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Mix van heden en verleden

H

et 108e lustrum: dat betekent maar liefst 540 jaar klassiek onderwijs in Utrecht. Onnoemelijk veel leerlingen
zijn onze kinderen voorgegaan. En heel veel ouders moeten
aan de zijlijn benieuwd geweest zijn naar hun ervaringen
op wat Hieronymusschool, Latijnsche school, Hieronymusgymnasium en Stedelijk Gymnasium heeft geheten voordat
het Utrechts Stedelijk Gymnasium werd. Maar onder welke
naam dan ook, in al die jaren werden de leerlingen klaargestoomd voor hun toekomst. En al is er een levensgroot verschil tussen de jongeluy uit 1474 en de pubers van 2014: wat
ze gemeen hebben is het onderwijs in de klassieken – dat in
1474 zo’n beetje het complete vakkenpakket uitmaakte.
Je zou wel eens willen weten hoe leerlingen uit vroeger
tijden de school ervoeren. Hadden ze het leuk onder elkaar?
Vonden ze hun leraren streng? Moesten ze hard werken?
Haalden ze kattenkwaad uit? Baalden ze van die eindeloze
vertalingen? Het zal er ongetwijfeld veel strakker en strenger
aan toegegaan zijn dan nu. Leerlingen uit lang vervlogen
dagen kunnen we er niet meer naar vragen, maar oudleerlingen van recenter datum nog wel. Vijf van hen, die de
school tussen 1948 en 2010 bevolkten, halen verspreid over
deze speciale LustrumVox schoolherinneringen op.

Uiteraard is er in dit nummer ruimte voor de geschiedenis
van de school. Vanaf pagina 8 kunt u lezen over de broedertwist rond de naamgeving, de eerste vrouwelijke leerlingen,
een huilende rector in oorlogstijd, lange haren & spijkerbroeken en het opheffingsspook. Ook worden de leerlingverenigingen die de school in de loop der tijd heeft gekend
besproken. Dat zijn er heel wat geweest; een aantal van hen
bestaat nog steeds, en de laatste jaren duiken er zelfs weer
nieuwe op! Het Goden ABC is deze keer ook in lustrumsfe-

ren, al gaat het daar om een ander soort lustrum.
Maar hoe boeiend al die geschiedenis ook is, bij een lustrum
is het ook goed om naar het nu te kijken. De school bloeit
immers als nooit tevoren; 809 leerlingen, daar hadden de
broeders in 1474 niet van kunnen dromen. In deze Vox
daarom ook aandacht voor het heden. De rubriek ‘Een
schooldag van’ gaat over Angelike van Erp en Margreet Koppert, de dames van de administratie die zorgen dat alles op
school op rolletjes loopt. Twee vijfdeklassers brengen verslag
uit van de literature trip naar Engeland, waarbij niet alleen de
culturele maar ook de culinaire aspecten van de reis aan bod
komen. En om toch nog even naar de geschiedenis te kijken
is er een fotoreportage die laat zien wat er op het huidige
USG nog aan sporen uit het verleden te vinden is.
Deze Vox Hieronymi verschijnt niet alleen digitaal,
maar ook – ter gelegenheid van de lustrumviering – op papier. Wie de papieren editie voor zich heeft en niet alleen de
foto’s op de voorkant, maar ook die in de rest van het blad
in kleur wil zien kan dat doen op de site: www.usgvox.nl. En
mocht u behoefte hebben om te reageren, dan kan dat: mail
naar redactie@usgvox.nl.
De redactie van de Vox Hieronymi:
Mariken Bokeloh
Maddy Hageman
Marina de Kanter
Karen Rijlaarsdam
Annette Stolk
Paul van Uum
Vincent Verweijmeren
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USG 540 jaar, Lustrum 2014

E

lk jaar komt de ‘Klas van 1945’ naar het USG om er zijn
reünie te houden. Een gezellige bijeenkomst waar herinneringen worden opgehaald, maar waar ook veel belangstelling is voor het onderwijs van nu. Typische gymnasiasten:
nieuwsgierig, leergierig en met een kritische geest. Het is
altijd weer een genoegen aan deze groep oud-leerlingen te
vertellen waar we op dit moment mee bezig zijn en hoe het
USG zich ontwikkelt.
Dit is een voorbeeld van de vele contacten die er nog met
oud-leerlingen bestaan. Het geeft aan dat voor veel leerlingen uit het verleden de school een onuitwisbaar element in
hun geheugen is. De civitas gymnasii en de klas waarin men
verkeerde, alles droeg bij aan het gevoel samen gymnasiast
te zijn.
foto: Josje Deekens
Al deze voorbije jaren en gebeurtenissen zitten nog steeds
in de genen van het USG. Voor ons blijft het een uitdaging
deze mooie lange traditie te verbinden met de huidige tijd
en modern onderwijs.
Een van deze tradities is het vieren van het lustrum. Door
de groei van de school naar 800 leerlingen kunnen we niet
meer alles aanpakken zoals vroeger, maar de belangrijke
activiteiten zijn gehandhaafd. De reünie op 29 november en
de officiële bijeenkomst in de Pieterskerk zijn als vanouds.
Daarnaast is er een workshopdag voor alle leerlingen, een
lustrumgala, toneel, en een speciale sportdag.
In plaats van de civitas gymnasii spreken we nu eerder over
onze community. Het USG is anno 2014 een school die
bestaat uit een community van leerlingen, medewerkers en
ouders, die allen hun eigen rol kennen. Binnen de leerlingengemeenschap zijn er onderscheiden groepen die hun
eigen community vormen, zoals de leerlingenverenigingen,
inmiddels maar liefst zestien stuks, of de leerlingen die een
bepaald onderwijsprogramma volgen als C&V, Chinees of
Spaans, het Utalentprogramma of het Honours Programma
van de gymnasia.
Alles in de school is erop gericht de leerling tot bloei te laten
komen, uit te dagen en te helpen zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat veel leerlingen zich
betrokken voelen en aan een of meer activiteiten mee doen.
Een positieve benadering, een luisterend oor, een welge-

meende aanmoediging en daarnaast hoge verwachtingen
over en weer zorgen voor een open leer- en leefgemeenschap.
In dit geheel spelen ook de ouders een belangrijke rol. De
Ouderraad, de contactouders en de redactie van de Vox;
door de korte lijnen en enthousiaste medewerking komen er
mooie dingen tot stand. Dit jaar is er bijvoorbeeld voor de
tweede keer een samenkomst van alle bij een leerlingenvereniging betrokken leerlingen, georganiseerd door de Ouderraad. De klassenouders vormen een schakel tussen school
en Ouderraad door middel van een contactavond en zorgen
voor een onderlinge band tussen de ouders van ‘hun’ klas.
Het doet me bijzonder veel plezier dat de Vox-redactie deze
speciale lustrumeditie wilde maken. Een prachtige bijdrage
aan dit bijzondere moment van het 108e lustrum. De inhoud laat meer over ons rijke verleden en het onderwijs van
nu zien.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de redactie, maar ook alle andere ouders die zich inspannen voor de
school, te bedanken.
Ik wens iedereen een fantastisch lustrum toe!
Hanneke Taat
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“We begonnen spontaan de Cantus te zingen”
Tjeerd van Wimersma Greidanus (1936) • USG: 19481956 • Studie: biologie • Was onder meer: hoogleraar experimentele neuro-endocrinologie Universiteit Utrecht en
chef de mission Nederlandse Olympische Ploeg (winter
en zomerspelen 1984) • Publiceert gedichten onder het
pseudoniem T. Buwe

H

ij heeft zich eens wekenlang ’s morgens om 8.15 uur
moeten melden, vanwege ‘diefstal met braak’. Hoe
dat zat? Tjeerd van Wimersma Greidanus kan er achteraf
smakelijk om lachen. “We hadden in de vierde een pas
afgestudeerde leraar Nederlands, Borsboom. Hij liet ons –
heel modern – voordrachten houden. Ik zou het doen over
jazzmuziek, en wilde een plaatje draaien op de koffergrammofoon van school. Die stond in een kast bij de conciërge,
maar die kreeg ik niet open. Borsboom zei dat ik het nog
maar eens moest proberen. Met enige kracht lukte het toen
wel, maar de conciërge vond dat ik hem opengebroken
had.”
Het was niet de enige keer dat Greidanus meldingsplicht
had. “Een vriend en ik zaten een keer geintjes te maken in
de les van rector Van der Veer, die Latijn en Grieks gaf. Hij
dacht dat we hem uitlachten. ‘Waarom
lach jij, Van Uchelen?’ ‘Om Tjeerd
meneer.’ ‘Waarom lach jij Greidanus?’
‘Om Ton meneer.’” Gevolg: voor straf
moesten ze voor schooltijd gedichten
uit hun hoofd leren. Bovendien vroeg
de rector iedere ochtend waarom ze
nou gelachen hadden. Hun antwoord
bleef hetzelfde. Uiteindelijk gaf hij het
maar op.
Experimentele poëzie
Greidanus bewaart goede herinneringen aan zijn schooltijd. “Het was een
fijne school. Ik heb er – tot teleurstelling van mijn vader – acht jaar over
gedaan. Het waren mijn wilde jaren: ik
ging liever sporten en vond een aantal
vakken minder boeiend, vooral degene
waar ik op dat moment slecht voor
stond. Later besef je toch de meerwaarde van een klassieke opleiding.”
Greidanus heeft nog regelmatig contact met klasgenoten;
een van zijn beste vrienden kent hij al sinds het USG. “Laatst
kwam ik toevallig een oud-schoolgenoot tegen. We hadden

elkaar zestig jaar niet meer gezien, maar herkenden elkaar
meteen en begonnen spontaan flarden van de Cantus te zingen. Binnenkort gaan we uitgebreid bijpraten.”
Leraren die Greidanus zich nog herinnert zijn Roobol voor
Latijn, Van Dam van Isselt voor Grieks, een “stijlvolle erudiete lady” en Van der Steen, die hem enthousiast maakte
voor biologie. Maar de leraar die het meest indruk heeft
gemaakt is Brandt Corstius (vader/grootvader van Hugo, Aaf
en Jelle), die Nederlands gaf. In de hoogste klassen bracht
hij de leerlingen in contact met de experimentele poëzie
van de Vijftigers. “Ik vond het een openbaring dat gedichten
niet per se hoefden te rijmen, dat je ook op andere manieren poëzie kon maken. In de lagere klassen hadden we af
en toe daltononderwijs; dan zette Brandt Corstius ons in
een lokaaltje en moesten we gaan dichten. Ik heb later twee
gedichten voor een wedstrijd voor middelbare scholen ingestuurd, en won zelfs een eerste prijs!”
Buiten schooltijd was Greidanus actief als lid van de Apoforetaredactie. Ook deed hij enthousiast mee aan de GOTA,
een intergymnasiaal sporttoernooi waar hij teamleider was.
“Als ik terugkijk zie ik dat voor veel dingen die ik later ben
gaan doen de kiem al op school ligt.” ■ (KR)

