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VOORWOORD

Het USG bestaat alweer 545 jaar. Althans, op 
4 december 2019 was het 545 jaar geleden dat 
de Broeders des Gemenen Levens aan de Kromme 
 Nieuwegracht de Hieronymusschool stichtten.  
Pas 400 jaar later was sprake van een gymnasium. 

! O
 p de Latijnse school van de broeders werden jon-

gens uit de betere klassen voorbereid op een 
religieus ambt of een universitaire studie. Latijn vormde 
zo’n beetje het hele programma, later kwam daar wat 
Grieks bij. In de loop der jaren verhuisde de school 
naar andere plekken in de binnenstad. De naam van de 
school wijzigde nogal eens en het aantal onderwezen 
vakken groeide. In 1887 mochten ook meisjes naar het 
Stedelijk Gymnasium, in 1915 stond de eerste vrouwe-
lijke docent voor de klas. 
545 jaar klassiek onderwijs in Utrecht betekent dat 
onnoemelijk veel leerlingen onze kinderen zijn voorge-
gaan. En al is er een levensgroot verschil tussen de  
jongeluy uit 1474 en de pubers van 2019: wat ze 
gemeen hebben is het stampen van Latijnse rijtjes én 
het feit dat ze worden klaargestoomd voor de toekomst. 
In al die jaren zullen onnoemelijk veel ouders aan de 
zijlijn benieuwd zijn geweest naar de ervaringen en 
resultaten van hun kroost. 
Lange tijd waren er geen rapporten en eindexamens – 
laat staan dat je op Magister kon checken hoe je kind 
ervoor stond. Jaarlijks werden prijzen uitgereikt aan de 
beste leerlingen − vanaf 1732 in de Pieterskerk (waar 
nu nog een deel van de lustrumviering plaatsvindt). 
Tienminutengesprekjes bestonden nog niet in 1474;  
ouders hadden eeuwenlang weinig contact met  
docenten. Dus hoe benieuwd zij ook waren, om te  
horen hoe het ging op school moest je een spraakzaam 
kind hebben. 

Kinderen zijn nog steeds een prima informatiebron, 
maar gelukkig is het tegenwoordig stukken makkelijker 
om van het reilen en zeilen van kind én school op de 
hoogte te blijven. Aan dat laatste probeert ook de Vox 
(sinds 1973) een bijdrage te leveren. In dit nummer 
weer volop artikelen om u te helpen zich een betrokken 
ouder te tonen. Een greep uit de inhoud.
Wat leerlingen in 1474 ongetwijfeld níét deden, was 
snijden in schapenharten. Fotograaf MartinJan 

Gaasbeek woonde een biologiepracticum bij, de bloe-
derige foto’s ziet u op pagina 12. Gymnasia worden de 
laatste vijftig jaar regelmatig in hun bestaan bedreigd. 
Op dit moment is dat niet direct het geval, maar in de 
nieuwe onderwijsplannen onder de naam Curriculum.nu 
blijkt géén plaats te zijn ingeruimd voor de klassieke 
talen, zoals blijkt uit het artikel op pagina 8. Over wat 
klassieke vorming op het tegenwoordige USG moet in-
houden, is een groepje docenten aan het nadenken. Een 
onzer redacteuren laat hier zijn gedachten alvast over 
gaan, en vroeg een aantal ouders wat zij ervan vinden. 
De didactiek heeft niet stilgestaan sinds 1474; het 
USG is constant met vernieuwing bezig. Momenteel is 
formatief leren hot in onderwijsland. USG-docenten die 
op deze manier lesgeven vertellen erover. Ook aandacht 
voor de nieuwe scheikundemethode die dit schooljaar 
vanaf de derde klas wordt gebruikt.
Het klassieke onderwijs in Utrecht is groeide altijd als 
kool. De Broeders des Gemenen Levens moesten in  
1478 al ruimte bijkopen in een buurpand. Voor het 
huidige USG is uitbreiding wat minder eenvoudig,  
maar inmiddels zijn de plannen rond voor een uitbouw 
op het plein, zie pagina 17. Zodat nog meer kinderen 
kunnen worden onderwezen in het Latijn, en andere 
nuttige vakken.

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam

545 jaar Latijnse rijtjes stampen
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VAN DE RECTOR KORTE BERICHTEN

Vanaf dit schooljaar is drama een 
vast onderdeel van de lessen Al-
gemene Vorming in de derde klas. 
Actrice en Lampomene-regisseur 
Eleni Andreas geeft de lessen. 

! D
 it jaar zijn de klassen in de 

derde opnieuw ingedeeld, 
leerlingen moeten elkaar leren 
kennen en dat gaat bij drama beter 
dan bij andere vakken, vertelt Eleni 
Andreas. “Hier mag je samenwerken 
en spelen, maar je moet je wel 
kwetsbaar opstellen. Weigeren is 
er niet bij: ik ben een tempera-
mentvolle Griekse vrouw, tegen mij 
ingaan zit er niet in! En pesten 
en uitlachen zijn verboden. Dat 
begrijpen leerlingen, vaak is een 
duidelijke blik al voldoende. 
We werken ernaartoe dat de groep 
beter functioneert en dat de 
groepsdynamiek wordt verbeterd. 
Op individueel niveau werken de 
leerlingen aan hun zelfvertrou-
wen en presentatieskills, op zo’n 

speelse wijze dat ze het zelf niet 
doorhebben. Mijn doel is meer 
ruimte creëren in de klas zodat ie-
dere leerling beter wordt begrepen, 
leerlingen stevig in hun schoenen 
staan en beter met elkaar com-
municeren. Hoe ik dat doe? Met 
mini-improvisaties, groepsopdrach-
ten, oefeningen met non-verbale 
communicatie, zoals lichaamshou-
ding en absurde auditiespelletjes. 
Ze hebben lol, in een week vol 
denkwerk. Ze proeven op speelse 
wijze aan iets onbekends. En vaak 
beseffen ze bij het applaus pas dat 
ze voor een groep hebben gestaan 
en dat ze dat kunnen. Ze hebben 
meer zelfvertrouwen, meer plezier, 
ze zijn trots, dat zijn mooie resul-
taten, die we boeken in slechts 
vijf weken.”

GEKKE DINGEN
Wat vinden leerlingen van de 
dramalessen? Sofie, 3B: “Door 
drama ben ik iets minder onzeker 

geworden. Ik denk er zelfs over na 
om volgend jaar bij Lampomene te 
gaan!” Tijs, 3A: “Ik vind de lessen 
heel leuk omdat we creatief bezig 
zijn, we beter worden in improvise-
ren en in emoties uiten én omdat 
we er niks voor hoeven te leren!” 
Derek, 3A: “Soms moeten we gekke 
dingen doen bij een improvisatie. 
Maar ik doe gewoon enthousiast 
mee, iedereen komt aan de beurt. 
De ene keer blijkt wat je hebt 
bedacht niet leuk en de andere keer 
vinden mensen het heel grappig.” 
(AB)

Dramadocente Eleni Andreas

De Medezeggenschapsraad (MR) is dit jaar in een 
nieuwe samenstelling aan de slag gegaan.

! D
 e voornaamste taak van de MR is het geven van 

advies over of instemming met zaken waarover de 
schoolleiding beslissingen wil nemen. De MR-leden 
doen dat zonder last of ruggenspraak.
In het schooljaar 2019-2020 is de samenstelling van de 
MR als volgt:

• personeel: Lilian Blom, Esther Heymann, Guus Kers 
en Stefan Landman (secretaris);

• leerlingen: Nils Neisingh (klas 4), Julia van Reenen 
(klas 6) en Casper Voogt (klas 3);

• ouders: Elske Bosma (voorzitter), Doremieke Kruithof 
en Lex Sigterman.

Tijdens de vergadering van eind november heeft de MR 
ingestemd met het voorstel van de schoolleiding over 
de nieuwe dagindeling. In de vergadering van 7 januari 
stond onder andere de kennismaking met het college 
van bestuur van NUOVO op het programma. 
De eerstvolgende vergadering van de MR is op 3 maart 
(16.00 uur). Dan staan onder andere de volgende 
punten op de agenda: schoolplan 2020-2023, overzicht 
documenten van schoolleiding naar de MR en vaststel-
ling MR-reglement en huishoudelijk reglement.  
De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 
personeelsleden en ouders.  
De notulen kunnen desgewenst worden opgevraagd via 
medezeggenschapsraad@usgym.nl. Ook kan men hier 
terecht voor meer informatie.

Waar ik vorig jaar nog schreef hoe snel de tijd gaat, 
schrijf ik inmiddels een voorwoord voor de Vox in 
mijn derde schooljaar. Mijn derde jaar! Kun je dan 
nog stellen dat je de nieuwe rector bent? Eigenlijk 
niet meer… 

! E
 n dat hoeft ook niet. Ik ben inmiddels volledig 

ingeburgerd en geniet dagelijks van alles wat er 
gebeurt op het USG. We hebben weer een grote groep 
nieuwe leerlingen ontvangen in de eerste klas. Vol 
verwachting zijn zij hun schoolcarrière gestart en dat in 
een lustrumjaar. 545 jaar Utrechts Stedelijk Gymnasium, 
het 109e lustrum, een van de oudste instituten en zo 
volop in beweging. Dat ik daar rector mag zijn, maakt 
me extreem trots! 

Over die beweging en die ontwikkelingen proberen we 
u middels verschillende gremia zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden. Dat er veel gebeurt, weet u wel. 
Begin januari 2020 verschijnt het nieuwe schoolplan en 
daarin komen alle plannen samen die we de afgelopen 
jaren hebben ontwikkeld, uitgeprobeerd, bijgesteld en 
hebben geïmplementeerd (of niet). 

