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VOORWOORD

Het is natuurlijk een beetje een open deur, die 
conclusie van het middelbarescholenonderzoek van 
RTL Nieuws. “Scholen die investeren in leraren door 
een bovengemiddeld gedeelte van hun budget uit te 
geven aan hun personeel, scoren beter dan scholen 
die dat niet doen.” 

! E
 én keer per jaar geeft RTL Nieuws alle middelbare 

scholen in Nederland een cijfer. Dat cijfer is 
gebaseerd op de eindexamenresultaten van de laatste 
drie jaar, die volgens een ingewikkelde methodiek  
worden gewogen (de verantwoording telt zes A4’tjes). 
Dit jaar hebben de onderzoekers – om de berichtgeving 
wat aan te kleden − ook gekeken naar het percentage 
van hun budget dat scholen in leraren investeren. Op 
scholen waar dat meer was dan de gemiddelde 78,1% 
bleken de eindexamenresultaten hoger dan op scholen 
die hun geld uitgeven aan fancy computervoorzieningen 
of protserige gebouwen.

Tja, wat is de waarde van zo’n bevinding? Ook zonder 
onderzoek kun je bedenken dat de kwaliteit van de 
docenten verreweg het belangrijkst is om een leerling 
goed de school door te loodsen. En dat het dus loont 
om daarin te investeren. Onderwijs dat grotendeels 
steunt op computers klinkt heel hip, maar er zijn steeds 
meer onderzoeken die aantonen dat dergelijk onderwijs 
lang niet altijd even succesvol is. Als er gedoseerd ge-
bruik wordt gemaakt van moderne hulpmiddelen is dat 
prima, maar een bevlogen leraar is nog beter! 

Enfin, het USG scoorde een 8,7 in het RTL-onderzoek. 
Dus met het onderwijs zit het hier wel goed. Maar alle 
RTL-, Elsevier-, inspectie- en andere beoordelingen 
ten spijt, het blijft lastig om een school te kiezen. 
Want het gaat natuurlijk niet alleen om de resultaten, 
maar ook om de sfeer. Waar voelt een kind zich thuis, 
waar komt het goed tot zijn recht, en waar wordt eruit 
gehaald wat er in zit? 
Als redactie hebben wij elf kinderen op het USG, naar 
volle tevredenheid van ouders én kinderen. Hoewel die 
laatsten natuurlijk wel eens mopperen – school blijft 
tenslotte school, een aanslag op hun tijd. Wij wensen 
de ouders en kinderen die nu voor de schoolkeuze staan 
daar in ieder geval heel veel succes mee! 

Wellicht helpt de inhoud van deze Vox Hieronymi, het 
bulletin voor en door USG-ouders, enigszins in dit keu-
zeproces. Ook in dit nummer weer volop aandacht voor 
wat er zoal speelt op school dat voor ouders van belang 
kan zijn. 
In de serie ‘Om en om’ komt deze keer vijfdeklasser 
Britt Koopmans aan het woord. Zij vertelt onder andere 
waarom zij ooit voor het USG heeft gekozen. Financieel 
administrateur Theo van Mil doet uit de doeken hoe zijn 
schooldag op het USG eruit ziet, en roemt de sfeer op 
school. Nieuw dit najaar was de ‘Dag voor de Democra-
tie’; een van de organiserende docenten doet verslag. 
In de reeks bespiegelingen naar aanleiding van gedo-
ceerde vakken gaat het ditmaal over filosofie. Ook is er 
aandacht voor het Honoursprogramma en voor oud-uit-
wisselingstudent Luca Volonté. Verder zijn er vaste 
rubrieken als het Nieuwsoverzicht, Latijn voor thuis, 
Nieuws van de Ouderraad en de Boeken tip 3, waarin 
deze keer USG-mediathecaresse Ida Verveen boeken 
noemt om uw young adult aan het lezen te krijgen.

Mocht u behoefte hebben om de redactie te komen ver-
sterken, dan kunt u zich melden via redactie@usgvox.
nl. Ook als u op de inhoud van deze Vox wilt reageren 
kan dat via dit adres.

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam

Investeren in leraren loont
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In november stonden drie leden van onze leerlin-
genvereniging Videmus in mijn kamer. Tijdens een 
vergadering van de schoolleiding kwamen zij het 
promofilmpje laten zien dat zij voor het USG ge-
maakt hadden. Een prachtig filmpje dat goed laat 
zien waar het USG voor staat en hoe de sfeer op 
school is. Filmvereniging Videmus is een voorbeeld 
van de vele verenigingen die het USG kent, waarin 
leerlingen hun talenten kunnen ontdekken, laten 
zien en ontwikkelen. 

! S
 teeds meer wordt duidelijk dat leerlingen graag 

willen leren als het over dingen gaat die hen 
raken, waar ze iets mee hebben. Daarom bieden we de 
leerlingen een basisprogramma waar keuze-elementen 
inzitten en het Homerusprogramma, dat keuzeactivitei-
ten voor leerlingen bevat zoals Spaans en Chinees, het 
behalen van talendiploma’s, een internationale leerrou-
te en ook alle leerlingenverenigingen.

Ook in november had ik mijn kennismakingsgesprek-
jes met alle eersteklassers (in kleine groepjes). Zoals 
altijd komen ze van veel verschillende basisscholen met 
uiteenlopende ervaring in bijvoorbeeld huiswerk, plus- 
activiteiten en Engels. De rode draad die uit de ge-
sprekjes naar voren komt is dat ze het allemaal naar 
hun zin hebben op het USG, zich snel thuisvoelden en 
genieten van de intellectuele uitdaging.

De mentoren van klas 1 kennen hun leerlingen snel en 
goed door de kennismakingsmiddag in juni, de intro-
ductiedag in augustus, door hun wekelijkse mentoruur 

en door de werkweek op Terschelling. Naast het vormen 
van een hechte sociale groep besteden zij grondig aan-
dacht aan het ‘leren leren’. Vaak ging op de basisschool 
alles min of meer vanzelf, nu is er toch meer werk aan 
de winkel. In studielessen krijgen de leerlingen les in 
executieve vaardigheden, de leerling-mentoren uit klas 
5 helpen hierbij. 

In het nieuwe schooljaar vragen we alle eersteklas-
sers een eigen laptop(je) of tablet mee te nemen. 
Dit betekent niet dat we overstappen op alleen maar 
digitaal onderwijs, maar dit betekent wel dat leerlingen 
hun device kunnen gebruiken ter ondersteuning van 
het onderwijs. Er zijn steeds meer mogelijkheden om 
opdrachten of oefeningen op de computer te doen. We 
willen de leerlingen graag in de gelegenheid stellen dit 
ook daadwerkelijk te doen.
We verheugen ons op weer een nieuwe lichting USG’ers. 
Hopelijk zijn we in staat iedereen, kinderen en ouders, 
tijdens het Open Huis en bij de Open Lesmiddag te 
laten zien wat onze doelstelling is, hoe wij die willen 
bereiken en wat we daarvoor doen. Soms ontstaat het 
idee dat wij van alle leerlingen verwachten dat zij veel 

keuzeactiviteiten doen; dat is niet het geval. Het USG 
is een school waar veel kan en mag zoals het past bij 
de leerling. En dat is de kern van de zaak: alle leerlin-
gen zijn ons even lief, we begeleiden ze zo goed moge-
lijk, met aandacht voor de persoon van de leerling, naar 
een diploma en een passende vervolgopleiding.

Ik wens u veel plezier bij dit Open Huis!

Hanneke Taat,
rector USG

VAN DE RECTOR

Open Huis 2016

Het USG is een school waar  

veel kan en mag, zoals het past  

bij de leerling
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NIEUWS

Nieuwsoverzicht 
Er gebeurde de afgelopen maanden weer veel op het USG. Omdat niet 
alle ouders even goed het nieuws op de site van het USG bijhouden 
(weten wij uit ervaring) een kort overzicht van een aantal belangrijke 
gebeurtenissen. Zodat u weer helemaal bij bent. 

24 augustus De school gaat dit jaar 
van start met 870 leerlingen en 94 
medewerkers. Nieuwe docenten zijn 
Walter van der Heydt (biologie), 
Maarten Zantinge en Arina Banga 
(Nederlands), Roy van Donselaar 
(lichamelijke opvoeding), Rien van 
Adrighem (economie) en Robin 
Smit (muziek). Oud-leerling Ruben 
Poelstra gaat in het kader van zijn 
lerarenopleiding een aantal uren 
klassieke talen geven. Jeffrey  
Weber begint als derde conciërge. 
18 en 22 september Leerlingvereniging 
Videmus maakt filmopnames voor 
een promotiefilm over de school, 
die via Youtube te bekijken is.
21 tot en met 25 september De verse 
brugklassers gaan op werkweek 
naar Terschelling. Ondanks het 
matige weer toch veel buitenactivi-
teiten (foto 1).
29 en 30 september Sportdagen voor klas 
1 tot en met 4 
30 september Debatdag klas 6
30 oktober Leerlingenvereniging FAMA 
organiseert voor vierde-, vijfde- en 
zesdeklassers een ondernemersdag 
op school. Daarin werken ze aan 
een case van het bedrijf scholie-
ren.com, een site waarop scholie-
ren voorbeelden delen van allerlei 
schoolwerk. Het winnende team 
gaat een dag naar Walibi (foto 2).
15 november Wiskundedag klas 5
16 november De hele school houdt 
om 12 uur in de aula een minuut 
stilte ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de aanslagen op 13 
november in Parijs. Ook in de lessen 

wordt hier aandacht aan geschon-
ken (foto 3).
20 november Amoravond 
27 november Dag van de Democratie: 
klas 3 volgt diverse workshops, 
waarin het thema democratie 
vanuit verschillende invalshoeken 
en vakken wordt bekeken. Oud-po-
liticus en schrijver Jan Terlouw 
geeft een lezing. Meer hierover op 
pagina 18 en 19.
2 december Social mediadag klas 2
2 december Lezing filosoof Jelle van 
Baardewijk (Vrije Universiteit), 
over ‘het goede leven’ in een 
consumptiecultuur. Verplicht voor 
zesdeklassers met economie, m&o 
of maatschappijwetenschappen.
2 tot 11 december Samuel Klumpers 
(klas 4) neemt in Zuid-Korea deel 
aan de International Junior Science 
Olympiad. Zijn team wint één keer 
zilver en vijf keer brons.
3 december Ruslandkundige Ma-
rie-Thérèse ter Haar behandelt in 
de derde Hieronymuslezing het 
onderwerp ‘Poetin door de ogen 
van de Russen’. 
8 december Verschijning van de 
schoolkrant Apoforèta, deze keer 
niet alleen online maar ook op 
papier (foto 4).
18 december Schoolfeest in Party-
centrum Number Four. Thema is 
‘Boefjes in de bajes’.
1 januari Het USG krijgt een 8,7 in 
het scholenonderzoek van RTL 
Nieuws. Dit cijfer is grotendeels 
gebaseerd op de eindexamenresul-
taten van de afgelopen drie jaar.
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KORTE BERICHTEN

