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Excellente school

Goden ABC

‘Et in Arcadia ego’

Gluren bij de buren

Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen voor
voortgezet onderwijs mag
zich als eerste ‘excellent’
noemen. Het USG is één van
deze scholen.

Tijdens de legendarische
Kalydonische jacht slaagde
koningszoon Meleagros
erin een reusachtig zwijn te
verschalken. Een overwinning
met grote gevolgen.

Het lijkt zo’n simpel zinnetje: ‘Et in arcadia ego’. Twee
schilderijen van Poussin met
hetzelfde zinnetje als onderwerp laten zien dat schijnbaar
dezelfde situatie tot een heel
andere vertaling leidt.

Het Johan de Witt gymnasium
uit Dordrecht is een geduchte
concurrent in het debatteren:
het versloeg dit jaar het USG in
de finale
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19 t/m 24 augustus

t/m 29 september

Zomerschool Klassieken Amsterdam.
Zomerschool Klassieken Amsterdam. Voor scholieren uit de
bovenbouw van het VWO met Grieks en/of Latijn in hun
pakket, studenten en beginnende docenten klassieke talen,
zij-instromers en overige belangstellenden die eindexamen
hebben gedaan in (een van de) klassieke talen.
www.zomerschoolklassieken.nl

Life and death in Pompeii and Herculaneum.
British Museum.
www.britishmuseum.org

t/m 25 augustus

5 oktober
Verbondsdag 75 jaar Nederlands Klassiek
Verbond. Speciaal jubileumprogramma.
www.nkv.nl

Couperus en de Oudheid.
Rijksmuseum voor Oudheden,
Rapenburg 28, Leiden.
www.rmo.nl

t/m 25 augustus
De Etrusken, Una storia particolare.
Gallo-Romeins Museum. Tongeren.
www.galloromeinsmuseum.be

t/m 15 september
Mummiekisten van de Amon-priesters.
Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden.
www.rmo.nl

18, 19, 21 en 22 december
Romeinse tragedies door Toneelgroep Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam.
www.tga.nl

5 maart - 12 april 2014
Elektra, door Het Nationale Toneel.
www.nationaletoneel.nl
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Afscheid

Het was in 2005 dat een vrijwel geheel nieuwe Vox-redactie
aantrad. Bij gebrek aan schoolgaande kinderen na het eindexamen jaargang 2004-2005 was de oude redactie vrijwel
geheel afgetreden. Oproepen in de Vox hadden niet veel
opgeleverd – een brandbrief van de schoolleiding moest
soelaas bieden. Van de ouders die zich toen meldden, neemt
een aantal nu of binnenkort op hun beurt afscheid. Acht
jaar later – dat mag je toch wel trouwe dienst noemen.
Zo gaat dat nu eenmaal gaat met kinderen: ze groeien op,
worden ouder, doen examen en gaan het echte leven tegemoet. De rol van hun ouders verandert daarmee ook. Dat
is een interessant proces. Met grove schets gaat het zo: in de
basisschoolperiode zijn ouders zeer betrokken. Tijdens de
middelbare school worden ze al wat meer op afstand gezet,
letterlijk en figuurlijk. Kinderen groeien naar meer zelfstandigheid toe en willen hun ouders helemaal niet meer zo
dichtbij hebben. (Een bekentenis: het redactieschap van de
Vox is een onverdachte manier om toch nog enigszins betrokken te blijven bij het schoolgebeuren). Na het eindexamen volgt de definitieve stap: uit huis, in een andere stad, en
een leven waarvan ouders soms helemaal niet alle finesses
wíllen weten.
Zo’n moment is na acht jaar voor een aantal redactieleden
aangebroken. In die acht jaar is er veel veranderd. De school
heeft een nieuw onderkomen, het docentencorps is aanzienlijk veranderd, de school heeft een aantal prestigieuze

predicaten verworven. Veel bleef ook bij hetzelfde. Onder
andere dat oproepen van de huidige redactie ter versterking
weinig opleverden. Toch waren de vorige verzoeken om
vers redactiebloed niet helemaal vruchteloos. Met ingang
van dit nummer is Vincent Verweijmeren als nieuw lid van
de Vox-redactie aangetreden. Zijn ambitieuze intree-artikel
over kunst kijken en de finesses van een simpel Latijns zinnetje houdt een belofte voor komende nummers in. Toch is
daarmee de redactie nog niet helemaal op peil. Er vertrekken twee ouders omdat ze geen kinderen meer op school
hebben, een derde redactielid wil na acht jaar ook wel het
stokje aan een ander overdragen. We zijn daarom nog steeds
naar nieuwe ouders die aan de Vox willen meewerken. Het is
geen zware taak, die paar redactievergaderingen per jaar - die
altijd bijzonder geanimeerd verlopen. Dus: mocht u belangstelling hebben om op de redactie te komen versterken: klim
in de pen en stuur een bericht. Ook andere opmerkingen en
ideeën zijn van harte welkom: redactie@usgvox.nl.
De redactie van de Vox Hieronymi
Bart Boon
Hendrik-Jan Buist
Jasper Enklaar
Maddy Hageman
Tineke Snel
Vincent Verweijmeren
Fleur Zijp
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Mededelingen van de Ouderraad

In elk nummer van de Vox informeert de
ouderraad u over haar 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 schoolleiding in groot comité en
drie keer intern. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het altijd om de vaste agendapunten communicatie, ouderparticipatie,
financiën en nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast is altijd ruimte om met elkaar
in overleg te gaan over zaken die spelen bij
ouders, leerlingen en/of docenten.