Positief onderwijs blijft de belangrijkste waarde voor 
het USG-team, waarbij het gaat om de skills of  
achievement (uiteindelijk een diploma behalen) en de 
skills of well being (welbevinden). Het is een mooie 
taak om leerlingen te helpen bewust aandacht te beste-
den aan het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten 
en vaardigheden om dit welbevinden te versterken. 
Naast de waarden ruimte, verantwoordelijkheid en ver-
trouwen zijn vier doelen die voor ons allemaal het uit-
gangspunt zijn  waarop we ons onderwijs bouwen. Deze 
doelen zijn intellectuele vorming, klassieke vorming, 
maatschappelijke vorming en persoonlijke vorming. 

Op het moment van schrijven staan we op het punt een 
besluit te nemen over een andere dagindeling. Zodra 
we dat besluit hebben genomen, informeren we u op 
verschillende manieren.

Kortom, we zijn op deze manier goed bezig, waarbij we 
ons doel (onderwijs op maat voor onze leerlingen) geen 
seconde uit het oog verliezen. En misschien ben ik zelf 
nog wel het meest nieuwsgierig naar de volgende stap, 
het in de praktijk brengen van onze onderwijsplannen, 
juist omdat het zo gaaf is wat er gebeurt!

Marieke Folkers, rector USG

Een nieuwe rector... het derde jaar Drama in de derde

Vernieuwde MR aan de slag
Positief onderwijs blijft  
de belangrijkste waarde  
voor het USG-team
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KORTE BERICHTEN DUURZAAMHEID

Het USG heeft het beleid voor duurzaamheid nog 
niet op papier staan, maar er gebeurt al van alles. 
Zowel leerlingen als docenten denken na over hoe zij 
kunnen bijdragen aan een duurzamere school.  

DOOR HANS REICHART

! S
 inds kort is er een leerlingenvereniging die zich 

richt op duurzaamheid. De vereniging is genoemd
naar Flora, de godin van de natuur. Docent biologie 
Walter van der Heijdt is voorzitter. “Veel van onze leer-
lingen deden mee aan de klimaatstaking en zij wilden 
ook op school iets met de klimaatdoelen doen. Som-
migen van hen kwamen af en toe bij elkaar en dat is 
uitgegroeid tot de vereniging. Zij zijn ook buiten school 
actief in klimaatclubs. We willen werken aan bewust-
wording, gedragsverandering en het opzetten van acties 
voor meer duurzaamheid. Discussies gaan bijvoorbeeld 
over het dilemma dat het belangrijk is veel van de 
wereld te zien en te leren, terwijl vliegreizen bijdragen 
aan de klimaatverandering. Een ander onderwerp is 
afvalscheiding. Het blijkt dat scholen − en bedrijven 
− niet zomaar afval gescheiden kunnen aanbieden. We 
kijken wat we daaraan kunnen doen. In de vereni-
ging zitten vooral leerlingen uit de vijfde klas, maar 
in andere klassen zijn leerlingen ook actief bezig met 
duurzaamheid en de leerlingenraad heeft het onderwerp 
hoog op de agenda staan.”
De docenten hebben inmiddels een eigen duurzaam-
heidsgroep opgericht: USGroen. Van der Heijdt: “Daar-
in onderzoeken we wat wij, als school, kunnen doen 
voor duurzaamheid en tegen klimaatverandering. Heel 
praktisch voorbeeld: heeft het effect als scholen de 

verwarming een halve graad lager zetten?”

THEMAWEEK
Duurzaamheid stond ook centraal in de themaweek van 
eind september voor de klassen 3 en 4. Conrector Erik 
Kamerbeek: “De leerlingen werkten aan de sustainable 
development goals, ook wel global goals geheten. Dat 
zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastge-
steld door de Verenigde Naties en die een eind moe-
ten maken aan armoede en ongelijkheid. Ze woonden 
presentaties bij, volgden workshops, gingen op excursie 
en maakten een eigen product, bijvoorbeeld een filmpje 
of infographic over de doelen.” 
Door hun bijdrage aan de organisatie van deze week 
(als profielwerkstuk) waren ook zesdeklassers Loet Zagt 
en Tessa Hölscher volop betrokken bij de duurzaamheid 
op het USG. Loet: “Er waren zo’n zestig workshops. 
Onderwerpen liepen uiteen van de UNHCR, in een 
presentatie die werd gehouden door een moeder die 
daar werkt, tot een verhaal over de bijen: hoe belang-
rijk ze zijn en hoe moeilijk ze het hebben. We hebben 
veel geleerd, niet alleen over hoe je met een groep een 
idee uitwerkt en zo’n week voor driehonderd mensen 
organiseert, maar ook over het thema duurzaamheid. De 
school heeft een belangrijke rol op dat gebied.” 
In de themaweek was er ook een actie voor goede, 
duurzame doelen in de vorm van een sponsorloop. Leer-
lingen kwamen massaal lopend naar school. Kamerbeek: 
“De global goals hebben blijvend de aandacht bij onder 
meer aardrijkskunde en natuurlijk bij de leerlingen die 
Global Studies volgen. Volgend jaar zijn ze opnieuw 
onderwerp van de themaweek voor klas 3.” 

Nieuw: Flora en USGroen

Utrecht is een Global Goals City. Voorafgaand aan de themaweek hesen USG-leerlingen, samen met burgemeester Jan van Zanen, de Global Goals-vlag.

De eindexamenklas van 1954 ziet elkaar nog regel-
matig; eind september hadden de oud-leerlingen 
weer een reünie op het USG. 

! D
 estijds was het een klas van 36 leerlingen.  

Inmiddels zijn er volgens medeorganisator en
oud-leerling John Michon 23 ‘survivors’, waarvan er 
17 de reünie dit jaar konden bijwonen: “Toch bijna de 
helft, een mooie score.” De klas begon met vijfjaarlijkse 
reünies, maar de laatste vijftien jaar bleek het toch 
verstandiger er een jaarlijks fenomeen van te maken.  
De deelnemers ervaren het als zeer gezellig.
Emeritus hoogleraar Michon sprak jaren geleden 
oud-rector Van der Veer, die vertelde dat zijn jaar een 
‘lastige klas’ was, maar toch zeker ook loyaal. Dit in-
spireerde Michon in 2016 om een boek met herinnerin-
gen, anekdotes en bespiegelingen van en over de klas 
van 1954 samen te stellen met als titel Kritisch, maar 
loyaal. Voor geïnteresseerden is het nog aan te schaffen 
via het Hieronymusfonds, de stichting voor oud-leerlin-
gen van het USG. (FL)

De eindexamenklas van 1954

Begin november fietste klas 3B naar het Catharijne-
convent. Scheikundedocent Baukje Duking had de 
eerste prijs gewonnen met een kunstenquête en die 
prijs bestond uit… een gratis rondleiding.

! T
 er voorbereiding was er contact geweest met  

het Catharijneconvent over de aard van de rond-
leiding. Aangezien deze zou plaatsvinden onder de 
noemer ‘scheikunde’ werd gekozen voor het thema van 
veroudering van verf en het bewaren van schilderijen. 
Het Catharijneconvent onderhoudt de eigen collectie, 
waardoor kennis van veroudering en bewaartechnieken 
aanwezig is in het museum. 
Het museum was officieel dicht, maar voor 3B en de 
docenten (scheikunde en kunst) gingen de deuren 
open. Ze bezochten een tentoonstelling die nog niet 
eens open was voor het publiek. Deze ging over paneel-
schilderkunst op altaren uit Noord- en Zuid-Europa. Er 
werden oude beelden getoond met restjes verf.
Een week later mochten de leerlingen zelf aan de slag. 
Ze maakten verf op basis van eieren en olie met rode, 
gele, blauwe en zwarte pigmenten. De reacties waren 
enthousiast, al gaven de pigmenten af, waardoor het 

soms nogal kliederig werd. Interessant weetje: olie-
verf heeft veel tijd nodig om te drogen, soms wel een 
maand.
Over een half jaar bekijken de leerlingen hun schilde-
rijtjes weer, omdat er dan een verouderingsproces heeft 
plaatsgevonden en er conclusies kunnen worden ver-
wacht over de verschillen tussen eier- en olieverf. (CS)

Scheikunde in het Catharijneconvent

Eerste schooldag, 1954
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CURRICULUM.NUCURRICULUM.NU

Maar verandert er dan verder niks?
“Op het USG geloven we veel meer in het herzien van 
de didactiek dan in een inhoudelijke herziening. De 
behoefte aan meer samenhang en vakoverstijgende 
aanpak is mooi en is iets dat we zelf op school ook 
organiseren, bijvoorbeeld met een themaweek. Maar de 
lobby van de vakverenigingen is enorm en uiteindelijk 
kiezen zij allemaal voor hun eigen vakgebied. Het is 
dus maar de vraag wat er werkelijk gaat gebeuren als de 
kerndoelen concreter worden. Curriculum.nu heeft het 
goed opgepakt, maar wat er op papier is gezet, is nau-
welijks nieuw te noemen. Het  advies beperkt zich tot 
de onderbouw, terwijl mijn kritiek eerder op de boven-
bouw gericht is. Wij  krijgen in de bovenbouw behoorlijk 
veel vrijheid richting het schoolexamen, maar bij het 
examen moeten we  uiteindelijk allemaal door hetzelfde 
hoepeltje van het landelijk Centraal Examen springen. 
Dat examen is naar mijn mening veel harder aan een 
herziening toe.” 

