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Programma lustrumweek
- Dinsdag 8 december
Kickoff-party voor leerlingen en medewerkers, De Nachtburgemeester
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- Woensdag 9 december
11.00 uur
ofﬁciële opening 107e Lustrum, Pieterskerk
leerlingen bovenbouw en genodigden
Opening voor leerlingen van de onderbouw, Pieterskerk
13.30 uur
- Donderdag 10 december
Activiteitendag op het USG
- Vrijdag 11 december
Sportdag in sportcentrum Galgenwaard
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- Zaterdag 12 december
Reünie (oud-leerlingen) op het USG, Homeruslaan 40
14.00 uur
aanvang reünie
14.30 uur
toespraken in de aula door de rector, Hanneke
Taat, en de voorzitter van het Hieronymusfonds,
Fusien Verloop
15.00 uur
vervolg reünie en gastlessen van (oud-)docenten
17.15 uur
wandelen naar het Spoorwegmuseum
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- Slotmanifestatie in het Spoorwegmuseum
Diner
De Porta La
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Spektakelstuk
‘Als
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aanvader
de
Kromme Nieuw
egracht Urgert en Bastiaan Geleijnse)
Spoedcursus
in 1817. humor (Rob
(Aquarel, C.W
Circustheater
Art. Ho
deevelanaRue
ar
naar P.C. Wonder,
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A)
Vanaf 19.30 uur is het museum open voor bezoekers aan de
slotmanifestatie

LUSTRUMVOX MET SPECIALE POSTER!
Voor informatie kijk op www.usgym.nl/lustrum

Dr. A. Ekker,
leraar 1823
– 1833 ,
conrector 18
33 – 1849
en rector, 18
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Gehoorschade
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Goden ABC: Bacchus
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Klassieke agenda

t/m 13 juni 2010
Terracotta. Kunst-en
gebruiksvoorwerpen van
terracotta, afkomstig uit
het oude Nabije Oosten,
Egypte, de Klassieke Wereld
en het vroege Nederland.
Rijksmuseum voor
Oudheden, Leiden.
www.rmo.nl
Vanaf 5 december
Ambiorix: Koning der
Eburonen. Over de wortels
van de Keltische cultuur en
de oorsprong van de stam der
Eburonen. Het Gallo-Romeins
Museum in Tongeren (België).
www.gallo-romeinsmuseum.be

17 december 2009 t/m
februari 2010
Hatra. De stad van de zonnegod.
Allard Pierson Museum Amsterdam,
http://allardpiersonmuseum.nl

t/m 31 december
Aphrodites beauty case.
Schoonheidsgeheimen uit
de Oudheid. Rijksmuseum
voor Oudheden, Leiden.
www.rmo.nl
t/m 17 januari
Toekomst voor het verleden.
75 jaar Allard Pierson Museum wegens succes
verlengd. Allard Pierson
Museum Amsterdam,
http://allardpiersonmuseum.nl
19 februari t/m 24 mei 2010
Doden voor de rechter. Het Egyptisch dodengericht
in perspectief. Allard Pierson Museum Amsterdam,
http://allardpiersonmuseum.nl
25 juni t/m najaar 2010
Sail Rome. Schepen en
havens in de Romeinse
tijd. Allard Pierson Museum
Amsterdam,
http://allardpiersonmuseum.nl
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Vijfhonderdvijfendertig

Bij sommige getallen is het lastig je een voorstelling te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij geldbedragen waarmee
‘bankiers’ als Nick Leeson of Jérome Kerviel speelden. Maar
ook afstanden vallen op een bepaald moment buiten het
voorstellingsvermogen van de gemiddelde leek - want hoe
ver is nu eigenlijk een lichtjaar? Maar ook jaartallen leveren
soms deze problemen op. Wat moet je met een 107e lustrum?
Je kunt het aantal jaren wel uitrekenen, maar wat betekent
die afstand in tijd? Hoe moet je je een schooltje voorstellen
van 535 jaar geleden? Uit een snelle bronnenscan zou je kunnen concluderen dat het jaar 1474 niet echt een bijzonder
jaar was. Isabella van Castilië besteeg de troon ver weg in
het zuiden. Daar zullen de toenmalige inwoners van Utrecht
niet warm of koud van geworden zijn. Belangrijker vonden
ze misschien de Vrede van Utrecht, in 1474 gesloten tussen
de Hanzesteden en Engeland. Maar dat is allemaal Geschiedenis met een hoofdletter, over staatszaken, regenten en bestuurders. Want hoe leefden de gewone mensen toen, de paar
leerlingen die naar de Latijnse school gingen en hun ouders?
Hoe ver stonden ze af van wie wij nu zijn? Moeilijk te zeggen.
Toch maken wij als ouders en leerlingen in de 21e eeuw deel
uit van dezelfde, inmiddels eerbiedwaardige traditie.
In deze decembermaand is dat reden voor een mooi feest.
Daarover is veel te vinden in deze Vox. Want de Vox Hieronymi viert het lustrumfeest dapper mee. Zo mogen wij ons
in de ongekende luxe wentelen van een reusachtige oplage

van 2000 exemplaren, ook nog eens uitgevoerd in volwaardig
drukwerk. Een bijzondere uitgave, die een extra bijzondere
uitvoering heeft gekregen. Want naast de vertrouwde pagina’s
met uiteenlopende artikelen, hebben we nu een deel van de
Vox op posterformaat uitgebracht. Op die poster niet alleen
het volledige lustrumprogramma, maar ook een overzicht
van 535 jaar gymnasiumgeschiedenis. Over het lot van de
papieren Vox maken we ons niet zoveel illusies. Maar van de
houdbaarheid van deze poster-Vox hebben we hogere verwachtingen.
Al met al hopen we met deze Vox opnieuw de ouders van de
USG-leerlingen (en toevallige meelezers) een aardige verzameling leesvoer en informatie te bieden. We horen overigens graag
of u dat ook vindt. Uw reactie is zoals altijd meer dan welkom,
net als andere opmerkingen, aanmerkingen of suggesties:
redactie@usgvox.nl.
De redactie van de Vox Hieronymi
Bart Boon
Hendrik-Jan Buist
Jasper Enklaar
Maddy Hageman
Erik Jille
Frieda Schellekens
Tineke Snel
Mirjam Sternau
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Feest!

