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Viva Vox 4, jaargang 10

Leve de levende stem!

De Coronacrisis, hoe ellendig ook in zichzelf, heeft ons in het
onderwijs diverse inzichten opgeleverd. We zijn nagenoeg allemaal vaardiger
geworden op het gebied van ICT: voor een les online kunnen we inmiddels wel
zorgen. Mét die kennis is een ander inzicht wat mij betreft scherper geworden: de
onmisbare “levende stem”, niet alleen die van de docent, maar zeker ook die van de
leerlingen.
Onze stem vermag veel. De nieuwe omroepstem van de NS is bijvoorbeeld
geselecteerd op grond haar geruststellende effect, dat gemeten werd via MRI-scans.
Maar onze stem komt zoveel beter tot zijn recht bij meer context. Elkaar in levenden
lijve ontmoeten, naar elkaar luisteren, de twinkeling in iemands ogen zien, de ironie
van iemands gezicht lezen, of de verbazing, de twijfel….Non-verbale communicatie is
van groot belang om elkaar goed te verstaan.
Onze geliefde Klassieke Talen kennen in dit opzicht een handicap: bij Latijn en
Grieks geen luistertoetsen en het devies “voertaal is doeltaal” gaat aan de meeste
scholen niet op, ook (nog?) niet aan de onze. En hoeveel zouden we er niet voor
over hebben om één keer op het Forum in Rome te staan en te luisteren naar een
redevoering van Cicero, eindexamenauteur van dit jaar voor Latijn! Of de
dodenklacht van Hekabe voor haar kleinzoontje Astyanax mee te beleven in een
theater in Athene in de 5e eeuw, prachtig geschreven door Euripides,
eindexamenauteur bij Grieks dit jaar. Of in gesprek te gaan met Socrates op de
agora in Athene en te ontdekken dat we eigenlijk niets weten…
Maar we hebben ons prachtige klaslokaal, waarin we in mooie gesprekken de
waardevolle teksten tot leven kunnen brengen. Dat vraagt doorzettingsvermogen,
inlevingsvermogen en voorstellingsvermogen. Dan bespreken we wat iemand
eigenlijk tot een held kan maken, naar aanleiding van het verslag van de
geschiedschrijver Herodotus over de slag bij Thermopylae, of wat we vinden dat
werkelijk “moedig” is, naar aanleiding van een dialoog van Plato. Maar ook
onderzoeken we het pacifisme van Erasmus of de humor van de Romeinen in
vergelijking met die van de Grieken.
“Vormend” wordt het gymnasium genoemd: je leert heel zorgvuldig naar taal en
teksten te kijken, je leest en bespreekt literatuur die zijn zeggingskracht na eeuwen
nog niet verloren heeft en je leert door met elkaar te spreken en te wikken en te
wegen over het leven zelf. Want al staan de Romeinen en Grieken in tijd ver van ons
af, soms blijken zij in hun mens-zijn verrassend vertrouwd te zijn.
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Deze gesprekken zijn in mijn ervaring online eigenlijk niet van de grond te krijgen.
Elkaar in de ogen kunnen kijken draagt bij aan een open sfeer en bevordert het
gevoel dat je veilig kunt inbrengen wat je wilt. Nooit gaat het om het “eigen gelijk”,
altijd gaat het om de gezamenlijke zoektocht. En dat we dan niet allemaal en altijd op
hetzelfde punt uitkomen: des te beter! Zo kan een mens zijn medemens blijven
scherpen, zoals de spreukendichter zegt.
En dus ben ik, en zijn de meesten van onze leerlingen, blij om weer samen op school
te kunnen zijn. De waardering daarvoor is in mijn ogen ook toegenomen. Het is mooi
dat we in het onderwijs een sprong voorwaarts hebben gemaakt in digitale
vaardigheid. Het is nog mooier te beseffen dat we uiteindelijk nooit zonder de viva