Jaarvergadering
Op 21 maart heeft de jaarvergadering
van de ouderraad plaatsgevonden.
Tijdens de vergadering is het jaarverslag van de ouderraad is vastgesteld
en is verantwoording afgelegd over de
besteding van de eigen bijdrage van de
ouders (Gregoriusfonds). Na de vergadering was er weer een interessante
lezing, dit keer over alcoholgebruik
door jongeren. Charlotte van der Wildt
van Victas (Centrum voor verslavingszorg) besprak dit onderwerp op een
boeiende en interactieve manier. Ze
ging in op de diverse dilemma’s voor
ouders en had ook nog diverse nuttige
tips. Haar presentatie kunt u vinden op
de site van het USG onder
http://www.usgym.nl/ouders/Ouderraad/presentatie%20van%20Charlotte%20van%20der%20Wildt

vox hieronymi
Ouderraad USG
ouderraad.usg@gmail.com

Contactouders
Om de ouderparticipatie en het contact
tussen ouders en school te vergroten, is
vorig jaar gestart met het systeem van
contactouders. Dit loopt inmiddels
uitstekend. Alle klassen (met uitzondering van de 6e klassen) hebben een
of meerdere contactouders die een
brugfunctie vervullen tussen de school
(de mentor), de ouders en de ouderraad. Diverse contactouders hebben
inmiddels al een borrel georganiseerd
voor alle ouders (en leerlingen) van
hun klas.
Inmiddels heeft op 6 juni een tweede
contactouderavond plaatsgevonden.
Tijdens deze avond hebben de conrectoren Erik Kamerbeek en Aad van
Diemen een presentatie verzorgd over
het mentorschap binnen het USG. De
gedachtewisseling die hierop volgde
leidde tot goede suggesties die de
schoolleiding in haar beleid wil meenemen. Het verslag van deze avond en
de presentatie zijn inmiddels toegezonden aan de contactouders en - als
het goed is - door hen aan alle ouders
doorgezonden.

Bestedingen Gregoriusfonds
De eigen bijdrage van ouders komt
terecht in het Gregoriusfonds. Het
Gregoriusfonds wordt beheerd door
leden van de ouderraad en de besteding van de geldelijke middelen wordt
bepaald in samenspraak tussen ouders
en school, via de ouderraad.
Door de verhuizing van de school

is de reserve geleidelijk opgelopen,
en nu wordt met instemming van
de ouders tijdens de jaarvergadering
gewerkt aan vermindering van de
reserve door gerichte bestedingen, die
aan alle leerlingen ten goede komen.
Binnenkort wordt, op initiatief van de
eindexamenleerlingen en met financiële ondersteuning van het fonds, een
buitentafeltennistafel geplaatst voor
de gymzalen. Eerder zijn asbaktegels
geplaatst om het terrein leefbaar te
houden. Aanschaffingen zoals vitrines
in de centrale hallen en de houten
tribune buiten zijn voorbeelden van
andere functionele investeringen. Ook
het buitenmeubilair voor de docentenkamer, mede gefinancierd door de
docenten, draagt bij aan het realiseren
van een school waar het prettig leren
en prettig werken is. De fondsen worden verder ingezet voor de diverse leerlingenverenigingen, een veelheid aan
culturele activiteiten en zaken zoals
sportdagen. Een heel goed idee was om
alle ouders van eersteklassers te laten
deelnemen aan een afsluitingsfeest
voor het eerste jaar, waarbij het Gregoriusfonds een bijdrage kon leveren.
Het Gregoriusfonds beheert ook de gelden van de zogenoemde ‘Vrienden van
het USG’. Via deze pot met incidentele giften stimuleren we bijzondere
investeringen, zoals investeringen door
samenwerkende secties. Zo hebben
biologie en gym bijvoorbeeld hartslagmeters mogen aanschaffen, voor
gebruik bij beide vakken. We hopen
het komende schooljaar nieuwe initiatieven via financiële bijdragen weer een
impuls te kunnen geven.
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Samenstelling ouderraad
Dit schooljaar zijn Saskia Morselt en
Marilous Chaillet teruggetreden
als lid van de ouderraad. Benoemd zijn Mariëlle Cornelissen (moeder van Karlien/klas
5 en Floor/klas 3) en Leon
Schutte (vader van Bastiaan/
klas 2). De ouderraad bestaat
uit de volgende leden:
• Mariëlle Cornelissen
• Diederik van Dorth tot Medler
(voorzitter)
• Marianne van Es (secretaris)
• Emmigje Hartman
• Linde Marcé
• Leo Posthuma (penningmeester)
• Leon Schutte
• Peter de Voogd

Contact
Indien u vragen, onderwerpen of ideeën heeft waarover de ouderraad zich
kan of moet buigen, dan horen wij het
graag. U kunt ons altijd bereiken via
ouderraad.usg@gmail.com.

6 | Van de Rector
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Excellent

Hoogtepunt van het jaar was uiteraard de toekenning van
het predicaat Excellent. Vergezeld van een leerling en een ouder ging ik 4 februari naar de Nieuwe Kerk in Den Haag om
de uitslag te horen. Van de 160 basisscholen en middelbare
scholen die zich aangemeld hadden ontvingen uit eindelijk
52 scholen het predicaat: 31 basisscholen en 21 middelbare
scholen. Van die 21 waren er 9 VWO scholen en daarvan
weer 7 gymnasia, waaronder het USG. Een mooie opsteker
voor de gymnasia in Nederland, ook voor het USG.
Bijzonder was dat de jury niet alleen naar goede ‘harde’
resultaten keek, maar juist ook naar de manier waarop je
je leerlingen in hun kracht zet, mogelijkheden biedt om
talenten te ontplooien en samen te leren. Er zijn negen
thema’s waarop een school goed moet scoren. De jury geeft
in het rapport aan waar de grootste kracht van de school
zit. Voor het USG waren dat de thema’s ‘maatwerk’, ‘schoolklimaat’ en ‘lerende organisatie’, voor ons herkenbaar als
sterke punten van het USG. Het was mooi om te merken dat
ook buitenstaanders deze kwaliteiten (h)erkennen. [zie ook
het artikel op pagina 8-9]. Al met al zijn we erg trots op ons
predicaat Excellent!