Zesdeklas-stunt 1955: een hoempa-orkest marcheert door
de school. Links achter de drager van de grote trom Tjeerd
Greidanus.
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108e lustrum: traditioneel én eigentijds
“Er is een enorme lustrumtraditie op het USG. We proberen
daar zoveel mogelijk bij aan te
sluiten, maar willen er anderzijds ook een eigentijdse draai
aan geven”, zegt rector Hanneke Taat over het lustrumprogramma. De voorbereidingen
voor het lustrum begonnen een
jaar geleden al; Hanneke Taat
hield zich er mee bezig samen met Angelike van Erp (administratie), Leo van Hofwegen (facilitair), docenten Hanneke
Faber en Guus Kers, Emmigje Hartman (voormalig Ouderraadlid) en aanvankelijk ook twee leerlingen.
De officiële viering in de Pieterskerk is het meest traditionele
element van het lustrum. Maar ook daar is een breuk met het
verleden waar te nemen. Hanneke Taat: “Vroeger ging de hele
civitas gymnasii naar de Pieterskerk. Tijdens mijn eerste lustrum tien jaar geleden had de school 550 leerlingen, en dat
was mudvol. In 2009 hebben we het in twee sessies gedaan,
‘s morgens de onderbouw, ’s middags de bovenbouw en de
bobo’s. Maar nu met ruim 800 leerlingen zou dat ook niet
eens passen. Omdat we leerlingen wel de kans willen geven
de viering bij te wonen, konden degenen die dat leuk vonden
zich bij hun mentor opgeven, er is plaats voor twee à drie
leerlingen per klas.”
Bijzonder dit jaar is dat er tijdens de viering – die bestaat
uit toespraken, Hieronymuslezing, muziek en toneel − een
aantal oude vaandels van schoolverenigingen in de kerk
zal hangen. “We hebben er twee op school, en het Centraal
Museum heeft er ook een aantal. Die zijn te kwetsbaar om in

Toevallig! Fokke & Sukke hadden 29 november
ook een reünie (zie ook pagina 12).
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Lustrumprogramma
•

donderdag 27 november 2014:
lessen voor ouders door USG-docenten

•

zaterdag 29 november 2014:
reünie in het USG-gebouw

•

donderdag 4 december 2014:
officiële lustrumviering in de Pieterskerk

•

vrijdag 5 december 2014:
workshop-dag voor alle leerlingen

•

vrijdag 19 december 2014:
lustrumgala voor alle leerlingen

•

16 en 17 februari 2015:
lustrumvoorstelling in Theater Kikker

•

dinsdag 30 juni 2015:
Olympische spelen voor leerlingen klas 1

•

woensdag 1 juli 2015:
lustrumsportdag voor leerlingen klas 2 t/m 5

school op te hangen, maar komen nu voor de gelegenheid
naar de Pieterskerk.”
Uiteraard hoort er bij een lustrum ook een reünie. Die is
vanuit het Hieronymusfonds door een groepje enthousiaste
oud-leerlingen georganiseerd. “Voor het eerst in het nieuwe
gebouw, dat zal wel even wennen zijn. Maar de faciliteiten
zijn hier vele malen beter. Er is een lift, en de school is veel
beter toegankelijk voor rollators. Er is nu ook ruimte voor
workshops en gastlessen.”
Voor de huidige leerlingen wordt 5 december een workshopdag gehouden. Iedereen volgt twee workshops, gegeven door
ouders en docenten en kan daarbij kiezen uit onderwerpen
als Japanse kalligrafie, Darts for dorks, Ikea & smørrebrød,
papier scheppen, Rapper en français, Hoe heurt het eigenlijk? en lokaal beschilderen in thema. Ook zijn er sportieve
activiteiten als klimmen en een badmintonclinic. Daarnaast
zijn er nog het lustrumgala (de oorspronkelijk beoogde zaal
ging failliet, maar op de valreep is een andere locatie gevonden) en een lustrumtoneelvoorstelling. Deze wordt – breuk
met de traditie – in februari gehouden. “Vroeger was dat de
avond na de reünie, en dan was er daarna nog feest. Het leek
ons beter het wat te spreiden.” Schooltoneelvereniging Lampomene voert Midzomernachtsdroom van Shakespeare op, en
zal in de Pieterskerk alvast een voorproefje geven.
Hanneke Taat heeft er veel zin in. Het lustrum zal voor haar
geslaagd zijn als iedereen het naar zijn zin heeft, als er geen
ongelukken gebeuren en als de financiën in orde zijn. “Maar
het ziet er allemaal goed uit!”
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Een primeur! De Griekenlandreis

Nieuw dit schooljaar: de Griekenlandreis. Twee docenten
togen afgelopen zomer ter voorbereiding naar Griekenland.
Docente klassieke talen Alwine Reinink vertelt er meer over.
Op 28 juni jongstleden − toen de meeste collega’s nog in
hun bedje lagen − stonden collega Paul van Uum en ik op
Schiphol, klaar voor vertrek om de eerste Griekenlandreis in
de geschiedenis van het USG te organiseren.
Sinds 2002 gaan de classici, bijgestaan door enthousiaste
collega’s uit andere vakgebieden, jaarlijks met de leerlingen
van het vijfde leerjaar naar Rome. Deze reis wordt voorbereid tijdens de lessen Klassieke Culturele Vorming (KCV).
De sectie klassieke talen vindt dat het voor de leerlingen met
Grieks als examenvak eigenlijk voor de hand ligt om een
bezoek te brengen aan Griekenland. Bovendien: de school
is inmiddels in leerlingenaantal flink gegroeid, waardoor de
groepen in Rome erg groot worden.
Paul en ik vonden het een mooie taak om deze reis wat
betreft route, inhoud en opdrachten voor de leerlingen voor
te bereiden. Het resultaat mag er volgens ons wel zijn: een
rondreis in zeven dagen langs de hoogtepunten van de kunst
en cultuur van het klassieke Hellas. Een paar hoogtepunten:
Delphi, het meest gerespecteerde orakel uit de oudheid;
Olympia, de plaats van de beroemde Spelen; Mykene met
de burcht van Agamemnon, de Griekse legeraanvoerder in
de Trojaanse oorlog; het prachtige theater van Epidauros,
het best bewaarde uit de Griekse oudheid. De tocht begint
en eindigt in Athene met
de Akropolis, het Akropolis Museum, het Nationaal
Museum en de Agora.
Paul en ik hebben in onze
huurauto aardig wat gereden, afstanden en tijden
gemeten, alle plekken van
de reis bezocht, originele en
soms ludieke opdrachten voor KCV verzonnen, activiteiten
voor de avonduren ingepland, en ook genoten van de schitterende musea, de soms spectaculaire uitzichten over bergen
en zee, en de Griekse zomerzon.
Praktische gegevens
Data: 28 maart t/m 3 april 2015 Schiphol - Athene vv.
Tijdens de rondreis (per bus) verblijft de groep in hotels op basis van
meerpersoonskamers.
Kosten: de kosten van Rome- en Griekenlandreizen zullen gelijk zijn (circa
700 euro).Deelnemende leerlingen: alle leerlingen uit de twee clusters Grieks,
aangevuld met zeven enthousiaste leerlingen uit de clusters Latijn.
Staf: Alwine Reinink, Paul van Uum, Hanneke Faber, Floortje Kootte,
Lusie Laan, Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen
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Ik kan meteen nog een primeur aankondigen: vanaf 2016
wordt Campanië (de streek rond Napels, met onder meer
Pompeii en de Vesuvius) de derde klassieke reisbestemming van onze school. Leerlingen mogen dan een eerste en
tweede keus voor een reis opgeven, waarbij de leerlingen
met Grieks voorrang hebben voor de Griekenlandreis.
Over Campanië in een volgend nummer meer. Bent u al
enthousiast? Onze leerlingen zeker!

Een vleugel voor het USG
Op de eerste AMOR-avond van dit jaar, 21 november, ging
een langgekoesterde wens in vervulling: het USG kreeg ter
gelegenheid van het lustrum een vleugel. Merel Adolfsen uit
de vierde en Jurn Tjoa uit de vijfde klas wijdden hem in.
De vleugel werd geschonken door de verschillende fondsen
rond het USG (Hieronymus-, Gregorius- en Willibrordusfonds). De school is er heel blij mee, vertelt muziekdocente
Hanneke Faber: “Deze vleugel is zowel voor de muzieklessen als voor de concertavonden een enorme verbetering! We
hadden wel een goede piano, maar die was niet zo geschikt
voor uitvoeringen, meer voor repetities.” Er is gekozen voor
een Yamaha C3. Hanneke Faber heeft meegedacht over de
keuze, “maar omdat ik geen expert ben, hebben we een
speciale commissie in het leven geroepen en een onafhankelijke kenner betrokken om het voor de school meest ideale
instrument aan te schaffen.”

foto: Sophie van Houweninge
De vleugel komt in de kantine te staan, maar wel met een
kist of hoes eromheen. “We willen niet dat hij beschadigt,
en met 800 leerlingen die er dagelijks langslopen zit er
zomaar een kras op.” Er zijn behoorlijk wat pianisten op het
USG – Hanneke Faber schat wel vijf per klas – maar voorlopig wordt er alleen door een paar specifieke leerlingen op
gerepeteerd en is de vleugel bedoeld voor uitvoeringen. “We
streven er natuurlijk naar dat de vleugel een lekkere plek
gaat innemen in het schoolleven, maar omdat hij zo nieuw
is, moet dat nog een beetje groeien.” ■
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“Terugdenkend aan het USG zie ik warme
vriendschappen voor me”
Onno van Nieuwenhuizen (1947) • USG: 1958-1965 •
Studie: geneeskunde • Was onder meer: hoogleraar kinderneurologie verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum Utrecht