vox zullen kunnen. En dat een kleine verandering dit inzicht ook nog van toepassing
laat zijn op dit onvolprezen (en paradoxaal genoeg digitale) blad is mooi
meegenomen: Vivat Viva Vox!
Corine Don
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Oud-leerling Idsander Vroom studeert Games & Interactie. Hoe kijkt hij terug op
CS Vincent van Gogh Lariks en wat vindt hij van zijn studie Games &
Interactie?
Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat
ik voor het laatst les kreeg van onze wijze
classici, en ik tel de jaren nog steeds af tot
de reünie die ons tijdens de diplomauitreiking beloofd was. Nu moet ik wel
bekennen dat ik na zes jaar Latijn er nog
steeds niet al te daverend in ben, maar
daar deed ik het nooit voor; de poëzie en
de verhalen die aan bod kwamen waren
verreweg het leukste. Ik heb achteraf dus
ook geen spijt van mijn keuze.
Met deze poëzie en wijsheden op zak ben
ik gaan studeren aan de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht (HKU) als Game
Artist. Daar maak ik tekeningen, 3D
modellen, animaties, et cetera, voor
games en bordspellen. Ik merk ook hier
Afb.1 Idsander voor Diana, godin van
dat mijn voorkeur in kunst mede door het
de jacht.
gymnasium gevormd is. Ik haal mijn
inspiratie nog steeds uit mythologie en de klassieke schilderkunst. Ik was tijdens de
latijn-lessen altijd dingen rond het onderwerp van games aan het tekenen, en nu dat
ik Game Art studeer merk ik dat ik juist nu steeds dingen van mythologie en de oude
beeldhouwkunst teken.
Mijn studie (Games & Interactie) staat enorm in contrast met het gymnasium. De
lessen en docenten zijn chaotisch, de mensen zijn divers en de opdrachten zijn soms
wat vaag en zweverig. Zo heb ik al meerdere keren de opdracht “doe iets” gekregen,
en als huiswerk heb ik al moeten leren jongleren, afval moeten verzamelen en tegen
mijzelf moeten praten met twee sok-poppen. (Inclusief stemmetjes.) Het ergste zal
wel moeten zijn dat ik voor een seminar een goed cijfer kreeg door om 3 uur ’s
ochtends naakt in een bos te praten tegen de bomen.
Maar wees gerust, er zijn ook normale en concrete opdrachten zoals Character- en
Environment Design, waarin je gedurende een paar maanden een character of
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omgeving moet designen en maken die binnen een bepaalde game-wereld past.
In het aankomende najaar hoop ik ook eventjes te ontsnappen aan deze chaos door
naar Zweden te gaan als deel van een uitwisselingsproject. De HKU biedt het aan als
mogelijkheid om een half jaar Game Design te studeren in een ander land. Ook moet
ik in het derde jaar op stage in de industrie zelf. De studie is erg gericht op zelf
dingen leren en ervaring krijgen. Ik heb geen enkel boek moeten aanschaffen.
Er zijn op de kunstacademie ook geen normale examens en toetsen. Alles draait om
praktische opdrachten en hoe je tot het resultaat bent gekomen. Met de hoeveelheid
vrijheid en vraagtekens die ik hier krijg ga ik dus ook niet beweren dat gymnasium
nou zo handig is om te hebben als je de kunstacademie in wilt. Het gaat hier om
praktische werkervaring. Maar wanneer er toch een documentatie of een reflectie
verslag moet worden gemaakt voor een groepsproject, sta ik in de frontlinie. Het is
soms zelfs fijn om even niets te hoeven doen behalve gewoon iets schrijven of
beargumenteren. Ik denk dan terug aan mijn jaren op Lariks, waar je het huiswerk