Zouden de broeders ‘des gemenen levens’ uit 1474 ook zo’n
enorm festijn hebben aangericht toen hun Latijnse school, genaamd de Hieronymusschool, werd geopend? Om te vieren
dat er een nieuwe school was opgericht die voorbereidde op
de universiteit? En zouden ze het elke vijf jaar opnieuw hebben gevierd? Dat is onduidelijk, wat ik opmaak uit het mooie
verhaal van oud-docent Jan Visser op de lustrumsite over de
geschiedenis van het lustrum. Eigenlijk ben ik nog nieuwsgieriger naar wat deze eerste onderwijsgevenden zouden vinden van
het huidige gymnasium en meer in het bijzonder van wat er
uit hun school gegroeid is: het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Toch jammer dat er ondanks alle voortgang in de wetenschap
nog steeds geen reizen in de tijd gemaakt kunnen worden en
we er nooit achter zullen komen. Ik kan me zo voorstellen dat
ze best tevreden zouden zijn: een bloeiende school die zijn tradities in ere houdt en ondertussen modern en gevarieerd onderwijs op hoog niveau aanbiedt, dat nog steeds voorbereidt
op de universiteit. In dat opzicht is er dus niet veel veranderd.
Ook wat betreft de uitgangspunten lijkt het soms of er inmiddels niet meer dan vijf eeuwen verstreken zijn. Zoals bij meer
openbare gymnasia was oorspronkelijk de grote denker Erasmus (1466-1536) inspirator voor de inrichting van hun onderwijs. Hij pleitte voor een hernieuwde bestudering van Griekse
en Latijnse schrijvers. Als pedagoog hield hij zich bezig met de
kennisoverdracht aan jongeren, maar ook met de opvoeding.
In onze tijd, waarin beeld een heel belangrijke rol is gaan spelen, is bijvoorbeeld de volgende uitspraak van Erasmus nog
altijd even waar: ‘Kinderen zullen verhaaltjes en fabeltjes met
meer plezier lezen en beter onthouden als ze de hoofdpunten
ervan in prentjes te zien krijgen en als de inhoud van een verhaal in een afbeelding wordt getoond.’
Net zoals Erasmus en zijn volgelingen proberen wij zo goed
mogelijk de mens achter de leerling te zien. Wat gaat er in hem
of haar om? Wat boeit hem, wat daagt hem uit en hoe krijgen
we hem actief en betrokken? Hoe vind je een goede mix van
strengheid in de goede zin van het woord en compassie met de
persoon? Hoe leer je jongeren voor zichzelf verantwoordelijk
te kunnen zijn en tolerant te zijn ten opzichte van hun medemens? De wereld is sinds 1474 heel wat gecompliceerder geworden. Van alle kanten komen er impulsen, er moeten voortdurend keuzes gemaakt worden en de eisen die aan jongeren
gesteld worden zijn niet gering.
Het valt dan ook niet altijd mee om tijd vrij te maken voor weer
een festijn: het 107e lustrum. De wil is er best, maar de praktijk

is lastig. Toch zijn er voldoende leerlingen bereid gevonden
zich in te zetten om ook van dit lustrum een fantastisch feest
te maken. Op velerlei gebied zijn talenten aangeboord om drie
dagen lang lustrumactiviteiten te organiseren en uit te voeren.
Natuurlijk is hierbij wel leiding en enthousiasme van veel medewerkers van de school nodig. Het is mede aan hun tomeloze
inzet en vasthoudendheid te danken dat het lustrumprogramma er staat.
En niet te vergeten de ouders. Het is onnavolgbaar wat ouders
in lustrumverband allemaal voor elkaar gekregen hebben. Ondersteuning bij de vele voorbereidende werkzaamheden, creatieve ideeën die als vanzelfsprekend worden uitgevoerd, het
zoeken van sponsors en niet in de laatste plaats het vervaardigen van deze unieke lustrumvox, niets was hun teveel. Ik denk
dat de broeders uit 1474 daar wel een beetje jaloers op zouden
zijn.
Ik wens iedereen heel veel plezier tijdens het lustrum, van kickoff party tot reünie en slotmanifestatie, voor jong en oud (en
dat is maar hoe je je voelt) valt er heel wat te genieten!
Hanneke Taat
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Wie kent de cantus?

‘Frisia non cantat’, schreef Tacitus een
kleine tweeduizend jaar geleden over
die rare bewoners van dat natte, zompige gebied in het noorden. Nog steeds
blinken we niet uit in zangkunst, ook
niet op het USG. De cantus wordt zelden meer gehoord; leerlingen van tegenwoordig zingen het schoollied niet
of nauwelijks meer. Oud-leerlingen weten echter nog steeds moeiteloos strofen van de cantus te reproduceren - zie
bijvoorbeeld het filmpje over Bastiaan
Geleijnse en John Reid op de VoxTube
(www.usgvox.nl/foksuk).