! S
 inds kort wordt het handenwasgedrag van USG- 

leerlingen en docenten gemonitord middels 
een registratiemeter naast de wc-deuren. Afgaande op 
de percentages van vrijdagochtend 11 december zijn 
jongens schoner dan meisjes (100% van hen had zijn 
handen met zeep gewassen, versus 18% van de meis-
jes). Zou het? Gaan meisjes vooral naar de wc om hun 
make-up bij te werken en hun waterflesjes te vullen, 
terwijl jongens er gewoon plassen en handen wassen? 
Of hebben de jongens de meter weten te manipuleren?

Jongens schoner dan meisjes?

Bij Latijn werd in klas 5 afgelopen najaar de mythe 
van Narcissus behandeld. Psycholoog Eddie Brum-
melmans hield een lezing op school over het feno-
meen narcisme. Dat wordt volgens hem veroorzaakt 
doordat ouders hun kind op een voetstuk plaatsen.

! G
 oedgelovige jongen, waarom grijp je tevergeefs 

naar vluchtende beelden? Wat je probeert te 
pakken is nergens. Wat je bemint, zul je verliezen. Je 
ziet slechts de spiegeling van een teruggekaatst beeld. 
Met deze woorden spreekt de Latijnse dichter Ovidius 
tot het personage Narcissus, over wie hij schrijft in 
zijn Metamorfosen, een gedicht over gedaantewisselin-
gen. Narcissus is een bloedmooie jongen die door alle 
nimfen wordt begeerd. Hij zelf slaat steeds elke liefde 
af, tot de dag dat hij een even mooie jongen ontmoet: 
wanneer hij zijn dorst lest in een koele bron, ontwaart 
hij onder het water een jongen op wie hij meteen 
verliefd wordt. Narcissus spreekt tot hem en probeert 
hem te omarmen, maar ontdekt al snel dat zijn liefde 
onbereikbaar is. Dat luidt zijn val in: hij is ontroost-
baar, kwijnt weg aan de oever en verandert uiteindelijk 
in een gele bloem.
Deze beschrijving omvat in een notendop de mythe van 
Narcissus, die de leerlingen van klas 5 bij Latijn hebben 
bestudeerd. Ook al is dit verhaal tweeduizend jaar oud, 
het heeft zijn relevantie nog niet verloren. Tegenwoor-
dig gebruiken psychologen de figuur van Narcissus om 
een verschijnsel te benoemen: het narcisme. Narcisten 
zijn personen die voortdurend bezig zijn met hun eigen 

grootsheid of schoonheid, geen begrip voor anderen 
hebben en niet openstaan voor kritiek.
Om meer te leren over het fenomeen narcisme heeft dr. 
Eddie Brummelmans, universitair docent psychologie 
aan de UvA, op school een lezing gegeven. Hij is ge-
specialiseerd in zelfbeelden van jongeren en onderzoekt 
onder meer de oorzaken van narcisme.
Tijdens de lezing besprak Brummelmans niet alleen de 
kenmerken, maar ook de oorzaken van narcisme. Bij dit 
laatste spelen volgens hem de ouders een belangrijke rol. 
Waar andere wetenschappers narcisme wijten aan een 
gebrek aan liefde van de ouders, beweert Brummelmans 
het tegendeel. Narcisme wordt volgens hem veroorzaakt 
doordat ouders hun kind op een voetstuk plaatsen.
Steeds meer kinderen blijken tegenwoordig narcistisch 
gedrag vertonen. Dit komt doordat gezinnen kleiner wor-
den en ouders willen dat hun kinderen slagen. Dit wordt 
versterkt doordat ouders hun eigen maatschappelijke 
succes vaak ontlenen aan dat van hun kinderen.
Dat het fenomeen narcisme ook leeft onder de leerlin-
gen bleek uit het grote aantal vragen dat Brummelmans 
moest beantwoorden. De psycholoog was onder de 
indruk van het niveau van de gymnasiasten. Hij zei dat 
de leerlingen naar problemen vroegen waarmee hij zelf 
in zijn onderzoek ook heeft geworsteld. Of er ook nar-
cisten rondlopen op het USG, zullen we later van hem 
horen. Brummelmans is namelijk een onderzoek op onze 
school gestart, in de klassen 1 tot en met 3. Narcisten 
hoeven zich echter geen zorgen te maken: de informatie 
wordt volledig anoniem verwerkt. (Paul van Uum)

Narcissus op het USG
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KORTE BERICHTEN

Sinds dit schooljaar beginnen de eersteklassers op 
het USG meteen met het vak Grieks. Latijn volgt pas 
in het vierde kwintaal. 

! T
 raditioneel wordt op de meeste gymnasia in de 

eerste met Latijn begonnen. Grieks komt pas
later; soms aan het eind van eerste, soms in de tweede. 
Op het USG is dat nu andersom. Aanleiding voor deze 
verandering is dat steeds meer leerlingen in de boven-
bouw Latijn kiezen en steeds minder Grieks. Dit jaar 
zijn er in de vierde klas meer dan honderd leerlingen die 
Latijn doen, terwijl maar 25 leerlingen Grieks hebben 
gekozen. Slechts een enkeling kiest voor beide klassieke 
talen. De invloed die de oude Grieken op onze cultuur 
en wetenschap hebben, is tot op de dag van vandaag 
groot en kennis daarover is verrijkend en nuttig. Daarom 
is deze trend jammer, vindt de sectie Klassieke talen. 
Door te beginnen met Grieks in plaats van met Latijn is 

de hoop dat leerlingen Grieks als minder ‘exotisch’ en 
‘moeilijk’ beschouwen. Dit is onder andere te wijten aan 
de lesmethode Grieks die in klas 3 een hoop nieuwe stof 
biedt, meer dan de methode Latijn. Veel lesmethoden 
Latijn maaien ook ‘cultureel gras’ weg voor Grieks. Het 
USG gebruikt daarom dit jaar vanaf de eerste klas een 
nieuwe methode Latijn, 
vertelt sectievoorzitter 
Stefan Landman. 
Over twee jaar, als de 
huidige eersteklassers in de 
derde klas zitten, moeten 
ze kiezen tussen Latijn en 
Grieks. Ze hebben dan meer 
lessen Grieks dan Latijn ge-
had. Op dat moment zal het 
effect van deze maatregel 
zichtbaar zijn. (CW)

De schoolleiding werd dit najaar uitgebreid met een 
derde conrector. Sinds 1 november worden rector 
Hanneke Taat en conrectoren Aad van Diemen en Erik 
Kamerbeek bijgestaan door Paula Mostert.

! D
 e school is enorm in ontwikkeling, er worden 

steeds meer extra activiteiten aangeboden, 
vertelt Paula Mostert, gevraagd naar de reden voor 
haar benoeming. “Het onderwijs wordt steeds meer 
op individuele leerlingen gericht. Dat vergt veel 
organisatie. Om een 
voorbeeld te geven: we 
zijn twee jaar geleden 
begonnen met de mo-
gelijkheid om vakken 
versneld te volgen in 
de bovenbouw. Het 
eerste jaar deden er vijf 
leerlingen mee, dit jaar 
150. Verder wordt bin-
nen de vakken steeds 
meer gedifferentieerd, 

en ontstaan er steeds meer leerlingenverenigingen 
die moeten worden begeleid. De ‘bandbreedte’ die we 
voor extra activiteiten hadden gecreëerd (zeg maar 
het achtste en negende uur; red.) puilt al weer uit. 
Om de uitvoering van al deze plannen niet te laten 
stagneren had de schoolleiding behoefte aan iemand 
erbij.” Paula Mostert was daarvoor een logische keuze: 
ze was al jarenlang, samen met Marinde Mastbergen, 
afdelingsleider van de onderbouw. En die onderbouw 
was nog niet vertegenwoordigd in de schoolleiding. 
Mostert is blij met haar benoeming, ze houdt zich 
graag bezig met de ontwikkelingen in het onderwijs, 
en vertelt daar vol enthousiasme over. In haar nieuwe 
functie is ze verantwoordelijk voor de onderbouw in 
het algemeen, het onderwijsbeleid en houdt ze zich 
bezig met het Homerusprogramma. Ze heeft meer nu 
overlegmomenten dan voorheen, maar geeft ook nog 
zes uur per week biologie. “Dat zou ik niet willen mis-
sen. Ik ben tenslotte het onderwijs ingegaan omdat 
ik lesgeven hartstikke leuk vind. En ik vind het ook 
belangrijk om de veranderingen in de praktijk aan den 
lijve te ervaren.” (KR)

Derde conrector: Paula Mostert

Eerst Grieks, dan pas Latijn
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KORTE BERICHTEN

Twelfth Night: gevarieerde voorstelling
Tussen de pepernoten, gekleurde Pieten en de Sint 
arriveerde 5 december de Cambridge University 
European Theatre Group in Utrecht. Het USG had de 
eer en het genoegen de première van Shakespeares 
Twelfth Night tijdens de Europatour van het gezel-
schap te organiseren. 

