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Mix van heden en verleden

2 | Voorwoord

Kom niet aan de leerling z’n pauze. Wee de leraar die nog 
even iets wil afmaken, terwijl de klas de tassen al zo 

ongeveer gepakt heeft. “Mevrouw, meneer, kunt u stoppen? 
Het is tijd. De bel is gegaan. Het is tijhijd.” Hoe anders is dat 
als er ouders in de schoolbanken zitten. Die slaan zonder 
morren de pauze over, zo bleek tijdens de ouderlessen die 
ter ere van het lustrum werden gegeven. Hun enthousiasme 
bleek al zodra de aankondiging van deze lessen op de site 
verscheen: die zaten binnen de kortste keren vol. Op de 
avond zelf hadden de 150 ouders die mochten meedoen 
er zin in. Nostalgie naar hun eigen schooltijd, zin om wat 
nieuws te leren, eens meemaken hoe die leraar waar hun 
kind het zo vaak over heeft het nou doet, nieuwsgierigheid 
naar het hedendaagse onderwijs; allemaal redenen waarom 
ouders zich hadden opgegeven. Ze werden niet teleurgesteld. 
Er was een groep die de pauze oversloeg, en een andere had 
liever nog een wiskundevraagstuk dan naar de afsluitende 
borrel te gaan. Kortom: met de leergierigheid van de ouders 
zit het wel goed (zoals u verderop in deze Vox kunt lezen in 
een verslag over de ouderlessen). 

De schoolgaande ouders vonden het ook een goede manier 
om weer eens op het USG te komen. In tegenstelling tot de 
basisschool kom je maar zelden op de middelbare school 
van je kind. Het Open Huis, een informatieavond aan het 
begin van het schooljaar, de ‘tafeltjesavonden’, een presen-
tatie van het een of ander, dat is het wel zo ongeveer. De Vox 
Hieronymi, het bulletin voor en door USG-ouders, probeert 
die leemte enigszins op te vullen door te laten zien wat er 
zoal speelt op school. 
In dit nummer staan we nog even stil bij de lustrumviering 
en de workshopdag in december. Twee leerlingen leverden 
een reisverslag: zesdeklasser Benthe de Ridder was een van 

de uitverkorenen voor een studiereis naar Zuid-Duitsland, 
en vierdeklasser Gijs van Eck deed mee aan de International 
Junior Science Olympiad in Argentinië. Ook is er aandacht 
voor het Honoursprogramma. In de reeks bespiegelingen 
naar aanleiding van gedoceerde vakken gaat het dit maal 
over scheikunde. Verder zijn er de vaste rubrieken Nieuws 
van de Ouderraad, Nieuws en de Boeken tip 3, waarin deze 
keer USG-mediathecaresse Ellez Hartman drie boeken tipt 
om uw puber aan het lezen te krijgen. En natuurlijk is er het 
Goden ABC, waarmee u uw kennis van de mythologie kunt 
opvijzelen. Voor de laatste maal overigens, want redacteur 
Maddy Hageman gaat ons helaas verlaten. Mocht u haar en 
ons in november vertrokken redactielid Bart Boon willen 
opvolgen, dan kunt u mailen naar redactie@usgvox.nl.  
Dank Maddy en Bart, voor al jullie bijdragen!

Deze Vox Hieronymi verschijnt niet alleen digitaal, maar 
ook – ter gelegenheid van het Open Huis – op papier. Wie 
de papieren editie voor zich heeft en niet alleen de foto’s op 
de voorkant, maar ook de rest van het blad in kleur wil zien 
kan dat doen op de site: www.usgvox.nl. En heeft u behoefte 
hebben om te reageren, dan kan dat via bovengenoemd 
mailadres.

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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Open Huis 2015

“Kamp!” Dat is het meest gehoorde antwoord van 
eersteklassers als je ze vraagt wat het beste geholpen 

heeft om zich snel thuis te voelen op het USG. “Daar leer 
je alle eersteklassers kennen, waardoor je later in de pauze 
of als je even geen les hebt altijd wel iemand treft die je 
kent.” Het blijft een gegeven dat veel nieuwe leerlingen met 
kleine groepjes en soms alleen van een bepaalde basisschool 
komen. De kennismakingsmiddag, de introductie en het 
kamp op Terschelling, alles onder leiding van mentoren en 
leerlingenmentoren uit de vijfde klas is erop gericht nieuwe 
leerlingen zo snel mogelijk een veilig en vertrouwd gevoel te 
geven in school.

Maar niet alleen het klimaat, ook andere dingen zijn voor 
een eersteklasser belangrijk. Leren wie je zelf bent, leren 
leren, leren denken, leren communiceren en omgaan met 
anderen, het is een proces dat in de eerste klas begint. Onze 
ervaring is dat na zes jaar de leerling niet alleen veel kennis 
en vaardigheden heeft opgedaan, maar ook is uitgegroeid tot 
een jong volwassene met een eigen persoonlijkheid.

Het USG werkt hieraan door de leerlingen een basispro-
gramma aan te bieden nodig voor het eindexamen en een 
keuzeprogramma, waaruit de leerlingen een of meer activi-
teiten kunnen kiezen omdat ze die interessant of leuk vin-
den om te doen en de uitdaging graag aangaan. Het keuze-
programma hebben we het Homerusprogramma genoemd, 
verwijzend naar ons vorige gebouw aan de Homeruslaan. 
In dit programma zijn extra vakken als Chinees en Spaans, 
talendiploma’s voor Engels, Frans en Duits, projecten met de 
universiteit Utrecht en alle leerlingenverenigingen opgeno-
men. Op de website van de school (www.usgym.nl) is onder 
de knop Homerus het hele programma te vinden.

Het USG is in 2012 en in 2013 uitgeroepen tot Excellente 
School door het ministerie van OCW. De meest in het oog 
springende excellente kwaliteiten die in het juryrapport 
worden genoemd zijn het schoolklimaat, het maatwerk voor 
leerlingen en de lerende organisatie. Wij zijn daar uiteraard 
heel trots op en werken voortdurend aan het vasthouden 

van deze hoge kwaliteit. Een keerzijde van dit predicaat is 
dat sommige leerlingen zijn gaan denken dat ze allemaal 
excellent moeten zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet het 
geval. Het gaat erom dat wij de leerlingen kunnen bieden 
wat ze nodig hebben, dat er een veilig leer- en leefklimaat is 
en dat de leerlingen de ruimte krijgen zich breed te ontwik-
kelen. Voor elke leerling zal dit anders uitpakken, maar elke 
leerling is ons even lief.

Er kan dus veel, we leiden de leerlingen van klas 1 tot en 
met klas 6 op naar steeds meer eigen verantwoordelijk-
heid, zodat zij klaar zijn om met een mooi diploma en veel 
opgedane ervaring een volgende stap in hun ontwikkeling te 
kunnen zetten. 

Graag wil ik alle bezoekers van het Open Huis, leerlingen en 
ouders, een mooie dag toewensen. We hopen dat de infor-
matie over het onderwijs en de indruk van de sfeer op het 
USG jullie en u zullen helpen een goede keuze te maken!

Hanneke Taat

foto: Josje Deekens

www.usgvox.nl
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4 | Nieuws

All hail, Macbeth!

Shakespeareliefhebbers komen dit jaar aan hun trekken 
op het USG: begin december werd Macbeth opgevoerd, en 
in februari is het de beurt aan Midzomernachtsdroom (zie 
op de pagina hiernaast). 

De Cambridge University European Tour Group (ETG) trad 
6 en 7 december op school op. Deze toneelgroep bestaat uit 
studenten uit Cambridge die ieder jaar twee weken met een 
stuk van Shakespeare twee weken door Europa toeren. Het 
USG was dit jaar hun enige Nederlandse stop. 

De ETG is niet zomaar een toneelgroep: onder andere Derek 
Jacobi en Stephen Fry hebben deel uitgemaakt van het gezel-
schap. De groep heeft bovendien de reputatie bijzondere, 
innovatieve en professionele interpretaties van klassieke 
teksten op de planken te zetten, een reputatie die ze op het 
USG bevestigden.

