oud en 
ik probeer haar zo vaak mogelijk te zien. De coronatijd 
was erg vervelend en mijn vader is toen overleden. Mijn 
broers en zussen wonen ook niet in Rome, dus het is 
lastig. Ik probeer elke zes weken naar mijn moeder toe 
te gaan.” 

Was het een droom van u om les te geven?
“Ja, lesgeven was altijd al een droom voor mij. En toen 
ik klassieke talen ontdekte, wist ik in welk vak ik les 
wilde geven. Ik had mijn master al gedaan in Rome en 
moest hier op de VU nog een jaar de lerarenopleiding 
doen.” 

Bestaat er in Italië ook een gymnasium? 
“Het gymnasium bestaat daar ook. Je hebt daar geen 
havo, wel vwo: het lyceo. Naast het lyceo is er de  
beroepsgerichte leerweg. Maar eerst volgen alle leer-
lingen samen de middenschool, waar nog geen onder-
scheid wordt gemaakt naar niveau. Na de middenschool, 
als leerlingen rond de veertien jaar oud zijn, gaan ze 
pas naar het lyceo of een naar een beroepsopleiding. In 
Italië zijn er trouwens geen profielen, maar moet je alle 
tien de vakken doen. Het was dus een verademing voor 
mij toen ik uiteindelijk geen exacte vakken meer had 
bij mijn studie.” 

Is het onderwijs daar heel anders dan hier?
“Met zes jaar ga je naar de basisschool, van elf tot 
veertien jaar is er de middenschool en van veertien tot 
negentien jaar is er de middelbare school. Er is dus een 
verschil tussen middenschool en de middelbare school. 

‘De verhalen uit de klassieke 
oudheid zijn een cadeau  
voor het leven’

EVEN VOORSTELLEN
Valeria di Carlo (54 jaar) is geboren en getogen in 
Rome. Ze woont sinds 1993 in Nederland. Ze heeft 
in Rome de lagere school, de middenschool en de 
middelbare school gedaan. Daarna heeft ze klas-
sieke talen (tot en met haar mastergraad) gestu-
deerd, ook in Rome. Valeria woont in Nieuwegein 
met haar man en heeft een zoon van 21 jaar.

 ‘Ik zie mijn werk als hobby,    het is elke dag leuk’

foto: Valeria di Carlo
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HIERONYMUSFONDS

Het Hieronymusfonds is de oud-leerlingenvereniging 
van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Onder de 
officiële naam, De vereniging tot instandhouding van 
het Hieronymusfonds, is zij in 1924 naar aanleiding 
van het 450-jarige bestaan van de school opgericht 
door oud-leerlingen van het USG. De naam van de 
vereniging is ontleend aan de naam die de school tot 
1877 droeg: Schola Hieronymiana (de Hieronymus-
school). De vereniging telt circa 800 leden.

! H 
et Hieronymusfonds heeft als doel de band tussen 
oud-leerlingen en de school te versterken. Dat 

doet het fonds door een aantal activiteiten. Allereerst 
door bij elke lustrumviering een grote reünie voor alle 
leerlingen te organiseren. Deze wordt altijd enthousiast 
ontvangen en druk bezocht. Verder is er jaarlijks een 
lezing voor alle oud-leerlingen.

Naast activiteiten voor de leden, houdt het  
Hieronymusfonds ook een band met de school zelf. 
Bijvoorbeeld door het verstrekken van een beurs aan 
leerlingen om (extra)curriculaire activiteiten te  
ondersteunen of een geschenk aan de school te geven.  

Om deze activiteiten mogelijk te maken heeft het 
Hieronymusfonds natuurlijk financiële steun nodig. 
Oud-leerlingen kunnen lid worden van het Hieronymus-
fonds, tegen een contributie van € 25,- per jaar. 
Oud-leerlingen die nog studeren betalen (voor maximaal 
vijf jaar) maar € 10,- per jaar. Tijdens de uitreiking van 
het diploma krijgen leerlingen nadere informatie over 
het lidmaatschap. 