! D
 ocente Engels miss Berk wist dit gezelschap vorig 

jaar aan zich te binden en organiseerde toen 
twee voorstellingen op school, voor leerlingen en ou-
ders. Dit jaar werd de activiteit door het USG onder-
steund, maar werd de organisatie geheel uit handen 
gegeven aan miss Berk en haar leerlingen Sofie Boiten 

en Veerle Schyns (klas 5). De laatste twee onderzoeken, 
in het kader van hun Honours Programma, hoe theater-
bezoek onder leeftijdgenoten gestimuleerd en georgani-
seerd kan worden. 
De Leeuwenberghkerk was het decor en podium voor 
dit unieke gezelschap. Binnen 24 uur verzorgde het 
gezelschap drie voorstellingen inclusief de première van 
Twelfth Night: een matinee- en avondvoorstelling op 
zondag voor alle publiek en maandagochtend om 9 uur 
speciaal voor belangstellende leerlingen van het USG. 
Een gevarieerde voorstelling; de vele personages, zang 
en dans maakten het toegankelijk voor jong en oud. 
(Veerle Schyns, klas 5)

Latijn voor thuis: stampen zullen ze!

Iedere keer in de Vox: een Latijnse spreuk om thuis te gebruiken. Met uitleg over betekenis en her-
komst, zodat u uw gymnasiast kunt overbluffen. Een kleine bijspijkercursus voor ouders.

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

! H
 oe vaker je woordjes herhaalt, naamvallen stampt, durch-für-ohne-achtige rijtjes opdreunt, hoe beter 

ze blijven hangen. Oefening baart kunst. Maar ja, het duurt soms wel even voor dat kwartje valt. 
Menigeen doet er een paar jaar over om het te ontdekken. Zo was er vorig jaar tijdens de informatieavond 
een leerlingmentor die ons als ouders graag op het hart wilde drukken onze bruggers op tijd aan het werk 
te zetten. Als hij zelf altijd alles goed had bijgehouden − vooral die vermaledijde rijtjes − was hij vast niet 
blijven zitten. “Maar jammer genoeg kwam ik er te laat achter. Daarom wil ik u dit graag meegeven."  
Zelf had ik lang geleden een leraar Latijn die zijn pappenheimers wel kende en ons het eerste jaar iedere 
vrijdag een woordjes-s.o. gaf. Dat vonden we érg vaak, maar het werkte prima. Na drie enen ging zelfs de 
meest luie leerling aan de slag. 
Maar hoe overtuig je pubers die wel wat beters te doen hebben in hun vrije tijd (chillen, sport, liefde, 
vakken vullen) van het nut van regelmatige studie? Twee citaten uit de klassieke oudheid om in de strijd te 
gooien. ‘Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas’ is een goed advies van schrijver/politicus Plinius 
de Jongere (62-circa 113). Het betekent namelijk: het is moeilijk te onthouden wat je hebt geleerd, tenzij 
je oefent. Dichter Ovidius (43 v.Chr.-17 na Chr.) heeft ook een heel toepasselijke:  ‘Abeunt studia in mores’ 
− datgene waar men zich op toelegt wordt een gewoonte. Het komt uit brief 15 van Heroides, een verza-
meling brieven in dichtvorm van mythologische heldinnen aan hun minnaars (Ovidius bedoelde met ‘studia’ 
ongetwijfeld iets anders dan woordjes stampen, maar dat hoeft u die wijsneus van u niet te vertellen). 
Kortom, de oude Romeinen wisten het al: oefenen, oefenen, oefenen werpt zijn vruchten af. 
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De eerste maanden van het schooljaar zijn voorbij, 
dat betekent dat het weer tijd is om een overzicht te 
geven van de activiteiten van de Ouderraad. Onder-
staand een kort verslag. 

STUDIEDAG
In september was een aantal leden van de Ouderraad 
voor het eerst aanwezig bij een studiedag van de 
medewerkers van het USG. Het thema was onderwijsver-
nieuwing en als spreker was uitgenodigd Sjef Drummen 
van Niekée, een school in het voortgezet onderwijs in 
Roermond. Op deze school hebben ze al diverse as-
pecten van onderwijsvernieuwing in praktijk gebracht. 
Sjef Drummen is een zeer inspirerende spreker en het 
onderwerp interesseert ons als ouders natuurlijk zeer! 
Om die reden hebben we Sjef Drummen ook uitgenodigd 
om zijn visie te presenteren tijdens de jaarvergadering 
van de Ouderraad op 17 maart 2016. 
Het was overigens sowieso goed om als Ouderraad bij 
de studiedag aanwezig te zijn, want zo raken we nog 
meer betrokken bij de ontwikkelingen op het USG. Wat 
ons betreft dus voor herhaling vatbaar!

CONTACTOUDERS
Eind oktober was er weer een avond met de contactou-
ders (deze vertegenwoordigen de ouders van leerlingen 
in een klas). Tijdens deze avond werden de aanwezige 
contactouders door middel van een presentatie geïnfor-
meerd over alle leerlingverenigingen op het USG.  
Er zijn veel actieve leerlingverenigingen en er komen er 
jaarlijks meer bij. Ze worden gefinancierd uit de jaarlijk-
se ouderbijdragen. Voor meer informatie over de diverse 
leerlingverenigingen verwijzen wij naar de website van 
de school. 
Na de presentatie was er voor de aanwezige contactou-
ders gelegenheid om aan te geven wat in hun ogen goed 

gaat en wat nog beter kan. Daar zijn weer een aantal 
nuttige suggesties uitgekomen waar de schoolleiding 
mee aan de slag gaat. 

OUDERENQUÊTE
Als Ouderraad is het belangrijk om te weten wat de me-
ning is van ouders over diverse aspecten van de school, 
zodat we onze rol als vertegenwoordiger van alle ouders 
nog beter kunnen invullen. In januari zullen we u daar-
om vragen online een aantal vragen te beantwoorden 
(mogelijk heeft u de enquête al ontvangen). We stellen 
het zeer op prijs als u hieraan wilt meewerken! Tijdens 
de jaarvergadering van de Ouderraad op 17 maart aan-
staande zullen de resultaten van deze enquête worden 
gepresenteerd en besproken. 

OUDERLESSEN
Tijdens het vorige schooljaar zijn in het kader van het 
108-ste lustrum van het USG speciaal voor de ouders 
ouderlessen georganiseerd. Zes docenten verzorgden 
boeiende lessen in hun eigen vak. De lessen waren 
een groot succes, zowel docenten als ouders waren het 
erover eens dat het leuk is om dit voortaan jaarlijks te 
organiseren. De ouderlessen in dit schooljaar vinden 
plaats op 4 februari 2016. Zet de datum vast in uw 
agenda, we laten u weten wanneer de inschrijving start. 

Heeft u vragen of opmerkingen stuurt u ons dan een 
mail via Ouderraad.usg@gmail.com 

OUDERRAAD

Bericht van de Ouderraad

Van links naar rechts: Diederik van Dorth tot Medler, Hanneke 
van der Marel, Marlien Verhoef, Leon Schutte, Linde Marcé, Leo 
Posthuma, Nieske Castelein en Mariëlle Cornelissen-Aarts
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OM EN OM

“Ik ben helemaal niet   zo’n alfameisje”
De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt 
een docent en een leerling. Erik Kamerbeek, conrec-
tor van jaarlaag drie en vier, werd in de vorige Vox 
aan de tand gevoeld. Hij koos de leerlinge die nu 
centraal staat, Britt Coopmans uit 5C: een aardige, 
nuchtere positieve meid. 

DOOR CHANTAL WILHELMUS

En Britt, klopt de beschrijving die meneer Kamerbeek van 
je gaf een beetje?
“Ja hoor!”

Jij doet het Honours Programma, hoe vul jij dat in?
“Eigenlijk is het een enorm profielwerkstuk, maar het 
gaat behalve om dat werkstuk en de inhoudelijke resul-
taten ook om een verbetering van jezelf. Het onderwerp 
waar ik me mee bezighoud is juniorenroeien. Duitsland 
is het beste land ter wereld op gebied van juniorenroei-
en. De afgelopen 25 jaar haalde Duitsland 80 gouden 
medailles meer dan roeiland nummer 2 en in totaal 150 
meer medailles als je zilver en brons ook meetelt. Ik wil 
graag weten hoe dat komt.
Het lijkt er op dat de selectieprocedure van toproeiers 
uitmaakt. In Nederland is dat toch meer vriendjespoli-
tiek, maar Nederland zit niet eens in de top 5 van goeie 
roeilanden. In Duitsland testen ze roeiers eerst gron-
dig in hun eentje, dan op de roeimachine. Ze kunnen 
daardoor de beste combinaties maken van roeiers in een 
boot. Maar ik ben natuurlijk nog niet klaar met mijn 
onderzoek. Mijn vriendinnen bij de roeivereniging waren 
wel heel erg geïnteresseerd in mijn resultaten!”

Je roeit zelf niet meer, wat doe je verder in je vrije tijd?
“Ik boks! Dat past bij me omdat het heel energiek is. En 
explosief, maar niet in de zin van een kort lontje. Korte 
krachtinspanningen, dat past bij mij. Je hebt er ook 
een hele goede conditie voor nodig. Het zijn allemaal 
jongens die boksen, dat is wel grappig. Verder doe ik 
fitness. Mijn broer is heel creatief met zijn handen, hij 
heeft een keer zijn eigen fitness-apparaat gemaakt.”