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

1 september De school gaat dit jaar van start met 809 
leerlingen en 80 medewerkers. Nieuwe docenten zijn Wil-
lem van Bergeijk (wiskunde), Linda Kraan (Duits), Daphne 
Acoca, Lys Norbruis (beiden Nederlands) en Marieke Weus-
tink (lichamelijke opvoeding). Angela Oostindien treedt aan 
als vervanger klassieke talen. Gezien de babyboom in die 
sectie zal ze nog wel even blijven…
De schooltijden zijn veranderd: de lessen zijn voortaan vijf 
minuten korter. 
12 september Een team van 
het USG doet mee aan de fi-
nale van de Unicef-debatwed-
strijd Kleine prinsjesdag in de 
Ridderzaal in Den Haag.  

23 tot en met 26 septem-
ber De verse brugklassers 
gaan op werkweek naar 
Terschelling. Nieuw is dat 
er dit jaar veel aandacht aan 
het milieu wordt besteed. 
De leerlingen moeten een 
broodtrommel en beker 
meenemen voor hun lunch-
pakketjes, en er wordt een 
middag afval gejut op het strand.
26 september Leerlingenvereniging FAMA organiseert voor 
vierde-, vijfde- en zesdeklassers een ondernemersdag op school.

15 november Vier-
deklassers Merel, Merel, 
Fleur en Jildou nemen 
deel aan de voorronde 
van de Nationale Duits-
olympiade. De laatste 
twee gaan door naar de 
finale in maart.

17 en 18 november  
Docenten en ondersteunend 
personeel gaan de Veluwse 
hei op voor een studietwee-
daagse, Daar houden ze zich 
bezig met onderwerpen als 
differentiëren in de les, de 
‘kernles’, intervisie, samen-
werking coaching et cetera. 
De sfeer schijnt voortref-
felijk te zijn, er wordt zelfs 
gebowld in onesie.
21 november De school 
krijgt op de eerste AMOR-avond van het jaar een vleugel 
cadeau als lustrumgeschenk van de verschillende USG-fond-
sen. Merel Adolfsen en Jurn Tjoa wijden hem in met een 
quatre-mains.
26 november Leerlingen 
uit klas 5 en 6 volgen een 
gastcollege van Dick Swaab 
over kunst en het brein op 
de Universiteit Twente via 
een live videoverbinding. 
27 november Ouders mogen een avondje naar school in 
het kader van het lustrum.
29 november Debatteam 
Hybris weet tijdens de voor-
rondes van het NK debatte-
ren de finale te bereiken.
29 november De reünie 
die ter ere van het lustrum 
plaatsvindt wordt druk be-

www.usgvox.nl
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zocht. Er worden gastlessen gegeven, en rondleidingen door 
de school (de meeste reünisten kennen het nieuwe gebouw 
niet). Schoolband The Q verzorgt een spetterend optreden. 
4 december De school viert vandaag haar 540e verjaardag. 
De officiële viering van dit heuglijke feit vindt plaats in de 
Pieterskerk en wordt opgeluisterd door de burgemeester  
(zie ook pagina 6 en 7). 
5 december Workshopdag voor de leerlingen  
(zie ook pagina 10).
6 en 7 december De Cambridge University European Tour 
Group verzorgt twee voorstellingen van Macbeth op het 
USG. 
19 december Schoolfeest met als thema ‘What happens 
under the mistletoe stays under the mistletoe’ 
4 januari  Georgios Lamprianides treedt aan als vervanger 
voor de nog steeds zwangere/met verlof zijnde dames van de 
sectie klassieke talen.
8 januari Ook op het USG wordt in de lessen – van de 
eerste tot de zesde klas, en niet alleen bij Frans − aandacht 
ge schonken aan de aanslag in Parijs op 7 januari, op de 
redactie van het blad Charlie Hebdo. Leraren en leerlingen 
leven mee en discussiëren over het grote belang van vrijheid 
van meningsuiting en van tolerantie. 

12 januari Invoering van ‘Digicampuz’, de digitale werkplek 
voor medewerkers en leerlingen.
15 januari Opnames in school voor een promotiefilm 
over het USG. De film is een beloning voor het feit dat het 
USG vorig jaar voor de tweede keer het predicaat ‘excellente 
school’ kreeg.

Tijdens de lustrumviering in de Pieterskerk was al een 
voorproefje te zien van het lustrumtoneelstuk dat in 
februari wordt opgevoerd: Midzomernachtsdroom. Drie 
Lampony’s lichten u nader in.

Hallo allemaal! Wij zijn van Lampomene (ook wel de Lam-
pony’s, omdat niemand weet hoe je Lampomene uit moet 
spreken). Doordat het dit jaar het 108ste lustrum van onze 
school is, geven wij met Lampomene een spetterende show 
van Midzomernachtdroom van Shakespeare in theater Kik-
ker.  Wij hebben ook onze teaser in de Pieterkerk bij de ope-
ning van het lustrum opgevoerd, wat een groot succes was. 
Daarvoor hebben we heel veel moeten repeteren en oefenen, 
dat was natuurlijk heel veel werk, maar was het ook wel heel 
gezellig. Het is een hele leuke groep, met lekkers erbij . 
Wij doen heel veel dingen samen, zo hebben we laatst een 
workshop gehad van de cast van Macbeth uit Cambridge, en 
hebben we een super lekkere bakesale gehouden om geld op 
te halen. 
We zijn met twintig leerlingen, waarvan zeven in het ensem-
ble. Dat is een van de vele speciale dingen bij dit lustrumto-
neelstuk. Het ensemble heeft geen tekst, maar zal voor veel 
gelach zorgen door hun knullige dansjes en hun elf-achtige, 
sexy uitstraling…  De dertien andere spelers bestaan uit 
Titania en Oberon (de elvenkoning en koningin), Hippolyta 
en Theseus (de hertog en hertogin), de vrijers en werklieden, 
Puck (de rare snuiter van de nacht) en niet te vergeten, de 
(lamp)ezel! Ondanks dat we de teaser hebben opgevoerd, 
is er nog wel wat werk aan de winkel. Alle kostuums zijn 
al besteld en het decor wordt gemaakt door leerlingenver-
eniging Helicon. De muziek wordt gespeeld door muzikale 
leerlingen. Het stuk zou niet tot stand komen zonder onze 
geweldige (externe) regisseurs, Renée Fleuren en Jasper Ho-
genboom. 
Houdt u van toneelspel, drama en komedie? Kom dan 
vooral op 16 en/of 17 februari 2015 naar onze hilarische 
voorstelling in theater Kikker!! 
Kaat Lageman, Milan Quach, Adriana Rio 

Het ensemble tijdens het optreden in de Pieterskerk

www.usgvox.nl
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6 | Lustrumviering

 
Van een oude school en een koude kerk

‘540 jaar school!’ jubelen Fokke & Sukke op de lustrum-
zonnebril. Gelukkig hoeft niemand zo lang naar school, 
maar het is wel een mijlpaal om bij stil te staan. Dat 
gebeurde dan ook uitgebreid. De officiële lustrumviering 
vond 4 december plaats in de Pieterskerk, precies 540 
jaar na de oprichting van de school door de Broeders des 
gemenen levens. 

door Karen Rijlaarsdam foto’s Hilde Halvorsen

Jammer dat die monniken de school niet in de zomer zijn 
begonnen, verzuchtte menig lustrumganger. In de Pie-

terskerk − waar het USG al sinds 1732 heuglijke momenten 
viert – was het namelijk koud, heel koud. De verwarming 
bleek kapot te zijn, dus de dapperen die hun jas hadden uit-
gedaan trokken hem al snel weer aan. Maar het programma 
was er niet minder boeiend om. 
Er werd uitgebreid gebruik gemaakt van de talenten van 
leerlingen. Tweedeklasser Floris Ros verwelkomde de geno-
digden (bobo’s, docenten, betrokken ouders, geïnteresseerde 
leerlingen) met pianomuziek. Later speelde Yuri Shundyak 
(klas 5) een stuk van Bach. Leerlingentoneelvereniging 
Lampomene gaf een voorproefje van Shakespeares Midzo-
mernachtsdroom die in februari als lustrumtoneelstuk wordt 
opgevoerd, en dansvereniging Choros verzorgde de afslui-
ting. Het geheel werd vakkundig aan elkaar gepraat door 
vierdeklasser Stan van den Bosch en tweedeklasser Mere 
Wolfensberger. 