men met de cultuur van de Romeinen en Grieken heeft veel
impact gehad op mijn leven. De mythologie brengt vele
levenslessen voort. Waar je ook komt, dit gevoel voor de
cultuur draag je met je mee. De kunstgeschiedenislessen van
rector Van der Veer waren ongelooflijk goed. De beroemde
ls jongste van vier kinderen, die allen op het USG
Provencereis in de vijfde klas staat mij nog goed bij. Drie
hadden gezeten, lag het in lijn van de familie om deze weken lang trok je met een bus door de Provence. De reis
school te bezoeken. Uiteindelijk heb ik er zeven fijne jaren
kenmerkte zich door een enorme interactie tussen leerlingen en docenten. Ik heb dezelfde reis later met mijn eigen
doorgebracht”, aldus Onno van Nieuwenhuizen.
kinderen gemaakt.
“In de vijfde klas was ik penningmeester van gymnastiekverDe sfeer op school was streng en competitief, maar fair. Er
eniging Isthmia. Tijdens het lustrumjaar 1964 heb ik enorm
werd hard gewerkt. Je werd uitgedaagd iets te doen. Een legenoten van alle activiteiten. Dit heeft mij uiteindelijk een
raar die hoogleraar werd was destijds geen uitzondering. Het
jaar extra gekost. De uitvoeringen van Isthmia in Tivoli
lerarencorps was divers en bijzonder. Ik herinner mij meneer
waren een jaarlijks hoogtepunt. We oefenden op de vrijSoeteman die Nederlands gaf. Een erudiete man. Mevrouw
dagavond. Een aparte zaal voor jongens en meisjes met een
Van Dam van Isselt gaf klassieke talen. Een deftige, adellijke
stevige scheidingswand ertussen.
vrouw die de grote dichters en schrijvers citeerde. De jaarlijkMijn tijd op het USG beschouw ik als een onvervangbaar
se prijsuitreikingen in de Pieterskerk waren hoogtepunten.
deel van mijn leven. Als ik terugdenk aan die periode zie
Als je als alfa-leerling echt goed was mocht je een oratie houik warme vriendschappen voor me. Het in aanraking koden. Een hoogtepunt uit mijn schooltijd
was de opvoering van het toneelstuk Saint
Joan met mijzelf als inquisiteur. Ik sprak
het vonnis uit in een monoloog van tien
minuten. Geweldig vond ik dat.
Aan het Latijn koester ik goede herinneringen. Voor mijn carrière als arts heb ik
het niet echt nodig gehad. Aan een goede
beheersing van het Engels heb je veel
meer. Van jongs af aan stond vast dat ik
arts zou worden. Mijn ouders waren arts
en één van mijn twee broers en zus zijn
ook arts. Het voordeel was dat je wist wat
je ging doen. Het nadeel was dat je niet
naar andere studies hebt omgekeken. Ik
heb een fantastische carrière gehad als
kinderneuroloog. Terugkijkend had ik ook
wel rechten willen doen. Ik spreek graag in
het openbaar. Ik had best advocaat willen
worden. Spelen met taal, de casus mooi
verwoorden met hier en daar een grap. Iets
wat we hebben geleerd op het gymnasium.
Aan het spelen met taal heb ik in mijn
Onno van Nieuwenhuizen (met Homerus op schoot) met zijn klas in 1965
loopbaan veel gehad.” ■ (AS)
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Gloriamur, vocari nos cives Gymnasii!1
In een lustrumnummer kan de geschiedenis van de school
natuurlijk niet ontbreken. De Vox dook voor u in de archieven, en doet uit de doeken hoe de Latijnse school van
de Broeders des gemenen levens in 540 jaar uitgroeide tot
het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
door Vincent Verweijmeren, m.m.v. van Annette Stolk

“W

ie zijn geschiedenis niet kent zal ook geen toekomst hebben!” Met het 540-jarig bestaan van het
Utrechts Stedelijk Gymnasium hebben we nogal wat geschiedenis (en dus ook nogal wat toekomst). In 1965 is het
schoolarchief overgebracht naar het Gemeentelijk Archief
Utrecht. Daar staan heel veel meters prachtige geschiedenis.
Het is een aanrader hier eens een bezoek aan te wagen, om
ook het USG en daarmee uw kind beter te leren begrijpen.
En mocht dat niet het geval zijn, herinnert u zich dan dat
de Romeinse filosoof Seneca reeds 2000 jaar geleden schreef
“Het is natuurlijk veel beter nutteloze dingen te weten dan
helemaal niets”.
De Vox-redactie spiegelt u hier een beknopte samenvatting voor uit het kennisparadijs dat de archieven vormen.
Daarvoor spreekt de redactie eerst een woord van dank uit
aan de heer en mevrouw Van Zevenaar2. In 1474 lieten zij
hun huis en grond aan de Kromme Nieuwegracht plus wat
kostbaarheden na aan de Broeders des gemenen levens uit
Delft, om in Utrecht te komen wonen en werken (en voor
het zieleheil van de Van Zevenaars te bidden). Zij kozen
voor dit broederschap omdat het een lekenorde was en geen
kloosterorde. Zo haalden ze een andere vorm van vroom
leven naar Utrecht.
1474-1578: Broederschool
Op 4 december 1474 werd de erfenis aanvaard en deze
datum beschouwden de broeders
als de stichting van de Utrechtse
vestiging. In 1475 werd pas daadwerkelijk met lesgeven gestart.
In de middeleeuwen moest een
schutspatroon aan een school
worden toegekend en daar ging
een spreekwoordelijke broeder1 Want wij zijn er trots op, dat wij
gymnasiasten zijn.
2 En aan de heer J. Visser, oud-docent klassieke talen aan het USG,
zonder wie dit artikel nooit tot stand was gekomen.

twist aan vooraf: moest het de
Gregorius-, de Willibrordus- of
de Hieronymusschool worden?
Het lot wees Hieronymus aan.
De Latijnse school groeide snel
en reeds in 1478 kochten de
als zakelijk bekend staande
broeders enkele kamers naast
de voorpoort, die de Porta
Latina ging heten.
De kwaliteit van het onderwijs was hoog. De leerlingen
doorliepen acht klassen: van
de achtste tot aan de eerste en
Latijn (en Grieks) vormde(n)
in eerste instantie praktisch het
gehele programma. Geleidelijk kreeg de school een humanistisch karakter, mede onder invloed van Erasmus. De humaniteit kon het beste bij de kerkvaders worden geleerd, die
ook zorgvuldig geselecteerde teksten van ‘heidense’ klassieke
dichters onderrichtten. De school had in de zestiende eeuw
zelfs een beroemdheid als rector, de humanist Macropedius
(1530-1557), die ook nu nog bekend staat als de grootste
Latijnse toneelschrijver van die periode. Onder zijn leiding
werd de school de belangrijkste in de Noordelijke Nederlanden. Deze positie heeft ze tot op heden behouden J.
In de opkomende geloofsstrijd die in heel Europa woedde,
eisten de gereformeerden in 1578 de sleutels van de Minderbroederskerk op. Hierop besloot de stadsraad ook de Hieronymusschool geheel aan de Broeders des gemenen levens te
onttrekken en maakte haar tot een stadsinstelling.
1578-1815: Stadsschool
De overgang naar een stadsinstelling maakte dat elke politieke verandering nu ook haar weerslag op schoolzaken had.
Toch konden er aanvankelijk nog verschillende geloven op
het kussen van Hieronymus blijven slapen. De moord op
Willem van Oranje bracht hier in 1584 verandering in en
in 1586 werd de school puur protestants. Op de Dordtse
synode in het begin van de zeventiende eeuw was de StatenGeneraal gevraagd meer eenheid in de Latijnse scholen aan
te brengen. Deze werd in de jaren twintig van die eeuw gerealiseerd. Voortaan werd de humanistische scholing gecombineerd met een calvinistische opvoeding.
De in 1634 gestichte ‘Illustere School’ werd in 1636 door de
Utrechtse Staten verheven tot universiteit. Hoewel er aanvankelijk nog een band bestond tussen de universiteit en de
Hieronymusschool, omdat rector Aemilius (1619-1630 en
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1634-1639) ook het ambt van hoogleraar in de geschiedenis bekleedde, was de Hieronymusschool nu niet meer de
hoogste vorm van onderwijs in Utrecht, maar een instituut
van voorbereidend hoger onderwijs.
Zo’n honderd jaar later werden de ceremoniële bijeenkomsten verplaatst naar de Pieterskerk, waar tegenwoordig nog
een deel van de lustrumviering plaatsvindt. Rector Reitz
(1728-1748) besloot voortaan de jaarlijkse prijsuitreikingen3 en de Latijnse oraties van de rector en de beste leerling buiten school te houden, om meer aandacht op de
school te vestigen. Deze oraties en prijsuitreikingen vonden
voorheen op school of in het huis van de rector plaats. Het
vroedschapsbesluit van 14 januari 1732 luidde: “Publice in
de Pieterskerk de praemia te distribueren, en de gratiarum
actiones te doen houden gelijk zulks in de meeste steden
van Hollandt gebruikelijk is.”
In de jaren van de Bataafse Republiek (1795-1806) tot aan
de inlijving bij Frankrijk (1810-1813) werd het onderwijs
van laag tot hoog onder centraal gezag geplaatst. Dit werd
door het Koninkrijk der Nederlanden in de Grondwet van
1815 overgenomen. De voorschriften voor de Latijnse
scholen werden opgenomen in het Organiek Besluit van 2
augustus 1815. Het verplichte vakkenpakket werd uitgebreid
met Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde.
Daarmee was de klassieke openbare (christelijke) school een
feit.
1815-heden: Klassieke openbare school
Aan de Hieronymusschool werd reeds in 1816 een speciale
leraar in de wiskunde benoemd. In 1829 werd wiskunde,
tegelijk met de invoering van het vaklerarensysteem, als
eerste niet-klassiek-vak in het prijzenstelsel opgenomen. Het
vaklerarensysteem was ingevoerd ter vervanging van het oude
systeem waarin rector, conrector en preceptoren in hiërarchische volgorde elk hun eigen klas hadden (ook wel ‘school’
genoemd). Het gebouw was niet geschikt voor deze nieuwe
vorm van lesgeven en na 356 jaar verhuisde de school van
de Kromme Nieuwegracht naar het Domplein, om in 1841
alweer naar de Minderbroederstraat te verhuizen.