Wat doet het USG met het nieuwe leergebied digitale 
geletterdheid?
“Wij bieden het nu al aan, maar niet specifiek onder 
de noemer van een apart vak. Bij ons zit dit  verweven 
in projecten. Bovendien beschik ik over een team 
 docenten dat zelf meer dan genoeg initiatieven neemt 
om de leerling hierin te ontwikkelen. Die ruimte geef  
ik dan ook graag. In die zin ligt er voldoende klaar  
om dat – indien nodig – als een apart vak te kunnen 
gaan aanbieden.”

En wat doet het USG met het andere nieuwe leergebied, 
burgerschap?
“Ook dit is bij ons op orde. Voor ons staat hierbij het 
welbevinden van de leerling centraal. Wat is nodig om 
ervoor te zorgen dat de leerling goed in zijn vel zit? 
Het gaat hierbij dus niet zozeer om kennis, maar om 
well being, het leren leren om een goede burger te wor-
den. De aandacht voor persoonsvorming zit dus in alle 
vakken verweven.”

Er lijkt in het curriculum weer wat bij te gaan komen. 
Gaat er dan ook wat uit het leerplan?
“Daar is ruimte voor. Voor mij bestaat het onderwijs 
uit een kern van wat de leerling echt moet leren, met 
daarom heen een flexibele schil, waar ‘moeten’ minder 
een rol speelt. Bij Frans bijvoorbeeld zal elke leerling 
être moeten kunnen verbuigen, maar de subjonctif is 
minder noodzakelijk om te kennen. Dit geldt ook voor 
de andere vakken.”

Hoe ziet de planning er dan uit?
“De planning is nog ongewis. Wij gaan gewoon door 
met waar we mee bezig zijn. We kijken goed naar de 
rol van onze docenten en naar wat de leerling nodig 
heeft om te leren autonoom te denken en te handelen. 
Ook moeten ze leren de regie te pakken op hun eigen 
 leertraject, een prachtige taak voor docenten om dage-
lijks mee bezig te zijn!”  

Op 10 oktober nam onderwijsminister Arie Slob 
voorstellen in ontvangst voor de herziening van het 
nieuwe leerplan, curriculum.nu. Wat houdt dat in? 
En wat betekent curriculum.nu in de toekomst voor 
het USG? We vroegen het rector Marieke Folkers.

DOOR MAARTEN BODDAERT / FOTO ANNELIEN NIJLAND

Wat betekent curriculum.nu voor onze school?
“Uiteindelijk verandert er waarschijnlijk niet zo veel. 
Opmerkelijk is de positie van de klassieke talen. In 
de negen leergebieden (zie kader, red.) is daar geen 
plaats voor ingeruimd. Dit betekent dat er twee opties 
zijn voor de oude talen. Ze kunnen worden  ingevuld 
in de resterende dertig procent die niet tot het 
 kerncurriculum behoort. Dan blijft er echter weinig 
ruimte over voor andere leerdoelen. 

De andere optie is dat ze worden ondergebracht in 
bijvoorbeeld het  leergebied burgerschap.”

Klassieke talen bij burgerschap? Dat klinkt niet logisch.
“Dat klinkt inderdaad niet heel logisch, maar ze pas-
sen ook niet binnen moderne vreemde talen of een 
 ander leergebied. Omdat de klassieke talen niet in een 
 leergebied te plaatsen zijn, heeft de Vereniging Classici 
Nederland (VCN) een lobby-expert aangesteld om de klas-
sieke talen onder de aandacht te brengen bij het minis-
terie. Deze lobbyist heeft uitstekend werk verricht door 
een volgteam op te zetten dat de  ontwikkelteams van 
de verschillende leergebieden voorziet van  commentaar 
en advies. Ook heeft de VCN parallel aan dit traject het 
eigen curriculum flink onder de loep genomen en zelf 
bouwstenen en grote opdrachten geschreven.”

Klassieke talen in gevaar        in nieuw curriculum?

CURRICULUM.NU: PLANNING NOG ONDUIDELIJK
Een curriculum beschrijft de leerdoelen in het on-
derwijs: wat moet de leerling kennen en kunnen? 
Curriculum.nu is een onlangs verschenen advies 
aan het ministerie van Onderwijs waarin staat 
omschreven wat leerlingen in het basisonderwijs 
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
per leergebied zouden moeten leren. In het advies 
zijn negen leergebieden opgenomen:

• Bewegen & sport

• Burgerschap

• Digitale geletterdheid

• Engels / moderne vreemde talen

• Kunst & cultuur

• Mens & maatschappij

• Mens & natuur

• Nederlands

• Rekenen & wiskunde
Aanleiding voor curriculum.nu is de overladen-
heid van het huidige curriculum. Scholen hebben 
nauwelijks ruimte voor een eigen invulling. Bo-
vendien ontbreekt vaak de samenhang tussen de 
vakken en leergebieden. Ook ontbreken in het hui-
dige curriculum voldoende doorlopende leerlijnen. 

Met curriculum.nu is gekozen voor een kerncurri-
culum dat zeventig procent van de onderwijstijd 
beslaat. De overige dertig procent kan de school 
zelf invullen.
Bij curriculum.nu zijn wel kanttekeningen te 
plaatsen. Het advies beperkt zich tot primair
d onderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Wat dit voor het school- en centraal 
examen betekent, is nog niet bekend. 
Een ander veel gehoord kritiekpunt is de enorme 
groep betrokkenen bij dit project. Honderden 
leraren en schoolleiders hebben de kennis in kaart 
gebracht en daarbij duizenden docenten, school-
bestuurders, wetenschappers, vakverenigingen, 
onderwijskundigen en ook ouders en leerlingen 
geconsulteerd. Zoveel mensen, zoveel meningen: 
het heeft geresulteerd in een compromis met 
slechts heel globale omschrijvingen. De echte in-
vulling in concrete eindtermen is er nog helemaal 
niet, evenmin als een planning. Het advies ligt nu 
bij de minister, die zijn reactie zal voorleggen aan 
de Tweede Kamer. De Tweede Kamer beslist over 
het vervolg.
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OM EN OMOM EN OM 

Hoe zou je het USG omschrijven?
“Als een gezellige school waar heel veel mogelijk is, 
voor zowel leerlingen als docenten. Mensen doen graag 
iets voor elkaar, wat het voor mij een erg prettige werk-
omgeving maakt.” 

Heb je nog andere taken op het USG?
“Ik ben mentor van klas 2D.”

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt op het USG?
“Of dit het gekste is, weet ik niet. Het is me in ieder 
geval bijgebleven. In mijn eerste jaar op het USG zou ik 
een lesbezoek krijgen van Hanneke Taat, de toenmalige 
rector. Op de dag van het lesbezoek, dat aan het begin 
van de dag was, werd ik wakker gebeld door Angelike 
van de administratie. Hanneke en een klas zaten op mij 
te wachten … Ik had me verslapen! Dat was nog niet 
eerder gebeurd in mijn werkende leven en dan gebeurt 
het op de dag dat de rector komt kijken hoe je je werk 
doet, haha. Gelukkig kon Hanneke erom lachen, en 
kwam ze gewoon de volgende dag in mijn les. Ik heb 
die avond voor de zekerheid twee wekkers gezet.”

Hoe ziet een ideale les van jou eruit?
“In een ideale les heb ik met elke leerling even contact 
gehad. Er zijn veel ‘aha-momenten’, leerlingen hebben 
succes ervaren en toch nog even doorgezet toen ze 
dachten: ‘ik snap er niks meer van’. In een ideale les 
stel ik vragen die leerlingen aan het denken zetten en 
ben ik vooral veel aan het luisteren en aan het kijken 
wat ze aan het doen zijn. Ik zie zo vaak gebeuren dat 
een leerling eerst vastloopt, mij om hulp vraagt en door 
aan mij uit te leggen wat hij al heeft geprobeerd, zelf 
ontdekt waar het is misgegaan of een idee krijgt over 
wat hij nog meer kan proberen.”

Hoe ga je om met een leerling die een soort 
‘wiskundeblokkade’ heeft?
“Dat hangt af van de leerling en van het type wiskun-
deblokkade. Een wiskundig probleem kleiner maken, bij-
voorbeeld door deelvragen toe te voegen, kan helpen. 
Soms helpt het om de leerling bewust te maken van 
wat hij wél weet, door hem gerichte vragen te stellen. 
Even over iets anders kletsen kan ook helpen. Er zijn 
ook leerlingen die ik juist even met rust moet laten. En 

soms ís het ook niet leuk en best frustrerend om met 
wiskunde bezig te zijn. Als ik ergens geen stap verder 
mee kom, ga ik ook liever iets anders doen. En dat was 
zéker zo toen ik zelf op de middelbare school zat. Laten 
merken dat dat oké is, kan ook helpen.”

Waar word je chagrijnig van?
“Ik hou er niet van om me ’s ochtends te moeten  
haasten en ik baal ervan als ik mijn sleutels (weer 
eens) kwijt ben. Dus als ik me ’s ochtends aan het 
haasten ben en ik kom er dán achter dat ik geen idee 
heb waar ik mijn sleutelbos gelaten heb, dan ben ik wel 
uit m’n hum ja.”

Welke leerling interviewen we volgende keer en waarom?
“Ik zou het heel leuk vinden als jullie Roos Wijn inter-
viewen. Zij zit in mijn mentorklas. 
Roos is een lief meisje dat heel creatief is en prachtig 
kan zingen. Juist omdat het een meisje is dat daar niet 
zo snel uit zichzelf over zal vertellen, lijkt het me leuk 
als jullie haar interviewen.” 

‘Als kind riep ik al dat       ik voor de klas wilde’
De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt 
een docent en een leerling. In de vorige Vox spraken 
we Senna Peet, toen in de derde klas. Zij koos voor 
de volgende aflevering Marjoleine Duifhuis. Zij is 
volgens Senna een heel aardige docent die altijd in 
is voor een praatje. “Ze legt goed en rustig uit en  
ze is niet zo streng.”