Na het openingswoord van rector Hanneke Taat was het de 
beurt aan burgemeester Jan van Zanen, die iets te laat kwam 
aanzetten. Gelukkig had hij wel zijn ketting om. Voor Van 
Zanen begon te speechen viste hij eerst de Fokke & Sukke 
lustrumbril uit zijn cadeautasje. Hij wist dat twee van de 
drie Fokke & Sukkemakers oud-leerlingen van het USG zijn, 
en maakte graag van de gelegenheid gebruik om het eerste 
exemplaar op zijn neus te zetten. “Het USG heeft net als de 
stad Utrecht een lang verleden en een bruisend heden”, stel-
de de burgervader vervolgens. Hij bleek zich in de geschie-
denis én het heden van de school verdiept te hebben; hij 
noemde de Latijnse toneelstukken van Macropedius (rector 
van 1530 tot 1557) waarin “de zweep verdacht vaak wordt 
gebruikt door leraren”, maar wist ook dat er tegenwoordig 
op het USG vakken als kritisch denken en management & 
organisatie worden gegeven.
Hierna hield universitair docente Laurien Crump-Gabreëls 
(oud USG-docente) de jaarlijkse Hieronymuslezing. “Het 
spijt me dat ik u met een dodelijke monoloog ga vervelen, 
in plaats van een socratische dialoog te houden”, zei ze aan 
het begin van haar desondanks interessante verhaal over het 
op een aantrekkelijke manier aanbieden van lesstof. Volgens 
Crump moeten leerlingen en studenten zich niet onderschat 
voelen, ze benaderen als jonge onderzoeker is een goede 
manier om ze betrokken te houden. 
Daarna was het tijd voor de borrel – althans voor de volwas-
sen aanwezigen. De leerlingen werden naar huis gestuurd. ■

Rector Hanneke Taat opent de middag Presentatoren Mini & Maxi (Stan en Mere). Let op de 
licht-en-geluid-leerling links: mét muts.

www.usgvox.nl
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Violist Yuri Shundyak verdiept in Bach

Ook de burgemeester heeft zijn jas maar 
aangehouden

Jan van Zanen (met zonnebril en goodie bag)  
moet door naar zijn volgende klus

Laurien Crump spreekt bevlogen 
over onderwijs

De dansende dames van Choros

Alle artiesten tezamen

www.usgvox.nl
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8 | Ouderlessen 

Vijf docenten durfden het wel aan: les geven aan de ou-
ders van leerlingen die dagelijks hun lokalen bevolken. 
In het kader van het lustrum organiseerde de Ouder-
raad eind november een ouderlesavond op het USG. 
De onderwerpen varieerden van ‘De vrije ruimte’ (Erik 
Kamerbeek) tot ‘Anyone who lives within their means 
suffers from a lack of imagination’ (Ewan Clark). De 
ouders bleken geïnteresseerde leerlingen. Drie vaders 
doen verslag.

Slijmzwammen zijn slimme netwerkers 
Donderdag 27 november werden op initiatief van de ouder-
raad de schoolbanken van het USG gevuld met ouders. 
Zij hadden eerder al een keuze gemaakt tussen de vakken 
geschiedenis, klassieke talen, filosofie, Engels en wiskunde. 
Het liep storm. Er waren tegen de 150 ouders die graag weer 
eens het schoolgaan wilden ervaren.
Wiskundedocent Peter van de Beek trok 22 belangstellenden 
met zijn les die als titel had: ‘Hoe slim is de slijmzwam?’ 
Hij begon zijn verhaal met het uitleggen van netwerken met 
knooppunten en de verschillende mogelijkheden daartus-
sen; de grafentheorie − de kunst van het slim netwerken. In 
de praktijk kom je dit soort vraagstukken tegen in bijvoor-
beeld een metrostation. In het tweede deel keek Van de Beek 
met zijn leerlingen naar methodes van de kortste verbinding 
tussen verschillende punten; het handelsreizigersprobleem.
Een slijmzwam is een eencellig dier. Een organisme met een 
verbazingwekkende intelligentie. Strooi een handje haver op 
tafel en na een tijdje zie je een netwerk van gele kruipsporen 
die de havervlokken met elkaar verbinden. Van de Beek deed 
zijn leerlingen inzien hoe intelligent de slijmzwam is. Het 
was zo interessant dat de meerderheid de voorkeur gaf aan 
een nieuw vraagstuk boven de afsluitende borrel.  
(Alexandre Schyns)

Griekse avonturen wreed verstoord door de bel
De belangstelling was groot voor het afwisselende lespro-
gramma: het leek of menig ouder weer naar zijn of haar 
(klassieke) middelbare schoolperiode terugverlangde. Maar 
ja, je kreeg ook wat. De leraren waren terdege voorbereid, 
maar wellicht was het publiek een stuk eenvoudiger dan 
overdag. Ouders zijn veel braver in de klas; niemand is naar 
conrector Kamerbeek gestuurd (die overigens niet op zijn 
post zat omdat hij zelf ook les gaf). Het kennisniveau is bij 
menig ouder lager dan bij hun lieftallig kroost, en je kunt ze 
ook veel meer wijsmaken.
Zelf mocht ik mij gelukkig prijzen deel te nemen aan de les 
van Paul van Uum, die vooraf nog eerlijk bekende op zijn 
qui vive te zijn omdat de vlijmscherpe pen van de Vox in het 

lokaal aanwezig was. Deze vrees was echter ongegrond want 
zijn les was als een mooi avondje uit, waarin hij een dol-
enthousiaste groep ouders mee terugnam naar het Athene 
uit de klassieke oudheid (een aantal heeft zich spontaan 
aangemeld voor de komende Griekenlandreis, maar helaas 
is geen dispensatie door het USG verleend).
In sneltreinvaart werden we door de klassieke periode (tot 
de dood van Alexander de Grote) gevoerd. We mochten 
nog beginnen met een simpel quizje over tempels, metopen 
en lotingen, maar daarna werden we getrakteerd op een 
inspirerend betoog dat ons vanaf de Polis (stadstaat) via de 
aristocraten en verder tot aan de verwoesting van de Acro-
polis leidde. Wie van de Myrmidonen of welke soldaat van 
de harde Ulixes zou zijn tranen kunnen bedwingen bij het 
horen van zoveel schoonheid? Het was alsof we bij Solon 
op de thee waren, wilde feesten met Persistratos vierden en 
zo via Kleistenes de Perzische oorlogen inrolden. Gelukkig 

 
Een avondje uit: weer naar school
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konden we daarna heerlijk bij de Delisch-Attische zeebond 
uitrusten van alle achterovergedrukte gelden in Athene, waar 
het een genot was om te vertoeven en al badend in weelde 
werden we wreed verstoord door de bel omdat het allemaal 
weer over was en wij als gewone stervelingen ons in de hal 
van de school mochten vervoegen om daarna moe maar 
voldaan huiswaarts te keren.
Er passeerde nog veel meer dan het genoemde de revue, 
maar dat houden we voor ons om nog meer ouders voor dit 
soort initiatieven enthousiast te krijgen. Voor meer infor-
matie verwijs ik graag naar Herodotus, alwaar u de rest van 
onze avonturen kunt lezen. (Vincent Verweijmeren) 

Radicale ouders slaan pauze over
Even schrikken was het wel voor de ouders bij de les ‘Reagan 
in historisch perspectief’. “U heeft zich ingelezen, daar ga ik 
van uit”, begon geschiedenisleraar Hans Righolt namelijk zijn 
les. Maar ook zonder studie vooraf was het prima te volgen.
Righolt hield een mini-enquête aan het begin van de les. 
Daaruit bleek dat de ouders van USG-leerlingen in hun 
jeugd radicaler waren dan je zou verwachten van ouders van 
keurige gymnasiasten: ongeveer 30% van de aanwezigen 
stak zijn vinger op toen gevraagd werd wie in 1981 op het 
Museumplein was geweest om te protesteren tegen de komst 
van kruisraketten naar Nederland. De sfeer was destijds 
blijkbaar wel beter dan de grimmige beelden die er van die 
dag zijn. “Lekker de wave doen”, “Het was wel gezellig”, 
waren de ontnuchterende antwoorden op wat men zich er 
van herinnerde. Righolt relativeerde de aanwezigheid van 