Waar krijg jij energie van? Of word je chagrijnig van?
“Energie krijg ik als iets lukt. Het is lekker om hard te 
trainen of een hoog cijfer te halen. Een goed voorbeeld 
van iets dat lukt is het Algemene Natuurwetenschappen 
project van vorig jaar. Het ging over gemodificeerde 
zijderupsen, die fluorescerende zijde spinnen. (Bestaat 
dat echt?? vroeg de interviewer. Ja, dat bestaat echt, 
hoewel je het niet zo snel in de winkel zult aantreffen.) 
Dat project was een hoop gedoe, met veel stress. Een 
van de mensen met wie ik samenwerkte was bijvoor-
beeld een deel van de tijd op uitwisseling en met een 
ander liep het ook niet goed. Maar uiteindelijk kregen 
we een tien! Dat kwam door volhouden en gewoon 
doorgaan. Chagrijnig word ik als iets niet lukt. Er zit 
wel een verband tussen waar ik energie van krijg en 
waar ik chagrijnig van word.”

Hoe zou jij het USG beschrijven aan iemand die de school 
niet kent?
“De leraren zijn hier heel behulpzaam. Het USG is heel 
uitdagend, als je tenminste wat extra uitdaging wilt en 
de sfeer is heel fijn. Daarom heb ik zelf ook ooit deze 
school gekozen.”

Even voorstellen
Britt Coopmans (16) zit in de vijfde klas van het 
USG. Ze doet het profiel Economie & Maatschappij 
met de vakken management & organisatie, Frans en 
Duits. Britt heeft het DELF-programma doorlopen 
en neemt deel aan het Honours Programma Gymna-
sia. Ze combineert het project dat ze daarvoor doet 
met haar profielwerkstuk. Daarnaast is ze actief in 
de economievereniging voor leerlingen, FAMA. 

Tot voor kort was Britt een fanatieke roeister. Het 
combineren van roeien op hoog niveau en haar 
ambitieuze schoolwerk werd steeds lastiger. “Ik 
moest kiezen tussen roeien en school. De Neder-
landse kampioenschappen en het examen DELF 
waren bijvoorbeeld op dezelfde dag. Ik heb school 
gekozen.” Britt woont in het centrum van Utrecht 
met haar ouders en broertje van 14.
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“Ik ben helemaal niet   zo’n alfameisje”

OM EN OM

Wat vind je het leukste vak?
“Ik heb niet één favoriet vak. Ik vind sommetjes maken 
bij wiskunde erg leuk, maar ik vind wiskunde ook 
moeilijk, dus ik zou niet zeggen dat het mijn favoriete 
vak is. Frans en Duits gaan me makkelijk af, dat vind ik 
leuke vakken. Management en organisatie is nog nieuw, 
dat vind ik interessant. Voor geschiedenis heb je veel 
leeswerk, maar het is wel heel leuk om te weten.”

Wat is het meest opvallende dat jij hier op school  
geleerd hebt?
“Vroeger dachten ze dat ik zo’n alfameisje was, maar ik 
heb ontdekt dat ik bèta ook leuk vind. Bijzonder om te 
merken dat ik dat ook in me heb…”

Wat is je meest bijzondere herinnering van de afgelopen 
jaren op school?
“Dat zijn toch wel de uitwisselingen! Ik ben naar 
Frankrijk en naar Tsjechië geweest, allebei in de vierde. 
Eigenlijk was Frankrijk voor de vijfde, maar ze hadden 
een plek over dus ik mocht in de vierde al mee. Het 
verschil tussen die twee uitwisselingen was heel erg 
groot. In Frankrijk deed ik met de mensen mee op 
school, volgde ook hun lessen. Het was heel leuk om te 
merken dat ik aan het eind van de week in de bioscoop 
The Hunger Games III in het Frans helemaal kon volgen! 
Zo snel gaat dat dus, want voor de uitwisseling kon ik 
dat nog niet. 

Ik had best wat vooroordelen over hoe het zou zijn in 
een voormalig Oostblokland. Ik heb mijn best gedaan 
om open minded te zijn in Tsjechië. Het was heel 
gezellig, maar toch was het contact met mijn uitwisse-
lingspartner hier een stuk stroever. Toen de Tsjechen in 
Nederland waren, was het af en toe lastig om contact 
met ze te krijgen. Alles bij elkaar was de uitwisseling 
met Tsjechië niet altijd leuk, maar wel heel leerzaam.”

Wat doet leerlingenvereniging FAMA,  
waar je bij zit, precies?
“Het was een tijd rustig, maar we hebben dit najaar 
de economiedag georganiseerd. Dat was voor de vierde 
en de leerlingen in 5 en 6 die economie in hun pakket 
hebben. We hadden een bedrijf, scholieren.com, uit-
genodigd en gingen een casus van hen behandelen. Ze 
hadden een aantal vragen over hoe ze het gebruik van 
hun site kunnen verbeteren. Ze waren aan het eind van 
de dag heel blij met de resultaten.”

Wat is het gekste dat jij ooit in de gangen van school 
gezien hebt?
“Oei, daar moet ik even over nadenken. Toch wel iets 
uit de schoolstrijd denk ik. Vorig jaar was bijvoorbeeld 
mevrouw Ondaatje verkleed als het vrijheidsbeeld…”

Heb je al een idee wat je na je examen gaat doen?
“Mijn plan is nu om International Business Adminis-
tration te gaan studeren. Ik neem altijd de leiding in 
projecten dus het lijkt me wel wat daar iets mee te 
gaan doen. En ik vind talen leuk. Maar ik wil wel graag 
in Nederland blijven wonen.”

Welke leraar zou jij de volgende Vox graag  
geïnterviewd zien?
“Meneer van Uum, mijn mentor! Hij is een hele leuke 
en goede docent en dat mogen meer mensen weten. Ik 
vind dat hij wel eens op het podium mag staan.” 

"Na een week kon ik  

The Hunger Games III in het Frans 

helemaal volgen!"
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HONOURS PROGRAMMA 

HPG: het talent uit de  leerling halen
Leerlingen die meedoen aan het Honours Programma 
Gymnasia (HPG) worden hierin individueel begeleid. 
De begeleiders op het USG zijn Raina Berk, Hanne-
ke Faber, Aad Gordijn en Hans Righolt. Zij worden 
weer begeleid door conrector Paula Mostert, die het 
HPG-programma sinds de start in 2013 coördineert. 
De Vox sprak met natuurkundedocent Aad Gordijn,  
die graag vertelde over zijn motivatie om talenten 
uit leerlingen te halen.

DOOR MARINA DE KANTER

De zeven leerlingen die vorig jaar HPG eindexamen 
gedaan hebben waren een pilotgroep. Nu doen er 
vier zesdeklassers mee. Vorig jaar meldden zich 21 
vierdeklassers aan. Hoe is het nu, wordt het HPG al 
bekender onder leerlingen?
“Jazeker, dit jaar hebben 31 vierdeklassers zich aange-
meld. In alle vierde klas mentorgroepen wordt voorlich-
ting over het HPG gegeven, leerlingen ontvangen een 
mail met informatie en voorbeelden en er komt iemand 
uit de vijfde of zesde vertellen over zijn/haar ervarin-

gen. Vervolgens beslissen de leerlingen zelf of ze willen 
meedoen, ze worden niet voorgedragen of zo."

En daarmee komen we te spreken over wat Aad Gordijn 
het allermooist aan zijn werk als begeleider van HPG 
leerlingen vindt: het feit dat het initiatief volledig bij de 
leerling ligt.
“Voor een docent is het een hele andere manier om met 
leerlingen om te gaan dan in de gebruikelijke lesge-
vende taken. Individueel in plaats van klassikaal, maar 
ook omdat de leerling, in plaats van de docent, bepaalt 
waar het heengaat. Ik vind het erg leuk om in een 
systeem te werken waarin het initiatief helemaal bij de 
leerlingen ligt. Sommigen hebben duidelijke meningen 
en ideeën die ze binnen het normale schoolsysteem 
niet kwijt kunnen, anderen beginnen juist heel vaag. 
Het is fantastisch om te zien waar ze mee komen en ze 
vervolgens verder te helpen. 
Het interesseert me wat er achter de HPG-gedachte zit: 
het ontwikkelen van een talent. Ik vind het belangrijk 
dat leerlingen zichzelf leren kennen wat dat betreft en 
daarmee leren hun talent in te zetten. Daar lever ik 
graag een bijdrage aan.”

Die individuele begeleiding vraagt, lijkt mij, veel tijd van 
jullie. Daarnaast staat in de brochure van de Stichting 
dat er van de begeleider een "grote mate van openheid 
en creativiteit" wordt verwacht. Hoe ervaar jij dat?
“Als begeleiders krijgen we extra uren. Zowel voor het 
contact met de leerlingen als voor de bijeenkomsten 
met begeleiders van andere deelnemende gymnasia die 
regelmatig door de Stichting georganiseerd worden. 
In deze bijeenkomsten wordt onder meer aandacht 
besteed aan hoe je als begeleider het best te werk kunt 
gaan. Bijvoorbeeld dat je de nadruk legt op wat er in 
de leerling zit en probeert dat eruit te halen, dat je je 
gesprekken met de leerling afstemt op zijn of haar indi-
viduele talenten en interesses. Daar moet je inderdaad 
soms ook best creatief voor zijn! 
In de bijeenkomsten bespreken we gesprekstechnieken 
en oefenen we met rollenspellen. Voor ons als ervaren 
docenten en mentoren zijn deze zaken natuurlijk niet 
nieuw, maar het is erg nuttig en interessant om met 
andere HPG-begeleiders ervaringen uit te wisselen en 
casussen te bespreken.”