DOOR MARIEKE VAN OSCH / FOTO PETER DUIFHUIS

In hoeverre herken je je in de manier waarop Senna  
je omschrijft?
“Ik vind het contact met leerlingen het leukste aan 
mijn werk. Even een praatje maken doe ik inderdaad 
graag. Senna is overigens ook wel iemand die een ge-
zellig praatje vrij gemakkelijk aanzwengelt. Ik ben 
van nature wel een rustig persoon en ik denk dat ik me 
zo ook voor de klas gedraag, zowel in mijn uitleg als in 
de manier waarop ik leerlingen aanspreek.”

Waarom ben je docent wiskunde geworden?
“Op de basisschool riep ik al dat ik voor de klas wilde. 
Op de middelbare school veranderde dat via kinderpsy-
chologe naar kinderarts, maar toen ik daadwerkelijk een 
keuze moest maken, wist ik het écht niet meer. Door 

mijn vakkenkeuze had ik alle opties opengehouden. 
Uiteindelijk is het mijn natuurkundedocent geweest  
die me eraan herinnerde hoe graag ik altijd docent 
wilde worden. 
Als je in het onderwijs werkt, kom je met veel verschil-
lende mensen in aanraking. Dat heb ik altijd erg leuk 
gevonden. Ik vind het ook leuk om iemand iets nieuws 
te leren. En het geeft me altijd een fijn gevoel om 
mensen te laten zien dat ze meer weten en kunnen dan 
ze in eerste instantie dachten. Verder blijf ik me graag 
verbazen. Ook dat lukt goed als je met jongeren werkt.
En waarom wiskunde? Veel mensen zeggen dingen als 

‘Wiskunde? Jij bent dus goed met cijfertjes.’ Nu kan ik 
dat niet helemaal tegenspreken, maar wat me vooral 
aanspreekt is het puzzelen, het oplossen van proble-
men, het logisch redeneren. Het succesgevoel als je na 
veel gepuzzel tot een oplossing bent gekomen, daar 
hoop ik leerlingen ook iets van mee te kunnen geven.”

Hoe ben je op deze school terechtgekomen?
“Ik geef ook les aan de lerarenopleiding wiskunde aan 
de Hogeschool Utrecht. Toen ik daar tien jaar gele-
den begon, combineerde ik dat met mijn baan op het 
Thorbecke Lyceum in Rotterdam. Ik heb zeven jaar met 
plezier op die school gewerkt, maar vond de combinatie 
van twee banen toch wel pittig. Dan had ik ’s ochtends 
lesgegeven in Rotterdam en moest ik ’s middags weer 
in Utrecht voor de klas staan. Toen ik naar Utrecht 
verhuisde, heb ik mijn baan in Rotterdam opgezegd. En 
hoewel ik het lesgeven op de Hogeschool Utrecht nog 
steeds met veel plezier doe, miste ik het contact met 
de jongere doelgroep. Om die reden ben ik gaan kijken 
of ik aan de slag kon op een leuke middelbare school in 
Utrecht. Dat is dus gelukt!”

Even voorstellen
Marjoleine Duifhuis (34 jaar) woont in de 
Utrechtse wijk Tuindorp, met haar man Peter, 
dochter Nina (2,5 jaar) en zoontje Tobias (4 
maanden). Ze is geboren in Seoul (Zuid-Korea) 
en geadopteerd toen ze 8 maanden oud was. Ze 
is opgegroeid in Nieuwerkerk aan den IJssel, 
tussen Rotterdam en Gouda. Ze heeft vwo 
gedaan op het Emmauscollege in Rotterdam en 
heeft in die stad ook de lerarenopleiding wiskun-
de (tweedegraads) gedaan. Vervolgens ging ze 
Onderwijskunde studeren in Utrecht. Daar heeft 
ze de master Onderwijskundig Ontwerp en Advi-
sering gedaan. Haar eerstegraads bevoegdheid 
heeft ze behaald in Amsterdam. In haar vrije tijd 
klimt en bouldert Marjoleine graag.

“Ik vind het fijn om  
mensen te laten zien dat  
ze meer kunnen dan ze in  
eerste instantie dachten”
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BIOLOGIEPRACTICUMFOTOREPORTAGE 

Kippenvleugels, koeienogen, nieren, zeesterren: 
tijdens anatomiepractica op het USG wordt van alles 
ontleed. Op bijgaande foto’s zijn vijfdeklassers aan 
de slag met schapenharten, die door TOA Ryoko 
Appelboom waren geregeld (bij een slagerij in 
Montfoort). De leerlingen moesten ze opensnijden 
en verschillende onderdelen benoemen. 
Biologiedocente Gerrianne Koeman: “De biologische 
werkelijkheid is vaak een stuk lastiger dan een 
plaatje. Als ze de schematische plaatjes kunnen 
vertalen naar zo’n echt hart, dan betekent dat dat 
ze goed weten hoe het hart werkt en in elkaar zit.” 
Niet alle leerlingen zijn even gecharmeerd van 
snijden in lichaamsdelen. “Maar de meesten zien er 
de meerwaarde van en zijn bereid om zich over hun 
spanning heen te zetten. Als dat niet lukt, krijgen 
ze een vervangende theorie-opdracht.” 

FOTO’S MARTINJAN GAASBEEK

Lekker snijden in       een schapenhart
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FORMATIEF ONDERWIJSFORMATIEF ONDERWIJS

Formatief werken: no      more onvoldoendes
moesten dat faciliteren, wat heel veel energie kostte, 
terwijl we niet het gevoel hadden dat het veel oplever-
de. Het lukte ons niet genoeg om duidelijk te maken 
dat leerlingen op iets voortbouwen. Dat ze een 2 
misschien kunnen compenseren met een 10, maar dat er 
ondertussen wel een hiaat in hun kennis ontstaat, dat 
niet altijd weg te werken is.  
Hoewel we zijn gestopt, zou ik formatief onderwijs zo 
weer oppakken. Wel op een andere manier: met een 
goed doordacht plan en schoolbreed.”

Krijn Kieviet (biologie) toetst al een jaar of vier formatief. 
Vorig jaar heeft biologie formatief leren in klas 1 en 4 
ingevoerd.  
“Door de tussentijdse toetsjes zien leerlingen het belang 
ervan dat ze de stof beheersen. Daarnaast zijn ze min-
der zenuwachtig voor een toets omdat ze geen cijfers 
krijgen, maar een kans om het nog een keer te doen. Tot 
slot vind ik het fijn van formatief leren dat er meer van 
de lesstof blijft hangen en dat leerlingen weten waaraan 
ze extra aandacht moeten besteden. Als docent hoop je 
dat wat je doceert, overkomt. En de kans daarop is groter 
als je geen onvoldoende meer accepteert: leerlingen 
sluiten het jaar met een voldoende af. Voor een zes gaan 
kan niet meer, er moet wel gewerkt worden.”

Ruben Poelstra (Latijn) ging na een kwintaal formatief in 
klas 3 weer over naar summatief.
“De leerlingen kregen in één klap heel veel verant-
woordelijkheden: een weektaak, leerdoelen formuleren, 
formatieve toetsen inplannen en zelf bepalen of ze die 
doelen hadden gehaald. Dat lukt alleen als alle vak-
ken ermee werken en dat was niet zo. Twee leerlingen 
excelleerden, de rest bleef achter. Ik denk dat er een 
variant moet komen waarbij er meer controle vanuit de 
docent is, een belangrijke les die ik heb geleerd door 
het te proberen. Overigens zijn bepaalde onderdelen 
van formatief werken, zoals het werken met leerdoelen, 
nu wel dagelijkse praktijk.”

Willemien Tiel (Engels) begon twee jaar geleden met 
formatief onderwijs. 
“Ik ben begonnen met een versnellersklas die het wel 
wilde proberen. We hebben eerst een jaar formatief 
gewerkt en daarna formatief naar de – summatieve – 
examens toegewerkt. De eindresultaten van deze groep 

waren veel beter dan het toch al goede USG-gemiddelde.
In andere klassen geef ik minder summatieve toetsen 
en veel meer tussentijdse toetsjes, met de mogelijkheid 
te herkansen. De vijfde heeft nog maar één uur per 
week een reguliere les, waarin we de basis behande-
len, met een summatieve toets. In de andere twee uur 
kiezen ze modules, dat is formatief. Shakespeare is ver-
plicht, maar voor de rest hebben ze zelf de regie. Het 
aanbod is breed en door meetmomenten kunnen ze zien 
of ze on track zijn en uiteindelijk hebben ze voldoende 
of onvoldoende punten. Keuze, reflectie, herkansing: dit 
is een veel betere voorbereiding op de universiteit dan 
summatief werken.”

Bernard Pol (Nederlands) begon vorig jaar zeer enthou-
siast met formatief werken in klas 5, maar kon het niet 
afmaken wegens grote uitval in de sectie Nederlands, 
waardoor hij klassen moest opvangen.
“Het is een andere manier van denken over hoe je 
onderwijs geeft. Heel belangrijk bij formatief werken is 
feedback, van klasgenoten en van de docent. Daardoor 
kijk je meer naar de leerlingen individueel en dat kost 
meer tijd, dus gaf ik minder klassikaal les en waren er 
meer keuze-uren, waarin ik met een kleine groep aan 
de slag ging. Leerlingen die dat niet nodig hadden, 
werkten dan zelfstandig.

Hoewel mijn experiment een beetje in het water is ge-
vallen, maken we dit schooljaar van grote delen ervan 
wel gebruik. We zijn in de sectie gezamenlijk bezig 
met meer formatief werken, waarbij we de bevindin-
gen van vorig jaar gebruiken. De werkdruk is groter, 
je moet materialen en het programma anders indelen, 
omwerken kost tijd, feedback geven kost tijd, maar als 
het eenmaal loopt, is formatief werken voor ons en de 
leerlingen echt motiverender.” 