3 Er waren geen eindexamens en jaarlijkse eindrapporten, maar
per jaar werden prijzen aan de beste leerlingen uitgereikt.
Ook de oraties werden jaarlijks uitgesproken.
4 In die tijd waren de gymnasia in Nederland nauw met elkaar
verbonden en ook kwamen er journalisten op dergelijke
voorstellingen af .
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De Onderwijswet van 1876 is belangrijk voor de positie van
de klassieke vorming in Nederland. De Latijnse school moest
wijken voor het gymnasium, dat een breder programma
bood (moderne talen, wiskunde en natuurkunde), een hoger
peil van onderwijs door de instelling van een rijksinspectoraat en een verplicht eindexamen ten overstaan van rijksgecommitteerden. Feitelijk ontstond hier de huidige naam
Stedelijk Gymnasium. Er veranderde veel in die tijd en de
gymnasia moesten gaan concurreren met de nieuw in leven
geroepen HBS. Het Latijn verloor in de negentiende eeuw
steeds meer aan belang, waardoor er toch wel sprake was van
een zekere nivellering in het onderwijs. In 1879 stopte de
rector met zijn oratie in het Latijn (het zou een mooie taak
voor de huidige rector zijn om deze traditie in ere te herstellen).
In 1887 nam de gemeenteraad het besluit om meisjes toe te
laten tot het gymnasium. Er startten in dat jaar drie meisjes.
In 1902 werd voor het eerst de oratie door een vrouwelijke
leerling uitgesproken in de Pieterskerk (er waren toen tegen
de twintig vrouwelijke leerlingen op school). In deze periode kwam er tevens een tweede gymnasium in Utrecht: het
Christelijk Gymnasium.
In 1880 verhuisde het USG naar het Janskerkhof en breidde
daar in 1884 verder uit. Een nieuw verschijnsel was de
opbloei van het verenigingsleven, dat ook nu nog bestaat.
Als eerste vereniging werd in 1865 het Literarisch Oratorisch (Lees)gezelschap Pauca sed Bona opgericht, waarna
er nog vele zouden volgen. In 1910 trok de uitvoering
Philoktetes van Sophocles van het USG grote aandacht4 in
Utrecht. Hierdoor geïnspireerd nam leerling Willem Pijper
compositieles. Reeds in 1918 werd zijn muziek door het
Concertgebouworkest ten gehore gebracht; hij groeide uit tot
een bekend componist.
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Hypermodern schoolgebouw
De school ontwikkelde zich in deze periode gestaag; de stad
Utrecht groeide van 84.000 inwoners in 1890 naar ruim
138.000 in 1920. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog
en de daarmee samenhangende tekorten van onder meer
brandstof en de massale oproep van mannen voor de dienstplicht, moest de school in 1917 om de andere dag dicht en
werd er aan huis lesgegeven. De eerste vrouwelijke leerkracht
deed in 1915 (heel opmerkelijk in deze periode: voor het
vak Duits) haar intrede. Na de oorlog werd de druk op het
gebouw door de bevolkingsgroei groot en na een lange
aanloopperiode opende het USG op 4 oktober 1932 zijn
poorten in het functionalistische en destijds hypermoderne
gebouw op de Homeruslaan en het Minervaplein.
Niemand kon toen vermoeden dat acht jaar later
op 10 mei 1940 rector Kan
(1918-1940) huilend aan de
schaars opgekomen leerlingen moest melden dat er
geen lessen waren omdat
ons land in oorlog was.
Enkele dagen later werden
deze hervat, maar boekenzuiveringen, ‘Ariërverklaringen’ van het ambtenarenapparaat, NSB-curatoren
et cetera maakten het een
zwarte periode voor het
USG. Vier leerlingen en één leraar keerden niet terug uit de
oorlog. M. Enschedé, een leerling uit de bezettingstijd, heeft
hier een indrukwekkend stuk over geschreven in Uti Porta
Latina Stat5: “In onze klas zat Lex Knorringa en die zei ‘als de

Het honderdste lustrum in 1974
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Neurenberger wetten van toepassing worden verklaard moet
ik van school af.’ Ik had nog nooit van die wetten gehoord
en zei ‘Dat gebeurt niet’. In oktober 1941 gaf hij iedereen een
hand en nam afscheid van ons, we lieten hem zo gaan. Op
7 mei 1943 is hij in Sobibor overleden. Zijn naam staat op
de gedenksteen (nog steeds te zien op school; red.).

In de parallelklas zat Richard Greif. Toen hij vanuit Westerbork naar een ziekenhuis moest, zocht zijn klasgenoot en
vriend Gerard Sebus hem op met het verzoek zijn ster af te
doen en mee te gaan: Brandt Corstius, leraar Nederlands,
had een onderduikadres geregeld. Richard ging niet mee
omdat hij dat zijn ouders, die ook in kamp Westerbork
zaten, niet kon aandoen. Hij overleed op 30 september 1942
te Auschwitz. Zijn naam staat op de gedenksteen. Wij wisten
dat toen niet maar we wisten wel wat voor de Joden te vrezen was en hebben te weinig gedaan.”
Geitenwollen sokken
De jaren vijftig van de twintigste eeuw op het USG werden
gekenmerkt door een zekere mate van rust en stabilisering
en door voortzetting van oude verhoudingen en tradities.
Maar in de jaren zestig begon een deel van de leerlingen
zich bewust af te zetten tegen het heersende klimaat en meer
aansluiting te zoeken bij de jeugdcultuur van hun generatie, hetgeen weinig weerklank vond bij docenten. De eerste
joints werden gerookt, jongensharen groeiden en meisjes
verschenen op naaldhakken en in spijkerbroek op school:
“Een leerling kwam met muilen en geitenwollen sokken
naar school. Voor deze heroïsche daad werd hij door rector
Van der Veer (1946-1973) in de kraag gevat die hem voor

5 Uti Porta Latina Stat, Hieronymusschool en Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1474 tot 2000, O.J. de Jong en J.TH.K. Marcelis 2002,
ISBN 9090164588

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

zich uit, ritmisch schopjes uitdelend, scanderend commandeerde: ‘ga-naar-huis-en-kom-maar-terug-als-je-schoenenaanhebt’.” Als men terugkijkt kunnen deze jaren als een
soort voorbode voor de echte veranderingen worden gezien:
“In het eindexamenjaar hadden we een schoolcabaret,
compleet met drums, een nouveauté op school, gewend als
we waren aan de violen van muziekvereniging Amor en de
gymnastiek van Isthmia.”
Op 1 augustus 1968 werd de Wet op het voortgezet onderwijs, de zogenaamde Mammoetwet, ingevoerd. Hiermee
kwam in het gymnasiaal onderwijs een einde aan de periode
waarin nog steeds de sporen van de eeuwenoude Latijnse
school zichtbaar waren. De gymnasia werden uit de wet op
het hoger onderwijs bij de universiteiten weggehaald en kregen met uitzondering van het Latijn en het Grieks dezelfde
vakken als andere schooltypen. De uren voor klassieke talen
werden fors verminderd, er kwam een brugklas en eindexamens werden niet meer gecontroleerd door de commissie
van gecommitteerden: het mondeling eindexamen werd vervangen door het schoolexamen. De Mammoetwet creëerde
de mogelijkheid scholengemeenschappen te stichten en
vele categoriale gymnasia verloren hun zelfstandigheid. In
1971 kondigde de gemeente Utrecht ook het einde van het
USG aan. Door felle protesten van schoolleiding, docenten
en oudercommissie werd het fusieplan opgegeven. Door de
ontstane grotere betrokkenheid van de oudercommissie gaf
zij in 1973 voor het eerst de Vox Hieronymi uit, een blad dat
nu nog toonaangevend is in de westerse gymnasiale beschaving J.

Opheffingsspook gepareerd
Ondanks de continue veranderingen binnen het onderwijs,
waaronder de invoering van een medezeggenschapsraad
en een kerncurriculum van veertien vakken op alle scholen
gedurende de eerste drie jaar, kunnen de jaren tachtig uit
de vorige eeuw als een relatief rustige periode voor het USG
worden bestempeld. Wel veranderde de mentaliteit van de
leerlingen: ze waren minder leergierig, assertiever en hun belangstelling kwam meer en meer buiten de school te liggen.

540 jaar USG
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Dat laatste ging ten koste van het actieve verenigingsleven
op het gymnasium.
In de jaren negentig kwamen docenten en leerlingen dichter
bij elkaar te staan, hetgeen resulteerde in een vruchtbare
samenwerking bij veel activiteiten. In deze tijd dook het
opheffingsspook wederom op, maar ook deze aanval werd
gepareerd en zo kon het 525-jarig bestaan in 1999 worden
gevierd met een leerlingenaantal van 525! Al met al werd in
deze fin de siècle-periode veel waardevol erfgoed behouden,
maar werd ook op diverse terreinen aansluiting gevonden
bij veranderende omstandigheden en eisen.

Modern als het USG is benoemde het schoolbestuur in 2002
al (!) zijn eerste vrouwelijke rector, Hanneke Taat-Huisman.
Zij was bovendien de eerste rector die niet in de klassieken
talen is afgestudeerd. Daarmee bewijst de school dat zij
oprecht klaar is voor de 21e eeuw. De betrekking van het
modernste schoolgebouw van Nederland in 2011 geeft bovendien aan dat een klassieke geest en een modern lichaam
prima samengaan.
Laten rijpen
Het is een ongeschreven regel dat een archivaris de geschiedenis eerst laat rijpen alvorens deze te beschrijven,
waarbij het bovendien politiek gevaarlijk is de school met
de zittende leiding te kwalificeren. Gelukkig hoeft dat ook
helemaal niet, want de visie van Hanneke Taat op vele
onderwerpen (LAKS, 1040 uur les, commissie-Dijsselbloem,
het nieuwe pand, de excellente school om maar eens wat
te noemen) kunt u sinds jaar en dag zelf teruglezen in de
Vox Hieronymi, die digitaal te vinden is www.usgvox.nl. De
geschiedenis haalt ons hier dus bijna letterlijk in: accipimus
perituri peritura! Vergankelijk zijn wij, vergankelijk is wat wij
ontvangen. ■
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Geen leuk vuurfonteintje, maar een enorme klap
Bastiaan Geleijnse (1967) • Op school: 1979-1986 •
Studie: Nederlands • Is: medebedenker van Fokke &
Sukke, cabaretier, bedrijfstrainer

“A

ls je bij een monument staat kun je steevast net niet
vertalen wat er staat. En dan vragen mensen soms wat
je in al die jaren Latijn hebt geleerd”, aldus Bastiaan Geleijnse. “Ik was niet goed in Latijn, maar de aoristus snapte
ik al helemaal niet, dus Grieks heb ik laten vallen. Maar ik
heb een geweldige schooltijd gehad, dus dat Latijn had ik er
ruimschoots voor over.” Desalniettemin verliet hij het USG
met een 8 voor Latijn op z’n eindlijst. “Ik heb enorm gezwijnd, de proefvertaling was dat jaar erg makkelijk. Ik had
een 9,3, terwijl ik normaal niet verder kwam dan een 5,5!”
Behalve voor zijn eindexamen was Geleijnse niet zo “studieus”. In de tweede bleef hij zitten. Erg was dat niet, integendeel, hij kwam in een hele leuke klas terecht. “Je had er wel