Het Honours 
Programma Gymnasia
Het HPG is ontwikkeld voor getalenteerde leerlin-
gen uit de hoogste klassen die meer willen dan 
het reguliere programma. Doel is hen de kans 
te geven zich persoonlijk te ontplooien door 
hun talenten tot het voor hen hoogst haalbare 
niveau te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet 
alleen om cognitieve vaardigheden, maar ook om 
vaardigheden als samenwerken, een plan maken, 
evalueren, onderzoek doen. In de afgelopen twee 
Vox'en zijn de opzet en achtergrond van het 
HPG en de ervaringen van enkele USG-leerlingen 
aan bod gekomen. De Stichting Het Zelfstandig 
Gymnasium is initiatiefnemer en voortrekker van 
het programma. 
Meer informatie: http://www.gymnasia.nl/
uploads/files/conferenties-overige/HPG_de_basis.
pdf of http://www.usgym.nl/Homerus/HPG 
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HONOURS PROGRAMMA 

HPG: het talent uit de  leerling halen

Wat vind je het lastigste als begeleider?
“Het lastigste is toch de beoordeling bij het HPG-eind-
examen. Het HPG heeft duidelijk omschreven rubrics die 
criteria bevatten waarin staat welk niveau de leerlingen 
moeten bereiken, maar het is moeilijk op basis hiervan 
tot een objectieve beoordeling te komen. Voor een deel 
is dat denk ik niet op te lossen, een persoonlijke opvat-
ting is nou eenmaal inherent aan beoordelen. Intern is 
hier regelmatig overleg over. Maar ook wordt samen met 
de Stichting structureel gewerkt aan de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk standpunt over wat precies 
belangrijk is op het examen en wat de elementen van 
ontwikkeling moeten zijn die de leerling doormaakt. 
Vier tot zes keer per jaar organiseert de Stichting 
een plenaire bijeenkomst. Zo is afgelopen november 
bijvoorbeeld een hele middag gediscussieerd over hoe 
het examen eruit zou moeten zien, gezien vanuit de 
leerling en vanuit de begeleider. De samenvatting van 
zo’n middag wordt op schrift gesteld en gedistribueerd. 
Die afstemming is belangrijk omdat het examen altijd 
door begeleiders van andere scholen wordt afgenomen 
en uiteindelijk wil je toch dat een leerling tevreden uit 
zijn examen komt en niet negatief verrast wordt.”

Het HPG is door de Stichting bewust opgezet als een 
programma in ontwikkeling. Hebben er naar aanleiding 
van de bijeenkomsten ook veranderingen in de rubrics 
plaatsgevonden?
“Nee dat niet, maar een belangrijk discussiepunt is wel 
de rol van de eigen begeleider in de beoordeling. De 

begeleider kent de leerling natuurlijk goed en is daar-
door goed in staat de ontwikkeling die de leerling heeft 
doorgemaakt te beoordelen. Maar aan de andere kant is 
hij heel betrokken en daarmee ook weer minder in staat 
om objectief te beoordelen. Nu is afgesproken dat de 
begeleider ook aan de examinatoren duidelijk maakt wat 
zijn kijk op de zaak is, zodat examinatoren dat kunnen 
meewegen bij het komen tot een oordeel.
Vergeleken met andere gymnasia hebben we bij het USG 
relatief veel deelnemers, op dit moment in totaal 51. 
Veel scholen zijn nog in de startfase van het HPG. Het 
helpt ons om ervaring met veel leerlingen te hebben, 
want daarmee krijg je meer en meer voorbeelden van 
hoe het kan en we leren dat het op veel meer manieren 
kan dan je in eerste instantie denkt. We dagen leerlin-
gen uit om activiteiten buiten de school te ontplooien, 
maar zien bijvoorbeeld ook dat leerlingen die actief zijn 
binnen verenigingen op school de zaken die ze daar 
leren gebruiken om over na te denken, op te reflecte-
ren, documentatie over te verzamelen en daarmee aan 
te tonen hoe ze zich ontwikkelen.”

Zie je gebeuren dat straks een halve jaarlaag zich aan-
meldt voor deelname aan het HPG?
“Nee, je moet er behoorlijk wat tijd in stoppen, dus 
ik verwacht niet dat dat snel zal gebeuren. In theorie 
zou het een mooie verrijking zijn als iedereen meedeed 
aan het HPG, maar dat strookt nou eenmaal niet met 
een van de belangrijkste elementen ervan: vrijwillige 
deelname, geheel op eigen initiatief.” 

De kandidaten van vorig jaar kregen na afloop van hun HPG-eindexamengesprek een bloemetje van rector Hanneke Taat.
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FOTOREPORTAGE

Dit najaar maakte fotografe Annelien Nijland weer 
een serie foto’s in en om het USG. Zij deed dat op 
verzoek van de schoolleiding, die gebruikt ze voor 
de schoolgids, voorlichtingsmateriaal et cetera. De 
Vox-redactie mocht een blik op de foto’s werpen. 
Daaruit maakten we op dat er op het USG hard ge-
werkt wordt, maar ook veel lol gemaakt wordt. Voor-
al in de pauzes, voor veel USG’ers de belangrijkste 
momenten op school. Even geen teksten vertalen, 
sommen maken of ingewikkelde vraagstukken oplos-
sen, maar (tafel)voetballen, kletsen, een wedstrijdje 
kruklopen, mobielen of − als je pech hebt − corvee-
en. Maar ook dat gebeurt met een lach. 

Pauze op het USG: kletsen,   corveeën en kruklopen
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FOTOREPORTAGE

Pauze op het USG: kletsen,   corveeën en kruklopen
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FILOSOFIE

Ook in deze Vox aandacht voor een belangrijke 
studium humanitatis, namelijk filosofie. Niet vanuit 
de klassieke Griekse wortels bekeken, maar vanuit 
Nederlands perspectief. Aan bod komt de grootste 
filosoof die Nederland ooit heeft voortgebracht: 
Baruch de Spinoza. Het zou goed zijn als leerlingen 
alleen al wat algemene kennis over hem op school 
onderwezen zouden krijgen. In dit artikel wordt een 
deel van diens Tractatus de intellectus emendatione1 
(verhandeling over de verbetering van het verstand) 
weergegeven: iets waarvoor onze kinderen toch alle-
maal op het USG zitten.

DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

! B
 aruch of Benedictus de Spinoza werd in 1632 

geboren in Amsterdam, in een joodse familie die 
uit Spanje was gevlucht en via Portugal naar het tole-
rante Nederland was gekomen. Hij werd opgevoed in 
de joodse traditie en was goed ingevoerd in de joodse 
en Arabische filosofie en theologie, maar liet zich in 
de vroege Verlichting meeslepen door moderne, ratio-
nele filosofen en wetenschap. Zijn gedachtegoed kwam 
steeds verder af te staan van het joodse gedachtegoed, 
hetgeen in 1656 tot zijn excommunicatie uit de synago-
ge leidde. Spinoza gaf les, maar zijn voornaamste bron 
van inkomsten was het slijpen van lenzen.  
Spinoza’s leven werd gekenmerkt door persoonlijke 
integriteit. In zijn filosofie speelt religie geen enkele 
rol. Hij stelde dat God en de natuur hetzelfde zijn en 
dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke 
verhoogt. God (de natuur), al wat is, heeft (of is) volle-
dige kennis. In het kort luidt zijn belangrijkste theorie 
dat het onze fundamentele, morele plicht is ons begrip 
en onze kennis van alles te vergroten zoveel als in 
ons vermogen ligt. Hoe meer kennis we vergaren, hoe 
dichter bij God en des te vrijer zullen we zijn. Spinoza’s 
meesterwerk is de pas een jaar na zijn dood uitgegeven 
Ethica (hij overleed in 1677).

VERBETERING VAN HET VERSTAND2

Een van de betekenissen van filosofie (φιλοσοφία = 
houden van wijsheid) is volgens de Van Dale de studie 

1 Onaf en nooit door Spinoza zelf uitgegeven
2 Spinoza, Verhandeling over de verbetering van het verstand, 

naar algemene beginselen (van een bepaalde tak) van 
kennis. Dit sluit welhaast perfect aan bij de aanbevolen 
vergroting van kennis door Spinoza. Volgens de episte-
mologie van Spinoza zijn er drie bronnen van kennis: 
perceptie, ratio en intuïtie. 
Dit artikel is gewijd aan de perceptie, aangezien deze 
in zijn Tractatus binnen de kennisverwerving centraal 
staat. Het doel van kennisverwerving van de mens is 
vrij vertaald3 om te zien naar middelen die volmaakt-
heid binnen zijn bereik brengen. Al wat een middel 
dichterbij kan brengen wordt ‘het ware goed’ genoemd. 
Het ‘hoogste goed’ daarentegen is deelachtig te worden 
met de volmaaktheid der natuur, waarin alles gebeurt 
volgens een eeuwige orde en in overeenstemming met 
onveranderlijke natuurwetten. Om nu te komen tot de 
verbetering van ons verstand en dat geschikt te maken 
voor het begrip van al wat nodig is om ons doel te 
bereiken, is het volgens Spinoza vereist alle percepties4 
op te sommen op grond waarvan met zekerheid iets 
beweert of ontkend kan worden.
Hij onderscheidt er vier: 
• Een perceptie op grond van wat we horen of op 

grond van een willekeurig teken;
• Een perceptie op grond van vage ervaring. Deze is 

een product van het toeval, maar we twijfelen er niet 
aan omdat we geen precieze ervaring hebben die er 
mee in strijd is (ongestuurde, alledaagse ervaring);

• Een perceptie die tot stand komt doordat tot de 
essentie van iets besloten wordt op grond van iets 
anders (we begrijpen de oorzaak slechts door het 
zien van het effect);

• Een perceptie waardoor we ons van een ding bewust 
zijn langs de weg van zijn essentie of van de kennis 
van zijn naast voorafgaande oorzaak (‘al datgene 
zonder hetwelk het ding en, omgekeerd, datgene wat 
zonder het ding, noch kan bestaan, noch gedacht 
kan worden’: denk daar maar eens over na!)

Historische Uitgeverij, Groningen, 2010. Aanrader voor 
filosoof in wording.