nog rustig kon negeren.
Zoals je wellicht verwacht, haalde ik over het algemeen geen hoge cijfers. Ik leefde
toen trots in de befaamde zesjes-cultuur. Menig mens zal zeggen dat een zes laag is,
maar als je hart er niet in zit, is een zes al heel wat vind ik. Zo behaal ik nu, op de
kunstacademie, veel hoger dan een zes zonder overbodig werk, enkel omdat ik de
opdrachten interessant vind.
Terugkijkend op mijn middelbare-school carrière, besef ik wel hoeveel profijt ik heb
gehad van de lessen van menig docent. Ik gebruik in mijn werk nog steeds de kennis
die ik heb verkregen tijdens het behandelen van kunstgeschiedenis, KBV, de poëzie
van Latijn en de literatuur van Engels. En mede door de wijsheden van de
filosofielessen en de mentale excursies naar het stoïcisme tijdens Latijn, ben ik
momenteel een van de weinige studenten in mijn studie die zich zonder stress door
de studie begeeft.
Mijn advies voor iedere leerling zou zijn: neem je tijd. Noch school, noch het leven is
een race. Een voldoende is voldoende. Goed genoeg is nog steeds goed. Wees
Prometheus, maar vergeet het heden niet.
Idsander Vroom
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Laatste column
Mijn laatste column in deze Viva Vox is tevens
de afsluiting van gymnasium-jaren. Ik wil
eigenlijk vooral de kans pakken om nog een
laatste keer het gymnasium aan te prijzen. Door
de jaren heen is mij vaak verteld dat het
gymnasium “onnuttig” zou zijn en “tijdverspilling”,
want de talen zijn toch “dood”…? Maar in mijn
geval was echt niets minder waar. Ik vond het
gymnasium echt een heel leuke tijd, met
gezellige klasgenoten en docenten. Ik denk dat
ik het meest lol heb gehad in de Grieks lessen
van mevrouw Koning in de onderbouw, zowel
om haar enthousiaste manier van lesgeven (de
liedjes en de verhalen!) als om mijn vaste groep
vrienden met wie het elke les net wat té gezellig
was. In de bovenbouw verlieten veel mensen het Afb. 2 Naomi Scholte
gymnasium, maar de band met de mensen die
overbleven werd hechter. Latijn heeft mij echt door Duits en Nederlands gesleept in
de onderbouw, want door Latijn begreep ik zinsbouw en grammatica stukken beter.
De lessen van mevrouw Don zijn leerzaam en omvatten vaak ook meer dan alleen
de taal Latijn. En hoe verder je vordert op het Gymnasium, hoe beter de band is met
je docenten en hoe gezelliger de lessen worden. De afgelopen twee jaar waren erg
moeilijk. Door de wereldwijde pandemie heb ik ook mijn Rome-reis gemist, wat velen
ook wel het hoogtepunt van gymnasium noemen. Ik denk alleen dat mijn hoogtepunt
juist in de toekomst ligt, bij de pub-quizzen die ik ga winnen met alle kennis die ik heb
opgedaan tijdens mijn zes jaren gymnasium. Want gymnasium betekent niet alleen
extra talen, maar ook extra geschiedenis, filosofie, psychologie en vele andere
nuttige feitjes die mij natuurlijk de winst zullen opleveren!
Naomi Scholte, G6
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Enquête ‘Toegang tot het gymnasium’
Wij, landelijk meesterschapsteam Klassieke Talen,
vragen leerlingen (van klas 1 t/m 6) aan te geven
hoe ze op het gymnasium terecht zijn gekomen.
We hopen op een representatief beeld, dus deel de
link met uw leerlingen. Zo kunnen we, waar dat
nodig blijkt, drempels naar het gymnasium helpen
verlagen. Mocht je de enquête nog niet ingevuld
hebben dan doe je de onderzoekers een groot
plezier!