En dan de zesde klassers. Met het afscheid tijdens de Laatste
School Dag (LSD) waren we niet zo blij, het blijkt steeds
moeilijker goed bedoelde leuke activiteiten ook plezierig te
laten verlopen. Met de huidige vijfde klas zijn we dan ook
nu al in gesprek om het volgend jaar anders aan te pakken.
De zesde klassers maakten een fantastisch gebaar door de
school als afscheidscadeau een buiten-pingpongtafel aan
te bieden. Met hulp van de ouderraad kan dit mooie plan
gerealiseerd worden op de huidige rookplek in de tuin.

Natuurlijk betekent dat niet dat we nu zijn waar we zijn willen. Een school blijft zich voortdurend ontwikkelen. In het
afgelopen jaar werden voor de eerste keer Goethe-examens
voor Duits en DELF-examens voor Frans afgelegd door
leerlingen die daarvoor kozen. Het resultaat was uitstekend.
De aangepaste werkwijze bij internationalisering bleek goed
te werken. De twee uitwisselingen verliepen prima en in
september gaat voor de eerste keer een groep leerlingen uit
klas 5 de literatuurreis naar Engeland maken.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van
twee gewaardeerde docenten, natuurkundedocent de heer
Bosman en docent lichamelijke opvoeding en decaan de
heer Van den Ingh, omdat zij met pensioen gaan. Beide heren hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor het
USG, waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn. Dit betekent dat we er in het nieuwe schooljaar, ook nog vanwege
de groei, een aantal nieuwe collega’s bij krijgen. Gelukkig
zijn we erin geslaagd alle vacatures naar tevredenheid in te
vullen.

Ik wens iedereen een heerlijke en welverdiende vakantie!

Vorig jaar hebben we het alcoholbeleid aangepast met de
opmerking dat wanneer de wet verhoogd werd naar 18 jaar
de school deze leeftijd gaat hanteren. Dit jaar hebben we
besloten het schoolplein rookvrij te maken, om het roken
zoveel mogelijk te ontmoedigen en niet-rokers te vrijwaren
van meeroken.

Tot slot de examenresultaten die dit jaar echt fantastisch
genoemd kunnen worden. Van de 103 kandidaten slaagden er 100, een resultaat van 97 procent. Daarnaast deden
maar liefst 55 kandidaten een herexamen om een cijfer te
verhogen en dat lukte 37 keer, een geweldige prestatie. Alle
eindexamenkandidaten zullen geëerd worden op de ‘wall
of fame’ in het Auditorium, die we op instigatie van een
leerling uit klas 3 en vervolmaakt in overleg met mevrouw
Reinink ‘FLORA IUV. TRAJECTI’ gaan noemen. Eindexamenklassen zullen daar negen jaar hangen als eerbewijs, maar
ook als aanmoediging voor de jongere generaties.

Hanneke Taat

(foto Josje Deekens)
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Maatwerk, schoolklimaat en lerende organisatie

Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen voor voortgezet
onderwijs mag zich als eerste ‘excellent’ noemen. Het USG is één
van deze scholen.

aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of bijvoorbeeld voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas
nodig hebben.

Afgelopen jaar konden scholen zich voor het eerst aanmelden voor het predicaat Excellente School. 90 basisscholen en
52 scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder het USG,
grepen deze kans. Een jury van experts uit de onderwijspraktijk heeft de scholen bezocht en beoordeeld. Alle 142 scholen
hebben een oorkonde en juryrapport gekregen.
De uitreiking van de predicaten begin 2013 past voor Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, in de ambitie uit
het regeerakkoord om van goed naar excellent onderwijs
te komen. ‘Het verschil tussen goed en excellent onderwijs
wordt vooral door de school gemaakt. Want als je leerlingen
van vergelijkbare scholen naast elkaar zet, dan zie je dat de
leerlingen van de ene school beduidend beter presteren dan
die van de andere. Wat is hun geheim? Als we dat ontrafeld
hebben kunnen andere scholen hiermee hun voordeel doen.’
Dekker ziet de excellente scholen als ‘aanjagers van een beweging die we nodig hebben voor de omslag naar een cultuur,
waarin excelleren de norm is in plaats van de uitzondering.
Waarin het aangemoedigd wordt je te onderscheiden en de
lat hoog te leggen. En waarin het
vanzelfsprekend is, dat je van elkaar wilt leren.’
Excellente scholen zijn scholen
die over de volle breedte goede
resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. De jury
kijkt daarbij ook naar de toename van vaardigheden of kennis
van leerlingen op een school en
welke bijdrage de school daaraan levert. Daarnaast spelen de
omstandigheden waaronder een
school werkt een belangrijke rol.
Ook is de manier waarop een
school zich onderscheidt op een
specifiek onderwijsgebied een
belangrijk criterium, zoals de

Naar internationaal voorbeeld
Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen in
het voetspoor van landen om ons heen. In Duitsland bestaat
sinds 2006 de Schulpreis voor uitzonderlijk goede scholen. De
Verenigde Staten kennen sinds 2002 Blue Ribbon Schools, een
onderscheiding in het bijzonder voor scholen die tegen de
klippen op uitstekende resultaten boeken. De Britse Inspectie voor het onderwijs geeft sinds jaar en dag de kwalificatie
outstanding aan scholen die zich sterk positief onderscheiden.
Ook in Nederland zal het oordeel van de inspectie zich op
termijn naar het oordeel goed of excellent uitstrekken. Het
predicaat Excellente Scholen is hier de komende jaren een opmaat naar.Het USG heeft, samen met de 51 andere excellente
scholen, een voortrekkersrol. De uitreiking van het predicaat
Excellente School was de start van het programma ’Scholen
leren van elkaar’, waarbij excellente scholen hun kennis en
ervaring inzetten ter lering en inspiratie van goede scholen
die in de buurt van excellentie komen.