vele jeugdigen destijds met de uitspraak ‘Als je op je twintig-
ste geen socialist bent heb je geen hart. Als je op je veertigste 
nog steeds socialist bent heb je geen verstand’. 
Vervolgens presteerde Righolt het om in een relaas van 
anderhalf uur − de pauze vergat hij in het vuur van zijn 
 enthousiasme − haarfijn uit te leggen waarom die kruis-
raketten nou eigenlijk naar Nederland zouden komen en 
waarom dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Daarbij dichtte 
hij Ronald Reagan een belangrijkere rol toe dan degenen 
die hem nog steeds een beetje als een verdwaalde acteur van 
B-films beschouwen. Dat ondanks Reagans hartenkreet in 
Berlijn “Tear down this wall, mister Gorbatshov’. Ook bij-
voorbeeld de presidenten Kennedy en Johnson passeerden 
de revue en het antwoord op de vraag aan wie van de twee 
de Amerikanen de Vietnamoorlog te danken hebben (Ken-
nedy; Johnson kon niet meer terug.) En het feit dat er in die 
oorlog meer bommen zijn gegooid dan in Europa in de hele 
Tweede Wereldoorlog. 
De ‘klas’ luisterde aandachtig naar Righolt. De moeder die 
op de achterste rij even zat te whats-appen had geluk dat 
Righolt dat voorin niet kon zien. Anders was haar telefoon 
vast in beslag genomen, op te halen na het negende uur bij 
de administratie. Na het beantwoorden van wat vragen van 
ijverige vaders, eindigde Righolt de les met de woorden: “Ik 
hoop dat het alcoholvrije gedeelte nu voorbij is.” Die ver-
wachting kwam niet uit: ook ’s avonds wordt er op het USG 
geen drank geschonken. Maar de cola light vloeide rijkelijk. 
(Arnout Cankrien) ■
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In elk nummer van de Vox informeert 
de Ouderraad u over zijn activiteiten 
en actuele zaken. De Ouderraad komt 
ongeveer negen keer per jaar bijeen, 
drie keer met de schoolleiding in 
klein comité, drie keer met de school-
leiding in groot comité en drie keer 
intern. Tijdens deze bijeenkomsten 
gaat het altijd om de vaste agenda-
punten communicatie, ouderpartici-
patie, financiën en actuele ontwikke-
lingen. Daarnaast is er ruimte om te 
overleggen over zaken die spelen bij 
ouders, leerlingen en/of docenten.

Het eerste half jaar van dit schooljaar 
is ook voor ons voorbij gevlogen! Een 
periode waarin de Ouderraad weer met 
diverse zaken bezig is geweest. Vooral 
november was voor ons een drukke 
maand. Onderstaand een kort verslag. 

Contactouders

Sinds enkele jaren zijn er contactou-
ders op het USG. Zij zijn de contact-
personen tussen de ouders van een 
klas en de Ouderraad. Begin november 
was er weer een succesvolle avond met 
alle contactouders. Goede punten en 
verbeterpunten zijn geïnventariseerd 
en worden door de Ouderraad met de 
schoolleiding besproken. Daarna wor-
den de uitkomsten hiervan weer naar 
de contactouders teruggekoppeld. Een 
goed systeem dat ervoor zorgt dat alle 
ouders ook echt een inbreng kunnen 
hebben op het USG.

Leerlingenverenigingen

Leerlingenverenigingen zijn heel 
belangrijk voor de algemene ontwik-
keling van leerlingen en mede sfeer-
bepalend voor een school. Vanuit 
het Gregoriusfonds (het fonds dat 
de vrijwillige ouderbijdrage beheert) 
worden projecten en activiteiten van 
deze verenigingen gefinancierd. In 

november was er weer een bijeenkomst 
van de Ouderraad met alle leerlingen-
verenigingen. Op deze middag konden 
plannen worden gemaakt en begrotin-
gen worden ingediend. Net zoals vorig 
jaar was het enthousiasme groot, dus 
voor komende periode mogen we weer 
veel activiteiten verwachten van onze 
leerlingenverenigingen. 

Ouderlessen

In het kader van het 108-ste lustrum 
van het USG heeft de Ouderraad 
speciaal voor alle ouders ouderlessen 
georganiseerd. Als ouders staan wij 
kennelijk (in tegenstelling tot onze 
kinderen) te trappelen om weer naar 
school te gaan, want de meeste lessen 
waren na de aankondiging binnen 
enkele dagen vol. 
De docenten Righolt, Clark, Van de 
Beek, Kamerbeek en Van Uum ston-
den op donderdagavond 27 november 
klaar om voor de ouders gedurende 
twee keer drie kwartier boeiende les-
sen te verzorgen in respectievelijk de 
vakken geschiedenis, Engels, wiskunde, 
filosofie en klassieke talen. Na afloop 
waren er heel veel enthousiaste reac-
ties; zowel de docenten als de ‘leer-
lingen’ waren het erover eens dat dit 
voor herhaling vatbaar is! (Op pagina 
8 en 9 kunt u de ervaringen van enkele 
ouders lezen.)

Feesten

Als het nodig is ondersteunt de Ouder-
raad de school ook bij praktisch/orga-
nisatorische zaken. Zo hebben enkele 
leden van de Ouderraad samen met 
enkele contactouders hand- en span-
diensten verleend bij de voorbereiding 
van het schoolfeest in december en 
wordt er samen met de feest commissie 
gekeken naar een planning voor de 
toekomst. Naast inspanning moet 

er op school ook ruimte zijn voor 
ontspanning en als het nodig is helpen 
wij graag mee dit soort activiteiten te 
organiseren.

Gregoriusfonds

Dit is het fonds waaraan alle ouders 
bijdragen in de vorm van de jaarlijkse 
ouderbijdrage. Vanuit het fonds worden 
uitgaven gefinancierd die aan alle leer-
lingen van de school ten goede komen. 
Jaarlijks wordt geld gereserveerd voor 
het eerstkomende lustrum. 
Het was een memorabel moment 
toen tijdens de lustrum-AMOR-avond 
in november de nieuwe vleugel werd 
onthuld. Een prachtig instrument dat 
mede kon worden aangeschaft door 
een bijdrage vanuit het Gregoriusfonds!

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen stuurt 
u ons dan een mail via  
ouderraad.usg@gmail.com 
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Het lustrum ging ook niet onge-
merkt aan de leerlingen voorbij: 
5 december was er voor hen een 
workshopdag. Alle leerlingen deden 
twee workshops, gegeven door 
ouders en docenten. Er was van 
alles te doen: Japanse kalligrafie, 
yoga, Darts for dorks, papier schep-
pen, LARP, borrelhappen maken, 
een lezing over het NFI, Rapper 
en français, lokaal beschilderen in 
thema, een lesje Zweeds en Deens, 
klimmen, badmintonnen et cetera 
et cetera. Ook was er een groep 
leerlingen die de dag fotografeerde. 
Bijgaand een impressie aan de hand 
van de door hen gemaakte foto’s.
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Orde uit chaos

Lange tijd was het in de scheikunde met de ordening 
beroerd gesteld; daar kwam pas door het periodiek 
systeem verbetering in. Ook voor hedendaagse USG’ers 
is het goed om orde te scheppen. Niet in scheikundige 
elementen, maar in de kennisbouwstenen die de school 
aanreikt, betoogt Vincent Verweijmeren in zijn reeks 
over gedoceerde vakken.1

door Vincent Verweijmeren

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich 
richt op de studie van samenstelling en bouw van stof-

fen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder 
bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit 
te destilleren zijn. Een zeer belangrijk element daarbij vormt 
ordening, want al is onze wereld complex, chaotisch en 
beweegt zij zich onomkeerbaar voort als een systeem van 
toenemende entropie (lees w anorde), toch kan deze com-
plexheid tot materie en daarmee tot een aantal bouwstenen 
worden teruggevoerd: de elementen.
Kennis van deze bouwstenen is dus essentieel, want wie 
het ultieme karakter van materie begrijpt, wat begrijpt hij 
eigenlijk niet? Het heelal, alles wat je kunt aanraken, eten 
of drinken, DNA, smartphones, leraren en leerlingen: al-
les is opgebouwd uit een beperkt aantal elementen. Door 
deze elementen goed in kaart te brengen en ze te proberen 
te doorgronden, ontvouwt de materiële wereld zich meer 
en meer aan ons, hetgeen essentieel is voor tal van verdere 
ontwikkelingen. Denk maar eens aan de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen, ziektebestrijding, schone brandstoffen 
of whatever you name: alles hangt samen met kennis van de 
elementen en hun samenspel op basis van hun eigenschap-
pen. Deze bouwstenen zullen dus nauwkeurig in kaart 
moeten worden gebracht en dat is wat de scheikunde onder 
meer voor ons doet.