"Bieling was de spreekwoordelijke
enge leraar Duits"
de gebruikelijke kliekjes van hockeykak, binnenstadsintellectuelen, nieuwbouwkinderen en nerds, maar dat mixte op
een of andere manier toch heel goed, er was geen haat en
nijd.” Hij kwam bij John Reid in de klas, een van de twee
andere Fokke & Sukke makers. Stripjes maken deden ze nog
niet op school, dat kwam pas in hun studententijd, maar ze
waren wel allebei dol op cabaret en comedy. “We konden
Koot & Bie en Monty Python integraal opzeggen.”
Geleijnse was naar eigen zeggen een onopvallende leerling.
Nooit gespijbeld, er zelden uitgestuurd. Alleen een keer toen
hij tijdens natuurkunde een doorgebroken trekrotje in de
vlam hield. “Ik dacht dat het een leuk vuurfonteintje zou
worden, maar nee, het gaf een enorme klap.”
Populaire leraren in Geleijnses tijd waren Eelco Hesseling
(scheikunde) en Mirjam Sternau (Nederlands).“Daar waren
we allemaal verliefd op.” De meest gehate leraar was Bieling.
“De spreekwoordelijke enge Duitse leraar. Hij had met iedereen ruzie, ook met de leraren. We kregen drie keer per week
ein Test. Had je meer dan drie fout, dan kreeg je een min.
Bij drie minnen werd je rapportcijfer sowieso naar beneden

afgerond: een 5,8 werd een 5.” Toen Bieling werd vervangen
door Guus Kers haalde iedereen opgelucht adem.
Het absolute hoogtepunt van Geleijnses schoolcarrière was
de Romereis. “Wij waren de eerste klas die naar Rome ging,
daarvoor gingen ze naar de Provence. Maar we hadden een
nieuwe leraar, Meijer, en die vond dat we naar Rome moesten. We zijn ook nog naar Florence en Pompeii geweest.
Echt onvergetelijk.”
Raar vertaald
Geleijnse heeft nog geen enkel USG-lustrum gemist. Hij en
zijn Fokke & Sukke collega’s maken steevast een lustrumartikel (T-shirt, paraplu, zonnebril). In de NRC gaan Fokke &
Sukke een enkele keer op de klassieke toer, maar grappen
die op het USG zijn terug te voeren hebben ze eigenlijk
nooit gemaakt, ook niet voor schoolagenda’s of kaftpapier.
Op hun site wordt een Latijnse vertaling aangekondigd. Die
is klaar, vertelt Geleijnse, “maar ik vind het raar vertaald, te
letterlijk. Het is geen Latijn, maar idiomatisch Nederlands.
Ik heb het tot nu toe kunnen tegenhouden.”
Het is dus nog even wachten, maar wie weet kan de huidige
generatie USG’ers zich over niet al te lange tijd in tussenuren in de mediatheek vermaken met het werk van hun
voorgangers… ■ (KR)

Klassefoto 1984; Bastiaan Geleijnse zit op de voorste rij,
tweede van links.
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Het rijke gymnasiale verenigingsleven
Van schaken tot filmen, van debatteren tot literatuur
bespreken: het zijn allemaal activiteiten die USG’ers in
de loop der tijd via school hebben kunnen beoefenen.
Vooral vroeger – toen er minder buitenschoolse verleidingen waren dan in het huidige digitale tijdperk – wemelde
het van de schoolverenigingen op het USG. Een overzicht.
door Annette Stolk,
met medewerking van Vincent Verweijmeren

D

e allereerste schoolvereniging op het Utrechts Stedelijk
Gymnasium werd bijna 150 jaar geleden opgericht.
Onder de naam Pauca sed Bona begint een groepje leerlingen een literarisch oratorisch (lees)gezelschap. Sindsdien
zijn er vele verenigingen opgericht, en ook weer opgeheven.
De schoolverenigingen hadden (en hebben) altijd een
gezamenlijk doel dat op een zo’n plezierig mogelijke wijze
wordt nagestreefd. De leden worden hierbij getraind hun
verantwoordelijkheid binnen de vereniging te dragen.1 Dit
wordt in de reglementen ook benadrukt, zo blijkt uit de
schoolarchieven.
In het begin van het verenigingsleven op het Stedelijk
Gymnasium vragen de verenigingen via hun doelstellingen
veel ‘geestelijke arbeid’ van hun leden. De gezelschappen
zijn veelal van literaire aard. Na 1905 komt hier verandering
in. Toneel, muziek en in een later stadium de schoolkrant
hebben de belangstelling van de leerlingen. Omstreeks 1905
worden ook meisjes, die sinds 1887 op school rondlopen,
toegelaten.
Tot de tweede helft van de jaren zestig bestaat een bloeiend
verenigingsleven op het USG. De verenigingen vieren trouw
hun dies en lustra. Zij handhaven bepaalde tradities en
houden zich aan hun mores-boeken. De besturen worden
ieder jaar gekozen en dragen bij officiële gelegenheden hun
bestuurslinten. De activiteiten binnen het verenigingsleven
hebben (iets dat nog steeds geldt) een vormende waarde.
De deelnemende leerlingen leren organiseren, verantwoordelijkheid dragen, in het openbaar spreken en zich volgens
behoorlijke omgangsvormen te gedragen. In de tweede helft
van de jaren zestig ontstaat een groot verlangen naar meer
vrijheid en minder autoriteit. De jongeren willen verandering, vernieuwing, volledige democratie en gelijkheid. In
1968 wordt de zogenaamde Mammoetwet ingevoerd, die
een ingrijpende wijziging en vernieuwing in het (gymnasiale) onderwijs teweegbrengt. Na 1970 zijn de schoolverenigingen minder actief. De inzet en belangstelling van de
leerlingen zijn sterk afgenomen en de regelmaat is eruit. De
verenigingen veranderen ook duidelijk van karakter. Tradities en vaste gebruiken verdwijnen. Toch is het aan het enthousiasme, inzet en talent van vele leerlingen te danken dat
1 Veel van de informatie in dit artikel komt uit Inventaris Schoolverenigingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium te Utrecht (18651984) van J.A. Visser en T.L.H. van de Sande.

er nog steeds florerende verenigingen op het Utrechts Stedelijk Gymnasium bestaan, en dat er zelfs regelmatig nieuwe
worden opgericht. Amor verzorgt al meer dan honderd jaar
prachtige muziekoptredens, de APO bestaat al ruim 85 jaar,
Hybris wint met regelmaat prachtige prijzen en er worden
zelfs regelmatig nieuwe verenigingen op nieuwe terreinen
opgericht. De verenigingen die het USG door de jaren heeft
gekend en nog kent zijn:
Pauca sed Bona (1865-1870) Op 17 juni 1865 wordt
de allereerste schoolvereniging opgericht: het Literarisch
Oratorisch (Lees)gezelschap Pauca sed Bona. De activiteiten
betreffen het ‘houden van voordrachten en het rondzenden
van publicaties’.
Oratorisch Litterair Gezelschap Excelsior (1870-circa
1895) De activiteiten betreffen voordrachten, lezingen en
improvisaties. Binnen het gezelschap wordt in 1877 het
leesgezelschap Excelsior opgericht, met als voornaamste
bezigheid literatuur. Het bezit een eigen bibliotheek en er
circuleert een leesportefeuille. Na de opheffing van beide
gezelschappen worden het archief en andere eigendommen
overgedragen aan de Utrechtsche Gymnasiasten-Vereniging
Ars et Amicitia van het Christelijk Gymnasium.
Isthmia (1878-2013) Doel van Gymnasiasten-Gymnastiek en Schermvereniging
Isthmia is het klassenverband en de
sportbeoefening te bevorderen. Rond
1905 neemt de belangstelling enigszins
af, maar wanneer ook meisjes tot de
vereniging en het bestuur worden
toegelaten vindt een wederopleving
plaats. De belangrijkste activiteiten
zijn eigen wedstrijden (de Isthmische Spelen), deelname aan
diverse nationale concoursen, St.
Nicolaasvieringen, kersentochten
en de jaarlijkse uitvoeringen die vaak als
hoogtepunten worden beschouwd. In 1916
krijgt de vereniging bij Koninklijk Besluit
koninklijke goedkeuring.
Mentor (1878-1976) Het Utrechts Letterkundig Gymnasium-Gezelschap Mentor wordt opgericht als een geheim en
besloten jongensgezelschap. Bijna honderd jaar later wordt
het opgeheven wegens een tekort aan leden.
Hercules (1882-circa 1889) Het ooit als gymnasiastencricketclub opgerichte Hercules bestaat nog steeds, maar heeft
niets meer met de school te maken. Hercules is nu vooral
bekend als voetbalvereniging. Met die sport wordt het in
1889 uitgebreid, en rond diezelfde tijd vindt de omschakeling van schoolclub naar sportvereniging plaats.
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Utrechts Letterkundige Vereniging (1888-1892)
Deze vereniging wordt na vier jaar al weer opgeheven en
gaat op in Mentor.
Algemeen Utrechtsche Gymnasiasten-Vereniging (18911905) De AUGV is voor de school van belang geweest
omdat zij de basis voor de huidige bibliotheek heeft gelegd.
Door leden- en enthousiasmeverlies stopt de AUGV in 1905,
maar haar bibliotheek blijft bestaan. Die wordt aan de
school overgedragen.
Utrechtsche Letterkundige Gymnasiasten-Vereniging
(1905-1937) De behoefte aan een literair gezelschap blijft
bestaan, dus wordt de ULGV de opvolgster van de AUGV.
Het is een van de eerste verenigingen die regelmatig meisjes
tot haar ledenbestand toelaat.
Ars Musica Optima Rerum (1909-heden)
Ars Musica Optima Rerum (‘de kunst van de muziek gaat
boven alles’) organiseert ieder jaar een aantal muziekavonden op school. Vroeger verzorgde AMOR ook de muziek bij
de jaarlijkse prijsuitreiking in de Pieterskerk.
Sappho (1915-1974) Letterkundig Gymnasiasten-Gezelschap dat wordt opgericht als vrouwelijke tegenhanger van
het vaak omstreden Mentor.
Melpomene (1928-1950) Deze vereniging is opgericht om
de voordrachtskunst te beoefenen, maar wordt in de loop
der tijd vooral een toneelvereniging. Er worden regelmatig
opvoeringen gegeven, op school, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld voor zieken in het Militair Hospitaal in Utrecht.
De Algemene Schoolvereniging (1934-1937)
De ASV centraliseert het verenigingsleven en wil daardoor de
band tussen leerlingen en leraren verstevigen.
Algemene Schoolvereniging HESTIA (1937-1945)
HESTIA volgt de ASV op, men dien verstande dat het financieel beheer weer bij de subverenigingen komt te liggen.
Vanwege de oorlog in 1941 opgeheven, daarna een doorstart
gemaakt om opgeheven te worden in 1945.
De Lantaarn (1937-1950) Debat- en voordrachtsvereniging, ontstaan als gevolg van de verminderde belangstelling
van Melpomene voor de voordrachtskunst en de opheffing
van ULGV. De Lantaarn beleeft haar hoogtepunt net na de
oorlog. Op 15 juni 1950 vindt de fusie plaats met Melpomene en Lampomene.
Apoforèta (1938-heden) De Apoforèta, ook wel ‘de APO’ genoemd, is
de inmiddels online schoolkrant van
het USG. Een aantal keer per jaar komt
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een nieuwe editie uit, bomvol interviews, columns, tekeningen en de befaamde verse quotes.
Sissa (1948-circa 1990) Schaakvereniging Sissa stelt zich
ten doel de gezelligheid te verhogen door middel van het
schaakspel. Naast het geven van schaaklessen, breiden de
activiteiten zich uit tot leden- en interscholaire wedstrijden.
Lampomene (1950-heden) De toneel- en voordrachtsvereniging is in de jaren vijftig en zestig erg populair; er is
een junior- en een seniorgroep. Men werkt mee aan diverse
lustra en geeft zelf grote uitvoeringen.
Hybris (2004-heden) Hybris is de debatvereniging van het
USG. Twintig leerlingen uit klas 4, 5 en 6 trainen een aantal
uur per week onder schooltijd om hun debatvaardigheden
te verbeteren. Zij doen mee aan Nederlands- en Engelstalige
debattoernooien voor scholieren, met veel succes.
Helikon (2011-heden) Helikon wijdt zich aan de kunst; het
gaat om creativiteit op een beeldend niveau. De leden maken onder meer posters voor andere leerlingenverenigingen.
AGORA (2013-heden) Retoricavereniging Agora (Grieks
voor marktplein) richt zich op spreekvaardigheid, zoals het
geven van presentaties en het voordragen van gedichten. Er
worden bijeenkomsten georganiseerd en leden doen mee
aan toernooien.
Choros (2013-heden) Dansvereniging Choros is bedoeld
voor iedereen die dansen leuk vindt. Er wordt getraind voor
optredens tijdens grote schoolevenementen, zoals de schoolstrijd en het lustrum.
Fortuna Atque Mercurius Adiuvent (2013-heden) FAMA
heeft als doel haar leden meer te leren over geld en ondernemen. Er is een schoolfeest georganiseerd, en een ondernemerswedstrijd voor de vierde, vijfde en zesde klas.
Videmus (2014) Videmus heeft als doel om een film te
maken, en houdt zich bezig met activiteiten als acteren, regisseren, schrijven,
editen, licht en geluid.
Eureka (2014) Eureka is een robotica-,
techniek- en programmeervereniging.
Doel is niet alleen de vaardigheden op
dit gebied te verbeteren, maar ook deel
te nemen aan internationale roboticawedstrijden. ■
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Niet in de Auvergne geweest tijdens Auvergnereis
Vivian Rutten (1987) • USG: 1999-2005 • Studie: Business
Studies, Research Master in Strategy, universitaire lerarenmasters M&O en economie • Is: docent economie bij het
USG