Heeft je kind een toets waar geen cijfer voor wordt 
gegeven? Dan was het vast een formatieve toets. 
Formatief leren is hot in onderwijsland. Wij zochten 
uit wat het is en vroegen een aantal USG-docenten 
wat ze ervan vinden.

DOOR ALEIDA BOS / FOTO DEPOSITPHOTOS

HOE WERKT HET?
Docenten bepalen leerdoelen die door de leerlingen 
moeten worden gehaald. Met tussentijdse toetsen 
checken docenten en leerlingen of de kennis op niveau 
is. Is dat niet het geval? Aan de hand van de toets en 
de feedback van de docent kan de leerling aan de slag 
om bij de volgende tussentijdse toets wel de leerdoelen 
te halen. En als de leerdoelen zijn gehaald? Dan begint 
het proces weer opnieuw. 

EN WAT IS HET DOEL?
Dat leerlingen hun eigen werk en rol in het leerproces 
leren beoordelen. Wat doe ik goed, wat kan beter, wat 
kan ik het best doen om mijn leerdoelen te bereiken: 
allemaal vragen die ze aan zichzelf gaan stellen én voor 
zichzelf gaan beantwoorden. Gevolg is dat ze de stof 
voldoende beheersen en niet het ene onderdeel wel en 
het andere niet. Met een onvoldoende overgaan, dat 
gebeurt niet meer. 

HOEZO GEEN CIJFERS? 
Omdat toetsen zijn bedoeld om te kijken of leerlingen 
de stof voldoende beheersen. IJkmomentje voor de 
leerling, maar ook voor de docent. Zo kunnen docenten 
feedback op maat geven, waar de leerlingen mee aan 
de slag kunnen. En de leerlingen weten wat ze moeten 
doen om het gewenste niveau (het leerdoel) te berei-
ken. Veel meer grip op de eigen studie dus.

IS FORMATIEF LEREN DE TOEKOMST OP HET USG?
Formatief leren is in opkomst, het is een van de pijlers 
voor de schoolleiding. Navraag leert dat cijfers niet 
volledig zullen verdwijnen, al is het maar omdat het 
eindexamen nog altijd wel met cijfers wordt beoordeeld.
 

Vijf docenten over hun ervaringen met  
formatief werken:

Linda Kraan (Duits) heeft vorig jaar in klas 4 over de hele 
jaarlaag formatief gewerkt. Dit jaar werkt ze weer summa-
tief, dus op de ‘oude’ manier. 
“Leerlingen zijn geprogrammeerd om cijfers te halen. 
Dus als ze naast een formatieve toets voor Duits nog 
een andere toets hadden, focusten ze zich op de toets 
waar ze een cijfer voor kregen. Daarnaast waren er 
leerlingen die eindeloos herkansten. Wij als docenten 

“Leerlingen zijn minder 
nerveus voor een toets omdat 
ze geen cijfers krijgen, maar 
een kans om het nog een keer 
te doen”
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VERBOUWINGOUDERRAAD

De eerste maanden van het schooljaar zijn voorbij. 
Dat betekent dat het weer tijd is om een overzicht 
te geven van de activiteiten van de Ouderraad.  

! D
 e Ouderraad op het USG bestaat uit acht ouders 

die namens alle ouders een aantal zaken 
oppakken: 
Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Daarvan worden bijvoorbeeld de activiteiten van de 
leerlingverenigingen betaald, maar ook zaken als de 
picknicktafels in de tuin en EHBO-oefenpoppen.

• Het bevorderen van contacten tussen de ouders en 
de school en ouders onderling door informatieavon-
den op school en het stimuleren van klassenborrels.

• Het dienen als sparringpartner voor de schoolleiding 
en het actief agenderen van onderwerpen waarvan 
wij als ouders menen dat die aandacht verdienen. Zo 
hebben we het afgelopen schooljaar gekeken naar 
prestatiedruk en stress onder leerlingen. 

SCHOOLFEESTEN
De afgelopen jaren hebben we regelmatig met elkaar 
besproken hoe op een goede manier invulling kan wor-
den gegeven aan de schoolfeesten. Wij vinden namelijk, 
met veel andere ouders op school, dat feesten, net als 
hard leren, hoort bij je middelbareschooltijd. Daarnaast 
is een schoolfeest een van de weinige gelegenheden 

waarbij alle leerlingen van klas 1 tot en met 6 samen 
deelnemen aan een schoolactiviteit.  

CONTACTOUDERS
Om goed voeling te houden met wat leeft onder de ou-
ders, zijn er per klas een paar contactouders. Zij zorgen 
dat signalen bij ons terechtkomen en wij kunnen hun 
actief vragen naar bepaalde onderwerpen. 
De contactouders zijn een belangrijke schakel voor de 
Ouderraad naar de overige ouders en we zijn dan ook 
blij dat er ieder jaar weer zoveel ouders zijn die deze 
rol op zich nemen! Het is overigens geen zware taak 
en we horen van veel ouders dat zij het een leuke rol 
vinden, omdat je als contactouder net iets meer uit de 
eerste hand hoort over wat er op school speelt.  

OUDERENQUÊTE
Daarnaast houden wij iedere paar jaar een ouderenquê-
te. Uit de laatste enquête kwam een aantal aandachts-
punten naar voren. De belangrijkste punten waren 
de (te) grote aandacht voor prestaties op school in 
verhouding tot de aandacht voor het kind zelf en de 
ontwikkeling van het kind tot een jongvolwassene die 
goed in zijn vel zit. Dit punt is door de school goed op-
gepakt en krijgt sindsdien ruim aandacht. De volgende 
ouderenquête staat op stapel en we hopen dat zoveel 
mogelijk ouders deze invullen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Ten slotte speelt op dit moment een aantal belangrijke 
ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de school en 
formatief beoordelen. Hierover zijn we al enige tijd 
met de schoolleiding in gesprek en tijdens de laatste 
contactouderavond is er ruim aandacht aan besteed. De 
rector gaf een toelichting op zaken als formatief toet-
sen en hield een enthousiasmerende presentatie over 
Positief Onderwijs. U heeft daar allemaal het verslag 
van ontvangen. 

We houden u graag op de hoogte van deze onderwerpen 
en zullen in de loop van het voorjaar ook nog een brede 
informatieavond voor alle ouders organiseren. We hopen 
u daar te ontmoeten! En mocht u al eerder vragen heb-
ben, neem gerust contact op via ouderraad@usgym.nl.

Fusien Verloop, voorzitter Ouderraad USG

Bericht van de Ouderraad

AGENDA
DONDERDAG 5 MAART 2020 
Kruip zelf weer eens in de schoolbanken tijdens 
de ouderlessen. Een inspirerende avond waarop 
USG-docenten de ouders een beetje bijspijkeren.

DINSDAG 7 APRIL 2020
Jaarvergadering Ouderraad. Met een spreker over 
een actueel thema rond school en/of pubers en 
borrel na afloop.

NOG NADER TE BEPALEN DATUM
Informatieavond over ontwikkelingen op school 

Het USG barst uit zijn voegen, zeker nu er sinds 
vorig schooljaar flink meer bruggers bijkomen dan 
er zesdeklassers examen doen. Inmiddels zijn de 
plannen voor een aanbouw aan het huidige school-
gebouw rond. Die zou de school over anderhalf  
jaar, in het schooljaar 2021-2022, in gebruik 
 moeten kunnen nemen. 

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

! W
 e krijgen een theaterzaal”, vertelt rector Marieke 
Folkers enthousiast. “Dat was een grote wens 

van ons.” De zaal, met 320 zitplaatsen, wordt onder-
deel van een aanbouw van zo’n 900 vierkante meter, 
verdeeld over twee verdiepingen. In de aanbouw komen 
verder vier lokalen, twee overlegruimtes en twee 
wc-blokken. De tribune in de theaterzaal kan ook als 
kantine/chillruimte worden gebruikt. Het dak wordt vol 
gelegd met zonnepanelen. De buitenkant van de aan-
bouw wordt lichtblauw. Architect Thomas Rau, dezelfde 
als van het huidige gebouw, heeft bedacht dat de ramen 
niet scheef, maar recht moeten.
Om de aanbouw te realiseren gaat de muur van de 
huidige aula aan de kant van het plein eruit. Tussen het 
oude en het nieuwe deel komt een glazen overkapping. 
Folkers: “Dat was eigenlijk onze grootste eis: we wilden 
graag veel licht. Als je ziet hoe donker het nu op regen-
achtige dagen is in de aula…”
De aanbouw komt deels op de plek die nu als fietsen-
stalling in gebruik is. Hoe het met de fietsen moet, is 
nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Aan de groen-
stroken rondom de school mag niet worden getornd 
van de gemeente. Er wordt gedacht aan een dek boven 
de autoparkeerplaats achter aan het plein, maar ja, of 
veel kinderen zin hebben om hun fiets naar boven te 
sjouwen… “Wat ook zou kunnen is dat de voetbalkooi 
wordt verplaatst, daar wordt nog over gesproken.” 

FRISSE SCHOOL
Over de plannen is veel vergaderd. Folkers had het afge-
lopen jaar eens per twee weken overleg met gemeente, 
architect, kostendeskundigen, installatiedeskundigen, 
een akoestiekexpert, een brandveiligheidsexpert en haar 
eigen bouwadviseur (van NUOVO). Op het USG zelf was 
een bouwcommissie gevormd, waarin naast Folkers een 
kunstdocent, een bètadocent, een conciërge en een 
conrector zaten. Plus een vierdeklasser, Hidde Sietsma. 