Doorbraak
Lange tijd was het in de scheikunde met de ordening echter 
beroerd gesteld. Chaos was troef. Tot ver in de negentiende 
eeuw werkten scheikundigen geïsoleerd van elkaar en van 
enige conventie was nauwelijks sprake. Zo kon H2O2 water 
betekenen voor de ene scheikundige, maar waterstofper-
oxide voor de andere.
Er zijn nog veel meer van dergelijke voorbeelden en hoewel 
er af en toe sprake was van enige consensus, mag rustig wor-
den gezegd dat scheikunde een zootje in de organisatie was. 

Vandaar dat iedereen blij was met de doorbraak in de orde-
ning der elementen van Dmitri Ivanovich Mendeleyev, een 
bijzondere, woest uitziende professor aan de Universiteit 
van Sint-Petersburg. Mendeleyev begon in 1869 op 35-ja-
rige leeftijd te spelen met de rangschikking der elementen. 
Tot die tijd werden elementen grofweg op twee manieren 
verdeeld, namelijk naar het gewicht van de atomen of naar 
gemeenschappelijke kenmerken (bijvoorbeeld een gas of 
metaal). Mendeleyev wist deze twee ordeningen op briljante 
wijze te combineren tot een tabel: het periodiek systeem der 
elementen.
Alhoewel… enkele jaren daarvoor was het principe der 
ordening reeds uitgewerkt door amateurscheikundige John 
Newlands en verwoord in zijn ‘ Wet der Octaven’ . Door een 
ongelukkige presentatie beklijfde dit echter niet in de wereld 
der chemie, Newlands gefrustreerd achterlatend. Mendeleyev 
gebruikte een iets andere benadering, maar ging feitelijk uit 

van dezelfde premisse: nu scheen het idee briljant en werd 
breed geaccepteerd.
Het idee is simpel: elementen worden gerangschikt in 
horizontale rijen, periodes genaamd, en in verticale kolom-
men, groepen genaamd. De verticale kolommen voegen 
elementen samen met dezelfde eigenschappen (bijvoorbeeld 
Helium, Neon en Argon in de laatste kolom in de afbeel-
ding zijn allemaal edelgassen). De horizontale rijen voegen 
de stoffen samen naar oplopend atoomnummer (het aantal 
protonen in de kern van het element). Het systeem is van 
een verbluffende schoonheid en de ordening en helderheid 
zijn fabelachtig! “Zonder enige twijfel is het periodiek sys-

1  Voor dit artikel wordt verwezen naar het prachtige boek A Short 
History of Nearly Everything van Bill Bryson
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teem der elementen het meest elegante organisatieschema 
ooit gemaakt.” 2 3

Heden ten dage zijn er om en nabij de 120 elementen, 
waarvan er 92 in de natuur voorkomen. Een aantal elemen-
ten wordt in laboratoria geproduceerd en enkele daarvan 
bestaan slechts een miljoenste van een seconde, vandaar dat 
men het in de wetenschap niet eens is over het exacte aantal. 
Toen Mendeleyev in 1869 het systeem opstelde waren er 
slechts 63 elementen bekend en het was zijn briljante geest 
die realiseerde dat een groot aantal elementen nog niet 
ontdekt was. Zijn tabel voorspelde met een aan het onwaar-
schijnlijk grenzende accuraatheid de plaats waar ze op grond 
van hun eigenschappen zouden moeten staan als ze zouden 
worden ontdekt. Niemand weet hoeveel elementen we nog 
zullen ontdekken, maar wat welhaast zeker is dat ze in het pe-
riodiek systeem der elementen van Mendeleyev zullen passen!

Homo universalis 
Wat leren we hiervan? In deze reeks is de belangrijke positie 
van het USG in het leven van zijn bezoekers reeds diverse 
malen belicht. De school leidt op tot onafhankelijk denken, 
tot vermogen creatief met zaken om te gaan en verbanden te 
leggen tussen verschillende disciplines en daarvoor is kennis 
van de bouwstenen die je worden aangereikt essentieel, want 
een homo universalis word je niet zomaar! 

Zoals Mendeleyev op grond van atoomnummers en ei-
genschappen de elementen kon rangschikken, zo kunnen 
leerlingen op het USG op basis van aangereikte bouwstenen 
zelf hun verbanden leggen en hun ontwikkeling bepalen: 
zo bouwen ze hun eigen tabel des levens, wellicht niet 
periodiek maar wel uniek. Met deze bouwstenen zijn onze 
leerlingen in staat orde uit chaos te creëren, uit orde wellicht 

weer chaos et cetera. Zo ontstaat de dialoog tussen mens 
en omgeving die het geheel uiteindelijk, volgens de tweede 
hoofdwet van de thermodynamica (de tijd beweegt voort 
in de richting van toenemende entropie ), toch op een ho-
ger plan kan trekken. Dat hoger plan is wellicht niet in ele-
menten te vangen, maar dat is een briljante en unieke geest 
ook niet. Zo blijft er dus toch nog iets ondoorgrondelijks 
over, wat we wellicht niet kunnen ordenen. Juist datgene 
geeft binnen de door onszelf aangebrachte ordening het 
leven extra kleur. ■

Er mag rustig worden gezegd 
dat scheikunde een zootje in 

de organisatie was

Ook op het USG ontbreekt het periodiek systeem niet

2 Robert E. Krebs, The History and Use of Our Earth’s Chemical Ele-
ments

3 Onder het kopje ‘ trivia’ op Wikipedia wordt nog vermeld 
dat Mendeleyev werd geïnspireerd door zijn favoriete kaartspel 
 patience, maar daarvoor is nooit het bewijs geleverd.
4 Vrije vertaling van de auteur
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‘Ons gist deed het niet bij het practicum’ 

14 | IJSO 2014

Vierdeklasser Gijs van Eck deed begin december mee 
aan de International Junior Science Olympiad. Die vond 
plaats in Mendoza in Argentinië. Er werd uiteraard science 
bedreven, maar er was ook tijd wat van het land te zien. 

door Gijs van Eck

Op zondag 30 november vertrokken we, zes deelnemers 
en vier begeleiders, van Schiphol op weg naar Argen-

tinië. Na een lange reis met veel vertraging kwamen we op 
maandagavond eindelijk aan in Mendoza. Daar bleek helaas 
dat onze bagage niet meegekomen was en dat we daarop 
drie dagen moesten wachten. Gelukkig hadden we wat spul-
len in onze handbagage gestopt.
De eerste nacht verbleven we in een super de luxe hotel 
samen met onze begeleiders. De volgende dag vertrokken we 
naar een ander (iets minder luxe) hotel en ontmoetten we 
onze mentor Matías, een student uit de buurt. Hij was erg 
aardig en begeleidde ons de hele tijd dat we in Mendoza 
waren. We ontmoetten ook alle kinderen uit de andere lan-
den.We kregen een rugzak, een T-shirt en een naamplaatje 

en daarna mochten we het hotel ontdekken.
Ik zat op een kamer met Julio en Björn. Ze waren later in de 
week ook mijn groepsgenoten bij het practicum. We kwa-
men erachter dat we er een zwembad hadden. Helaas was 
onze bagage met zwemspullen nog onderweg, want het was 
heerlijk weer om te zwemmen. Het was trouwens iedere dag 
heerlijk weer. Lekker warm, maar niet te. Die avond kwam 
gelukkig een van onze begeleiders met onze spullen.

Oersaaie mannen
Op woensdag was de openingsceremonie. Dat was een 
formele bijeenkomst waar we netjes gekleed naar toespra-
ken moesten luisteren van oersaaie mannen, in het Spaans 
en met een haast onverstaanbare tolk. Na veel geklapt te 
hebben kregen we een kleine voorstelling en kregen we 
een laatste kans om met onze begeleiders te praten over de 
multiple choice toets. We mochten verder (voorafgaand aan 
de toetsen) geen contact meer hebben om fraude te voorko-
men.
De volgende dag had ik de multiple choice test. We zaten 
met z’n allen in een grote zaal. De toets ging goed. Van som-

De International Junior Science Olympiad
De International Junior Science Olympiad (IJSO) is een 
jaarlijkse wedstrijd in de science-vakken voor scholieren 
van 15 jaar en jonger. Doelen van de IJSO zijn om ta-
lentvolle scholieren te stimuleren om hun talent voor de 
science-vakken verder te ontwikkelen, hen kennis te laten 
maken met de diversiteit aan culturen en op jonge leeftijd 
contact te laten leggen met medescholieren van over de 
hele wereld.
Ieder jaar wordt de IJSO in een ander land gehouden, dit 
jaar was Argentinië het gastland en deden er meer dan 
220 leerlingen mee uit 40 landen. Het Nederlandse team 
bestond uit vier begeleiders en zes deelnemers die wa-
ren geselecteerd uit de 24 deelnemers van een nationale 
eindronde. Deze 24 deelnemers waren geselecteerd uit de 
voorronde waaraan ruim 1800 leerlingen op 86 scholen 
deelnamen, drie leerlingen van het USG deden dit jaar mee 
met de nationale eindronde. Gijs ging als enige door naar 
de internationale wedstrijd.
Deze bestaat uit het afnemen van drie examens: een indi-
viduele multiple choice test, een individuele theoretische 
test (open vragen) en een practicum dat in teamverband 
(drie leerlingen) wordt uitgevoerd. In alle examens worden 
de drie science-vakken behandeld. Naast een brede alge-
mene kennis van de science-vakken wordt van een leerling 

ook verwacht dat hij in staat is om creatieve oplossingen te 
bedenken voor de aangeboden vraagstukken.
Tijdens de olympiade worden er diverse excursies en 
activiteiten georganiseerd zodat alle deelnemers meer te 
weten komen over het land waar zij te gast zijn, maar ook 
om iedereen een fantastische en onvergetelijke ervaring te 
bezorgen.