USG ‘excellente school’
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Juryrapport USG
Op www.excellentescholen.nl staat het juryrapport van het
USG. Het juryrapport beschrijft dat het USG goede resultaten behaalt op de kernvakken en de overige vakken. Naast
het verplichte curriculum
heeft de school een breed
onderwijsaanbod en zijn
er vele activiteiten buiten
het curriculum. Het USG
heeft een getalenteerde
leerlingenpopulatie
die
soms een specifieke zorgJury Excellente Scholen
behoefte heeft. De school
Schoolrapport 2012
speelt hierop in met een
breed aanbod en het stimuleren van excellentie door bijvoorbeeld de
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Schoolstrijd. De school is
VO | vwo (gymnasium)
een BegaafdheidProfielUtrecht
School. Daarnaast is er
via het mentoraat en de
zorgstructuur
aandacht
voor leerlingbegeleiding. De leerlingen die zich op het USG
aanmelden, hebben veel in hun mars. De goede examenresultaten van het USG zijn in lijn met de kwaliteit van deze
instroom, aldus het juryrapport. In het schooljaar 2011-2012
scoorden de leerlingen van het USG bij 16 van de 18 vakken
ruim boven het landelijk gemiddelde. In het algemeen doen
de leerlingen het goed in het vervolgonderwijs. 50 procent
van de bovenbouwleerlingen kiest een pakket dat twee profielen bestrijkt. Sommige leerlingen kunnen zoveel aan dat de
school hen aanbiedt een vak te volgen in een hoger leerjaar.
De school stelt haar leerlingen in staat extra vakken te kiezen.Het klimaat op USG is bemoedigend en uitdagend. De
school legt veel verantwoordelijkheid bij leerlingen. Natuurlijk, deze kinderen kunnen dat aan, maar ze krijgen ook de
ruimte van de school. Een positief effect op de studieresultaten heeft ongetwijfeld de aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid die leerlingen krijgen op verschillende terreinen.
Ze moeten motiveren waarom ze een keuze maken (onder
614580_O20-Omslagen [VOex].pdf 1
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andere voor Compact & Verrijken en de Schoolstrijd) en hoe
ze die denken in te vullen. USG heeft aandacht voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft, maar ook voor de leerling bij wie alles niet zo vanzelfsprekend is. De school zorgt
voor een klimaat waarin de leerlingen worden uitgedaagd tot
de prestatie die hoort bij hun mogelijkheden. Ze is duidelijk
bewust bezig met excellentie. Dat wordt gedragen door team,
ouders en (vrijwel alle) leerlingen.
[TS]

Het predicaat Excellente School
In opdracht van het ministerie van OCW selecteert
een jury drie jaar lang excellente scholen. Het predicaat is voor één jaar, maar een school mag zich
blijvend ‘Excellente School 2012’ noemen. De jury,
voorgezeten door Fons van Wieringen, oud-voorzitter
van de Onderwijsraad, bestaat verder uit (oud)schooldirecteuren, (oud)schoolbestuurders, een docent en
de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. Zij hanteren de volgende vijf hoofdcriteria, die
zijn uitgewerkt in veertien indicatoren. De eerste twee
criteria bepalen de helft van de uitkomst.
• de onderwijsresultaten op verschillende terreinen;
• de manier waarop de school omgaat met de eigen
omstandigheden;
• de inrichting van het onderwijsproces;
• de mate waarin dit onderwijsproces bijdraagt aan
resultaten;
• het excellentiebeleid van de school (zoals aandacht voor zorgleerlingen, goed presterende leerlingen, de vormende taak van de school).

10 | Goden abc
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De Kalydonische jacht

Tijdens de legendarische Kalydonische jacht slaagde koningszoon
Meleagros erin een reusachtig zwijn te verschalken. Maar zoals
vaker bij de Grieken was het een overwinning met grote gevolgen.
Het enorme everzwijn dat zich in de oeroude bossen rondom Kalydonië verschool, werd opgejaagd onder leiding van
Meleagros, de zoon van de koning aldaar. Ziehier de sage
van de Kalydonische jacht.
Meleagros wordt geboren als zoon van koning Oineus en
koningin Altheia, die Kalydonië regeren. Vrijwel direct
duiken dan de Moiren op, de drie schikgodinnen die het
lint van iemands leven spinnen en vervolgens afmeten en
afknippen. Hoe wordt dit verwoord:
Klotho eerst het werk begint,
Lachesis steeds verder spint,
Snijdt Antropos de draad af,
Brengt zij u, o mens, in’t graf. *
De drie zusters gingen bij het bedje van de jonge Meleagros
staan en zeiden elk wat zij voor hem voorzagen. De eerste
zei, dat hij zou opgroeien tot een stralende held. De tweede
voorspelde dat de hele wereld zijn grootmoedigheid zou
prijzen. En de derde, immers degene die bepaalt wanneer de
levensdraad wordt afgeknipt en die een duidelijke inspiratie
is geweest voor de gebroeders Grimm en Perrault (schrijvers
van Doornroosje), zei tot koningin Altheia: ‘Zie je daar dat
houtblok, dat in het vuur brandt? Deze jongen zal leven, zo
lang dat houtblok nog niet door het vuur is verteerd.’
Zodra de Moiren de babykamer hadden verlaten, vlóóg Altheia haar bed uit, greep in het vuur en haalde het bewuste
houtblok eruit. Ze doofde het vuur en ze verborg het stuk
hout op een geheime plaats in haar eigen vertrek. Opgelucht
haalde ze adem: ‘Mijn zoon zal leven.’