Folkers: “Hij heeft – in het kader van HPG − vooral 
meegedacht over het verbouwen van de bètavleugel. 
Daar willen we een bètalab maken. Hidde heeft daar 
allerlei goede ideeën voor aangedragen. Hij is ook mee 
geweest naar de besprekingen bij een bedrijf dat labo-
ratoria maakt en werd daar heel serieus genomen. Net 
als door ons.”
Tegelijk met de aanbouw wordt het klimaatsysteem 
in het huidige gebouw aangepakt. Dat functioneert al 
jaren niet naar tevredenheid. “Het gebouw is oorspron-
kelijk ontworpen voor een school die een heel andere 
indeling voor ogen had dan wij. Het klimaatsysteem 
is ingesteld op grote ruimtes, terwijl wij die niet zo 
heel veel hebben. We vallen nu onder klasse C van het 
wettelijke programma voor Frisse Scholen, dat willen we 
upgraden naar klasse B.”

PLANNING 
Het is de bedoeling dat in de zomervakantie van  
2020 wordt begonnen met de aanbouw. “Het grote, 
lawaaiige werk wordt in vakanties gedaan. In de rest 
van het schooljaar kunnen ze prima aan de binnenkant 
van de uitbouw werken, daar hebben we geen last van. 
De verwachting is dat het een jaar zal duren, dus na de 
zomer van 2021 moeten we erin kunnen.” 

Revolutie: rechte ramen! 
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NIEUWE SCHEIKUNDEMETHODENIEUWE SCHEIKUNDEMETHODE

Methode laat leerling denken   over wat scheikunde is
Dat klinkt een beetje als formatief werken, waarbij het 
belangrijker is dat leerlingen de stof beheersen dan dat 
ze een goed cijfer halen en weer verdergaan. 
“Ja, dat klopt. De producten die de kinderen leveren, 
zijn antwoorden op vragen. In de les doen ze een 
practicum en moeten ze allemaal individueel antwoord 
geven. Ze leveren hun antwoorden op papier in; dat 
wordt nagekeken door de docent. In de volgende les 
volgt een nabespreking door de groepjes leerlingen 
zelf. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, zitten bij 
elkaar in een groep, de docent loopt daar vaker langs. 
We hebben gemerkt dat de diverse groepjes vaak op 
hetzelfde niveau uitkomen doordat ze met hun groep 
eenzelfde denkproces doorlopen.”

Het klinkt goed. Kan dit ook voor andere vakken worden 
toegepast? 
“De methode bestaat al veertig jaar en vergde veel 
ontwikkelwerk. Ik weet eigenlijk niet wat er op dit 
gebied bestaat voor andere vakken. Op andere scholen 
wordt deze lesmethode ook gebruikt voor bijvoorbeeld 
natuurkunde en science in de onderbouw. Er zijn ove-
rigens wel methoden die hier wat op lijken, maar toch 
nog iets sturender zijn. TuE vraagt van een leraar veel 

coachende vaardigheden, waaronder loslaten. Doordat 
leerlingen echt zelf moeten ontdekken, kan het soms 
lang duren voordat een kwartje valt. Je moet als leraar 
geduld hebben en echt op je handen zitten. Daarnaast 
is TuE vooral geschikt voor doevakken.” 

Mochten ouders hun kind willen helpen, hoe pakken ze 
dat dan aan?
“TuE richt zich op het ontwikkelen van het denkproces. 
Als je je kind daarbij wilt ondersteunen, kun je het bes-
te vragen stellen: wat heb je geleerd? Waarom ziet dat 
er zo uit? Het is dus ook niet erg als je kind iets anders 
zegt dan wat jij weet dat juist is. 
Overigens zijn de examenresultaten van scholen die 
deze methode gebruiken net iets hoger dan bij andere 
methodes. Daar staat tegenover dat het USG al jaren 
iets boven het gemiddelde zit en we dus geen garan-
tie geven dat we nog verder omhoog gaan! Als ouders 
vragen hebben of meer informatie willen, kunnen ze 
ons altijd mailen. Verder is het wellicht leuk om eens 
mee te kijken op www.scheikundehuiswerk.nl, waar je 
kind zijn huiswerk op inlevert. Extra informatie over de 
methode staat op www.theorieuitexperimenten.nl.” 

De scheikundesectie werkt met een nieuwe les-
methode: ‘Theorie uit Experimenten’. Wat houdt deze 
methode in? We vroegen scheikundedocent Baukje 
Düking om uitleg. “De methode sluit goed aan op de 
belevingswereld van de leerlingen.”

DOOR CATHERINE STRASSER / FOTO ANNELIEN NIJLAND

Is Theorie uit Experimenten (TuE) iets nieuws?
“Nee, de methode bestaat al veertig jaar. Ik heb er  
als leerling mee gewerkt en dacht al langer dat deze 
lesmethode bij het USG zou passen. Een oud-docent 
van me heeft de methode ontwikkeld en ik heb altijd 
contact met hem gehouden. Vorig schooljaar hebben 
collega René Alink en ik een module getest en dit 
schooljaar kwam er ruimte om het in de volle breedte te 
gaan doen!
Overstappen op een nieuwe methode is nog niet 
zo eenvoudig. Naast een methode met een boek en 
bestaande leermiddelen ontwikkel je altijd ook zelf 
materiaal. Dat bouwt zich op en als je van methode 
wisselt, moet je dus opnieuw beginnen. Daar komt bij 
dat de vorige methode echt niet slecht was. Je neemt 
daar alleen afscheid van als er iets anders is dat je heel 
graag wilt. Bovendien wil je niet dat leerlingen tijdens 
hun schooltijd van methode moeten wisselen, zeker als 
die zo anders is als TuE. Daarom beginnen we ermee 
vanaf de derde klas, als scheikunde een apart vak is en 
niet meer wordt gecombineerd met natuurkunde. Omdat 
Jack van Noort alleen lesgeeft in de bovenbouw en aan 
het afbouwen is, zal hij er niet meer mee gaan werken. 
René en ik zijn beiden enthousiast, zeker na de module 
die vorig jaar is getest. We hebben gemerkt dat de 
methode goed aansluit op de belevingswereld van de 
kinderen. Daarnaast kunnen ze er heel zelfstandig en in 
hun eigen tempo mee werken.”

Wat is het verschil tussen TuE en andere lesmethoden?
“TuE is heel anders omdat de theorie wordt opgebouwd 
door proeven uit te voeren. Het lesmateriaal bestaat 
uit een serie boekjes met vragen erin. De vragen zijn 
erop gericht dat kinderen hun idee over wat scheikunde 
is, zelf opbouwen. In het begin geven kinderen heel 
verschillende antwoorden op dezelfde vraag. In een 
traditionele lesmethode wordt het idee over scheikunde 
voorgeschreven, waardoor je je de stof niet echt eigen 

maakt. In TuE worden veel vragen gesteld zoals ‘wat  
zie je, hoe denk je dat dat komt? Hoe zou je dat om-
schrijven?’
De leerlingen werken in groepjes. Ze bouwen kennis op 
en het is ronduit bizar wat ze leren in korte tijd. We 
hebben gemerkt dat de derde klas nu doet wat we eer-
der aan de vierde klas niet uitgelegd kregen. Als leraar 
loop je langs bij de groepjes om ze verder te helpen. We 
passen ons veel meer aan het niveau van het kind aan 
en zijn meer coachend bezig dan docerend. Het vraagt 

van leraren dus heel andere vaardigheden. Ook de TOA 
(technisch onderwijsassistent, red.) is enthousiast 
over de nieuwe lesmethode. Om een voorbeeld van het 
coachen te geven: als je bij een groepje komt waarvan 
één leerling achterstevoren op zijn stoel zit, vraag je 
waarom hij niet met het eigen groepje aan de slag is. 
De combinatie van het groepswerken en de individuele 
verplichtingen zorgt ervoor dat leerlingen zich niet kun-
nen verschuilen achter het werk van de groep.”

Wat vinden de leerlingen ervan?
“De eerste toets vonden ze spannend. Na al het werk in 
groepjes moesten ze opeens iets in hun eentje doen. 
Maar als ze goed formuleren, is het al snel in orde. 
Zorgvuldig formuleren en als leerling je denkproces 
laten zien is iets dat gymnasiasten over het algemeen 
prima kunnen, ze hebben het ook nodig voor andere 
vakken. TuE helpt ze in hun denkproces doordat de 
methode vragen stelt. Verder vonden ze dat ze opval-
lend hard moesten werken. Bij andere vakken moeten 
ze meer luisteren en dat is passiever. Ze vinden het 
overigens heel leuk dat ze veel proeven mogen doen en 
zelfstandig kunnen werken. In het begin hebben we ook 
gemopper gekregen dat er geen theorieboek was waarin 
ze dingen konden opzoeken. Dat klopt, eigenlijk bou-
wen ze zelf een naslagwerk op met hun aantekeningen.”

“We hebben gemerkt dat de 
derde klas nu doet wat we 
eerder aan de vierde klas niet 
uitgelegd kregen”
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KLASSIEKE VORMINGKLASSIEKE VORMING

Gloriamur, vocari nos      cives gymnasii!
545 jaar USG! Vijf jaar geleden wierp de Vox een 
blik op het verleden. Onder dezelfde titel draait de 
Vox, als journalistieke hoeder van het USG, nu de 
wijzers van de klok in tegenovergestelde richting: 
kan klassieke vorming de tand des tijds doorstaan? 
Vincent Verweijmeren vroeg een aantal ouders wat 
zij ervan vinden en laat er zijn gedachten over gaan. 