“I

k hang nog op de muur in de aula, bij de foto’s van
eindexamenklassen van de laatste tien jaar. Leerlingen
vinden het wel grappig als ze me daar ontdekken”, vertelt
Vivian Rutten. “Zodra ze weten dat ik hier op school heb
gezeten gaan ze ook in oude jaarboeken in de mediatheek
kijken hoe ik er uit zag als zeventienjarige. Vind ik prima
hoor, had ik ook willen weten.”
Na haar economiestudie werkte Rutten eerst als business
analist. Dat vond ze interessant, maar het onderwijs trok
ook, dus deed ze een lerarenopleiding. En net toen ze klaar
was kwam de vacature van economiedocent op het USG vrij.
Was het niet gek om opeens collega te zijn van haar oud-docenten? “Het was een warm bad om hier te komen werken.
Eigenlijk verdwijnt de verhouding leerling-docent meteen
na het eindexamen al. En als je zestien bent kijk je ook heel
anders tegen dingen aan. Leraren die ik vroeger streng vond
ervaar ik nu heel anders. Erik Kamerbeek vond ik bijvoorbeeld wel een beetje eng – hij had toen ook nog een snor –
maar hij is nu een fijne collega.”
Veel van Ruttens oude leraren zijn inmiddels met pensioen,
het docentencorps is flink verjongd. Een van haar favorieten
destijds was Martin Jansen. “Sergeant Jansen. Hij gaf geschiedenis en speelde regelmatig de strijd na. Dan had-ie een geweer bij zich, rende door de klas en dook onder tafels terwijl
hij riep ‘ze komen eraan’ of ‘de vijand’. Geweldig vonden we

dat. Hij vertelde ook over allerlei belevenissen uit de Tweede
Wereldoorlog. Maar toen we dat een keer narekenden bleek
hij dat helemaal niet te kunnen hebben meegemaakt.” Ook
natuurkundedocent Nico Bosman probeerde de stof aanschouwelijk te maken. “Hij deed wel eens botsende deeltjes
na. Dan rende hij door het lokaal en botste tegen de muur
op.”
Rutten heeft een fijne tijd gehad op het USG. Ze deed de
school netjes in zes jaar. “Ik zorgde dat ik zoveel mogelijk
m’n huiswerk in de les maakte, dan hoefde dat thuis niet
meer, en kon ik lekker gaan hockeyen.” Ze heeft in de feestcommissie gezeten. “De feesten waren erg populair, de halve
school kwam. Nu is dat veel minder. Ik vind het overigens
geen straf om er nu als docent bij te zijn, je ziet van alles
gebeuren tussen leerlingen.”
De Provencereis in de vijfde en de Auvergnereis in de derde
waren hoogtepunten. Lachend: “Alleen zijn we helemaal
niet in de Auvergne geweest. Buschauffeur John – die nog
steeds meegaat op USG-reizen – kreeg last van een niersteen.
We konden niet verder en hebben toen ergens bij een meertje gekampeerd. Het was 25 graden, dus dat vonden we geen
probleem. De docenten hebben zich enorm ingespannen
om toch een programma voor ons te regelen, we zijn onder
meer naar Parijs geweest.”
Het oude schoolgebouw aan de Homeruslaan vond ze wel
prettig. “Menigeen heeft een traantje gelaten toen we daar
weg gingen. Maar daar hadden we alleen krijtborden en
whiteboards, en af en toe een beamer. De voorzieningen zijn
hier in het nieuwe gebouw zoveel beter. Dat is fijn voor leerlingen én voor docenten!” ■ (KR)

Foto uit Jaarboek 2005; een leerling heeft er in de mediatheek een brilletje bij getekend.
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Klassieke sporen in een modern gebouw
Het huidige onderkomen van het USG is hypermodern, maar toch zijn her en
der sporen uit het verleden te zien. De Vox maakte een rondje door de school.
(Wie de papieren editie van deze Vox voor zich heeft, maar de foto’s liever in
kleur wil zien: ga naar de digitale versie van dit nummer op www.usgvox.nl)

Stichtelijke Griekse tekst in de aula:
De letters zijn het belangrijkste begin
van het denken.

Vitrines met foto’s en andere
parafernalia uit de oude doos.

De piano gaat al een tijdje mee.
Is tevens een prima helmopslag.

Met dit soort vaandels paradeerden de
leden van leerlingenverenigingen rond
op lustra.

Je bent een klassieke school of je bent
het niet: op het USG wordt de tijd ook
op een Romeinse kalender bijgehouden.
A.d. III Kal Nov. = 30 oktober.

Ja hoor, wij willen best even poseren.
Op deze zuil, in 1932 geschonken door
oud-docenten en oud-leerlingen, staat
de geschiedenis van de school gegraveerd. Ook de verhuizing naar de
IBB-laan is verwerkt.

De beste leerling kreeg vroeger aan
het eind van het schooljaar een sjiek
in leer gebonden ‘prijsboek’ uitgereikt,
met zijn gelatiniseerde naam voorin.
Guilemnum Alexandrum van Ewijck was
er in 1798 vast heel blij mee.

Foto’s: Annelien Nijland, Bart Boon, Paul van Uum en Karen Rijlaarsdam, met dank aan Riëlle Wolters
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De dansende Bacchanten hangen ook al weer 90 jaar aan de schoolmuren.

Vanuit het computerlokaal wordt de
achterkant van deze satyr (half mens
half bok) bestudeerd.

Spinario, die sinds 1932 meedoet, heeft
het in de winter soms koud.
Wie deze Griekse strijder is? Geen idee.
Hij doet het in ieder geval leuk naast
het hok van de conciërges.

Mobielen worden gecheckt onder het
toeziend oog van enkele van de rectoren
die het USG in 540 jaar heeft versleten.

18 | Goden ABC
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Lustrum met dramatisch einde
In het Goden ABC deze keer aandacht voor Artemis, die
terwijl zij naakt klaarstond voor een lustrum een nietsvermoedende jager in een hert veranderde. Waarna hij door
zijn eigen jachthonden werd verscheurd. In de mythologie
lopen niet alle lustra goed af…
door Maddy Hageman

O

ver Artemis hebt u al eerder kunnen lezen in de Vox.
Waarom duikt zij dan in deze lustrum-Vox weer op?
Omdat de mythologie ook over haar verhaalt als zij zich
wast aan een bron. En het woord lustrum niet alleen ‘zoenoffer dat iedere vijf jaren wordt gebracht’ betekent, maar ook
‘reiniging’. Aqua lustralis is wijwater.
En ook al is wijwater niet bedoeld om je in te wassen
(hoewel je nooit weet wat er in schuilkerken zoal plaats kan
hebben (gehad) – je zult daar maar een paar weken zitten)
en de Romeinen zich toch wel vaker dan eens per vijf jaar
zullen hebben gewassen, uw redactie is van mening dat we
deze keer voor ons Goden-ABC met een twist best een zich
badende godin kunnen opvoeren. Leest aldus nogmaals over
Artemis!

Tweeling
Artemis werd tezamen met haar tweelingbroer geboren uit
Leto, die in de gedaante van een zwaan was bevrucht door
Zeus. De bevalling vond plaats op het eiland Delos, omdat
Hera, jaloerse echtgenote van Zeus, geen enkele plek op
het vasteland toegankelijk had gemaakt voor Leto. Artemis
kwam als eerste ter wereld en groeide zo vlotjes op, dat zij
kon helpen bij de bevalling van haar broer Apollo. Was zij er
in een vloek en een zucht, haar broer zou er negen dagen en
negen nachten over hebben gedaan om ter wereld te komen.
Deze goddelijke tweeling trad regelmatig samen op. We zien
dit vaker bij tweelingen, denk maar aan de voetballende
broertjes Ronald en Frank de Boer, de schaatsende Michel
en Ronald Mulder of de zingende Robin en Maurice Gibb.
Zo vlogen Apollo en Artemis samen naar de aarde, als het
erom ging de mensen te matigen in hun hybris (overmoed,
vooral jegens de goden): zij schoten dan met pijl en boog
en konden daarmee ziekten verspreiden en zelfs de dood
brengen. Dit lijkt volledig in strijd met het feit dat Apollo
god van de geneeskunde was, maar mensen ‘corrigeren’ zou
hun uiteindelijk heil brengen.

Een maagd die jaagt
Artemis was godin van de jacht (bij de Romeinen heet ze Diana) en zij heerste over het wild en de bossen. We zien haar
dan ook vaak afgebeeld met pijl en boog en met een pijlenkoker, met naast zich een hert of een beer. Zij werd ook wel
geassocieerd met de maan en op latere afbeeldingen van
haar (in de Renaissance bijvoorbeeld) krijgt ze een maansikkel op haar hoofd of een diadeem om aan te duiden wie zij
is. Behalve van de jacht was zij ook godin van de vruchtbaarheid: ze stond zwangere en bevallende vrouwen bij (dat
had ze al jong geleerd, tenslotte) en beschermde ook jonge
kinderen. Zelf bleef zij overigens maagd. Door haar associatie met vruchtbaarheid, wordt ze soms ook voorgesteld met
twintig (of meer) borsten. (Waarschijnlijk is dit gebaseerd
op de vruchtbaarheidsgodin die in Efeze al vóór de Grieken
een eigen cultus had.)