Heldendom en het gewone leven
De voorspelde roem kwam snel: al
toen hij een jaar of dertien was,
mocht Meleagros, intussen een
fiere jongeling, mee met de Argo.
Hij was nog bijna een kind, maar
dankzij het toeziend oog van een
oom vond koning Oineus het wel
verantwoord. Hij was de jongste aan
boord, maar zeker niet de minste en
hij had de tijd van zijn leven.
Terug in Kalydonië vond hij het maar
een saaie boel; hij had heimwee naar
de tijd op het illustere schip. Ook zijn
vrouw en dochter konden hem weinig
voldoening schenken. Zijn vader
haalde alleen maar mooie oogsten
binnen en zelfs de slepende kleine
oorlogen om een grens of stadje
konden hem niet boeien. Zonder
dat hij erom had gevraagd, gaf de
godin Artemis een hele andere
draai aan zijn leven.

Een gigantisch everzwijn
Na de zoveelste mooie oogst
bedankte koning Oineus de
goden die hem weer zo goed
hadden voorzien. Hij offerde
veldvruchten voor Demeter,
mooie olijfolie voor Athene,
druiven voor Bakchos, en zo voor

Francesco Mosca, Atalante en Meleagros
en het Kalydonische everzwijn
(ca. 1564-1565) Nelson-Atkins Museum of Art

Goden abc
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elke god iets toepasselijks.
Maar hij vergat een offer voor
het altaar van Artemis, die
toch immers de kudden en het
wild behoedde en hielp bij de
jacht. De godin werd woedend
hierover en stuurde een ontzaglijk everzwijn naar het Kalydonische land. Het was een vreselijk
ondier, dat de dorpen onveilig
maakte, het vee verscheurde
en de grond omwoelde. Het
beest vertrapte korenvelden en olijfgaarden.
De boeren durfden hun
huis niet meer uit, zodat
er niet geoogst werd en
er zelfs een hongersnood
dreigde. Toen deed de koning
van Kalydonië een oproep aan alle
beroemde helden, die eens samen
de Argo bemanden, om hem te
komen bevrijden van het zwijn.
Meleagros verheugde zich erop
zijn vele vrienden van weleer weer
te zien. Kort nadat de Argo was
teruggekeerd, waren er toernooien
geweest, waarbij Atalante, een sterke,
mooie vrouw uit Arkadië, Peleus had
verslagen. (Peleus was een Thessalische koning en had samen met Iason
het bevel gevoerd over de Argo.) Zij
was befaamd door de manier waarop
zij met pijl en boog kon omgaan en
werd weleens vergeleken met Artemis
zelf. En ook deze vrouw meldde zich
voor de jacht.
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Huid en houtblok
Na dagenlang het zwijn te hebben opgejaagd, konden de
jagers het dier omsingelen in een oeroud stuk bos. Ze stonden te overleggen, of ze hem nog dichter zouden naderen,
toen het door Artemis gestuurde beest ineens tevoorschijn
stormde en verschillende helden belaagde. Sommigen
vluchtten zelfs en toen richtte Atalante onverschrokken haar
pijl en raakte de ever bij een oor. Meleagros juichte en wist
het verstoorde dier met twee speren te doden. Hij vond dat
Atalante er recht op had, de huid van het dier te krijgen en
hij stroopte het dode everzwijn en gaf het stekelige vel aan
de jonge vrouw. (Op dit punt wordt ook wel de invloed
van Afrodite genoemd.) Een aantal jagers vond dit eigenlijk
erg beschamend, de eer naar een vrouw, en er ontbrandde
een felle discussie en daarna zelfs een strijd. Vooral de twee
ooms van Meleagros (broers van zijn moeder) waren er erg
op gebrand de huid van het zwijn te bemachtigen en probeerden het met geweld uit de handen van Atalante te rukken. Toen werd Meleagros blind van woede (of verliefdheid)
en sloeg zijn beide ooms neer – wat ze niet overleefden.
Het tragische nieuws, dat haar broers waren gedood door
haar zoon, bereikte Altheia snel en zij was radeloos en buiten zinnen. In een vlaag van drift en wanhoop haalde ze het
houtblok der Moiren uit een vergrendelde kist en smeet het
in de vlammen. In de stad voelde Meleagros op hetzelfde
moment een vreselijke pijn door heel zijn lichaam trekken
en in korte tijd stierf hij. De dienaren die de moeder kwamen halen, vonden haar ineengezakt voor de haard. Ze had
het niet kunnen aanzien dat het houtblok tot as verteerde en
had ook de geest gegeven.
[MH]
* Overgenomen uit ‘Griekse mythen en sagen’ door Gustav
Schwab (Uitgeverij Prisma, 28e druk, 1992)

12 | ‘Et in Arcadia ego’