Gymnasii Rheno-Traiectini
Cantus

Utrechts Gymnasiumlied

Io iam surgat canticum
Cum laeto iubilo,
Quod tribuat praeconium
Nostro gymnasio!
Quocumque diducemur
Per vitae itinera
Cum fide nos tuemur
Quae dedit munera (bis)

Gij, gymnasiasten, zingt een lied.
Een blijde jubelzang
Voor ons geliefd gymnasium:
Het bloei’ en leve lang!
Waarheen in later jaren
Ook voeren mag ons pad
Wij zullen trouw bewaren
De daar verworven schat (bis)

Sursum vexillum! Sint vera quae
Voce solemni precamur:

Hoog onze vlag en uit volle borst
Allen te samen gezongen:

Is het erg dat de cantus niet meer gezongen wordt? Volgens sommigen is
het een jammerlijke teloorgang van een
mooie traditie. Anderen malen er niet
om. Hoe denkt u erover, Voxlezer, ouder van een huidige leerling of reünist?
Laat het ons weten via het redactieadres
(redactie@usgvox.nl); in een volgende
Vox zullen we de reacties publiceren.

Vivat per longa saecla
Nostrum gymnasium!
Uti ‘Porta Latina’ stat,
Stet in perpetuum!

Lang leve ons gymnasium
Het groei’ en bloeie voort;
Door tijden en eeuwen heen
Sta de ‘Latijnse Poort’!

Thesauros ferat suos
Omni generi:
Gloriamur, vocari nos
Cives gymnasii!

Het brenge nog lang zijn schat
Aan groot en aan klein
Want wij zijn er trots op, dat
Wij gymnasiasten zijn!

Voor degenen die vergeten waren hoe
het ook alweer ging, die cantus: hiernaast de tekst. De melodie - met voorbeeldzang - is als MP3-bestand te vinden op de lustrumsite en op de laatste
aflevering van de VoxTube. Daar staat
een filmpje waarin oud-docent Jan Visser de kijker meeneemt langs de verschillende locaties van de school door
de eeuwen heen - doorsneden met opnames van de cantus, gezongen door
oud-leerling Daphne van Kuppevelt,
begeleid door oud-docent Jan Dijkema:
www.usgvox.nl/cantus.
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De 535ste verjaardag

De hele school wordt in de tweede helft van november langzaam
maar zeker bevangen door de lustrumkoorts: het grote feest komt
nu echt dichtbij. De lustrumwebsite raakt steeds meer gevuld en de
lustrumartikelen zijn besteld. Ook hebben veel ouders en leerlingen
zich inmiddels opgegeven voor de slotmanifestatie in het Spoorwegmuseum. Oud-leerlingen verheugen zich op de reünie in hun oude
schoolgebouw met gastlessen en een lezing van Jan Visser over de
geschiedenis en de gebouwen van het USG door de eeuwen heen. In
de kunstlessen werken de leerlingen hard aan allerlei objecten die
tijdens de slotmanifestatie worden gebruikt. Bij de school staat een
rolsteiger te wachten tot hij in gebruik zal worden genomen bij de
repetities voor het spektakelstuk van 12 december.

Samenwerken
Het 107e lustrum heeft het thema: ‘beweging’. Kunstdocent
Marian Beijer heeft het thema bedacht. Ze is samen met anderen druk met de organisatie van het grote spektakelstuk dat
op de slotavond door niet minder dan honderd leerlingen zal
worden opgevoerd. In de laatste Apoforèta die - voorzien van
een strakke facelift en vernieuwde aanpak – begin november
verscheen, staat een goed interview van leerling Marjolein Baas
met Marian Beijer. Hierin wordt mevrouw Beijer geroemd om
de originaliteit van het thema. De eindshow van 12 december,
genaamd ‘Als je vader een held is’, kent vier aspecten: beweging,
toneel, muziek en beeld. Het lustrum is voor mevrouw Beijer
een aanknopingspunt om de leerling verenigingen te laten samenwerken: “Bij ons op school zijn zoveel verschillende verenigingen die eigenlijk best veel met elkaar te maken hebben,
maar niks samen doen. In het toneelstuk is het de bedoeling
dat we alle verenigingen samen laten werken en zo laten zien
dat samenwerking op onze school ook heel belangrijk is!”

Dresscode: cocktail!
Op dinsdagavond 8 december gaat het lustrum feestelijk van
start met een heuse ‘cocktail party’ in de City Hall voor uitsluitend leerlingen en docenten. De dresscode is ‘cocktail’.
Dat wil zeggen voor de meiden een jurk die boven de knie
eindigt, relatief nauw aansluit op het lichaam en een decolleté dat wat meer bedekt is. Liefst een jurk van glanzende stof,
zoals (imitatie) zijde of satijn. Hou je niet van kort, dan kan
de zogenaamde tea length ook, een jurk die tot 5 centimeter
boven de enkels komt. Kort samengevat: een sexy jurk, bedoeld om de jongens het hoofd op hol te jagen. Belangrijk:
de schoenen! Die moeten echt bij de jurk passen. Heb je al
mooie (dans)schoenen, zoek dan een jurk bij de schoen. Heb
je nog een mooie galajurk in de kast hangen, dan kun je die
natuurlijk ook aantrekken.
Voor de jongens betekent de dresscode een donker jasje met
strak gestreken overhemd, waarbij wit de meest veilige kleur
is. Indruk maak je met manchetknopen, die volgens de deskundigen echt hierbij horen. Een das is noodzakelijk, evenals een - gezien het winterse tijdstip - donkere broek, die bij
het jasje hoort. Een strikje is in dit geval zeer ongepast en
het overhemd moet tot bovenaan dicht worden geknoopt.
Denk aan donkere sokken! Witte (sport)sokken maken helemaal dat je een romantisch einde aan deze avond echt kunt
vergeten.