Een maagd die baadt
Op een dag was Artemis moe en warm van de inspectie van
haar bossen en velden en van de jacht en zij zocht verkoeling bij een bron. Zij kwam hier wel vaker, samen met de
nimfen die haar meestal vergezelden. Het was een schaduwrijke plek, omgeven door cipressen en pijnbomen. Het water
uit de bron vloeide naar een heldere vijver, die zelfs van
een keurig grasrandje was voorzien.1 Hier kon Artemis zich,
volledig onbespied, ontdoen van haar sandalen en zelfs van
haar gewaad. Juist als haar dienaressen haar willen overgieten met water, gebeurt er iets onverwachts…

Overschaduwd
Koning Kadmos van Thebe had een kleinzoon die graag
mocht jagen: Aktaioon. Op een mooie dag was hij met zijn
makkers en vijftig honden al vroeg in de ochtend begonnen
met de jacht. Rond het middaguur hadden ze zoveel gevangen dat Aktaioon besloot dat het genoeg was. Hij zei tegen
de mannen die met hem mee waren gegaan dat ze de netten,
die doordrenkt waren van het bloed van de dieren, voor de
rest van de dag zouden laten rusten. Verhit maar tevreden
namen zij rust. Aktaioon was moe en warm en bovendien
had hij dorst. Daarom ging hij zelf wat dieper het bos in, op
zoek naar schaduw en misschien ook verfrissing. Het leek
1 Griekse mythen en sagen van Gustav Schwab, Prisma –
Het Spectrum, 28e druk, 1992
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Schilderij van Bernardino Cesari (rond 1600), Galleria Borghese, Rome
hem zelfs wel aantrekkelijk om tijdens de middaghitte een
dutje te doen.
En ja, hij vond een heerlijke, schaduwrijke plek met een
vijver vol prachtig helder water. En plotseling stond de nietsvermoedende jager daar oog in oog met de ontklede godin.
Hij bleef onbeweeglijk staan, het leek of zijn voeten verstijfd
waren en hij kwam niet op het idee om te vluchten. Artemis
bloosde hevig en stond ook een moment doodstil. Toen
schepte zij water uit de vijver en gooide het over Aktaioon
heen, waardoor zij hem in een hert veranderde. Angstig en
geschrokken rende hij weg, zich nog niet bewust van zijn
nieuwe gedaante. Hij verbaasde zich over zijn eigen snelheid
en voelde toen dat hij met vier poten liep. De jachthonden
achtervolgden het mooie stuk wild – zij herkenden hun
baasje niet. Een eind verderop werd Aktaioon door zijn
eigen jachthonden verscheurd. ■

Naschrift: op Kadmos moet een vreselijke vloek hebben
gerust: niet alleen moest hij Aktaioon verliezen, ook zijn
dochter Semele kwam om: zij werd getroffen door een
bliksemschicht van Zeus, toen ze zwanger was van Dionysos.
Een andere dochter van hem werd waanzinnig en doodde
haar eigen zoon en zijn dochter Ino verloor haar zoon
Palaemon en ook haar stiefdochter Helle, toen deze in zee
stortte (Hellespont).
Volgens mijn kunstgidsje uit België is het verhaal over Aktaioon een van de meest afgebeelde mythen in de kunst.
De bron van de mythe is uiteraard Ovidius: hij schreef Metamorfosen en ook Aktaioon verandert van gedaante.

2 Helden en Goden, vertaald uit het Italiaans en bewerkt door
Patrick de Rynk, Ludion, 2006
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Zakken M&M’s veraangenaamden
het vertalen van Cicero
Jaap van Hellenberg Hubar (1991) • USG: 2004-2010 •
Studie: Bestuurs- en organisatiewetenschap • Werkzaam bij: Ensemble Insomnio en Bureau Bakker

“M

ijn schooltijd op het Utrechts Stedelijk Gymnasium is een hele positieve periode in mijn leven
geweest”, vertelt Jaap van Hellenberg Hubar. “Ik heb heel
veel mogen organiseren. Ik ben jarenlang actief geweest bij
muziekvereniging Amor, waarvan twee jaar lang als voorzitter. Hoogtepunt was het lustrumconcert dat we in 2009 in
de Pieterskerk hebben georganiseerd. Zelf speel ik met veel
plezier piano.
Het organiseren zit mij in het bloed. In 2009 zat ik in de
lustrumcommissie waar ik mij vooral bezighield met de
muzikale omlijsting van het feest. In het kader van het 108e
lustrum ben ik momenteel zeer druk met het organiseren
van de leerlingenreünie op 29 november.
De sfeer op het USG heb ik altijd als zeer warm beschouwd.
Ik voelde mij als een vis in het water. Ik bewaar aan alle docenten goede herinneringen. Bijvoorbeeld aan meneer Kers,
leraar Duits. Hij leerde mij hardop zeggen dat ik gek was op
klassieke muziek. In die passie voor muziek, in combinatie
met mijn studie, hoop ik de rest van mijn leven werkzaam te
zijn. De blokuren van mevrouw Crump zijn mij ook altijd
bijgebleven. Voor deze lessen kochten
we zakken M&M’s en dat maakte de
vertaling van Cicero een stuk aangenamer. De klassieke talen en KCV (klassieke culturele vorming) waren voor
mij zeer inspirerende vakken. Aan het
Latijn hou je zo veel taalinzicht over.
Het maakt het leren van een buitenlandse taal ook stukken makkelijker.
Leuke herinneringen bewaar ik aan de
vossenjacht die in de eerste klas was
georganiseerd ter gelegenheid van de
dies van de school. Docenten waren
verkleed als allerlei typetjes. Zo kon het
gebeuren dat ik mijn docente Engels
plotseling als vuilnisman herkende.
Een andere herinnering is een les scheikunde waarin een proef niet helemaal
succesvol verliep. Door de enorme
rookontwikkeling ging het brandalarm
af. De hele school stroomde naar buiten, wij hebben ze vrolijk toegewuifd
vanuit het scheikundelokaal.

De school was kleiner dan nu, hoewel de groei toen al werd
ingezet. Toen ik in de brugklas begon, bedroeg het leerlingenaantal 550, toen ik van school ging 650. Noodlokalen
waren uiteindelijk nodig om alle leerlingen te herbergen.
De rozentuin aan de Homeruslaan werd geplaveid en vier
noodlokalen vonden hier hun plek.

"Ik herkende mijn docente Engels
plotseling als vuilnisman"
Kenmerkend voor het USG is dat als je iets voor ogen hebt
en je daarvoor wilt inzetten er heel veel mogelijk is. Goede
ideeën kunnen rekenen op hulp en steun. Zo weet ik dat in
het afgelopen jaar een aantal leerlingen naar China is gegaan
om een project met andere scholen op te zetten. Dat wordt
van harte ondersteund vanuit school.
Weet je wat ik leuk zou vinden? Als het zingen van de
Cantus, het schoollied, weer in ere wordt hersteld. Bij de
schoolstrijd moesten we altijd het schoollied zingen. Het is
leuk als iedereen hetzelfde lied kent, dat geeft een vorm van
verbondenheid. ■” (AS)
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Shakespeare, the Roman Baths en Fish & Chips
Een select gezelschap vijfdeklassers maakte eind september een literature trip naar Engeland, na een pitch waarin
hun kennis van de Engelse literatuur en de motivatie voor
de reis moesten blijken. Zij werden begeleid door de docenten Ewan Clark, Mirjam Werkhoven en Judith Schenkels. De groep verbleef in de particuliere school Grittleton
House in Chippenham, voorheen een manor van een adellijke familie.

teachers, bought fudge.

Written by Saskia Vijver (Sunday till Tuesday) and
Martijn Gobes (Wednesday till Friday)
Sunday
After a short trip by train or
car everyone arrived at Schiphol Airport. We checked in
our bags and went through
customs, and because our
flight was delayed we all
had some time to have dinGrittleton House
ner. Almost everyone ate at
McDonald’s! Eventually we
left one hour later than planned, but we had a lot of fun at
the airport.
When we arrived at Bristol Airport we quickly got our bags
and were off to Grittleton House by bus. We had a quick
tour around the house and settled in our rooms. At first
there was a plan to watch the movie ‘Persuasion’ but it was
very late because of the delay so we decided to do it the
next day. After a chat everyone went to their own rooms and
quickly fell asleep.
Monday
We woke up at seven o’clock
to have breakfast at a quarter
to eight, and whilst we were
waiting for the dining hall
to be ready, almost everyone
had a lot of fun playing football in the morning sun.
Lunch
After our breakfast we went
to Bath by bus. Before the
programme for the day started, we had some spare time
and a lot of people went
shopping. There was a shop,
the Fudge Kitchen, where
almost everyone, even the
An impression of the literature walk

A group picture at Castle Combe
It was absolutely
delicious! Later that morning we went to the Roman Baths,
taking an audio tour, which was very interesting.
After visiting the Roman Baths we walked to the park in
front of the Royal Crescent to have lunch. We started our
literature walk there, walking through the streets of Bath,
where Miss Schenkels and Mrs Werkhoven told us about
famous writers like Jane Austen, and we enjoyed it a lot.
Before we went back to Grittleton House, we had some more
spare time, so we shopped, had a drink in a café, or bought
an icecream.
Back at Grittleton house we rested, took a shower, or chatted
until we had dinner – which was pasta Bolognese, a salad,
and as a dessert: strawberry cheesecake! We really enjoyed it.
After the lovely dinner, we watched the movie ‘Persuasion’,
drank some tea, and then went off to bed. Everyone was
really tired and went to bed quite early.
Tuesday
We had breakfast at a quarter to nine and enjoyed a four
mile walk to Castle Comb. We spent some time there walking around, visiting the church, and taking some pictures.
Then we had a big lunch with pasta, a salad, a sandwich,
and some crisps. In the afternoon the programme included
sports activities such as archery, football and rugby. After all
the physical activity we needed some relaxation, so some
people took a swim in the heated pool in Grittleton House,
which was lots of fun!
Afterwards, we had dinner and sat round the campfire, making live music, chatting, and staring into the campfire.
When the campfire started to die down, everyone slowly
headed back to their rooms for a good night’s sleep.
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Wednesday
The day started with a
traditional British breakfast,
toast and tea. It was followed by a dish of ‘sitting in a
bus for two hours’ to Stratford-Upon-Avon. On arrival
we made the short walk to
the Shakespeare Centre,
where we were treated to an
assortment of audio-visual
material, texts, pictures, live
plays and action figures.
We learnt about all the
sayings that Shakespeare thought up (Note: there were a
lot!), about the history of Shakespeare’s plays, the house he
lived in, and the statues that were made of him.
When everyone was done watching the videos and visiting
the birth house we took a short walk to the workshop.
The workshop was given by a very enthusiastic actor from
the Royal Shakespeare Company. We warmed up by playing
some acting games and after those were done we started
toying with some lines from Love’s Labour’s Lost.
Afterwards we all had a cup of tea together and then our free
time began. We went to eat Fish & Chips on a corner near
the theatre and got some ice cream afterwards.
The play we went to was Love’s Labour’s Lost, which is about
the feeble attempt of four men to study for three years and
have no contact with women. It was a lot of fun to watch
and made everyone in the theatre laugh. The play was
enjoyed by all and after it was finished we got our second
serving of ‘sitting in a bus for two hours’.