De Nederlandse deelnemers;  
Gijs van Eck staat linksbovenaan
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Tijdens een van de examens

mige vragen had ik de stof nog niet gehad, dus daar wist ik 
het antwoord niet. Ik heb bekeken of het handig was iets te 
gokken of de vraag open te laten. Een fout antwoord bete-
kende namelijk een kwart punt aftrek. Ik heb uiteindelijk 
beide gedaan, op basis van kans: bij de vragen waar ik één of 
meer antwoorden kon uitsluiten heb ik gegokt, de rest heb 
ik opengelaten. Daarna gingen we naar een wijngaard. De 
regels voor alcoholgebruik zijn minder streng in Argentinië 
(wij mochten er gewoon zelf wijn kopen, sommige kinderen 
deden dat). Na de wijngaard bezochten we een olijfboom-
gaard, waar we onze begeleiders weer tegenkwamen om de 
toets na te bespreken.

Groene omgeving
Op vrijdag namen we een kijkje bij een olieraffinaderij en 
een dierenreservaat waar onderzoek werd gedaan en zieke 
dieren werden behandeld. De olieraffinaderij was een in-
drukwekkend terrein. Industrieel. We mochten om veilig-
heidsredenen niet uit de bus. Daarna gingen we terug naar 
het hotel en kregen we eindelijk tijd om een beetje te zwem-
men. We speelden met een grote groep een zelfbedacht spel, 
een kruising tussen waterpolo en rugby.
Zaterdagochtend moesten we ‘de open vragen toets’ maken. 
Die ging helaas minder goed. Er waren veel vragen over on-
derwerpen waar ik niet veel van af wist. Ik had daardoor te 
weinig tijd. Die middag zagen we onze begeleiders weer en 
samen gingen we naar een crafts fair.
Het was een erg groene omgeving. Wat ik heel bijzonder 
vond was dat hoewel er in Mendoza een woestijnklimaat 
heerst, er duizenden bomen zijn die allemaal artificieel 
geplant en bewaterd zijn.

De dag erna, zondag, was heel leuk. We gingen naar de 
Andes. Het was een lange busreis van drie uur, maar wel een 
indrukwekkende tocht. Vanuit het groene Mendoza door 
een dor landschap richting de bergen. Ik heb heel veel foto's 
gemaakt en van het landschap genoten.

Moonshine brouwen
Maandag 7 december moesten we het practicum doen. Het 
natuurkunde stuk ging heel goed. Helaas voor ons deed bij 
scheikunde/biologie ons gist het niet en verloren we veel 
punten. Na het practicum gingen we naar de universiteit en 
kregen we een lezing over computers en nanotechnologie. 
Een Duitse jongen had een zakje gist meegenomen uit de 
practicumzaal (er lag na afloop van de toets veel overtol-
lig gist). Toen we weer terug in het hotel waren vonden we 
na een tijdje zoeken alle benodigdheden om onze eigen 
moonshine te brouwen. Dus dat deden we. We hebben ons 
brouwsel maar niet uitgeprobeerd.
De volgende dag kregen we weer wat vrije tijd om te gaan 
zwemmen en lol te hebben met onder andere de Duitsers, 
Zimbabwanen (één was half Nederlands) en Ieren. In de 
avond gingen we nog naar een winkelcentrum.
De dag erna was de prijsuitreiking; niks gewonnen. ’s Mid-
dags hebben we onze spullen gepakt en de kamers opge-
ruimd. Donderdag vertrokken we weer naar het vliegveld en 
vrijdag kwamen we op Schiphol aan.
Het was een heel leuke reis, ik heb veel dingen gezien en 
beleefd. Veel nieuwe culturen ontdekt, vrienden gemaakt 
en dingen meegemaakt die je anders niet zo snel mee-
maakt, zoals de excursies naar de olieraffinaderij en naar 
de Andes. ■
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De god met twee gezichten

16 | Goden ABC

Welke god kan beter besproken worden in de OpenHuisVox 
dan poortgod Ianus? Hij ging immers over open (en dichte) 
deuren. Maar hij stond ook voor andere zaken, leert Maddy 
Hageman ons in haar laatste bijdrage aan de Vox.

door Maddy Hageman

Geheel tegen de traditie van de afgelopen negen jaar in, 
namelijk met gebruik van alleen de Griekse mythologie 

als basis voor deze rubriek, bespreken we in deze eerste Vox 
van 2015 een Romeinse god. Zowel de verschijningsdatum, 
eind januari, als de aanleiding om op papier uit te komen − 
de school houdt 24 januari open huis met wijd openstaande 
deuren − zijn argumenten voor de keuze van de god Ianus. 
Daarnaast zal in het naschrift een laatste reden voor deze 
keus worden aangevoerd. De klassieke oude alfabetten ken-
den geen j, dus de naam van deze god begint met een I.

Poortgod
Hoe vreemd dit woord er ook uitziet, Ianus was bij de Ro-
meinen een poortgod, ofwel een god die bij poorten en deuren 
hoort. Het Latijnse woord ianua betekent deur. En ja, mis-
schien een open deur, maar de maand januari, aan de poort 
van een nieuw jaar, dankt haar naam inderdaad aan deze god. 
Op het oude Forum Romanum had Ianus een eigen tempel, 
die eigenlijk niet veel meer was dan een poortdoorgang. De 
regel was, dat deze poort alleen gesloten mocht worden, als 
in het gehele Romeinse rijk vrede heerste. Dat kwam natuur-
lijk zelden voor… Er werd altijd wel ergens in dit uitge-
strekte imperium een strijd beslecht, was het niet met enige 
Egyptenaren in het zuiden, dan was het wel met opstandige 
Galliërs, die in het noorden weer een paar legioenen van 
de Romeinen met veel plezier in de pan wilden hakken. Er 
wordt dan ook beweerd, dat de poort vóór keizer Augustus 
slechts twee maal gesloten werd, en tijdens zijn heerschappij 
(van 44 voor Chr. tot 14 na Chr.) drie keer. (bron: Woorden-
boek der Klassieke Oudheid, P.J. Reimer, 1974)
Het derde deel van de Dikke Van Dale (veertiende uitgave, 
2005) stelt zelfs dat in de periode tussen Numa Pompilius 
en Augustus de deur van de Ianustempel maar één keer 
gesloten was, in het jaar 235 voor Christus.

Twee gezichten
Ianus wordt doorgaans afgebeeld 
met twee gezichten: hij ziet vooruit 
en achteruit. Dit leverde hem door-
gaans ook de bijnaam ‘Bifrons’ op: 
twee voorhoofden. 
Een deur kan op twee manieren 
worden beschouwd: als in- of als 
uitgang. Dientengevolge is Ianus 
zowel symbool voor begin als voor 
einde en wordt hij ook wel god van de tijd genoemd. En 
omdat zijn deur alleen bij vrede gesloten mocht worden, 
staan zijn twee gezichten ook symbool voor oorlog en vrede. 
Nieuwjaar, oud en nieuw, waren hem heilig. Op de eerste 
dag van de maand die aan hem is gewijd, offerden de Ro-
meinen een meelkoek aan Ianus. Men gaf elkaar dan kleine 
geschenken en wenste elkaar geluk. Deze bescheiden manier 
van een nieuwjaarsfeest breidde zich later steeds meer uit. 
De meelkoeken kunnen best ten grondslag liggen aan onze 
oliebollen.