Link naar de enquête.
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Toekomstplannen
Van de achttien eindexamenkandidaten gymnasium vertellen er dertien wat ze
van plan zijn volgend schooljaar.

‘Ik ga na de zomer beginnen aan de studie
Architecture, Urbanism and Building Sciences
aan de Technische Universiteit Eindhoven. De
studie lijkt mij erg leuk en is in het eerste jaar
nog erg breed, wat ik erg fijn vind, aangezien
ik nog niet precies weet wat ik later wil doen!
Natuurlijk vind ik het wel een beetje spannend,
helemaal in mijn eentje naar Eindhoven en
nieuwe vrienden maken daar, maar ik denk dat
het helemaal goed moet komen!’
Julie Nieuwenhuizen

‘Ik heb me opgegeven voor Applied physics aan de Rijksuniversiteit Groningen, en
zelf denk ik dat de studie me voorbereidt om de natuurkunde in het bedrijfsleven toe
te passen. Ik heb er veel zin in, en eerlijk gezegd zie ik nog nergens tegen op.’
Kenan Thalens

‘Ik ben toegelaten tot de studie International Relations and International Organization
aan de RUG. Het was eerst nog onzeker of ik binnen zou komen, maar ik ben toch
toegelaten! Het lijkt mij een heel leuke studie omdat het heel internationaal
georiënteerd is. Je gaat in het derde jaar bijvoorbeeld ook naar het buitenland. Ik
denk dat ik wel de economische kant van de studie lastig ga vinden in het begin,
omdat ik hier op school NG heb gedaan. Het lijkt mij heel leuk om later iets te doen in
de United Nations met sustainability en deze studie past daar heel goed bij!’
Emma Dob
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‘Ik ga geneeskunde in Groningen doen.’
Lennart Mulder
‘Ik ga volgend jaar een tussenjaar nemen. Ten eerste omdat ik nog niet helemaal
zeker ben over mijn studiekeuze, en ook omdat er ook dingen buiten school waar ik
wat tijd voor wil nemen. Hopelijk zijn er tegen die tijd wat meer mogelijkheden voor
reizen naar het buitenland, maar als ik een leuk baantje kan vinden vermaak ik me in
Nederland ook wel. Door een jaar helemaal af te schakelen van onderwijs hoop ik
mijn hoofd een beetje leeg te maken en zo wat beter na te kunnen denken over wat
ik wil doen met mijn leven.
Ik weet nog niet zeker wat ik na mijn tussenjaar ga doen, maar ik neig nu naar
biologie in Groningen. Het lijkt me heel fijn om niet zoveel vakken tegelijk te hebben,
want ik heb het idee dat dat -voor mij in ieder geval- de grootste bron van stress was
op de middelbare school. Daarnaast zit je op de middelbare constant in een heel
strak en vol rooster, wat erg uitputtend is. Op de universiteit is er meer ruimte om zelf
je tijd in te delen. Ook lijkt het me leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en
zelfstandiger te leren leven.’
Merlijn Brouwer
‘Ik ga volgend schooljaar Communicatie studeren aan
de Hanze Hogeschool in Groningen. Ik heb voor het
hbo gekozen omdat de universitaire studie mij niet
aansprak en ik kijk dan ook vooral uit naar de
toepassing van de theorie in de praktijk. De opleiding
zelf is heel breed, waar ik blij mee ben want ik weet
nog niet precies wat ik later wil worden. Ik denk dat ik
Lariks na er zes jaar lang te hebben rondgelopen niet
echt ga missen, alhoewel ik het wel jammer vind dat ik
veel vrienden niet zo vaak als eerst zal gaan zien. Ik
kijk er wel erg naar uit om aan wat nieuws te
beginnen, met nieuwe mensen en een nieuwe
omgeving.’
Frederique Damstra
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‘Ik ga de studie European Languages and Cultures volgen aan de
RUG, in Groningen dus. Hierbij ga ik diep in op de meest belangrijke
sociale, politieke, culturele en linguïstische kwesties in en over
Europa, en daarbij heb ik de mogelijkheid om één of twee vreemde
talen hierbij te volgen. Ik heb hoge verwachtingen van deze studie,
met name omdat ik zeer geïnteresseerd ben ik Europese kwesties.
Hetgeen waar ik het meest tegenop zie is toch wel het vertrekken
naar een nieuwe school en een nieuw levensdeel te openen, maar
dat is ook een van de dingen waar ik het meest naar uitkijk.’
Maurice van Maren

‘Ik ga Kunst, Cultuur en Media studeren in Groningen, ik verwacht het eerste half jaar
een wat saaier begin, omdat je dan Kunst algemeen hebt, maar na het half jaar ga ik
focussen op film en muziek en daar heb ik heel veel zin in. Ik zie het meest op tegen
de beperking door corona voor mijn studie, maar hopelijk valt dat mee.’
Garmt Hartman