De officiële plechtigheid
Woensdag 9 december is om 11 uur ‘s morgens de plechtige
opening in de Pieterskerk. Nog steeds staat de burgemeester,
Aleid Wolfsen, gepland om een toespraak te houden. Ook
Jelle Kaldewaij, voorzitter van de NUOVO, zal er zijn. Speeches van de burgemeester, de rector, een leerling en ouder
Tijdelijke aanbieding
Er is nog een beperkt aantal boeken beschikbaar waarin de
geschiedenis van onze school beschreven staat sinds de oprichting in 1474. Het boek Uti Porta Latina Stat van O.J. de
Jong en J.Th.K. Marcelis beschrijft de periode van het jaar
1474 tot 2000 en wordt tijdens de lustrumweek (7 t/m 12
december 2009) met korting aangeboden voor een bedrag
van 10 euro (in plaats van 15 euro). U kunt het samen met
de lustrumartikelen aanschaffen. Net als de lustrumartikelen
kunt u de boeken op school afhalen en ter plekke betalen.

Drakenkop voor de eindshow, gemaakt in de kunstles
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zullen worden afgewisseld met muziek van leerlingen. Volgens oude traditie zingen alle aanwezigen de Cantus. Je kunt
nog snel even oefenen: op de Vox-website staat een opname
van oud-leerling Daphne van Kuppevelt (zang) en oud-leraar
Jan Dijkema (piano) die je hierbij behulpzaam kan zijn. Jan
Dijkema zal de Cantus op het orgel in de kerk begeleiden. Ter
afsluiting zal door leerlingen worden gedanst. Omdat niet
iedereen in de kerk past is de ceremonie twee keer gepland: ’s
morgens voor de leerlingen van de bovenbouw en genodigden, ’s middags voor leerlingen van de onderbouw.

Allerlei leuke workshops
Na de sportdag op donderdag volgt op vrijdag een activiteitendag en kunnen leerlingen zich naar keuze inschrijven
voor verschillende workshops. Natuurlijk onderdelen die
passen bij het thema beweging: zelfverdediging, tango, salsa
en streetdance. Maar ook (onder andere) surrealistisch boetseren, yoga, origami, bloemschikken, haken of breien, bridgen of het maken van wiskundige tekeningen. Iedere leerling
kan aan twee workshops meedoen. Ouders helpen bij de begeleiding van leerlingen tijdens de workshops.

Herbert van Rooijen laat nog een attribuut voor de
eindshow zien

Lustrum| 7

hakken, een broek aan ook voor de dames - en
een warme trui. Zou het
binnen dan ook winters
koud zijn? Het lijkt erop
dat we maar beter warm
aangekleed naar het feest
kunnen gaan en wat laagjes aantrekken, die eventueel tijdens het dansen
kunnen worden verwijderd. Gelukkig schijnen
er ook vele vuurkorven
te staan, waar we ons aan
kunnen warmen.
Na aankomst kunnen
we (op eigen kosten)
een borrel en een maaltijd nuttigen. De borrel Een schild voor de eindshow,
begint rond half zes. Je gemaakt in de kunstles
kunt in winterse sferen (foto’s Frieda Schellekens)
blijven en voor Hollandse stamppot kiezen. Voor de mensen die meer van pittig
houden is er ook rijsttafel. Het is ook mogelijk om alleen het
avondprogramma bij te wonen, dat rond half acht begint.
Om half tien ’s avonds gaan de deuren dicht. De show van de
leerlingen staat gepland van 20.30 tot 21.30 uur. Daarna volgt
een spoedcursus Humor van grapschrijvers Rob Urgert (cabaretier en presentator Net5-programma ‘Tussen de Oren’) en
Bastiaan Geleijnse (oud-leerling en één van de breinen achter ‘Fokke en Sukke’). Bovendien zullen acrobaten, jongleurs,
éénwiel fietsers en andere artiesten van circustheater Art de
la Rue zorgen voor de nodige dynamiek. Zij voeren unieke
acts en shows op ter verlevendiging van de avond. Tot slot
kan iedereen uit zijn of haar dak gaan en lekker dansen. Om
1 uur ’s nachts dienen we de feestelijkheden achter ons te
laten en huiswaarts te keren of op eigen kracht elders door
te feesten.
[FS]

Een spetterend einde
In het Spoorwegmuseum, dat tegen die tijd in kerstsfeer is
gebracht, volgt de slotavond voor leerlingen, oud-leerlingen,
medewerkers, ouders en andere genodigden. Voor de slotmanifestatie in het Spoorwegmuseum staat de dresscode ‘winters’ genoemd. Deze is in geen handboek terug te vinden…
Gelukkig staat er enige toelichting op de website: geen naald-

Doe mee!
Wilt u meer betrokken zijn bij de lustrumviering op school,
dan kunt u assisteren bij één van de workshops op de
activiteitendag van 10 december. Als u interesse heeft kunt u
contact opnemen met Angelike van Erp van de administratie
(administratie@usgym.nl).
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Wat zegt u?