De ervaring leert dat leerlingen na het behalen van het 
eindexamen zo veel andere zaken aan hun hoofd hebben 
dat het lidmaatschap er – onbedoeld – bij inschiet. 
Door de regelgeving rond privacy heeft dit tot gevolg 
dat het Hieronymusfonds (net als het USG) na de  
diploma-uitreiking geen mogelijkheid meer heeft om 
met de oud-leerlingen in contact te komen om hen 
bijvoorbeeld op de hoogte te houden van activiteiten 
zoals het lustrum. Daarom krijgen vanaf dit schooljaar 
alle zesdeklassers een brief met daarin het verzoek om 
nu alvast een e-mail te sturen naar  
info@hieronymusfonds.nl, waarin zij toestemming  
geven om hun e-mailadres te gebruiken om in contact 
met de school te blijven. 

Oproep van het Hieronymusfonds
Is het je ook al opgevallen dat deze Vox Hieronymi 
minder dik is dan gebruikelijk? De redactie van ‘de 
Vox’ is op zoek naar versterking. Altijd al schrijf- of 
fotografieambities gehad? Grijp je kans! Het redac-
teurschap is een leuke manier om bij het leven op 
school betrokken te zijn. Je leert de school op een 
andere manier kennen dan alleen via de verhalen 
van je kind. 

VOX HIERONYMI
De Vox Hieronymi, het bulletin voor ouders van  
USG’ers, wil ouders laten zien wat er zoal speelt op de 
school van hun kinderen. De allereerste Vox Hieronymi 
verscheen in april 1973. De Vox verschijnt twee keer 
per jaar, meestal in januari in juni. De laatste jaren 
verschijnt de Vox digitaal. Bij de open dag voor nieuwe 
leerlingen worden papieren exemplaren verspreid. De 
redactie bestaat uit ouders en een docent. Omdat we 
afscheid hebben genomen van enkele redactieleden, 
wier kinderen de school hebben verlaten, zijn we op 
zoek naar versterking. Wie schrijft graag en wil helpen 
de kolommen te vullen? Fotografeert u graag? De redac-
tie is ook op zoek naar een fotograaf voor fotoreporta-
ges en foto’s voor bij de interviews. 

REDACTIELID
De tijdsinvestering als redactielid is klein: we vergade-
ren twee keer per jaar over ideeën voor artikelen voor 
de nieuwe Vox. Vervolgens houdt ieder redactielid een 
interview en schrijft een artikel. Uiteraard mag je ook 
meer dan één artikel schrijven. De fotograaf maakt een 
fotoreportage of maakt foto’s van de geïnterviewden.  
In totaal vraagt het een paar uur per editie. 

VORMGEVING
De redactie vindt het na een aantal jaar tijd om de 
vormgeving van de Vox op te frissen. Mocht er een ou-
der zijn met vormgeeftalent die dat wil doen, dan horen 
we het graag! Het gaat hierbij om een eenmalige klus: 
de opmaak van de Vox wordt – op basis van de  
opgefriste vormgeving – gedaan door het  
Grafisch Lyceum Utrecht. 

Geïnteresseerd of meer weten?
Stuur een mail naar redactievoxhieronymi@gmail.com

Bericht van de oudergeleding van de MR

REDACTIELEDEN GEZOCHT

4 Woord van de rector / 6 Willebrordusfonds: al 500 jaar steun aan leerlingen
8 Afscheid geschiedenisdocent Ingrid van Veggel  

12 Om en Om: Valeria di Carlo / 15 redactieleden gezocht
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De Boekentipdrie van Rosa Draaisma
Rosa Draaisma is de nieuwe eindredacteur van de Vox, 
de opvolger van Karen Rijlaarsdam, die jarenlang de 
eindredactie verzorgde. Als fervente lezer tipt Rosa 
drie boeken die gebaseerd zijn op verhalen uit de 
klassieke oudheid. ‘Interessante extra informatie-
bronnen bij het vak Grieks, maar ook zonder kennis 
van de mythologie stuk voor stuk geweldige boeken.’