Vesta of Hestia
Ianus werd altijd samen met Vesta vereerd. Zij is wel geba-
seerd op een Griekse godin, namelijk Hestia, godin van ‘de 
huiselijke haard’. Zij beschermde haard en haardvuur, fami-
lieleven en huiselijk geluk. In haar tempel in Rome brandde 
een eeuwig vuur op het altaar, dat door Aeneas uit Troje zou 
zijn meegebracht. Het vuur werd weer bewaakt en onder-
houden door zes priesteressen, die altijd in het wit gekleed 
gingen. Deze vrouwen waren aan strenge tucht en kuis-
heid onderworpen, maar genoten ook grote eer. Zij werden 
ook wel de Vestaalse maagden genoemd (waarvan Procol 
Harum er zestien bezong 
in A  Whiter Shade of Pale). 
Als deze priesteressen de 
kuisheidsregel overtraden, 
werden ze levend begraven.
Overigens werd Vesta 
meestal weer samen met de 
huisgodinnen de Penaten en 
de Laren vereerd.  
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Januskop
In het Nederlands kent men de uitdrukking ‘een Januskop 
(of ook wel een Janusgezicht) hebben’.  
Aangezien wij nu weten, dat Ianus een god met twee 
gezichten was, kunnen we wel raden, wat die uitdrukking 
zo ongeveer zal betekenen. Het is inderdaad zoiets als 
onbetrouwbaar, in de zin van wispelturig zijn: 
dubbelhartig, onoprecht.
Daarnaast werd vroeger wel gezegd ‘Janus is 
gelukkig nog thuis’, wat dan betekende: ik 
ben gelukkig nog goed bij zinnen, ik heb 
ze allemaal nog op een rijtje. En wanneer 
men het over de Janustempel heeft, wordt 
daarmee ‘de tempel van oorlog en vrede’ 
bedoeld. Dit alles volgens de bovengenoem-
de uitgave van Van Dale. ■

Naschrift
In de rubriek ‘Goden ABC’ zijn sinds 2005 van mijn hand ruim 
25 verhalen verschenen in de Vox. Ik ben daar niet dubbelhar-
tig over: ik heb steeds met veel plezier de betrouwbaarste bron-
nen nageplozen om weer een nieuwe en leesbare versie van 

de mythologische overleveringen te produceren. Inderdaad 
begonnen we destijds met Afrodite, Artemis en Askle-

pios. En voor de oplettende lezer in al die jaren: het 
afsluitende verhaal, dat natuurlijk over Zeus zou 
moeten gaan, is (nog) niet aan bod geweest. Mis-
schien een manier om steeds onbewust nog een 
deurtje open te houden. Maar nu ik zelf geen 
kinderen meer op het USG heb, sluit ik, met 
Ianus, de deur van de Vox. Overigens blijf ik wel 

schrijven, als columnist voor het tijdschrift Talent 
(over hoogbegaafde kinderen). Het ga u goed.

Ianus in de tuinen van kasteel Schönbrunn in Wenen
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Een programma in ontwikkeling

18 | Honoursprogramma

Het eindexamen duurt nog even, maar binnenkort zullen 
zeven zesdeklassers toch al examen doen. Zij vormen de 
eerste lichting die examen doet voor het Honourspro-
gramma, dat door de gymnasia is opgezet voor geta-
lenteerde leerlingen die meer willen dan het reguliere 
programma.

door Marina de Kanter

Het Honoursprogramma Gymnasia (HPG) is een geza-
menlijk programma van de 38 zelfstandige gymnasia 

in Nederland. Dit betekent niet dat alle gymnasia direct 
betrokken zijn. Aangestuurd door de medewerkers van de 
Stichting Het Zelfstandig Gymnasium wordt het programma 
geleidelijk ontwikkeld en uitgerold door een groep docenten 
van gymnasia uit het hele land. Het programma is in 2013 
van start gegaan. Mede dankzij de nauwe betrokkenheid 
van USG-rector Hanneke Taat vervult het USG een voortrek-
kersrol; in februari 2015 zal het eerste cohort, bestaande uit 
zeven USG zesdeklassers examen doen.  

Ontplooien
Het programma is ontwikkeld voor getalenteerde leerlin-
gen uit de hoogste klassen die meer willen dan het reguliere 
programma. Doel is hun de kans te geven zich persoonlijk 
te ontplooien door hun talenten tot het voor hen hoogst 
haalbare niveau te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen 
om cognitieve vaardigheden, maar ook om vaardigheden als 
samenwerken, een plan maken, evalueren, onderzoek doen. 
De leerling kiest zelf een onderwerp/project waarvoor verschil-
lende competenties ingezet kunnen worden. Hiervoor kan 
een keuze gemaakt worden uit extra activiteiten zoals extra 
vakken of het behalen van certificaten (CPE, Delf, Goethe, 
bèta-excellent, ELOS), maar ook het deelnemen aan Olympi-
ades of meedoen aan of organiseren van extra activiteiten op 
school zoals debat, toneel, muziek of schoolkrant. Het kan 
ook een project naar keuze zijn dat raakt aan het aanbod van 
extra activiteiten of dat zelfs helemaal origineel is, bijvoor-
beeld het volgen van een stage buiten de school of zelfs in het 
buitenland.
Op de website van het USG (http://www.usgym.nl/ 
Homerus/Honours) en in de brochure HPG de basis  
(http://www.gymnasia.nl/uploads/files/conferenties-overige/
HPG_de_basis.pdf) is omschreven wat het programma de 
leerlingen precies wil bieden. Daarnaast zijn duidelijke ontwik-
kellijnen en niveaus  (rubrics) omschreven waar de deelnemers 
aan het programma aan moeten voldoen om het HPG-examen 
succesvol af te leggen.

Trial and error
Het HPG is opgezet als een programma in ontwikkeling. De 
betrokken docenten zijn zich zeer bewust van het feit dat de 
rubrics veel ruimte openlaten voor een verschil in aanpak en 
interpretatie. Begin oktober vond daarom een eerste proef-
examen voor de zeven USG-leerlingen plaats, waarna er uit-
voerig door de examinatoren geëvalueerd werd. Plenair werd 
besproken hoe het door de leerlingen aangeleverde materiaal 
(de portefeuille) en het examengesprek in de verschillende 
gevallen door de verschillende examinatoren beoordeeld 
werd. Voor de toehorende USG-begeleiders van de leerlingen 
was het spannend om te zien hoe de prestaties van hun leer-
lingen door examinatoren die de achtergrondverhalen van de 
leerlingen niet kenden, geïnterpreteerd werden. 
De uitwisseling leverde veel nuttige input voor alle aanwe-
zigen en wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van 
het programma. De betrokken docenten komen minstens 
vijf keer per jaar bij elkaar om op basis van trial and error het 
HPG steeds verder te verbeteren.
In 2016 zullen leerlingen van zeven gymnasia (waaronder 
het USG) het HPG-examen doen en in de jaren daarna zul-
len naar verwachting steeds meer scholen zich aansluiten. 
Het doel is om langzamerhand alle extra’s die de individuele 
scholen in alle soorten en maten aanbieden onder de HPG 
paraplu te brengen, zonder overigens tot standaardisatie 
over te gaan. Maar het streven is wel naar een eenduidige 
normering en methode van examineren, waardoor er een 
erkenning vanuit de universiteiten voor honours leerlingen 
zal ontstaan. In de nabije toekomst zal een gymnasiumleer-
ling naast het gymnasiumdiploma ook een cum laude  of 
een honoursgraad of beide kunnen behalen. ■

In de volgende Vox aandacht voor de ervaringen van de leerlingen 
en hun begeleidende docenten.
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Buitengewone boeken voor volwassen jongeren

Boeken tip 3 | 19

In de rubriek 'De boeken tip 3 van...' vertelt een USG’er 
over drie favoriete boeken. Deze keer Ellez Hartman, een 
van de twee mediathecaressen, die dol is op adolescenten-
literatuur. 

door Ellez Hartman

Adolescentenliteratuur, de boeken op de grens van 
volwassenheid, vind ik een fascinerend genre. Er wordt 

tegenwoordig zoveel moois geschreven in deze categorie qua 
stijl, vorm en thematiek. Mijn enthousiasme voor al deze 
boeken probeer ik dan ook over te brengen op de leerlingen 
in de mediatheek.
Er is een aantal jeugdboeken dat de laatste behoorlijk indruk 
heeft gemaakt: Kieuw van Saskia van Maaskant, Jeremy Fink 
en de sleutel tot het bestaan van Wendy Mass en Eén mens is 
genoeg van Els Beerten. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de 
volgende boeken.