Gehoorschade is sinds de industriële revolutie iets wat met name
gerelateerd is aan het werken in en met lawaai. Dus waarom dit
onderwerp aan de orde stellen in de Vox? De reden hiervoor is het
gegeven dat de recente digitale revolutie in lichtgewicht draagbare
muziekspelers (mp3) een vergelijkbare bedreiging kan vormen
voor een gezond gehoor bij jongeren.
Ondanks het feit dat er geen doorslaggevend bewijs is voor
een samenhang tussen gehoorverlies en blootstelling aan
harde muziek, wordt door experts aangenomen dat langdurige blootstelling aan harde muziek een groot gezondheidsrisico met zich meebrengt. In dit artikel, met name gebaseerd
op een recent promotieonderzoek van Ineke Vogel (Erasmus
MC), wordt ingegaan op de oorzaken van gehoorschade en
de mogelijke maatregelen ter voorkoming hiervan.

jongerenprobleem dreigt te worden in plaats van een probleem onder oudere werknemers. Om gehoorschade te voorkomen of om te voorkomen dat een lichte gehoorschade
zich ontwikkelt tot een zwaardere gehoorschade, is het nodig om de blootstelling aan harde geluiden, inclusief harde
muziek, te beperken tot een veilig niveau. Maar hoe krijg je
dat voor elkaar? Jongelui gaan echt geen oordopjes dragen
in de disco.

Sociale factoren
Sociale factoren blijken van invloed te zijn op risicogedrag
met betrekking tot gehoorverlies bij jonge mensen. Studie

Harde muziek
Uit onderzoek blijkt dat het muziekluistergedrag van jongeren (het luisteren door koptelefoons op mp3 en het bezoeken van discotheken en popconcerten) de huidige industriële
geluidsnormen overschrijdt. Jongeren luisteren vaak langdurig naar mp3-spelers waarbij het risico op gehoorschade nog
wordt vergroot door een aantal factoren, zoals een hoog geluidsvolume, het geluid na een tijdje harder zetten en het gebruik van oortelefoontjes. Gehoorbeschermend gedrag, zoals het geluid na een tijdje zachter zetten, een pauze nemen
en het luisteren naar waarschuwingen, komt helaas zelden
voor, maar dat zal ons niet echt verbazen. Voor discotheekbezoek geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daar luisteren jongeren
langdurig zonder pauze naar harde muziek en staan ze vaak
op minder dan twee meter afstand van de luidsprekers.
Hieruit kun je de conclusie trekken dat gehoorschade een
Door koptelefoons en het bezoeken van discotheken en
popconcerten overschrijdt het luistergedrag van jongeren
tegenwoordig de industriële geluidsnormen. (foto KillR-B)
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wijst uit dat extra aandacht moet worden besteed aan het muziekluistergedrag bij met name mannelijke leerlingen in de
hogere klassen van het voortgezet onderwijs en leerlingen van
het VMBO. Deze groepen vertonen een hogere blootstelling
aan maximale geluidsniveaus. Bovendien blijkt deze groep de
neiging te hebben hun eigen vatbaarheid voor deze problematiek te onderschatten. Ze ervaren de dreiging als voor hen
niet relevant. Ze vinden het zeker niet nodig hun gehoor te
beschermen en hun gedrag te veranderen, terwijl ze wel aangeven de ernst van de problematiek te onderkennen.
Ouderlijk toezicht zou een andere factor kunnen zijn die bijdraagt aan dat verschil, omdat jonge mannen van het VMBO
volgens het onderzoek ook minder invloed van hun ouders
ondervinden dan die van het VWO. Ook met betrekking tot
discotheekbezoek blijkt dat jongeren niet van plan zijn hun
gedrag vrijwillig te veranderen en tevens geen inmenging
zouden accepteren in de manier waarop zij naar muziek
luisteren en wettelijke geluidslimieten als een onacceptabele
aantasting van hun persoonlijke autonomie beschouwen!
Voor jongeren staat de positieve beleving bij het luisteren
naar muziek voorop. Ondanks het feit dat ze beseffen dat er
een risico is, zijn ze meer bezig met de directe voordelen, zoals het opgaan in de muziek, de behoefte zichzelf af te sluiten van de omgeving, lichamelijk plezier en de mogelijkheid
in elkaars nabijheid te verkeren zonder te hoeven praten.

Preventie
We hoeven er dus niet op te vertrouwen dat gezondheidsvoorlichting en andere vrijwillige gedragsveranderingstrategieën zullen bijdragen aan de preventie van gehoorverlies bij
onze kinderen. Om die reden zouden fabrikanten veiligere
producten moeten gaan produceren en alle spelers moeten
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voorzien van een geluidsbegrenzer. Effectieve preventiestrategieën om muziekgerelateerd gehoorverlies als gevolg van
discotheekbezoek te voorkomen, kunnen worden geïnitieerd door discotheekeigenaren en DJ’s.
Als belangrijkste maatregelen kunnen luidsprekers op een
grotere afstand van de bezoekers worden geplaatst en zouden
er in discotheken attractieve en goed aangegeven chill-out
ruimtes aanwezig moeten zijn. Daarnaast is het heel goed
mogelijk het geluidsniveau in muziekgelegenheden omlaag
te brengen en tegelijkertijd de intensiteit gelijk te houden
door de akoestiek te verbeteren. De akoestiek kan worden
verbeterd door de ruimtes te voorzien van stoffering en geavanceerde luidsprekersystemen. Door exploitanten wordt
in het algemeen echter aangenomen dat het muziekniveau
in discotheken en op popconcerten zo hard mogelijk hoort
te staan, en wel omdat het publiek dat deze gelegenheden
bezoekt dat verwacht en waardeert. Er wordt aangenomen
dat lagere geluidsniveaus de muziekbeleving aantasten. Bovendien wordt verwacht dat lagere niveaus leiden tot lagere
bezoekersaantallen en dus tot ongewenste economische
consequenties.