BOEKENTIPDRIE

3. PERCY JACKSON EN DE  
OLYMPIËRS, RICK RIORDAN 
In het kort: Perseus (Percy) Jack-
son is een jongen met ADHD die 
naar de middelbare school gaat, 
maar hij is ook een halfgod: zijn 
moeder is Sally Jackson, maar zijn 
vader is zeegod Poseidon. In de 
vijf boeken uit de fantasyreeks 

Percy Jackson en de Olympiërs beleeft hij allerlei avon-
turen waarin de Griekse goden en meer elementen uit de 
klassieke oudheid een rol spelen. Rosa Draaisma: “Deze 
boeken zijn vaak al bekend bij de leerlingen voordat 
ze op de middelbare school komen. En ze vallen ook in 
goede aarde bij gymnasiumleerlingen. In deze reeks, 
maar ook in Helden van Olympus en De beproevingen van 
Apollo vertelt Rick Riordan superspannende verhalen voor 
jongeren van nu, met een belangrijke rol voor de klassie-
ke oudheid en mythologie.”

1. DE STILTE VAN 
DE VROUWEN, PAT 
BARKER
In het kort: 
De Trojaanse Oorlog 
staat bekend als een 
mannenepos: de strijd 
tussen twee mannen 
om Helena, opgetekend 

door een man. In dit boek komen eindelijk de 
vrouwen aan het woord, zijn zíj de helden van 
het verhaal. In deze historische roman be-
schrijft de Britse historicus en schrijfster Pat 
Barker het leven Briseïs, eerst de koningin 
van Lyrnessus, maar na de val van haar stad 
tot slaaf gemaakte van Achilles, de moorde-
naar van haar vader, broers en echtgenoot. 
En zij is niet de enige met dit lot. Tijdens 
de lange, bittere oorlog worden ontelbaar 
veel vrouwen uit hun huis geroofd en aan de 
strijders toebedeeld. De stilte van de vrouwen 
is het verhaal van een vrouw te midden van 
de oorlogschaos, die vecht voor haar vrijheid, 
zodat haar stem uiteindelijk gehoord wordt. 
Rosa Draaisma: “Als je genoten hebt van 
Mythos van Stephen Fry, is dit een aanrader. 
Dat een vrouw nu eens de hoofdpersoon is, 
maakt het verhaal over de Trojaanse Oorlog 
nog boeiender.”

2. EEN LIED VOOR ACHILLES, MADELINE MILLER
In het kort: Achilles, zoon van de wrede zeegodin Thetis en de legendarische koning 
Peleus, is sterk, snel en onweerstaanbaar knap. Patroclus is een zachtaardige prins, ver-
bannen uit zijn vaderland na een gewelddadig incident. Achilles neemt Patroclus onder 
zijn hoede en de twee jongens ontwikkelen een meer dan hechte adolescentenvriendschap, 
Patroclus is degene die het verhaal vertelt. Als de schone Helena van Sparta is ontvoerd, 
worden alle Griekse mannen opgeroepen om Troje te belegeren. Verleid door de belofte van 
eeuwige roem sluit Achilles zich aan bij het leger, en Patrocles, verscheurd door de liefde 
voor en angst om zijn vriend, volgt hem. Een wreed lot test de twee vrienden/geliefden 
tot het uiterste en vraagt een afschuwelijk offer. Rosa Draaisma: “Een verhaal over goden, 

koningen, onsterfelijke roem en het menselijk hart. Net als De stilte van de vrouwen een hervertelling van de 
Ilias, maar deze keer in de vorm van een hartverscheurend liefdesverhaal: spannend én ontroerend.”

16
V

O
X

 H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
W

W
W

.U
SG

Y
M

.N
L/

V
O

X
-H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

R
E

D
A

C
T

IE
V

O
X

H
IE

R
O

N
Y

M
I@

G
M

A
IL

.C
O

M

http://www.usgym.nl/vox-hieronymi

	Pagina 03
	Pagina 04
	Pagina 05
	Pagina 06
	Pagina 08
	Pagina 12

	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 7: 