DOOR VINCENT VERWEIJMEREN / FOTO ANNELIEN NIJLAND

! H
 et USG buigt zichzelf ook over deze vraag. Wat  

is klassieke vorming? Hoe concretiseer je de 
meerwaarde van gymnasiaal onderwijs? Het is niet 
eenvoudig deze vraag te beantwoorden. Volgens het 
USG streven op een gymnasium zowel leerlingen als 
docenten naar een brede ontwikkeling op het vlak van 
de exacte wetenschappen en de humaniora. Ook moet 
worden gelet op de oorsprong van deze wetenschapsge-
bieden en wat hun actuele relevantie is. De overtuiging 
is dat deze ontwikkeling helpt om na te denken over 
gecompliceerde kwesties, zoals medisch-ethische vra-
gen, vooruitgangsdenken of (moreel) welbevinden.

AANPAK
Om na te gaan hoe erover wordt na gedacht, heb ik de 
volgende vraag uitgezet bij een aantal ouders van gym-
nasiumleerlingen, oud-gymnasiasten en een voormalig 
gymnasiumcoördinator1: “Hoe is klassieke vorming 
bepalend voor een gymnasium in de hedendaagse tijd 
en hoe kan een gymnasium zich met klassieke vorming 
onderscheiden van andere vwo-scholen?”
Er zijn veel waardevolle antwoorden binnengekomen. 
Allereerst wat indrukken, dan zal ik daarna de diepte 
ingaan:

• “Een gymnasium is kleinschalig en dat is goed. 
Verder heb ik niet veel met klassieke vorming of met 
Latijn en Grieks.”

• “Het gymnasium is een rugzak die waardevol is voor 
je hele leven.”

• “De meerwaarde van het gymnasium, zoals we die 
bij onze kinderen terugzien, is de klassieke basis die 
hen op allerlei terrein van pas komt.”

1 In het bijzonder wil ik de bijdrage van Berend Berendsen, 
oud-gymnasiast van het Jeroen Bosch College, noemen. Zijn 
scherpe analyse vormt een belangrijke basis voor dit artikel.

• “De oude Grieken en Romeinen, inclusief de stoïcij-
nen, geven een goed perspectief aan onze jeugd, 
waardoor deze hopelijk beseft dat er meer is dan het 
najagen van uiterlijk succes en consumptie.”

• “Je leert nergens zo goed Nederlands als bij Latijn.”

• “Een gymnasium maakt je vaak tot wie je bent. 
Pubers verkeren hier, met al hun dagelijkse beslom-
meringen in de gewone wereld, in een intellectuele 
omgeving.”

• “Slimme kinderen moeten onderwijs krijgen dat hen 
uitdaagt en al hun mogelijkheden tot bloei laat 
komen.”

WAT BETEKENT DAT VOOR HET ONDERWIJS? 
Waaraan moet het onderwijs op een gymnasium 
voldoen? Onze geest wint geen ware vrijheid door de 
grondstoffen voor kennis te verzamelen en zich de 
ideeën van anderen eigen te maken, maar door eigen 
maatstaven te formuleren en eigen gedachten voort 
te brengen. Maar wat houdt dat onderwijs dan in? 
Een prachtige reactie van een van de ondervraagden: 
“Onderwijs is een proces waarbij energie in een vorm 
gebracht wordt. Het eindresultaat noem je dan ‘ontwik-
keling’ of ‘Bildung’.”
Hoe dat proces op een gymnasium zou moeten plaats-
vinden vormt de essentie van dit artikel. In de antwoor-
den die ik heb ontvangen en de materialen die ik heb 
bestudeerd, wordt ook gerefereerd aan het belang van 
kleinschaligheid van het onderwijs, het aantrekken van 
leergierige kinderen, met een brede intellectuele en 
culturele belangstelling, de aanwezigheid van een ei-
genzinnig lerarencorps dat inspireert voor het leven en 
een directie die de klassieke vorming krachtig uitdraagt 
binnen en buiten de school en daarbij leerlingen en le-
raren tot volle bloei laat komen. Deze zaken laat ik hier 
buiten beschouwing, die uitdaging ligt bij het USG zelf.

TOTAALKUNSTWERK
Pubers onderwijzen is geen sinecure. Onderwijs gaat 
niet alleen om het overdragen van kennis, maar ook om 
het stimuleren van de verbeeldingskracht. Naast kennis 
is verbeeldingskracht nodig. Het cultiveren van de 
verbeelding hoort bij een opleiding die de ontwikkeling 
van een individu nastreeft. Naast cognitieve kennis is 
dus ook affectieve kennis nodig om tot een holistische 
vorming te komen.

Om dit uit te leggen wil ik een metafoor uit de kunst 
gebruiken. Vanuit de kunst herkennen we de extra 
(verbeeldings)kracht van een totaalkunstwerk omdat 
het op meerdere manieren tot je spreekt. Zo kan een 
opera bijzonder boeien door muziek, drama, cultuur 
en beeld revolutionair te benaderen zonder klassieke 
fundamenten te vernietigen. Het geheel is meer dan de 
som der delen. In muziektermen: vorm + harmonie + 
instrumentatie + media komen in dynamische interactie 
bij elkaar en dat leidt tot verbreding, verdieping en 
nieuwe verbanden. Deze metafoor wil ik gebruiken om 
de meerwaarde van gymnasiaal onderwijs te duiden.

EEN GIDS VOOR HET LEVEN
Want hoe werkt dat dan op school? Volgens mij zit 
het zo. Je krijgt kennis aangeboden die als bagage te 
beschouwen is (= vorm) voor je ontwikkeling op het 
gebied van de ‘kernvakken’, en die als je openstaat voor 
de diepere betekenis, aanzet tot verbanden leggen (= 
harmonie). Zo wordt het door deze verrijking mogelijk 
om je bijvoorbeeld te realiseren wat de klassieken (= 
instrumentatie) ons systematisch leren in het rijtje 
grote vragen, zoals: wat is de werkelijkheid? Waar moet 

ik in geloven? Hoe kan ik dat weten? Wie is de mens? 
Welke keuzes kan ik maken? Et cetera. Kortom: huma-
niora analyseren en zien samenhang. Ze hebben ‘het 
verhaal’ als vehikel en het droogste stuk informatie kan 
gaan leven (= media). Wanneer je de inspanningen van 
je eigen ontwikkeling, dankzij de bril die het gymna-
sium op je neus zet, kunt zien als jouw versie van de 
Odyssee, wordt het er misschien niet onmiddellijk mak-
kelijker, maar wel een stuk mooier van. Ook al brengt 
die persoonlijke odyssee allerlei uitdagingen met zich 
mee, zoals het gevoel van nutteloosheid, tijdverlies 
en het omgaan met het besef dat je er nooit helemaal 
klaar mee bent. Dit is wat de intellectuele, persoonlijke 
en sociaal-maatschappelijke vorming op een gymnasium 
anders kan maken. Zo deed en doet het gymnasium veel 
meer met je dan je denkt en daarom is het naar mijn 
idee je gids voor het leven.
Als het Utrechts Stedelijk Gymnasium erin slaagt het 
bovenstaande vast te houden, dan zal de klassieke 
vorming de tand des tijds altijd kunnen doorstaan en 
doet het USG recht aan de titel van dit artikel (een zin 
uit de Cantus, het schoollied): “Want wij zijn er trots op 
dat wij gymnasiasten zijn!” 
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INTERVIEWINTERVIEW

showhost en zijn ego. Lew Welch heeft in die talkshow 
drie kwartier zitten ouwehoeren over American football, 
zijn jeugd, vriendschappen, middelbare school. Voor mij 
als biograaf was dat fantastisch!”

Wanneer kunnen we het boek lezen?
“Het ligt nu bij een uitgever. In Amerika.” 

Hoe is je dat gelukt?
“Twee jaar geleden interviewde ik Jack Shoemaker, 
een vriend van Gary Snyder en Lew Welch. Deze zomer 
heeft hij voor mij het interview met Snyder geregeld. 
 Shoemaker heeft in de jaren zeventig een uitgeverij 
opgezet, met kantoren in Londen, New York en San 
Francisco. In de herfstvakantie mailde ik hem om te 
bedanken voor zijn hulp. Ik schreef ook dat mijn boek 
af was en vroeg of hij mij advies kon geven over hoe ik 
het kon uitgeven. Tien minuten later mailde hij mij: ‘Ik 
wil het hele manuscript eind deze week hebben. Ik heb 
zestig dagen nodig om het te lezen, te beoordelen en 
dan laat ik je weten wat we gaan doen’.”

En nu? Je bent klaar, het boek ligt in Amerika…
“De eerste paar dagen wist ik niet wat ik moest doen. 
Mijn vrouw was heel blij, want ik kon nu op de bank 
zitten en zinloos films kijken op Netflix. Dat heb ik 
jarenlang niet gedaan. Nu opeens heeft ze haar man 
terug. We kunnen weer wat meer dingen samen doen.”

Iets heel anders, forgive me for asking… Hoe kijkt een 
Schot als jij aan tegen de Brexit?
Clark zucht. “Ik wil gewoon dat het klaar is. Net als alle 
Engelsen. Voor Schotland zou een Brexit de uitgelezen 
kans zijn om eindelijk werk te maken van de onaf-
hankelijkheid, om ons vervolgens weer aan te sluiten 
bij de Europese Unie. Nee, ik heb daar geen speciale 
gevoelens bij; daarvoor woon ik al te lang in Nederland. 
Formeel ben ik trouwens ook een Nederlander, want 
na het Brexit-referendum heb ik voor de zekerheid een 
Nederlands paspoort aangevraagd.” 