Somber beeld
Uit het promotieonderzoek komt een nogal somber beeld
naar voren als het gaat om gehoorschade door het luisteren
naar harde muziek op mp3 of in de disco en bij popconcerten. Vrijwillige gedragsverandering lijkt een utopie. Dus
moet er volgens de onderzoekers door de overheid worden
opgetreden door het stellen van strengere geluidslimieten.
En misschien kan de schoolleiding van het USG invloed
hebben op het geluidsvolume tijdens schoolfeesten…
[EJ]

10 |Herinneringen

vox hieronymi
www.usgvox.nl
redactie@usgvox.nl

‘Beste leerling in koets naar Pieterskerk’

Direct na de oorlog zat Ria van der Werf (76) op het USG, van
1945 tot 1952. “Er was niets, zo vlak na de oorlog. Ik had school
en padvinderij, verder niks. Maar ik kijk met heel veel plezier terug
op die tijd.”
Het is een maand voor de reünie als het interview plaatsvindt.
De uitnodiging voor de lustrumreünie zit al weken duidelijk
zichtbaar tussen de klep van de piano geklemd. Op tafel ligt
een groene map met allerlei krantenknipsels over het USG
die zij in de loop van haar leven heeft verzameld. Inclusief
alle overlijdensadvertenties van oud-klasgenoten en oud-leraren. Er zit ook een prachtig uitgevoerde lustrumeditie van de
leerlingenkrant Apoforeta tussen.
Tegen een stoel in de kamer staat een grote, ingelijste panoramafoto met daarop alle leerlingen en leerkrachten van
het USG, gemaakt in 1949 bij het 475-jarig bestaan van de
school. Die heeft ze voor de gelegenheid van boven gehaald.
Ze vertelt hoe de fotograaf langzaam zijn toestel van links
naar rechts bewoog om iedereen erop te krijgen en hoe een
stel leerlingen die links op de foto stonden razendsnel achter
de groep langs renden om vervolgens ook rechts in beeld te
worden vastgelegd. “De rector was laaiend toen hij erachter
kwam dat ze er twee keer opstonden”, zegt ze. “En de foto
moest natuurlijk opnieuw worden genomen.”

Saamhorigheid
Ria van der Werf heeft vele goede herinneringen aan haar
middelbareschooltijd. De eerste anderhalf jaar zijn de USGleerlingen ingetrokken bij het christelijk gymnasium omdat
het gebouw op de Homeruslaan beschadigd was door oorlogsgeweld. Eerst was het USG-gebouw bezet door de Duitsers, later werd het gebruikt door de geallieerden. Omdat het
zo vlak na de oorlog was, was het leven geconcentreerd op
activiteiten op school: gymnastiekvereniging Isthmia, muziekvereniging AMOR en toneelvereniging Melpomene. “Iedereen was wel lid van één van deze verenigingen. Dat bracht
veel saamhorigheid in de school.”

‘Uitgehongerd en volkomen vervuild
kwam ik thuis uit de Provence’
Er komt een fotoboekje tevoorschijn over een fietsvakantie
in de Provence met de complete lijst van 23 leerlingen en
drie leerkrachten waaruit de groep bestond. “Toen zat ik in
de vijfde klas”, vertelt ze. “Voor 170 gulden gingen we drie
weken naar de Provence in de zomervakantie. De prijs weet ik
nog zo goed, omdat lang niet iedereen dat kon betalen.” Het
was wel een krap afgepast bedrag, want toen de reis wegens
buspech drie dagen langer duurde, was het geld op en kwam
ze uitgehongerd en volkomen vervuild thuis aan. Ze kan er
nog om lachen. “Het was een fantastische vakantie! We hebben toen ook midden in Parijs, bij de Dôme des Invalides, in
een grote legertent gekampeerd.”
Ria van der Werf is enorm blij dat ze verplicht alle talen
heeft geleerd op school.
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“De jaarlijkse dies-viering op 4 december begon met het zingen van de Cantus.” Spontaan brengt ze het ten gehore, ze kent
het nog van het begin tot het eind. “In de pauze was er een
toespraak en kregen we een schijfje boterletter. Dat was zo vlak
na de oorlog met de Hongerwinter een enorme traktatie.”
In de Pieterskerk was de jaarlijkse prijsuitreiking voor de beste

‘Tijdens de jaarlijkse dies-viering
kregen we een schijfje boterletter’
eindexamenkandidaat. In 1953 was dat W.P. Westerman, zo
blijkt uit haar historisch archief. Hij hield in de Pieterskerk
een toespraak over ‘Wraakbegrip bij de klassieken’. “De beste
leerling werd met paard en wagen thuis opgehaald en naar de
Pieterskerk gebracht, geëscorteerd door twee paranymfen.”
En dan de jaarlijkse werkweken niet te vergeten. “Dan gingen
we met een aantal leraren dieper op onderwerpen in.” Ze herinnert zich dat ze in Bakkum en Arnhem zijn geweest.
Ze liep weg met rector Van der Veer (“je mocht hem of je
mocht hem niet”) en was begaan met Pont, haar leraar Duits.
“We waren geen van allen geïnteresseerd in de Duitse taal
zo kort na de onderdrukking door de Duitsers. Dat was heel
moeilijk voor deze man. Hij besteedde daarom maar veel
aandacht aan kunstgeschiedenis en promoveerde op de schilder Barent Fabritius.” Een uittreksel van zijn proefschrift, in
een keurige kaft, ligt voor haar op tafel. “Ik was heel erg onder
de indruk van die man.”