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

De kunst van het kijken

Het lijkt zo’n simpel zinnetje: ‘Et in arcadia ego’. Twee schilderijen van Poussin met hetzelfde zinnetje als onderwerp laten zien
dat schijnbaar dezelfde situatie tot een heel andere vertaling leidt.
Economen beroepen zich in hun vak vaak op de contingency theory. Deze theorie stelt grof gezegd dat acties of
oordelen afhangen van de interne en externe situatie. Al naar
gelang de situatie anders is kan een ander oordeel worden
geveld. Dit moet een gymnasiast als muziek in de oren
klinken. Immers, al naar gelang de situatie wijzigt, geeft dit
stof tot nadenken en vraagt het iets van onze oordeelsvorming. Het woord gymnasium kent als letterlijke betekenis
‘een plaats om naakt te zijn’ (het Griekse γυμνος = naakt) en
dit kan vrij worden vertaald als een plaats om je zelf bloot te
geven, om samen over dingen te discussiëren en om samen
een oordeel te vormen of om er juist een afwijkend oordeel
op na te houden. Voorwaarde is wel om kennis van zaken

te hebben, maar dan zijn onze kinderen op het USG op het
juiste adres!. Afhankelijk van het te volgen vak op school is
dit makkelijker of moeilijker toepasbaar. Zo zal de vergelijking 1+1=2 wiskundig gezien niet makkelijk kunnen worden
verworpen, maar ongetwijfeld zul je hier ook discussie over
kunnen voeren. In deze Vox Hieronymi is voor het vak Latijn
gekozen: het is immers kenmerkend voor een gymnasium.
In tijden waar I-pod-ius en I-pad-ianus, Ovidius en Vergilius
in populariteit dreigen te overtreffen grijpen we in deze Vox
terug naar een zinnetje ‘Et in Arcadia ego’ om het tij te keren. Deze zin is door de beroemde kunsthistoricus Panofsky
op een prachtige manier aan de contingency theory onderworpen. Hij laat ons de pracht van de geschiedenis, de taal
en de kunst van het kijken zien: met de recente heropening
van het Rijksmuseum daarom juist nu zo mooi om aan te
stippen! Makkelijke materie is het niet, maar daarom niet
minder uitdagend. Hieronder wordt zijn betoog in het kort
samengevat. Daarvoor worden twee schilderijen getoond.
Beiden geschilderd door Poussin en beide voorzien van de
tekst ‘Et in Arcadia Ego’ op de geschilderde graven. Sla deze
eens goed in je op en probeer voor jezelf de verschillen te
benoemen.

Voorbij geluk
‘Et in Arcadia Ego’ is heden ten dage, gebruikt in de poëzie,
schilderkunst etc., vooral bekend als synoniem van de parafrasen ‘Ook ik ben in Arcadië geboren’ of ‘Ook ik leefde in
Arcadië’, een streek in midden-Griekenland. Ze roepen een
beeld op van ongekend geluk dat in het verleden is beleefd
en daarna nooit meer wordt bereikt en toch permanent in
de herinnering blijft: een voorbij geluk. Dit bucolische beeld
is door Vergilius geschapen. Daar waar Ovidius de Arcadiërs
nog beschrijft als voorwereldlijke wilden idealiseerde Vergilius Arcadië juist. Hij benadrukte niet alleen de verdienste
van het werkelijke Arcadië, maar voegde er bekoorlijkheden
aan toe die het nooit heeft bezeten: weelderige begroeiing,
eeuwige lente en eindeloze vrije tijd voor de liefde. Het
wordt dus heden ten dage zeker niet meer geassocieerd met
een actueel geluk dat wordt bedreigd met de dood.

Correcte vertaling
Kijken we nu eens naar de Latijnse grammatica. ‘Et in Arcadia ego’ is een elliptisch zinnetje vergelijkbaar met ‘Summum ius summa iniuria’ (het recht op de spits drijven is het
onrecht op de spits drijven) of ‘Sic semper tyrannis’ (Moge
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dit het lot zijn van alle tirannen), waarin het werkwoord
moet worden toegevoegd. Dit onverwoorde werkwoord
moet ondubbelzinnig voortvloeien uit de gegeven woorden, en dat betekent dat het nooit een verleden tijd kan
zijn. Daarbij verwijst het bijwoordelijke et steevast naar het
zelfstandig naamwoord of voornaamwoord dat er direct op
volgt (zoals in Et tu, Brute). In ons geval dus naar Arcadia en
niet naar ego. De correcte vertaling luidt dan ook niet ‘Ook
ik ben geboren, of leefde, in Arcadië’ maar ‘Ook in Arcadië
ben ik’. Kijken we dan naar de schilderijen, moet het dus
grammaticaal zo zijn dat het de dood betreft die in Arcadië
is. De zin slaat dus op de dood en niet op de overledene!
Hiermee zijn de voor ons bekende parafrasen in feite foutieve vertalingen.