‘In vertaling gaat zijn       filosofie de prullenbak in’
Docent Engels Ewan Clark kwam in 2010 als zij- 
instromer op het USG terecht en is nooit meer weg-
gegaan. Tot deze zomer. Twee maanden verlof nam 
hij op om zijn biografie over de Amerikaanse dichter 
Lew Welch af te ronden. Een project waar hij eigen-
lijk al sinds zijn afstudeerscriptie in 2003 mee bezig 
is. De Vox interviewde hem na de herfstvakantie, op 
zijn eerste werkdag van dit schooljaar.

DOOR IRIS ROELANDS

Wie was Lew Welch? En hoe heb jij hem ontdekt?
“Ik wilde mijn afstudeerscriptie schrijven over de 
dichter Gary Snyder. Voorman van de San  Francisco 
Renaissance, een groep dichters en schrijvers die 
voortkwam uit de wat beter bekende Beat Generation. 
Mensen als Jack Kerouac en Allen Ginsberg maakten 
daar deel van uit. Maar mijn mentor adviseerde me om 
voor Lew Welch te kiezen, omdat dat een veel minder 
bekende dichter van die groep was, maar niet minder 
interessant. Zo is het begonnen.
Lew Welch werd in 1926 geboren in San Francisco en 
maakte een eind aan zijn leven in 1971. Het was een 
intelligente en emotionele man. Filosofisch inge-
steld, met name het boeddhisme fascineerde hem. In 
de jaren vijftig hield hij zich nadrukkelijk bezig met 
 ecologisch-sociologische kwesties, die tegenwoordig 
weer onze voorpagina’s domineren. Hij ging daarin zo 
ver dat hij zich jarenlang terugtrok in een huisje in het 
bos en daar eenvoudig en met respect voor de natuur 
leefde: practice what you preach. Drie weken geleden 

was ik nog in het noorden van Californië, vastberaden 
om dat huisje in Forks of Salmon te bezoeken. Maar 
iedereen ontraadde het me; het zou te riskant zijn.  
De tocht erheen duurt uren, Forks of Salmon ligt in 
native country; de indianen zouden me niet gaan helpen 
als ik pech kreeg en er is geen bereik. Dus toen ben ik 
niet gegaan.
Wat Welch het meest interesseerde, was straattaal. 
Hoe praten mensen? Wat drukken ze met hun  woorden 
uit? Welch bouwde zijn gedichten zorgvuldig op, maar 
ze ademen tegelijkertijd spontaniteit en vrijheid. 
Het is daarom ook bijna niet te doen om zijn werk te 
 vertalen. Zijn filosofie gaat de prullenbak in, als je dat 
doet. Hij heeft niet veel gepubliceerd trouwens: één 
 bundel  poëzie, één brievenbundel en een aantal essays. 
 Allemaal niet vertaald in het Nederlands.
Welch gaf ook colleges Engelse literatuur op de 
 universiteit en was bij zijn studenten heel populair. Als 
je opnames van zijn colleges hoort, dan hoor je een heel 
emotionele, bevlogen spreker. Soms tot huilens toe.”

Een afstudeerscriptie is nog geen biografie. Wanneer 
besloot je het groter aan te pakken?
“In 2015 werd ik gevraagd in Brussel een lezing te 
houden op een congres over Amerikaanse dichters. Mijn 
mentor, met wie ik altijd contact ben blijven houden, 
dacht dat dat wel interessant zou kunnen zijn voor de 
congresbezoekers. Wat me verraste in Brussel, was dat er 
nog steeds weinig bekend was over Welch. Ik had  gedacht 
dat er tussen 2003 en 2015 iemand wel een boek over 
Welch zou hebben geschreven, maar dat bleek dus niet 
het geval. Aangemoedigd door positieve reacties op het 
congres, besloot ik dat ik dat dan maar zou schrijven.”

Hoe heb je het aangepakt?
“Ik heb veel gereisd tussen Seattle en San Diego, en veel 
vrienden en kennissen van Welch gesproken. Ben film-
archieven ingedoken. Na twee jaar corresponderen kon ik 
deze zomer eindelijk bij Gary Snyder op bezoek. Dat was 
heel bijzonder, want de man is een icoon voor mij.
In het filmarchief van Berkeley heb ik een opname 
van een televisie-talkshow uit 1969 bekeken. Die is 
nergens anders te vinden. Ik zeg wel talkshow, maar 
het was een spoof talkshow. Regisseur William Wiley 
wilde  aantonen dat talkshows zinloze dingen zijn, 
 oppervlakkige nonsens. Vaak gaat het om de talk-

Ewan Clark bezoekt Gary Snyder in zijn huis in Nevada City, Californië, 
San Juan Ridge, zomer 2019

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

 !  Van der Velden: “De wereld is een bitterbal en ik ben 
de frituurpan.”

 ! Landman: “Dat havogedrag moet vertrekken.”

 ! Van Bergeijk: “Ik versta geen Nederlandse rap, want 
ik spreek geen autotune.”

 ! Mastbergen: “Weet je niet meer waar je kluisje is?  
O geeft niet, je zit hier pas drie jaar.”

 ! Van den Nieuwenhuijzen: “Als ik Barbapapa was 
geweest, was ik nu een trein geworden.”

 ! Righolt: “Heb je hier loslopende Kamerbeekjes 
gezien?”

 ! Pol: “Wij leven een paar minuten voor het einde.”

 ! Van der Heijdt: “Het ziet er in Binas precies zo uit, 
nou ja… niet zo.” 

 ! Welleweerd: “Misschien moet je de verdubbelaar 
inzetten voor je cijfers, zodat je eindelijk een keer 
normale cijfers krijgt.”

 ! Clark: “Magister is like the bible of education.”
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BOEKENTIPDRIE

‘Leuk om aanraders te lezen’
Debbie Broekers is dit schooljaar begonnen als  
mediathecaris op het USG. Ze is kunsthistoricus, 
heeft ervaring in het beheren van collecties en is  
dol op literatuur. Ze is een Instagramaccount 
begonnen (@usgymmediatheek) waar ze nieuwe 
boeken signaleert. We vroegen haar drie van haar 
favoriete boeken te noemen.

DOOR DEBBIE BROEKERS

! I
 k ben dol op boeken en ik lees veel: van lite-

raire klassiekers en obscure sciencefiction tot 
kunsthistorische beschouwingen en populairweten-
schappelijke non-fictie die mij nieuwsgierig maakt, 
zoals een boek over de evolutie van ons bewustzijn 
in vergelijking met dat van een octopus (Other Minds: 
The Octopus and the Evolution of Intelligent Life, 
aanrader!). Omdat ik het een onmogelijke opgave 
vind een top drie te geven van mijn favoriete boeken 
– er zijn er gewoonweg te veel – zal ik drie boeken 
aanraden die ik kreeg aangeraden. Dat vind ik trou-
wens heel leuk, een boek lezen dat mij aangeraden 
werd door iemand anders. Het maakt het boek net 
iets specialer, alsof je met het lezen ook de ander iets 
meer leert kennen. 

3. OCTAVIA E. BUTLER, KINDRED 
Begin dit jaar ging ik naar een 
lezing in boekhandel Perdu in 
Amsterdam over de literatuur 
van Octavia E. Butler, een van 
de weinige Afro-Amerikaan-
se vrouwen die sciencefiction 
schrijven. Daar werd Kindred, 
haar bekendste boek, mij aan-
geraden. Het vertelt over Dana, 
een jonge zwarte vrouw die in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw leeft en Rufus, 
de zoon van een slavenhouder, die aan het begin van 
de negentiende eeuw in het Amerikaanse Zuiden leeft. 
Elke keer wanneer Rufus in levensgevaar verkeert, 
wordt Dana door een portaal 150 jaar het verleden 
ingezogen om zijn leven te redden. Alleen wordt zij 
daar aangezien voor een slaaf. Butler wordt gezien als 
een van de grondleggers van het afro-futurisme: een 
kunststroming/filosofie/esthetiek die sciencefiction-
elementen mixt met elementen uit de Afrikaanse my-
thologie, geschiedenis en cultuur. Een spannend boek 
voor woke-lezers!

2. PHILIP PULLMAN, THE GOLDEN COMPASS
Dit boek heb ik net uitgelezen en 
het is gewoonweg prachtig! Het 
werd mij aangeraden door collega 
Raina Berk van Engels. Het boek, 
deel een van een trilogie, is een 
echte fantasy-klassieker. Het ver-
haal speelt zich af in een parallelle 
wereld die veel lijkt op de onze 
en waarin mensen vergezeld door 

hun daemon door het leven gaan. We volgen een jong 
meisje, Lyra Belacqua, dat voorbestemd is voor een 
groots avontuur. Wanneer kinderen verdwijnen en vre-
selijke geruchten de ronde doen, vertrekt Lyra richting 
het ijzige Noorden, waar ze onder het glinsterende 
noorderlicht gepantserde beren ontmoet en de strijd 
aangaat met Gobblers en een beangstigend gouden 
aapje. Een pageturner!

1.  ILJA LEONARD PFEIFFER, DE FILOSOFIE VAN DE 
HEUVEL: OP DE FIETS NAAR ROME

Een goede vriendin raadde 
mij dit boek aan en ik 
ben er weg van. Het is 
een dag-tot-dagverslag 
van een reis die dichter 
en schrijver Ilja Leonard 
Pfeiffer en zijn toenmali-
ge vriendin Gelya Bogatis-
hcheva per fiets maken van Leiden naar Rome. Net 
als het landschap kent hun tocht grote hoogtes en 
diepe dalen. Ik vind het leuk om reisverhalen te 
lezen zoals deze, helemaal wanneer ze neergepend 
worden door iemand die niet goed getraind of 
voorbereid lijkt te zijn voor de taak (lang leve de 
amateur!) en wanneer ze geschreven worden door 
een goed schrijver. Pfeiffer is beide. 24
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