‘Ik heb dit jaar gymnasium afgerond en ga na de vakantie technische natuurkunde
studeren aan de Universiteit Twente. Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden, dus ik
ga studeren wat ik leuk vind. Deze studie combineert natuurkunde en wiskunde, twee
vakken die ik ook leuk vind en waarin ik het beste ben. Ik heb er zin in, maar ik zie
wel op tegen de nieuwe omgeving. Dat heeft volgens mij iedereen wel. Je moet
studeren in mijn ogen zien als een nieuw hoofdstuk van je leven.’
Allard Kuipers

‘Ik ga Artificial Intelligence’ studeren aan de RUG’
Juriën Schut
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Hoi, ik ben dus Denisa en
jullie herkennen mijn
naam vast al wel als
auteur van een aantal
teksten die in de Viva Vox
staan. Het einde van mijn
middelbare schoolcarrière
is in zicht en er komt mij
een spannende stap
tegemoet: ik ga studeren!
Oh, wat heb ik hier lang
naar uitgekeken. Eerst was het natuurlijk wel een hele taak om uit te pluizen wat ik
nou eigenlijk wilde doen. Dat is best wel pittig hoor, ik heb dat veel te erg onderschat.
Je moet namelijk een keuze maken in wat je wilt gaan doen, terwijl je eigenlijk ook
nog een beetje aan het uitzoeken bent wie jijzelf als persoon nou eigenlijk bent. Na
18 jaar ben ik er nóg niet helemaal uit, maar dat is helemaal oké! Het is ook helemaal
niet erg als je een “verkeerde” studiekeuze maakt. Dan weet je in ieder geval wat niet
bij je past! Ik heb echt zoveel verschillende toplijstjes gehad. Er zijn inmiddels wel vijf
studies geweest die op de eerste plek in mijn toplijstje zijn gekomen. Ik ben er wel
eindelijk uit (denk ik!).
Ik wil interdisciplinaire sociale wetenschappen doen. Ik weet het, een hele mond vol.
De afkorting is ISW, om het een makkelijk te houden. De studie houdt in dat je
verschillende kwesties/probleemstellingen gaat bekijken en bestuderen vanuit
verschillende disciplines en dus op die manier een oplossing gaat proberen te
vinden. Best een brede studie en daarom ook zo passend bij mij, want ik vind zoveel
verschillende dingen leuk. Ik kan mezelf al best wel goed openstellen voor
verschillende perspectieven, maar met deze studie hoop ik ook dat ik het dan kan
toepassen.
Helaas wordt deze studie alleen maar aangeboden in Utrecht en Amsterdam. Ik heb
me bij beide universiteiten in geschreven (Universiteit Utrecht en Universiteit van
Amsterdam). Ik zie er best tegenop om ver van huis te studeren. Ik heb mijn familie
hier en mijn vriend en vrienden en ik wil eigenlijk niet weg als ik het hier al zo leuk
heb. Ik heb wel overwogen om sociologie of voeding en diëtetiek te studeren in
Groningen, maar ISW trekt gewoon meer mijn aandacht. Ik heb me wel ingeschreven
bij sociologie in Groningen, maar ook in Amsterdam. Sociologie in Groningen vind ik
gewoon te erg op de markt gericht en ik wil toch echt die maatschappelijke kant op.
Als ik ISW toch niet leuk vind, wordt het dus sociologie in Amsterdam (nog verder
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aah!). Maar goed, ik weet dat ik uiteindelijk toch van huis moet. Het is ook helemaal
niet dat ik het niet kan hoor! Ik ben gelukkig zelfstandig genoeg om op mezelf te
wonen. Maar zoals ik al had genoemd, vind ik het gewoon verschrikkelijk om straks
ver weg te zijn van de mensen die ik normaal (bijna) elke dag zie. Ik ga vast wel
nieuwe vrienden maken in Utrecht of Amsterdam, dat gaat me gelukkig wel makkelijk
af.
Ik wil trouwens wel even zeggen dat je je studiekeuze niet moet laten beïnvloeden
door wat andere mensen zeggen of doordat je iets verder weg moet wonen! Het is
maar een paar jaar, je hebt daarnaast gratis (!!) OV, en het is JOUW toekomst en
niet die van een ander! Met dit soort keuzes moet je jezelf op nummer 1 zetten!!!
Toekomstige student, Denisa Grootbleumink