Het echte kijken
Terug naar de schilder. Laten we de schilderijen eens aan de
kunst van het echte kijken onderwerpen. Op het linker schilderij ( ca.1630) van Poussin komen de herders als groep van
links naderbij en stuiten zij onverwacht op de sarcofaag: verrassing en drama zijn als elementen aanwezig. Daarnaast ligt
er een doodshoofd (hoewel klein en onopvallend) boven
het woord Arcadia. Het schilderij drukt zeker een mora-
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listische boodschap uit als waarschuwing voor het gedachteloze genieten van spoedig voorbij plezier.
In dit schilderij kan onze zin nog
steeds worden geïnterpreteerd als
een uitspraak van de personificatie
van de dood: ‘Ook in Arcadië heers
ik, de dood’. De letterlijke vertaling
is dus de juiste!
Dan het ‘Et in Arcadia ego’ (ca.
1636) op de rechterpagina. Dit laat
een breuk met de moraliserende
middeleeuwse schilderkunst zien.
De Arcadiërs staan aan weerszijden
van het grafmonument, worden
onder het lopen niet opgeschrikt
door een onverwacht angstaanjagend verschijnsel, maar zijn
verdiept in kalme gesprekken en
beschouwingen. De doodskist is
vereenvoudigd tot een simpele
rechthoek waarbij een doodshoofd
ontbreekt. Dit is een fundamentele verandering van interpretatie. De herders worden niet
gewaarschuwd voor een genadeloos lot maar zijn ondergedompeld in aangename mijmeringen over een mooi verleden. Daarbij niet zozeer aan zichzelf denken, maar als wel
aan de mens in de kist. Een mens die ooit plezier beleefde
aan dezelfde genoegens als zij. Het schilderij toont dus geen
dramatische ontmoeting met de dood, maar een contemplatief opgaan in het concept van sterfelijkheid. Het geschetste
beeld en de ontwikkeling van de picturale visie van de schilder, doen er recht aan om het zinnetje Et in Arcadia ego hier
te lezen als ‘Ook ik leefde in Arcadië’ hoewel de grammatica
van het Latijn geweld wordt aangedaan.
‘Substance over form’ kan ook hier worden verdedigd! En
met de culturele waarden van het gymnasium in het achterhoofd laat het bovendien zien hoe de klassieke talen zelf tot
kunst kunnen worden verheven. Het moet een feest zijn op
het USG te zitten.
[VV]
Meer informatie: E. Panofsky. ‘Et in Arcadia ego. Poussin en de
elegische traditie’ in Philosopy and History, Essays Presented to
Ernst Cassirer (1936)
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De VOX surft naar:
het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht
De Vox-redactie wil zijn blik verbreden met een serie profielen van
andere categorale gymnasia. Liefst doen we dat via direct contact
met de schoolleiding, maar na twee keer te hebben botgevangen
hebben we besloten ‘openbare’ bronnen te raadplegen. Dus hebben
we menig uurtje surfend doorgebracht op de website van onze
keuzeschool. We hopen hiermee inzicht te geven hoe zaken op
andere scholen zijn geregeld. Mogelijkerwijs kunnen we zo ook
ideeën aanreiken die bij ons ook zouden kunnen worden overwogen. Tegelijkertijd bevestigt het natuurlijk ook de sterke punten
van het USG… In het geval van het Johan de Witt is een extra
interessante factor dat zij een geduchte concurrent zijn in het
debateren, dit jaar het USG in de finale versloegen en vele prijzen
in de wacht hebben gesleept. Kunnen we een tipje van de sluier
oplichten achter dat succes? Uw Vox-redacteur was in ieder geval
onder de indruk!

Leerjaarcoördinatoren

Het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht - het oudste
gymnasium (sinds 1253) van Nederland - is zelfstandig,
categoriaal, overzichtelijk, met veel internationaal georiënteerde activiteiten, bijzondere aandacht voor klassieke en
hedendaagse kunst en cultuur en met een goede voorbereiding op een universitaire studie. De school telt ongeveer 750
leerlingen en is gelegen nabij het centraal station. Recentelijk is de school verbouwd en uitgebreid.
De school stelt de leerling en haar/zijn ontwikkeling centraal. Het aan haar/hem gegeven onderwijs zal waarden
overdragen: kenniswaarden, culturele waarden en morele
waarden (de Aristoteliaanse trits ‘het ware, het schone en
het goede’). Vanouds staat daarbij de verwerving van vakkennis en -vaardigheden voorop. Evenzeer koesteren zij
als gymnasium de rol van de cultuur in het onderwijs. Dit
geldt ook voor de overdracht van morele waarden die in het
onderwijs een steeds prominentere plaats dienen te krijgen:
respect voor de medemens, inzicht in morele waarden en
moreel handelen en verantwoordelijkheid leren nemen. De
drie waardecategorieën worden expliciet verankerd in de inhoud van het onderwijs, in de leerprocessen en in de andere
schoolactiviteiten.
De ouderbijdrage varieert per klas van 120 euro per jaar in
de 4e klas tot 195€ in de 1e klas. Alle leerlingen worden een
gratis lidmaatschap van de centrale bibliotheek in Dordrecht
aangeboden.

Het Johan de Witt heeft een goede naam als het gaat om
deelname aan vertaalwedstrijden. Zo wordt elk jaar een gymnasium in den lande onveilig gemaakt door een grote groep
vertaalenthousiastelingen die graag een willekeurige Latijnse
tekst in het Nederlands vertalen.

Elk leerjaar valt onder de verantwoordelijkheid van een
leerjaarcoördinator. Deze coördinator overlegt zeer regelmatig met de mentoren over de leerlingen, de gewenste begeleiding en het uit te voeren beleid. De leerjaarcoördinator
spreekt met leerlingen die ongeoorloofd absent zijn, vaak te
laat komen of uit de les verwijderd zijn. Ook de aanname
van nieuwe leerlingen en schoolverandering van eigen leerlingen behoren tot het taakgebied van de leerjaarcoördinator. Leerjaarcoördinatoren, schoolleiding en decanen komen
regelmatig bijeen in de grote staf, waarin de lijnen voor
leerlingbegeleiding worden uitgezet.