3 Volgens het inzicht van de auteur op basis van het lezen van 
dit ‘Tractatus’

4 Spinoza gebruikt de Latijnse term perceptio: generieke 
aanduiding van elke bewustzijnsinhoud.

Filosofie: goed voor de  bewustwording
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FILOSOFIE

Spinoza geeft in zijn Tractaat diverse voorbeelden uit 
alle vier de categorieën. Het voert te ver deze hier 
allemaal te behandelen. Om te komen tot een juiste 
perceptiekeuze moeten we goed voor de geest houden 
hoe we ons doel moesten bereiken, geeft Spinoza aan, 
en dat is:
• Dat we onze eigen natuur die we willen vervolmaken, 

zo nauwkeurig mogelijk kennen en van de natuur zelf 
zoveel als nodig is;

• Dat we op grond daarvan nauwkeurig verschillen, 
overeenkomsten en tegenstrijdigheden van dingen 
zien;

• Dat we goed begrijpen welke veranderingen dingen 
kunnen ondergaan en welke niet;

• Dat we dit weer vergelijken met die natuur en onze 
vermogens van de mens.

HOOGSTE VOLMAAKTHEID
Door deze stappen te doorlopen wordt duidelijk wat de 
hoogste volmaaktheid is die een mens kan bereiken. 
Spinoza komt tot de conclusie, als volstrekt rationeel 
filosoof, dat alleen de vierde perceptie geschikt is om 
de essentie van dingen te doorgronden, waarbij het 
risico van het maken van fouten wordt geëlimineerd. 
Zijn betoog gaat nog veel verder, maar daarvoor raad ik 
iedereen aan het Tractaat zelf te lezen. 

BETEKENIS VOOR HET USG
Spinoza heeft met zijn verbluffende redeneerkunst en 
brille een prachtig en ingewikkeld werk geschreven, 
waarin hij tracht op volstrekt rationele wijze de natuur 
te begrijpen. Het is bij tijd en wijle onnavolgbaar en 
met de huidige inzichten wellicht ook deels achterhaald 
(denk maar eens aan chaostheorieën: ondanks alles 
wat zich voordoet, is en blijft de natuur, die we nooit 
geheel zullen doorgronden). 
Spinoza probeert op zijn volstrekt rationele wijze staps-
gewijs zaken te ontleden en dingen te begrijpen en 
dat is iets wat onze kinderen op het USG goed kunnen 
leren. Oorzaak en gevolg leren kennen, onderbouwen 
en verdedigen, waarbij meer en meer kennis wordt 
vergaard: het ware goed en het hoogste goed komen 
daarmee steeds meer binnen bereik. Bovendien is de 
filosofie van Spinoza (net als de leerstof op het USG) 
materie die zeer grondig moet worden bestudeerd en 
waarbij hard moet worden gewerkt om iets te begrijpen 
en dat is ook iets dat in deze tijd van snelle apps, Twit-
ter et cetera hard nodig is. Ook dat leren onze kinderen 
op het USG.

OPVOLGER?
We mogen blij zijn dat ons land zo’n genie als Spinoza 
heeft voortgebracht: wie weet zit zijn opvolger nu op 
het USG! 

Filosofie: goed voor de  bewustwording
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DAG VAN DE DEMOCRATIE

Ontwerp je eigen ideale   dictatuur
27 november heeft op het USG voor het eerst de Dag 
van de Democratie plaatsgevonden, een themadag 
voor alle derdeklassers. De leerlingen zijn de hele 
dag in allerlei democratische thema’s onderge-
dompeld. Door één onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken te benaderen ziet een leerling beter de 
verbanden tussen vakgebieden. Floortje Kootte, die 
de dag samen met Judith Schenkels en Paul van Uum 
organiseerde, vertelt er meer over.

DOOR FLOORTJE KOOTTE

! D
 ocenten van allerlei secties hebben een workshop 

bedacht waarin het thema ‘democratie’ in de 
breedste zin des woords aan bod kwam. Leerlingen 
werden ingedeeld bij drie van deze workshops. Bij kunst 
werden democratische symbolen bestudeerd en ver-
volgens gingen de leerlingen zelf aan de slag om een 
democratisch symbool te ontwerpen. Hoe verbeeld je 
‘vrijheid van meningsuiting’, ‘gelijke rechten voor ieder-
een’, zonder daar woorden bij te gebruiken? Dit leverde 
vaak prachtige logo’s en symbolen op, verzonnen en 
uitgewerkt in minder dan een half uur. Bij de work-
shops van wiskunde en maatschappijleer ontdekten de 
leerlingen – door zelf te rekenen en te redeneren – dat 
het heel wel mogelijk is om met minder stemmen dan je 
tegenstander, toch méér zetels te behalen! En natuur-
lijk werd ook de situatie ten tijde van de verkiezingen 
in Amerika tussen Bush en Gore aangehaald. 

Bij Latijn kregen de leerlingen een lesje in Romeins 
recht en mochten ze vervolgens zelf aan de slag met 
het (huidige) Burgerlijk Wetboek. ‘Hoe werkt een 
officiële adoptie?’, was de vraag waar zij zich mee 
bezighielden. Verderop werd er bij filosofie gesproken 
over waarden van de democratie. Wat zijn je rechten 
en plichten in een democratie? Wat is je eigen rol als 
burger? Wat maakt een democratie beter (of slechter) 
dan andere bestuursvormen? 
Bij geschiedenis verdiepten leerlingen zich in de 
‘democratische index’ van verschillende samenlevingen 
en tijdperken, waarbij onze huidige tijd niet geheel 
onverwacht als beste uit de bus kwam. Bij Engels 
werd het Engelse systeem onder de loep genomen. De 
leerlingen maakten een poster en deden tot slot een 
quiz. Bij Grieks werd een beroemde tekst van Herodo-
tus gelezen, waarin drie mannen aan het Perzische hof 
een voorstel doen voor de inrichting van een nieuw 
staatsbestel: een van hen suggereert een tirannie, 
de tweede aristocratie en de derde democratie. Deze 
tekst moesten de leerlingen bestuderen en vervolgens 
toepassen op de bouw en inrichting van een nieu-
we kantine: hoe zou deze er – uitgaande van deze 
voorstellen – uit gaan zien? Enigszins hierop aan sloot 
de workshop van Nederlands, waar leerlingen werden 
uitgenodigd om hun eigen tirannie te ontwerpen. In 
groepjes van drie – met één dictator, één minister van 
propaganda, en één minister van veiligheid − werkten 
de leerlingen aan hun eigen ‘ideale dictatuur’.

Jan Terlouw kijkt toe terwijl Koning van Katoren wordt opgediept om te signeren.
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Ontwerp je eigen ideale   dictatuur

DAG VAN DE DEMOCRATIE

ALTIJD STEMMEN
Er waren ook externe gasten uitgenodigd die zich 
voor deze dag hebben ingezet. Er waren twee vrouwen 
via Vluchtelingenwerk, die vertelden over hun lange, 
gevaarlijke vlucht vanuit Koerdisch Irak ten tijde van de 
Golfoorlogen. De leerlingen waren hiervan zeer onder de 
indruk. 
Maar de hoofdgast van de dag was Jan Terlouw, bij de 
meeste leerlingen bekend als schrijver van Koning van 
Katoren, Oorlogswinter en Oosterschelde windkracht 10. 
Hij vertelde de leerlingen een indrukwekkend verhaal 
over zijn jeugd, die zich gedeeltelijk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft afgespeeld. Uit zijn ervaringen uit 
die periode stamt zijn verantwoordelijkheidsgevoel en 
zijn grote liefde voor het recht en de rechtstaat. “Ga ál-
tijd stemmen”, drukte hij de leerlingen op het hart. Hij 
vertelde de leerlingen ook over de dingen waar hij min-
der trots op was: hij had weliswaar als Tweede Kamerlid 
met grote inspanning de Oosterscheldedam gedeeltelijk 

open weten te houden, maar moest daarvoor ook een 
wat ‘minder’ democratisch middel inzetten – namelijk 
dreigen met een kabinetscrisis. Hij had daar lang mee 
gezeten, maar had zijn ervaringen uiteindelijk op papier 
gezet in zijn boek over de Oosterschelde. De leerlin-
gen waren erg van hem onder de indruk en stelden na 
afloop nog veel vragen. Een enkeling had zelfs een boek 
meegenomen om te laten signeren!

FILM
De dag werd afgesloten met een film in Filmtheater 
’t Hoogt aan het Neude. Om deze (vrij)dag luchtig te 
laten eindigen hadden we gekozen voor humor: de film 
The Dictator, over een dictator van een fictief  
oliestaatje die naar Amerika gaat om de vergadering 
van de Verenigde Naties toe te spreken. 
We hopen deze dag nog vele jaren te organiseren en 
wellicht maken we ook nog een ‘versie’ voor de vierde 
klas dit jaar. 

De Apoforèta, de schoolkrant van de leerlingen van 
het USG, staat iedere keer vol grappige uitspraken 
van leraren en leerlingen (www.apoforeta.com).  
De Vox nam er een aantal over.

 ! Baron tijdens een les waarin hij volgens 
Magister Engels geeft: “Ello, I am miester Clark 
and I vill teach you ze English.”

 ! Kers: "Ja, nu wordt het spannend. Gemaskerde 
giraffen."

 ! Kootte: "Ooh, jij hebt fancy chocola uitgezocht, 
niet van die pauperzooi die ik altijd koop."

 ! Righolt (haalt dartpijltje uit zijn tas): “Wie 
heeft er een appel bij zich?”

 ! Leerling: “Waarom zet u HAAR naast mij neer?” 
Kleine: “Ik wil jullie koppelen.”

 ! Verweij: "Aan anderen denken? Niet doen."

 ! Gordijn: “Zullen we het experiment hier doen? 
O nee, het moet donker worden en er zijn hier 
geen gordijnen behalve ik.”

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

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

 ! Leerling: “Mag ik naar de wc?” 
Poelstra: “Alleen als je mijn flesje vult!”

 ! Van Rijsewijk tijdens de LOB-dag: “Ik snap best 
dat jullie niet weten wat je met je leven wilt. Ik ben 
vijftien jaar verder en ik weet het nog steeds niet.”

 ! Leerling: “Ik wil een boek lezen waarvan ze op de 
universiteit zeggen 'wauw’.” 
Evers: “Lees de bijbel. Of het telefoonboek.”

 ! Berk: “I do believe I have the same shirt as you! 
I suppose you feel extremely uncool now.”