‘Volgend jaar ga ik studeren in het Verenigd Koninkrijk; Biochemistry aan The
University of Bristol. Ik vind de studie en universiteit erg leuk. Ik verwacht van mijn
studie dat ik een goede basis krijg voor het doen van microbiologisch onderzoek. In
het derde jaar kan ik een stage gaan doen bij een bedrijf in deze sector of in een
laboratorium. Ik hoop dat ik de lessen fysiek kan volgen, ondanks corona, en dat ik
het studentenleven kan ervaren en van mijn zelfstandigheid kan genieten. Ik kijk een
klein beetje op tegen het verhuizen, maar ik heb er ook veel zin in om in een ander
land te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten. De lessen Latijn ga ik zeker missen.
De lessen waren erg leuk en dat resulteerde in een heel gezellige sfeer in de klas. Ik
heb erg genoten van de afgelopen zes jaar en ik kijk uit naar deze nieuwe stap.’
Jennifer de Jong
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‘Volgend jaar ga ik de studie International Relations and International Organizations
aan de Rijksuniversiteit Groningen doen. Na de open dag van de RUG wist ik
eigenlijk al wel zeker: dit is de studie voor mij. Ik heb dan ook veel zin in volgend jaar!
En ook fijn: ik kan waarschijnlijk veel lessen fysiek volgen.
Ik vind het internationale aspect aan de studie heel leuk en het lijkt me ook zeker
nuttig voor de toekomst. Er zijn bijna geen nadelen aan de studie, ik verwacht
eigenlijk dat het helemaal mijn ding zal zijn. Je moet ook een taal kiezen om te gaan
studeren tijdens de studie en ook dat ligt mij helemaal. Ik ben nog niet helemaal
zeker welke taal het wordt, de twijfel zit hem voor mij nog tussen Frans en Chinees.
Maar misschien doe ik ook wel allebei. Hetgeen waar ik het meest tegen op zie zijn
de tentamenweken, vooral omdat stress niet goed is voor mij en stress wel zeer
aanwezig is tijdens zo’n tentamenweek. Maar aan de andere kant, na de
tentamenweken kun je extra genieten van je vrije tijd. Ik hoop vooral mijzelf te
ontwikkelen tijdens mijn studie en de weg te kiezen die ik uiteindelijk wil gaan
bewandelen. Het is een brede studie dus ik kan nog alle kanten op. Er zijn ook veel
internationale studenten en het in contact komen met mensen uit andere landen met
andere culturen lijkt me erg leuk en interessant. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk na deze
studie een master (of twee) te doen in de richting die ik heb ontdekt tijdens mijn
studie. Ik heb in iedere geval veel zin in studeren en alle dingen die horen bij het
studentenleven!’
Naomi Scholte
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Klassieke kalender zomer 2021
Wegens corona zijn veel activiteiten afgelast of gaan beperkt door. Gelukkig komt er
weer wat beweging en museum- en theaterbezoek kan weer. In de theaters in het
noorden heb ik nog geen voor de klassieken relevante voorstellingen kunnen vinden.
Tips zijn welkom! Hieronder vind je wel de links naar musea in Nederland die een
vaste collectie hebben of prachtige tentoonstellingen organiseren rond de klassieken.
Via de links kom je op de website van het betreffende museum en kun je bekijken
welke tentoonstellingen te bezoeken zijn deze zomer.
Amsterdam

16-20 aug

Leiden

Amsterdam

Zomerschool Klassieken voor
leerlingen en docenten (zie
vcnonline.nl voor nadere
informatie)
 Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden


Allard Pierson Museum,
Amsterdam



Museum Het Valkhof,
Nijmegen



Thermenmuseum
Heerlen



Castellum Hoge Woerd



Museumpark Archeon



Museum Romeinse
Katakomben

Nijmegen

Heerlen

Utrecht

Alphen aan den Rijn
Valkenburg aan de Geul
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