1.  Ransom Riggs:  
De bijzondere kinderen 
van mevrouw Peregrine 

Na de dood van zijn opa bezoekt 
Jacob (16) op een afgelegen eiland 
het weeshuis waar zijn grootvader 
opgroeide. Jacob had een bijzon-
dere band met zijn opa, die hem 
merkwaardige verhalen vertelde 
over zijn jeugd en zijn meer dan bij-
zondere vrienden. Jacob wil weten 
wat er klopt van deze geschiedenis 
en wil de raadsels rond zijn dood 
ophelderen. Hij komt terecht in een andere wereld waar bij-
zondere kinderen zich verborgen houden voor de ‘gewone’ 
wereld. Mevrouw Peregrine probeert deze kinderen en hun 
wereld tegen allerlei gruwelijke bedreigingen te beschermen. 
Een prachtige, unieke uitgave waarin het magische verhaal 
ondersteund wordt door bizarre zwart-wit foto’s. 
Deel twee is inmiddels verschenen onder de titel Omhulde 
stad, net zo adembenemend als het eerste deel. Het eerste 
boek wordt verfilmd door Tim Burton. Ik ben benieuwd of 
hij de fantastische sfeer van het boek neer kan zetten. 

2. Ineke Kraijo: Kate
Rond 1845 woont de 15-jarige Kate met haar familie onder 
armoedige omstandigheden, in een dorpje in Ierland. Haar 
broertje en moeder overlijden waardoor Kate voor haar 

broers moet zorgen. Dan 
breekt de aardappelziekte uit 
die de hele oogst vernietigt. 
Vader, die zich schuldig voelt 
door zijn drankverslaving, ont-
vlucht zijn gezin om elders als 
visser aan de slag te gaan met 
de belofte geld op te sturen. 
Wanneer het gezin de pacht 
niet meer kan betalen, hun 
huis in brand wordt gestoken 
en ze dakloos worden begint 
het harde zwerversbestaan 
voor Kate en haar broers. 
Prachtige ontroerende histo-
rische roman over onrecht en 
moed met een treffend portret 
van de Ierse hongersnood en het Ierse patriottisme. 
Het vervolg van dit boek, Rose, gaat over de reis naar de 
Nieuwe Wereld.

3.  Sally Gardner:  
Een planeet in je 
hoofd

Standish woont in een fic-
tief Engeland in zone zeven, 
een getto in het moederland. 
Hij wordt gepest omdat hij 
anders, onzuiver is. Hij heeft 
verschillende kleuren ogen 
en is dyslectisch. Sinds zijn 
ouders zijn verdwenen woont 
hij bij zijn opa. Door de komst 
van buurjongen Hector krijgt 
Standish het wat gemakkelijker 
op school. Als Hector en zijn 
ouders op een dag zijn verdwe-
nen en de situatie op school 
vreselijk uit de hand loopt, doet Standish een schokkende 
ontdekking en probeert samen met zijn opa er alles aan te 
doen om zijn vriend te redden. Het verhaal is geschreven 
in honderd korte hoofdstukken waarin je steeds maar korte 
stukjes informatie krijgt. Buitengewoon mooi, origineel, 
aangrijpend en in beeldende stijl geschreven verhaal. ■

Link naar de online catalogus van de mediatheek:
http://usgym.auralibrary.nl/auraic.aspx 
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Das perfekte Rezept

20 | Studiereis

Zesdeklasser Benthe de Ridder maakte afgelopen zomer 
een studiereis naar Zuid-Duitsland. Ze denkt er nog 
steeds met heimwee aan terug.

door Benthe de Ridder (Auch im Namen des - in Nürnberg 
und Regensburg - berühmten Kuschelaffen)

Man nehme eine Gruppe von 15 ziemlich motivier-
ten und sozialen Schülern, einige tolle Begleiter, ein 

variiertes Programm, einige total nette Gastfamilien, zwei 
lebhafte Städte, viele passionierte Stadtführer, eine Welt-
meisterschaft und einen 
Kuschelaffen; dann hat man 
das Rezept für eine der bes-
ten Erfahrungen im Leben 
dieser Schüler kreiert! 
Eine drei Wochen dauernde 
Reise, organisiert von der 
Europäischen Plattform, mit 
14 anderen Jugendlichen 
in Deutschland zu machen; 
es hörte sich so gut an, 
als mein Dozent mir über 
die Reise erzählte, dass ich 
mir nicht lange überlegen 
brauchte. Obwohl ich nicht 
erwartet hatte dass ich ge-
wählt werden würde, bewarb 
ich mich doch. Und kaum 
fünf Monate später, stand 
ich beim Hauptbahnhof Utrecht mit meinem riesigen Koffer 
und meinem Rucksack und einem Kuschelaffen, den ich als 
Abschiedsgeschenk bekommen hatte (und der diese drei 
Wochen unsere Maskotte wurde) im Begriff eine wirklich 
fantastische Reise zu machen. 
Es ist schwer Worte zu suchen und zu finden um diese Reise 
zu beschreiben; es gab so viele Momente und Aktivitäten die 
diese Reise für mich unvergesslich gemacht haben. Wie viele 
Schüler bekommen die Chance auf Deutsch über Religio-
nen und über das Leben mit Muslims in einer Medina zu 
diskutieren; darauf zusammen die Fasten ab zu schließen 
und zum Schluss zusammen Fußball zu schauen? Wie oft 
ist das ganze Programm einer Exkursion tatsächlich inter-
essant? Und wie cool ist es dass wir den Oberbürgermeister 
in Regensburg getroffen haben und dass wir dabei waren als 
Deutschland Weltmeister geworden war! Wer hat irgend-
wann den ‘Macarena‘ getanzt mit einem Schulleiter? Und 
vor allem; wie oft trifft man vierzehn Leute mit denen man 
sich sofort gut versteht und auch nach drei Wochen noch 
immer viele Kontakte hat? 

Was wir zusammen erlebt haben, ist also etwas sehr Be-
sonderes. Noch immer denke ich mit Heimweh an unsere 
fantastische Zeit zurück!
Obwohl ich ohne meine Eltern und Brüder ins Ausland fuhr, 
hatte ich diese Reise gleichsam zwei Familien. Die vierzehn 
anderen Niederländer betrachte ich nämlich seit dem ersten 
Tag fast als meine Familie. Es ist unglaublich wie diese 
vierzehn (am Anfang) Fremden mir nach drei Wochen so 
vertraut waren. Außerdem war mein Gastfamilie so gast-
freundlich dass ich mich wirklich zu Hause fühlte. Pavlina, 
Carola, Julius, Christopher und Mike: vielen Dank für alles, 
ich habe meine Zeit bei euch genossen!  
Zum Schluss möchte ich noch sagen dass wenn wir, zum 
Beispiel, nur ein Interessantes Programm gemacht hätten, 
die Reise gar nicht so ein Erfolg wie jetzt geworden wäre. 
Auch nur eine tolle Gruppe oder eine nette Gastschwester als 
Ingredienzen würden nicht das ideale Rezept bilden. Eine 
Mischung aller Aspekte sorgte aber für das perfekte Rezept 
einer unbeschreiblichen, unvergesslichen und unfassbaren 
Reise, wie unsere. ■

Prämienprogramm
In het kader van de Duits-Nederlandse betrekkingen no-
digt de regering van de Bondsrepubliek Duitsland elk jaar 
vijftien Nederlandse scholieren uit VWO 5 uit om met 
een studiebeurs een drieweekse reis naar Zuid-Duitsland 
te maken.
Elke school in Nederland mag één leerling voordragen 
voor de selectieprocedure. De leerling moet een sollici-
tatiebrief in het Duits schrijven. Er worden vervolgens 
veertig leerlingen uitgenodigd voor de mondelinge solli-
citatieronde in Amsterdam. Ook deze gesprekken worden 
in het Duits gevoerd.
Vorig jaar heeft Benthe de Ridder (inmiddels klas 6) deze 
twee sollicitatieronden met succes doorlopen. Zij mocht 
dus met veertien andere leerlingen drie weken naar Nürn-
berg en Regensburg. (Guus Kers, docent Duits)
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