Quotes
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EEN SCHOOLDAG VAN...

“De Griekenlandreis vereiste   wat financiële uitleg”
In augustus zwaait hij af: financieel administrateur 
Theo van Mil is onlangs 65 geworden en is met zijn 
laatste schooljaar bezig. Wat doet hij zoal op een 
dag op het USG?

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

8.10 Rond deze tijd arriveert Theo van Mil op het 
USG. “Ik werk alleen op donderdag en vrijdag op het 
USG – de andere dagen werk ik als boekhouder bij een 
transportbedrijf in Bunnik. Dus als ik dan weer hier kom 
op donderdag, nemen Leo en ik eerst de dagen door dat 
ik er niet was.” Leo is Leo van Hofwegen, de facilitair 
manager. De heren zitten samen op een kamer, tegen-
over die van rector Hanneke Taat, met wie ze uit de 
aard van hun functie veel contact hebben.
Theo werkt sinds acht jaar op het USG; hij is hier te-
rechtgekomen nadat hij boventallig was geworden toen 
het bedrijf waar hij jarenlang de boekhouding deed 
werd verkocht.

8.45 Theo gaat aan de slag met het bekijken van zijn 
mails. “De dagen dat ik niet op het USG ben kijk ik 
mijn mail ook wel even door hoor. Schrijnende dingen 
die niet kunnen wachten pik ik er dan uit, zaken als 
‘die en die factuur is niet betaald’. Mails met minder 
dringende inhoud laat ik wachten tot ik weer hier ben. 
Ik ben er al gauw een paar uur mee zoet om alle mail 
weg te werken.” Theo heeft er in het begin best aan 
moeten wennen dat veel tegenwoordig via de mail 
gaat. “’Loop even binnen als je iets wilt’, dacht ik 
eerst. Maar mail is toch ook wel praktisch, zeker nu 
er zoveel docenten aan de school verbonden zijn, een 
stuk of tachtig.” Grinnikend: “Sommigen ken ik alleen 
maar via de mail.”

10.00 Terwijl op de achtergrond om de drie kwartier 
de schoolbel klinkt, werkt Theo stug door. “De bel hoor 
je hier wel, maar verder is dit een rustig deel van de 
school. Dat is wel een verschil met het oude gebouw. 
Dat was heel sfeervol, maar een drama qua herrie. Als 
de klassen wisselden was het ontzettend lawaaiig. En 
het was er ook erg koud.”
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THEO VAN MIL

“De Griekenlandreis vereiste   wat financiële uitleg”
SCHOORVOETEND
11.00 Er verschijnt een hoofd van een zesdeklasser om 
de hoek van de deur. Het is de penningmeester van het 
schoolfeest. Hij komt even met Theo afspreken wanneer 
ze naar de bank zullen gaan. Theo: “Deze week werden 
de kaarten voor het schoolfeest verkocht. Dat is een 
tientje per persoon, dus ze hebben een flink bedrag 
cash. Het geld ligt nu in de kluis, en straks ga ik het 
samen met hem naar de bank brengen, dan fietsen we 
naar de Maliebaan. Er komen ook wel eens leerlingen 
van een leerlingvereniging langs om te vragen of ze het 
bankpasje mogen, dan willen ze bijvoorbeeld iets voor 
een Amor-avond kopen. Ze vinden dat trouwens toch 
wel spannend, vaak gaan ze dan een beetje schoorvoe-
tend met zo’n pasje naar de winkel.” Verder heeft Theo 
niet zoveel contact met leerlingen. Wel gaat hij al jaren 
mee naar de werkweek voor brugklassers op Terschel-
ling. “Dat is altijd feest.”

12.15 Aan lunchpauze doet Theo zelden. “Mijn vrouw 
zegt weleens: waarom ga je nou tussen de middag niet 
even naar buiten? Maar dan hebben de docenten pauze, 
en komen ze constant binnenlopen. Om bonnen af te 
leveren voor iets dat ze hebben betaald. Of ze vragen 
of ze een bepaald boek of een dvd voor in de les mogen 
aanschaffen. Als de school ermee gebaat is, vind ik het 
al gauw goed.”

12.45 Zodra de mail is weggewerkt logt Theo in bij de 
USG-huisbank om alle mutaties van de afgelopen week 
te verwerken en te controleren. “De meeste financiële 
zaken worden tegenwoordig geregeld door NUOVO, de 
koepel van openbare middelbare scholen in Utrecht. 
Alle inkoopfacturen gaan bijvoorbeeld rechtstreeks naar 
hen. Ik draai iedere week een analyse uit het sys-
teem uit, en pik er dan regelmatig dingen uit die niet 
helemaal goed gegaan zijn. Onlangs bijvoorbeeld een 

ziekengelduitkering die andersom geboekt was. Dat is 
niet handig natuurlijk, want op die manier kost het je 
twee keer geld.”
Het USG heeft dit jaar zes brugklassen, en is daarmee 
een ‘groeiende school’. “In zo’n jaar zit je altijd in een 
vacuüm. De overheid betaalt een bepaald bedrag per 
leerling, maar dat krijg je pas aan het eind van het 
schooljaar, dus dan is het altijd moeilijk om de nullijn 
te houden.” Overleg daarover met de NUOVO heeft Theo 
niet zelf, dat doet de schoolleiding. “Ze vinden het 
handiger om één aanspreekpunt te hebben.” Wel heeft 
hij soms overleg over kleinere dingen. “De Griekenland-
reis vereiste wat uitleg vanuit financieel-administra-
tief opzicht. Alles gaat zwart in Griekenland. Je krijgt 
nergens een bonnetje mee en omdat je lang niet overal 
kon pinnen gingen leraren dingen contant betalen. Ik 
weet dat de docenten het niet in hun eigen zak steken, 
maar tegenover NUOVO moet ik dat allemaal weer recht-
breien. Die willen liefst overal bonnetjes van zien.”

KNORRENDE MAAG
14.30 Een knorrende maag. Theo eet een paar boter-
hammen achter zijn bureau, het is er tot nu toe bij 
ingeschoten. “Dat gebeurt best vaak.”

16.30 Tijd om naar huis te gaan. “Soms zit ik hier 
wel wat langer, als er nog iemand langs komt. Ik heb 
bijvoorbeeld één of twee keer per maand overleg met 
Leon Schutte, de penningmeester van de Ouderraad. De 
Ouderraad beheert het geld dat via de vrijwillige ou-
derbijdrage binnenkomt, en ik houd de begroting in de 
gaten. Dit geld wordt vooral voor culturele doeleinden 
gebruikt, en voor de leerlingverenigingen. Het is best 
lastig dat naar evenredigheid te verdelen.” 
Ook wil er nog wel eens iemand langswippen voor zo-
maar een gezellig praatje. “De sfeer onder het personeel 
is prima, ik voel me hier als een vis in het water. De 
neuzen staan dezelfde kant op, er valt geen onvertogen 
woord. Dit is ook een school waar kinderen niet buiten 
de boot vallen. Ook als een leerling wat anders dan 
gemiddeld is, qua gedrag, of kleding, of weet ik wat, 
dan wordt hij niet genegeerd. Ze slepen elkaar gewoon 
allemaal mee.” 

“De sfeer onder het personeel is 

prima, ik voel me hier als een vis  

in het water”
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UITWISSELINGSSTUDENT

“De eerste schooldagen waren  behoorlijk frustrerend”
Op het USG lopen regelmatig buitenlandse scho-
lieren rond. Luca Volonté (19) was een van hen. 
Inmiddels behaalde hij zijn eindexamen in Italië en 
studeert hij in Groningen. Zijn gastgezin van weleer 
is zijn tweede thuis. Hij gaat er regelmatig naar toe 
in het weekend om zich te wentelen in het familie-
leven, en draait dan natuurlijk ook zijn wasje.

DOOR MARIKEN BOKELOH

! L
 uca is nog niet binnen of ik krijg al een geschie-

denisles over het ontstaan van AFS. AFS staat
voor American Field Service. Dat is de organisatie die 
twee jaar geleden de uitwisseling regelde voor Luca, 
waardoor hij een jaar als leerling verbonden was aan 
het USG. “De AFS ontstond tijdens de Eerste Wereldoor-
log toen jonge Amerikanen naar Frankrijk kwamen om 
ambulances te rijden. Dat werd vervolgd in de Tweede 
Wereldoorlog. Daarna werd het initiatief genomen om 
uitwisselingen te organiseren − in eerste instantie tus-
sen Amerika en Frankrijk, later werd dat uitgebreid naar 
Europa − om begrip tussen diverse culturen te bevorde-
ren en oorlog te voorkomen.”

RUIMDENKEND
Luca werd na een selectie uitverkoren voor een beurs. 
Eenmaal geselecteerd, volgde ik een voorbereidings-
programma; het is een praktische en theoretische 
oriëntatie op je uitwisseling. Je kunt wel voorkeuren 
voor landen aangeven, maar de definitieve bestemming 
wordt door AFS bepaald. Na een uitgebreid interview 

en een profielschets aan de hand van gesprekken met 
ouders, school en de uitwisselingsstudent, zoeken zij 
vooral een passend gastgezin. Ik had als voorkeur de 
VS, Canada en Nederland opgegeven. Ik ben in Ne-
derland geïnteresseerd omdat het zo ruimdenkend is. 
Die ruimdenkendheid is nu een dagelijkse discussie in 
Nederland, maar dan heb je het over bepaalde politieke 
issues. In vergelijking met Italië wordt er in Nederland 
minder veroordeeld en dat spreekt mij aan.”
AFS vond in Utrecht een gastgezin (de familie Goes) 
met twee zoons op het USG, Julian en Lukas. Wens 
van de gastouders was dat Luca ook naar het USG zou 
kunnen gaan. Het USG stond daar voor open, de school 
had het jaar voor Luca kwam al kennisgemaakt met een 
eerste uitwisselingsstudent. Luca: “Met mijn gastgezin 
had ik meteen een klik. De eerste weken spraken we 
Engels, maar eenmaal op school merkte ik dat (snel) 
Nederlands leren spreken erg belangrijk was. De eerste 
schooldagen waren confronterend en frustrerend. Ik kon 
geen gesprek voeren en volgen.”