Pikzwarte thee
Van haar wiskundeleraar Schrek heeft ze nog het envelopje
met daarin een mapje foto’s dat ze van hem heeft gekregen
met haar diplomering. Daarop staat in een keurig handschrift: Aan Ria van der Werf in prettige herinnering. “Schrek
was stomverbaasd dat een meisje voor wiskunde zulke hoge
cijfers haalde zonder er al te veel voor te doen.”
Daarentegen kon haar natuur- en scheikundeleraar Bruins
maar niet begrijpen dat ze enorm lage cijfers haalde: tweeën
en drieën. “Maar ik begreep echt helemaal niets van natuuren scheikunde.” Bij een examen scheikunde, waar ook een
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gecommitteerde bij zat, werd haar gevraagd of alcohol met
water kon worden gemengd. “Ik zei toen met overtuiging: ‘Alcohol kan absoluut niet verdund worden!’ waarop de heren
tegelijkertijd uitriepen: ‘Was dat maar waar!’
Bruins heeft haar meerdere malen ’s avonds bij hem thuis
aan de Koningslaan ontboden om - “onder het ‘genot’ van
afschuwelijke, pikzwarte thee” - haar uitleg te geven. “Hij kon
het niet uitstaan dat ik het niet kon bevatten, hij was heel
teleurgesteld.” Later, tijdens haar studie medicijnen, bleek ze
er overigens geen last van te hebben dat ze slecht was in deze
vakken. Ze is internist geworden.
Biologieleraar van der Steen heeft haar “echt natuur bijgebracht”, zoals ze het zelf uitdrukt. “Hij nam ons in de vrije
tijd mee naar buiten. Dan gingen we bijvoorbeeld in de Eempolder naar baltsende kemphanen kijken. Ik zie ze nog voor
me.” Van der Steen was ook de stimulator achter de feestavonden.

Alle talen
Ria van der Werf is enorm blij dat er vroeger geen keuzepakketten waren en ze verplicht alle talen moest leren op school:
Grieks, Latijn, Engels, Duits en Frans. “Daar heb ik tot op de
dag van vandaag enorm veel plezier van gehad. Het is zo’n
goede basis.”
Ooit was ze enorm trots dat ze het Engels beheerste en wilde
dat haar leraar Engels Van Manen laten horen. “Bij de padvinderij waren meisjes uit Amerika gekomen en daar was ze
tijdens de vakantie mee opgetrokken. Toen ik na die vakantie
Engels sprak, reageerde Van Manen: ‘Zo wil ik je nóóit meer
horen praten!’ En ik was zo trots op wat ik had geleerd…”
“Wat mij toch vooral bijblijft van mijn gymnasiale opleiding
is de basis die is gelegd in algemene ontwikkeling, de prikkeling om verder na te denken en het besef dat onze beschaving
diep geworteld is in de Romeinse en Griekse beschaving”,
overpeinst ze. “Dankzij de kleinschaligheid, de school telde
toen ongeveer 300 leerlingen, was er een grote betrokkenheid
tussen leraren en leerlingen. We kenden elkaar. En dat bleek
ook tijdens de steeds weer terugkerende reünie.” Ze verheugt
zich op de reünie van 12 december. “Niet raar opkijken als we
spontaan de Cantus inzetten, hoor.”
[TS]
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Bacchus: wijn en vreugde

Bacchus heette bij de Grieken Dionysos, maar werd ook wel Bakchos genoemd. Hij was vooral bekend als de god van de wijn en de
vreugde. Zijn verering werd door de Romeinen volledig overgenomen. Zij noemden hem Bacchus. Mochten sommige zinsneden in
deze tekst de oplettende lezer bekend voorkomen: dat kan, want in
de Vox werd onder de kop Dionysos eerder over deze god geschreven. We plegen dus geen plagiaat, maar vallen voor deze Lustrumvox een beetje in herhaling.
Bacchus is de zoon van Zeus en een sterfelijke vrouw, Semele, de dochter van Kadmos. Zij is een prachtige jonge vrouw
en als ze zwanger blijkt te zijn, kan Hera, de echtgenote van
Zeus, haar hevige jaloezie niet bedwingen. Ze vermomt zich
en vertelt Semele dat zij zichzelf pas echt als vrouw van Zeus
kan beschouwen, als ze hem in zijn volle goddelijke glorie
heeft mogen zien, wetend dat dit schouwspel niet wordt overleefd door een sterveling. Semele vraagt Zeus zich aan hem te
tonen als godheid en als Zeus dit weigert, vraagt ze het hem
weer en weer. Zij is dan zes maanden zwanger.
Uiteindelijk trekt Zeus in zijn hemelwagen donderend aan
haar voorbij, in vol ornaat en smijtend met bliksemschichten. Semele sterft, ofwel van angst, ofwel door een bliksemschicht getroffen. Het kind wordt uit haar schoot gered door
Zeus, die het in zijn dij naait om daar te worden voldragen.
Als het tijd is voor de geboorte van het kind, verbreekt Zeus
de hechtingen en komt Dionysos ter wereld. Zijn naam betekent ook ‘tweemaal geboren’.