bookshop, where we had
to interview customers. It
would’ve been a sin not to
buy a book, so I bought a
very British one (Dr. Who of
course).
The rest of them were finding graves and a question
about the lovely Bridge of
Sighs. We were in grave
danger of being too late for
turning in the assignment, so
lunch was eaten on the go.
Then there was a choice: to
A wooden statue, depicting
go to Christ Church College
William Shakespeare
or to have more free time.
The good student that I am I went to Christ Church with a
select group of others. While the rest enjoyed the sights and
sounds of Oxford.
Christ Church was the location for several scenes from the
first Harry Potter movie including the lovely Great Hall
and the staircase. The day
ended with a group visit to
the famous Bodleian Library,
and another walk to the bus,
a ride home and hamburgers
for dinner. Then we had our
traditional Pub Quiz in the
Neeld Arms Inn across the
road, with some wickedly Blackwell, one of the best, and
oldest, bookstores in the UK
difficult questions...

Thursday
We went to Oxford and
started with a literary walk.
It took us past churches, universities and many homes,
among them the home
of JRR Tolkien. We heard
stories about many writers,
poets and other famous
people, such as Lewis Carroll
(Alice in Wonderland) and
Oscar Wilde.
After the walk, we were
given some assignments,
The clock tower at Christ
which included visiting
Church College Oxford, which
Blackwells, a wonderful
contains the bell Great Tom

Friday
The last day started with packing bags and cleaning the trash
in our rooms, and there was a lot of it!
Then it was off on the bus, seeing Grittleton House for the
last time.
We went off to see a beautiful ship, the SS Great Britain, in
Bristol, where we had a tour inside and outside. The ship has
been renovated very well and looks lovely. In particular the
engine was amazing, 1000-horse power of metal and coal.
However, the best was saved for last – climbing the main
mast! A total of 12 students and two teachers climbed the
mast, which rises 40m into the air. The view was staggering,
you could see Bristol and beyond.
After hurrying to the bus, we drove to the airport. After being
very British again (queuing) we boarded the plane, read our
books and before we knew, had arrived at Amsterdam. ■
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Nieuws?! De dames van de administratie
zijn allang op de hoogte
Direct achter het hok van de conciërges huist de administratie. De ramen aan twee zijden geven zicht op alles
wat zich voor de school afspeelt en zorgen ervoor dat de
ruimte niet warmer wordt dan 18 graden. Angelike van
Erp en Margreet Koppert zitten er dus altijd fris bij en dat
moet wel, want het is er een drukte van belang.
door Mariken Bokeloh

V

anaf half negen is de administratie in bedrijf. De eerste
taak, het noteren van absenties, wordt overgenomen van
de conciërges, die al om kwart voor acht aanwezig zijn.
“Er wordt nog steeds gebeld, maar we werken er naar toe
om absenties zoveel mogelijk digitaal aangemeld te krijgen
via absentie@usgym.nl, zodat ze direct terechtkomen bij de
conciërge die ze verwerkt.”

Poortwachters
De telefoon rinkelt doorlopend. Een mevrouw uit Maastricht belt dat ze gaat verhuizen en een school voor haar
dochter zoekt. Ze wil de rector spreken. Vaardig legt Angelike
uit dat de heer Kamerbeek over dit soort zaken gaat en vandaag niet bereikbaar is. Mevrouw wordt verzocht een mail te
sturen en dan zal vanzelfsprekend contact worden gezocht.
“Margreet en ik zijn poortwachters”, legt Angelike uit.
“We worden veel
gebeld voor stages en
door bedrijven die
uiteenlopende belangen hebben. Als mensen geen namen hebben van wie ze willen
spreken verwijzen
we automatisch naar
het mailadres
info@usgym.nl.
En anders maken wij
de afweging of de telefoon doorgestuurd
kan worden.”
Op dinsdag werken Angelike en Margreet samen. De andere dagen om en
om. De jaaragenda dirigeert het programma van de dames,
hoewel de bezigheden erg van het moment afhangen. Dat
maakt de administratie heel divers. “November is een van de
rustigste maanden, hoewel, nu zijn we druk met de voorbereidingen van het lustrum in de weer. In januari is het Open

Huis. In maart verwerken we
de nieuwe aanmeldingen en
daarna richten we ons op het
eindexamen. Zo gaan we van
hoogtepunt naar hoogtepunt.”
Wiskundedocent Lilian
Blom loopt binnen op zoek
naar een stempel. Margreet
trekt doelgericht een la open
en reikt de gevraagde stempel aan. Ondertussen meldt
een sollicitant per telefoon
dat hij zijn afspraak niet kan
nakomen en steekt leerling
Stan zijn hoofd om de hoek
met de vraag of het klopt dat hij een muziekruimte heeft
gereserveerd en zo ja, mag hij dan de sleutel hebben?
Die krijgt hij. Er hangt een grote, plastic kikker eraan, zodat
het ding niet in een broekzak verdwijnt.

Telling
Hoewel de taken gedeeld worden, zijn ze ook een beetje
verdeeld. Margreet houdt zich meer bezig met de leerlingen
administratie. Zij verwerkt alle mutaties in Magister zoals
vakkenpakketwisselingen. Ook beheert zij de structuur
waarin alle cijfers ingevoerd kunnen worden: “Magister
heeft beperkte mogelijkheden en ik probeer binnen deze
mogelijkheden oplossingen te vinden die aansluiten bij de
wensen van de school.”
Een serieuze klus is de leerlingentelling met als peildatum
1 oktober. Die moet nauwkeurig uitgevoerd worden. Alle
leerlingen moeten met juiste gegevens geregistreerd zijn.
“Dat is het bewijs waar de bekostiging voor heel het schooljaar op wordt gebaseerd.”
Angelike richt zich meer op managementondersteuning en
de algemene zaken. Veel tijd kosten de aanvraagformulieren
voor universiteiten in het buitenland. Gegevens moeten
nauwkeurig verzameld en ingevuld worden.

Voor rede vatbaar
“Het gros van de leerlingen is voor rede vatbaar en heeft
begrip voor de zaken zoals ze gaan op school. Zo hebben we
in de gang een vitrine met archiefstukken. Een klein briefje
in de hoek vermeldt: ‘Niet leunen svp’. De vitrine staat er al
twee jaar en er is nog nooit tegen aangehangen. “
Ongeveer vijf procent van de leerlingen, met een verdwaalde
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“Het zijn
vaak dezelfde
leerlingen die
hier hun mobiel
komen ophalen
als die is afgepakt
door een leraar”
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brugger als afleiding, komt met enige regelmaat bij Angelike
en Margreet langs. Ze komen voor hun mobiele telefoon die
is afgepakt door de leraar. Vanaf kwart over vier mogen die
opgehaald worden. Leerlingen moeten hun schoolpas of ID
laten zien. “Het zijn vaak dezelfde gezichten en van hen kennen we meestal de naam”, beamen beiden met een grijns.
De deur staat voor iedereen open, of je nu je adres komt
wijzigen, maandverband nodig hebt of je komt aanmelden
voor bijvoorbeeld ELOS (nog lekker ouderwets met een
papiertje in een bakje). Angelike en Margreet weten wat er
speelt op het USG en wijzen je de weg tot half vijf. Dan sluiten ze hun frisse domein om zonder huiswerk van de avond
te genieten. ■

Latijn voor thuis:
eerst je huiswerk, dan de Xbox
Iedere keer in de Vox: een Latijnse spreuk om thuis te
gebruiken. Met uitleg over betekenis en herkomst, zodat
u uw gymnasiast kunt overbluffen. Een kleine bijspijker
cursus voor ouders.
door Karen Rijlaarsdam

H

eeft u dat ook wel eens thuis, van die scholieren die
op de bank hangen – beetje iPadden, beetje Xboxen,
beetje mobielen (of alles tegelijk) − terwijl ze eigenlijk hun
huiswerk zouden moeten maken? Of moeten leren voor de
toetsweek?
Er zijn dagen dat het probleemloos gaat, dat je thuiskomt en
er braaf gewerkt wordt. Maar er zijn ook dagen dat dat niet
het geval is. Woordjes leren, rijtjes stampen, sommen maken? Nee hoor, nu even niet. “Ik heb al de hele dag school
gehad, ik moet nu echt chillen.” Wellicht helpt het om
op zo’n moment te schermen met de oud-Romeinse wijsheid Satius est enim otiosum esse quam nihil agere. Wat zoveel
betekent als: het is immers beter om vrije tijd te hebben dan
om niets uit te voeren. Vrij te vertalen als het oer-Hollandse
spreekwoord: na gedane zaken is het goed rusten. Ofwel:
eerst je huiswerk, dan de Xbox.
De uitspraak Satius est enim et cetera komt uit een van de
brieven van Plinius de Jongere (Epistulae 1,9). Gaius Plinius
Caecilius Secundus (62 - circa 113) was de neef en (na de

dood van zijn vader) ook adoptiefzoon van Plinius de Oudere.
Hij maakte carrière als advocaat
en politicus, en was bevriend met
keizer Trajanus. Vanaf 103 publiceerde Plinius tien delen met brieven. Het gaat hoofdzakelijk om
correspondentie met vrienden en
relaties; het tiende boek bevat zijn
correspondentie met Trajanus. De
brieven geven een hoop waardevolle informatie over gebeurtenissen uit die tijd en over het leven in de kringen van Plinius. In twee brieven aan geschiedschrijver Tacitus beschrijft
Plinius de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. Die
heeft hij als zeventienjarige vanuit Misenum (dertig kilometer verderop) meegemaakt; Plinius de Oudere vertrok van
daar om hulp te bieden, maar overleefde het niet.
De uitspraak Satius est is de laatste zin uit een brief aan
Minicius Fundanus, een vriend van Plinius. Hij schrijft hem
vanuit zijn huis op het platteland. Daar kom je tenminste
aan reflectie toe, betoogt hij − in tegenstelling tot in de stad,
waar het leven vol triviale dingen zit waardoor je eigenlijk
niets doet op een dag.
Qua achtergrond niet helemaal toepasselijk op lummelende
scholieren, maar als u dat er niet bij vertelt kunt u Plinius
prima op ze loslaten om ze tot actie aan te zetten. ■