NIEUWE STER
Luca begon zijn studiejaar bij het USG in de vijfde met 
drie andere uitwisselingsstudenten. Dat aantal liep in 
de loop van het jaar op tot zeven, verspreid over de 
vierde en vijfde klas. Ze waren afkomstig uit Italië, 
Thailand en de VS. Dit jaar zijn op het USG uitwisse-
lingsstudenten uit Frankrijk en Argentinië te vinden. 
“Met mijn collega-studenten had ik meteen een leuke 
band. Een aantal zat bij dezelfde uitwisselingsorgani-
satie, waardoor we elkaar al kenden van het introduc-

Luca met zijn Italiaanse en Nederlandse gezin
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UITWISSELINGSSTUDENT

“De eerste schooldagen waren  behoorlijk frustrerend”

tiekamp. Tijdens dat kamp werd ook gesproken over de 
stereotypen en het dagelijkse Nederlandse leven, en 
toen we hier eenmaal waren ondernamen we ook sociale 
activiteiten zoals bijvoorbeeld schaatsen en het bezoe-
ken van steden en culturele evenementen.”
In de voorbereiding waarschuwden ze al dat de status 
als nieuwe ‘ster’ aan het firmament van korte duur is. 
“Ik heb ontdekt dat Nederlanders helemaal niet onder 
de indruk zijn van nieuwelingen. Deze ervaring deel ik 
met mijn mede-uitwisselingsstudenten. Je hebt geen 
status als nieuweling. Vriendschap sluiten met Ne-
derlanders kost tijd. Ze blijven hun leven leiden en je 
moet zelf het initiatief nemen. Maar als het ijs eenmaal 
gebroken is, zijn Nederlanders heel erg ‘open’. Alleen 
had ik dat niet gekund. In Italië ziet men het als een 
inbreuk als je jezelf uitnodigt. Het druiste tegen mijn 
gevoel in om zelf het initiatief te nemen. Mijn gastou-
ders hebben mij daarin aan de hand genomen. Ik ga 
nog geregeld in het weekeinde naar Utrecht. Ik zie daar 
mijn (gast)broers, maar ook een aantal oud-klasgeno-
ten. Ik spreek soms met hen af in de stad en we houden 
contact via WhatsApp.”

MEER AANDACHT VOOR PRAKTIJK
Luca merkte als snel dat het onderwijs in Nederland 
anders is georganiseerd dan in Italië. “Er is in Neder-
land veel meer aandacht voor de praktijk. Bijvoorbeeld 
bij scheikunde: je leert iets en die kennis ga je meteen 
uitvoeren in practica. Vooral bij wiskunde vond ik het 
verschil erg groot. In Italië krijg je vijftig minuten echt 
les en wordt de logica van de formules tot op het bot 
toegelicht en uitgewerkt. In Nederland krijg je vijfen-

twintig minuten les en dan ga je zelf aan de slag. De 
formules worden soms gepresenteerd zonder ze uitge-
diept te krijgen.”
In Italië volgen de scholen eigen programma’s en is het 
onderwijs minder centraal bepaald, zoals in Nederland 
het geval is. De omgang tussen leerling en docent ver-
schilt ook: “Die is in Nederland veel vrijer, gelijkwaardi-
ger, maar soms ook te…”

OP DE FIETS
Het ouderlijk huis van Luca ligt in een klein dorpje zo’n 
tien kilometer van het Comomeer. De wereld daar was 
kleiner. Tijdens zijn uitwisseling woonde hij in Vleuten 
en moest op de fiets naar het USG. “Dat fietsen vond ik 
niet erg. Behalve als het regende natuurlijk. Ik bezocht 
vele steden in Nederland, maar ben verliefd geworden 
op Utrecht. Het is er minder druk en hectisch dan in 
grotere steden. Utrecht geeft mij het gevoel ‘thuis’  
te zijn. 
Inmiddels heeft Luca in Groningen zijn thuisstad gevon-
den. Hij studeert er International Relations and Inter-
national Organisations. Het is een multidisciplinaire 
studie, waarbij talen, economie, politicologie, geschie-
denis en recht aan bod komen. “In Italië bestaat deze 
studie ook, maar de plaatsen waar je het kunt doen 
spraken mij niet zo aan. In Nederland kun je deze stu-
die in Leiden en Groningen doen. Die in Leiden is meer 
gericht op de Nederlandse politiek en is win het Neder-
lands. Ik koos voor Groningen vanwege de taal – Engels 
gaat me toch beter af − en de meer diplomatieke kant. 
Wat ik er mee ga doen? Dat zal de toekomst uitwijzen. 
Geen idee of dat ook in Nederland zal zijn.” 

Luca tussen zijn gastbroers Julian en Lukas Goes
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BOEKEN TIP 3

Voor young adults én ouders

1. E. LOCKHART: WIJ LEUGENAARS / WE WERE LIARS
Dit boek begint als een doorsnee verhaal over een rijke familie die haar zomers doorbrengt op een privé-eiland voor 

de kust van Cape Cod in Massachusetts. De drie dochters van de vermogende pater familias Harris Sinclair bewonen 

ieder hun eigen huis en de neefjes en nichtjes zien elkaar iedere zomer. Door de jaren heen raken de familieverhou-

dingen gespannen en door scheidingen en nieuwe echtgenoten verziekt de idyllische sfeer. De oudere kleinkinderen, 

aangevuld met een neef van een nieuwe echtgenoot, trekken zich terug en gaan hun eigen gang, ze vormen een ‘club’ 

en noemen zich de leugenaars. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van oudste kleindochter Cadence, zij 

wordt verliefd op Gat, de gekleurde ‘neef’. Grootvader Sinclair heeft moeite met die ‘kleur’, maar dit wordt niet openlijk 

besproken. Veel van wat er werkelijk toe doet blijft bedekt met de mantel der liefde. De vele onderhuidse spanningen 

en intriges maken het verhaal fascinerend. Dan krijgt Cadence een ongeluk waardoor ze haar geheugen kwijtraakt. Wat 

er precies gebeurd is blijft in het midden en de hele familie gaat omzichtig met haar 

om. De twist in het verhaal komt ongeveer op driekwart, deze onthulling maakt van 

het familiedrama een beklemmende aangelegenheid. Het verhaal is erg goed geschre-

ven, de karakters zijn overtuigend en de intermezzi met kleine sprookjes tussendoor 

zijn geestig. Een aanrader voor zowel young adults als volwassenen. In de mediatheek 

hebben we de Engelse uitgave en de Nederlandse vertaling.

2. JANDY NELSON: IK GEEF JE DE ZON 
Jude en Noah zijn onafscheidelijk door hun tweeling-

band. Ze groeien op in een kunstzinnig, niet doorsnee 

gezin. Noah is in zichzelf gekeerd en worstelt met 

zijn ontluikende homoseksualiteit. Jude is extravert 

en kan de hele wereld aan. Een tragische gebeurtenis 

zet alles op z’n kop en ze groeien helemaal uit elkaar. 

Beiden zijn erg artistiek, maar hun ontwikkeling loopt 

heel anders dan aanvankelijk verwacht werd. Het 

verhaal wordt verteld vanuit de 13-jarige Noah en de 

16-jarige Jude. Langzaam ontdek je door de snippers 

informatie wat er is voorgevallen. Deze spannings-

boog maakt het relaas zeer levendig. Aan het eind 

valt alles op z’n plaats, maar als lezer zou je bijna 

onderweg al willen ingrijpen.Het is een overtuigend 

coming-of-age verhaal met zeer invoelbare gevoelens 

en heftige emoties van pijn en 

vreugde. De verwarring en de 

onmacht van een puber die zich 

onbegrepen voelt, maar toch dóór 

moet ondanks de rollercoaster 

waarin hij zit. Deze young adult 

roman zal ook ouders aanspreken. 

3. STEFAN BRIJS: MAAN EN ZON
Een verhaal spelend in het Curaçao van begin jaren 

zestig tot 2001 aan de hand van drie generaties: 

Roy, de macho taxichauffeur die zich groter voor-

doet dan hij is, zijn intelligente zachtaardige zoon 

Max die niet de kans krijgt om verder te leren, en 

zijn zoon Sonny die valt voor de bling-bling cultuur 

en de daarbij onvermijdelijke criminaliteit. De ver-

teller is een broeder die als Max’ onderwijzer de fa-

milie al die jaren volgt. Als lezer word je meegezo-

gen in de sfeer van het eiland dat en steeds verder 

afglijdt in desorganisatie en corruptie. Een prachtig 

vakantieland met daarnaast armoede en drugssmok-

kel die de nieuwe generatie corrumpeert. Hoewel dit 

allemaal erg zwaar klinkt is Maan en zon een fijn en 

met liefde beschreven relaas van mensen die tegen 

de klippen op iets van het leven 

proberen te maken, optimistisch 

zijn en met weinig geluk zich toch 

weten te handhaven. Stefan Brijs 

schreef een familiegeschiedenis 

die veel begrip geeft over het 

leven in het èchte Curaçao.

 In de rubriek 'De boeken tip 3 van...' vertelt een USG’er over drie favoriete boeken. Deze keer tipt Ida Verveen 
van de Mediatheek boeken die leuk zijn voor pubers, maar ook voor hun ouders. 

V
O

X
 H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

W
W

W
.U

SG
V

O
X

.N
L 

  
R

E
D

A
C

T
IE

@
U

SG
V

O
X

.N
L

24

http://www.usgvox.nl

	Inhoud & voorwoord
	Van de rector & ouderraad
	Nieuws
	Om en om
	Griekenlandreis
	Griekenlandreis & hersenen
	Rekentoets
	Honoursprogramma
	Geschiedenis
	Romereis
	Boeken tip 3
	Fotoreportage
	Uitwisselingsstudent

	Button 1: 
	P10: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 