Leraar in de lorum
De jongen wordt opgevoed door bosnymfen en voor zijn onderricht zorgde Seilenos (Latijn: Silenus). Deze werd voorgesteld als een oude, kale man met een stompe neus, die

gewoonlijk op een
ezel reed; in andere
versies wordt hij als
een centaur beschreven. Ook toen Bacchus volwassen was,
vergezelde
Seilenos
hem overal. Hij was naar
verluidt altijd zo dronken, dat hij door de satyrs in het gevolg van
de god moest worden
ondersteund. Eenmaal was hij zo in
de lorum, dat hij
de groep volledig
was kwijtgeraakt
en in de tuin van
koning Midas terechtkwam, omdat hij daar een
bron rook, die
was gevuld met
wijn. Onder de
rozen viel hij
in slaap, waar
hij later door
de tuinmannen
werd ontdekt. Zij
brachten hem bij
Midas. Die vond
hem een wat rare
vogel, maar bood

Bacchus in de tuinen van Versailles.
Beeld van Pierre Granier (1655-1715)
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hem wel gastvrijheid en een vorstelijk maal aan. Toen bleek
Seilenos, na een glaasje wijn, een fantastisch verteller - en Midas hield hem wel tien dagen in zijn paleis. Daarna brachten
zijn mensen hem weer terug bij het gezelschap van de god.
Deze was hem zo dankbaar voor de goede verzorging van zijn
leraar, dat hij hem liet wensen wat hij het liefste wilde. En dat
is het beroemde moment, dat Midas wenst dat alles wat hij
aanraakt in goud zal veranderen. Een bekend verhaal.

schappelijke orde en wetgeving, aangezien wijnbouw, net als
iedere vorm van landbouw, kenmerkend is voor een hogere
trap in de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Mensen kregen meer tijd voor en behoefte aan verhalen en toneel.
Vandaar dat Dionysos/Bacchus wordt gezien als beschermheilige van landbouw en van theater; zowel de tragedie als de
komedie ontstonden vanuit de bezielende kracht die uitging
van de Dionysusdienst.

Feestvierende vrouwen

Toegift uit het Prisma Woordenboek der klassieke oudheid:
Bacchanaal: via Zuid-Italië in Rome doorgedrongen plechtigheden ter ere van Bacchus, waarbij de natuurlijke driften zo
de vrije loop kregen, dat zij ontaardden in misdadige uitspattingen. Het gevolg was een verbod door de senaat in 186 v.
Chr. en een massaal proces tegen meer dan 7000 personen,
van wie de helft de doodstraf kreeg en de andere helft levenslang.
[MH]

Behalve Seilenos en een paar saters, maakten ook allerlei dieren deel uit van het gevolg waarmee Bacchus over de wereld
trok (onder andere bokken en ezels, de tijger en een panter,
waarschijnlijk omdat hij zelfs in India kwam) en natuurlijk
de Bacchanten.
Bacchanten waren liederlijk feestvierende vrouwen, die loshangend haar hadden (in die tijd zeer ongebruikelijk voor
Griekse vrouwen), waar ranken van de wingerd doorheen
waren gevlochten. Zij zwierven gehuld in dierenvellen ‘in
woeste bacchantische vaart’ (in hedendaags Nederlands:
stomdronken) door de bossen, zwaaiend met hun thyrsosstaf
en soms jonge dieren verscheurend, om hun bloed te mengen
met hun wijn. In het Grieks werden zij Maenaden genoemd
(mainades = razenden).

Vrolijke troep
Bacchus trekt met zijn vrolijke troep door vele landen, om de
mensen het kweken van vruchtbomen en vooral de wijnstok
te leren. Zodoende wordt hij niet alleen in verband gebracht
met de delirante gevolgen van wijn - ook de socialiserende en
weldadige aspecten ervan horen bij hem. Hij schonk maatSeilenos (of Silenos), opvoeder en metgezel van Bacchus.
Fontein, 1e eeuw voor Chr., gevonden in Herculaneum,
in de Villa dei Papiri (Museo Archeologico Nazionale,
Napels)
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Eerdere lustra
De school mag dan meer dan vijf eeuwen bestaan, de Vox Hieronymi gaat ook al een tijdje mee. Bij eerdere lustra deed de Vox daar
verslag van. Hieronder een aantal fragmenten..
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USG Schoolagenda 2009 - 2010

7 December
huiswerkvrij

2 April
Goede Vrijdag

8 December
Lustrum: ‘cocktailparty’ in De Nachtburgemeester

5 April
tweede paasdag

9 December
Lustrum: plechtige opening in de Pieterskerk

21 – 23 April
Schoolstrijd

10 December
Lustrum: activiteitendag

29 April
informatie-avond leerjaar 6

11 December
Lustrum: sportdag

30 april t/m 14 mei
Tulpvakantie

12 December
Lustrum: reünie voor oud-leerlingen

17 mei – 2 juni
Centraal Eindexamen 1e tijdvak

12 December
Lustrum: slotmanifestatie Spoorwegmuseum

24 Mei
tweede Pinksterdag

21 December t/m 1 januari
Kerstvakantie

14 – 18 Juni
Trierreis leerjaar 3

22 – 26 Februari
Krokusvakantie

1 Juli
diploma-uitreiking

30 Maart
tafeltjesavond middenbouw en leerjaar 5

2 Juli
uitreiking eindrapport, inleveren boeken

31 Maart
tafeltjesavond onderbouw

3 juli – 22 augustus
zomervakantie

De reproductie van deze uitgave van de Vox Hieronymi is mogelijk gemaakt
dankzij de medewerking van drukkerij Pascal.
http://www.drukkerij-pascal.nl/