Cicero

Speciale onderwijsvormen
Sinds 2012 heeft het Johan de Witt een nieuwe publiekstrekker, het Privatissimum. Deze naam is puur Latijn, en betekent zoiets als ‘het meest selecte privé-college’. In een selecte
groep, niet meer dan tien personen, doceert de hoogleraar
voor gevorderden. De onderwerpen zijn niemand van de
groep te gortig en de docent kan eigenlijk niet diep genoeg
op de stof ingaan. Extra tijd steken in het meemaken van
zo’n privatissimum is geen der deelnemers te veel gevraagd
Ook zeer getalenteerde leerlingen kunnen begeleiding
nodig hebben. Het zogenaamde Deltaproject richt zich op
leerlingen die sneller leren dan de gemiddelde leerling. Zij
hebben een extra uitdaging nodig om te voorkomen dat hun
motivatie vermindert en hun schoolresultaten verslechteren.
In samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen worden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders, in oktober een aantal tests en een
schoolvragenlijst afgenomen bij de leerlingen in klas 1, die
een beeld opleveren van motivatie, intelligentie en creativi-
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teit. Ouders worden geïnformeerd over de testresultaten en
het wel of niet in aanmerking komen voor het Deltaproject.

Excursies, werkweken en kampen
In de derde klas gaan alle leerlingen gedurende vier dagen
op excursie naar Vlaanderen. De leerlingen fietsen in één
dag naar Antwerpen en op de laatste dag terug, een sportieve
prestatie van formaat. In Antwerpen wordt er overnacht in
de jeugdherberg die in het centrum van de stad is gelegen.
De dagprogramma’s staan in het teken van oude en moderne kunst en bestaan uit culturele rondleidingen door Antwerpen en Brugge. In het voorjaar gaan alle leerlingen uit de
4e klassen op reis naar Berlijn, Parijs of Londen. De keuze
voor een van deze bestemmingen wordt bepaald door het
vakkenpakket van de leerlingen: alle leerlingen met Frans
of Frans en Duits in het pakket gaan naar Parijs, leerlingen
met Duits (maar geen Frans) in het pakket gaan naar Berlijn,
leerlingen zonder Frans en/of Duits reizen naar Londen.
Het absolute hoogtepunt van het excursieprogramma op
het Johan de Witt-gymnasium is de Romereis. Tijdens deze
‘grand tour’ bezoeken de vijfdeklassers niet alleen de Eeuwige Stad, maar ook Venetië, Florence, Siena, Napels, Pompeï
en Paestum. In deze twaalf dagen ervaren de leerlingen zelf
iets van wat ze al die jaren daarvoor van docenten hebben
vernomen of in boeken hebben gelezen en
gezien. Dwalen door de
straten van het antieke
Pompeï of het middeleeuwse Siena, onder de
bekoring geraken van
de renaissanceschilders,
duizelen van de Barok,
bij het ochtendgloren
door Venetië varen; het
zijn evenzovele hoogtepunten van een fantastische reis. De Romereis
is ook verbonden met
het studieprogramma.
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Schoolverenigingen
Het bloeiende Vossius is de leerlingenvereniging van het
Johan de Witt-gymnasium. De belangrijkste doelstelling
van Vossius is te zorgen voor een actief gymnasiumleven,
ook buiten de lessen. Vossius organiseert buitenschoolse
activiteiten. Ook bij bijzondere gebeurtenissen organiseert
Vossius allerlei activiteiten. Elke leerling voor wie de schoolbijdrage is voldaan, is lid van Vossius. Musae, de culturele
leerlingenvereninging, organiseert avonden als de New Orleans Night en de Kleine Avond. Op 14 november 2011 heeft
het Johan de Witt-Gymnasium een Lipdub opgenomen. Het
is puur een filmpje voor vermaak en geeft een goed indruk
van de school en goede sfeer. Het filmpje is een aanrader:
http://vimeo.com/35084827.
Stichting Reünisten Johan de Witt-gymnasium onderhoudt
contacten met oud-leerlingen en organiseert elke vijf jaar
een reünie, als onderdeel van het door de school te houden
lustrum. De Janus is de schoolkrant van het Johan de Wittgymnasium. In de Janus staan allerlei artikelen variërend
van informatie over muziek, films en concerten, nieuwtjes
rondom de school tot interviews met docenten en leerlingen
Een populair artikel verspreid over de schoolkrant is Fama
Est, ‘Het gerucht gaat dat...’ waarin grappige uitspraken van
docenten worden beschreven.

Onderscheidende punten
De Stichting Studium Generale is in 1993 opgericht. Eerst
was het belangrijkste doel het bevorderen en handhaven
van het categoriaal gymnasiaal onderwijs. In de loop van de
jaren zijn de activiteiten zich echter steeds meer gaan richten
op het organiseren van cursussen voor ouders en leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium. Daarnaast worden
incidenteel studiereizen georganiseerd. Voorbeelden van cursussen zijn Latijn voor ouders van leerlingen in klas 1, een
voortgezette cursus Latijn, cursus filosofie, cursus Italiaans
en reizen naar diverse buitenlandse steden zoals Trier en
Rome. Deelname aan de reizen staat open voor ouders van
leerlingen, oud-leerlingen en introducés.
[HJB]

Het ouderblad Johan wordt vervaardigd door ouders van leerlingen van het Johan de
Witt-gymnasium. Hierbij een link naar Johan ter vergelijking met de Vox:
http://www.jdw.nl/Media/download/12/JdW_Schoolgids_%2712-%2713_wwwSite.pdf
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Jaaragenda 2013
11 juli
Diploma-uitreiking

11 september
Informatieavond klas 3 en 4

12 juli
rapport uitdelen + boeken inleveren

18 september
Informatieavond klas 1 en 2

13 juli t/m 1 september
Zomervakantie

26 september
Informatieavond klas 5 en 6

19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie

De volledige jaaragenda 2013-2014 wordt bekend gemaakt via de schoolsite
http://www.usgym.nl/actueel/jaarkalender

