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Φ

Normaal is dit stukje voorin van Marije, 
maar na lang smeken was zij zo lief om 

mij de eer te geven het te schrijven (lees: 
ze was blij dat een andere sukkel dit wilde 
overnemen). Want, en het geeft me een 
vreemd gevoel om dit nu zo te benoemen, 
dit is na vijf jaar bij de Phoinix mijn laatste 
nummer. Dit schrijven voelt ook als een soort 
closure voor het einde van mijn studententijd, 
een gek idee. 

In die vijf jaar is er behoorlijk wat 
veranderd: toen ik mijn eerste Phoinix kreeg, 
kwam het blaadje toch een beetje knullig over 
met een layout die zo uit Microsoft Word 
kwam gerold – inmiddels is dat heel anders. 
Daarom wil ik nog even kort wat eeuwige 
roem geven aan iedereen die de afgelopen 
vijf jaar onderdeel heeft uitgemaakt van de 
redactie: Aaltje, Diede, Tialda, Rhanna, Paul, 
Sanne, Linda, Mirjam en in het bijzonder 
Marije, die samen met mij is begonnen en 
met wie ik in al die jaren fantastisch heb 
samengewerkt. 

Maar gelukkig hebben we ook een heleboel 
nieuwe lezers in de vorm van onze eerstejaars. 
Fijn dat jullie er zijn! Dit blad heet dus de 
Phoinix, niet alleen een verwijzing naar een 
van de Griekse helden (daar dachten jullie 
natuurlijk meteen aan toen je deze naam zag) 
maar ook naar de vogel die uit zijn eigen as 
herrijst. Jaren geleden had Boreas een blad 
dat Palaestra heette, maar daar gebeurde 

Redactioneel
 Φ Door Sean McGrath
op een gegeven moment 
niks meer mee. Toen de 
vereniging dat concept 
nieuw leven inblies, werd 
daar deze toepasselijke 
naam gekozen.

Dat idee van een vogel 
die steeds weer opnieuw 
geboren wordt, ben ik ook 
steeds toepasselijker gaan 
vinden voor onze studie. 
Inmiddels zijn de gezichten die ik met GLTC 
in Groningen associeer compleet veranderd. 
En dat is goed, dat wij als studie en als Boreas 
moeten blijven vernieuwen, en daarom ben 
ik ook blij dat we weer een nieuwe groep 
studenten hebben. Lieve eerstejaars: soms is 
onze studie zwaar en stressvol. We hebben 
hoge standaarden en het kan soms lastig zijn 
om aan die verwachtingen te voldoen. Maar 
toch: ik heb het met veel plezier gedaan. Je gaat 
een geweldige groep jaargenoten ontmoeten, 
hechte vriendschappen ontwikkelen met je 
medestudenten, ontzettend veel leren en een 
fantastische reis maken. Ik heb geen moment 
spijt gehad van mijn keuze. Dus ga erop uit 
en geniet ervan, want voor je het weet is het 
voorbij. 

Materiaal voor Phoinix 13.2 graag voor 
maandag 20 november naar redactie.
phoinix@gmail.com!

 ΦVan links naar rechts: Linda, Sean, Marije en Mirjam
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Φ

Interview met...

Jacqueline Klooster 
i s  d e  n i e uwe 

universitair docent 
Griekse Letterkunde in 
Groningen en de Phoinix 
heeft met haar geskypet 
om haar eens flink aan de 
tand te voelen.

 Φ Marije: Kun je een 
beetje in grote lijnen 
vertellen hoe je vanaf 
je studie GLTC in 

Amsterdam tot een vaste aanstelling bij de 
RUG bent gekomen?

 Φ Jacqueline: Ik ben in Amsterdam gaan 
studeren in 1995, dus dat is al weer een 
hele tijd geleden. Gedurende mijn studie 
kwam ik er al achter dat ik door wilde in 
de academische wereld. Ik heb ook een 
aantal jaar lesgegeven op een middelbare 
school, en ik heb ook het ILO gedaan (het 
Instituut voor de Leraren Opleiding van 
de UvA, red.). Toen was er aanvankelijk 
al het idee dat ik een promotieplaats in 
Groningen zou proberen te krijgen, maar 
dat is toen niet doorgegaan. Uiteindelijk 
heb ik in Amsterdam een promotieplaats 
gekregen bij Irene de Jong, op grond van 
een eigen aanvraag. 

Daarna heb ik in Amsterdam ook een 
postdoc gedaan bij Irene de Jong. Dat 
ging over de verbeelding van ruimte in 
Hellenistische poëzie (dus ‘space’). Zij 
heeft ook een boek daarover gemaakt, 
Space in Ancient Greek Literature (Studies 
in Ancient Greek Narrative, volume III), 
daar kwam het eigenlijk uit voort. Dat 
heb ik tweeëneenhalf jaar gedaan, ik heb 
er ook een congres voor georganiseerd 
samen met mijn collega Jo Heirman. Het 
was hartstikke leuk, maar op een gegeven 
moment was het natuurlijk duidelijk dat 
het af zou lopen. Toen heb ik een Marie 
Curie-beurs aangevraagd in Gent en dat 
is er doorgekomen. Dat project in Gent 

 Φ Jacqueline Klooster
ging over schrijvende machthebbers in de 
oudheid en daar ben ik eigenlijk af en aan 
toch nog steeds mee bezig; ik hoop dat mijn 
boek daarover ooit nog uitkomt.

 Φ Sean: Hoe staat het dan met dat boek?

 Φ Jacqueline: Nou, ik heb vijf hoofdstukken 
af en een aantal daarvan opgestuurd naar 
Cambridge University Press. Zij waren heel 
enthousiast, maar nu moet ik het natuurlijk 
wel nog afronden. Maar toen kwam 
Groningen ertussendoor… Ik had een tijd 
lang de gedachte dat ik overal ‘ja’ op moest 
zeggen omdat ik dacht dat dat nodig was om 
verder te komen, maar dat betekent ook dat je 
niet altijd toekomt aan wat je zou willen doen.

 Φ Sean: En na Gent?

 Φ Jacqueline: Daarna heb ik aanvankelijk 
in Groningen gesolliciteerd op een postdoc-
aanstelling binnen de pilot voor het Anchoring 
Innovation-project. Die was ontworpen door 
Ruurd Nauta en Onno van Nijf en heette 
‘After the Crisis’, over de verwerking van 
de Romeinse burgeroorlogen. Daar ben ik 
aangenomen om bij Latijn te werken, vanaf 
februari 2015. Maar toen zijn er onlangs 
drie posities voor universitaire docenten 
uitgeschreven bij onze afdeling GLTC en 
daar heb ik gesolliciteerd op de positie voor 
Griekse Letterkunde. Aanvankelijk zou dat 
een tijdelijke baan zijn, maar omdat ik al 
een tijdelijke baan had zou ik er vanwege de 
flexwet een half jaar uit moeten, tenzij ze me 
een vaste baan konden aanbieden. Tot mijn 
grote genoegen is dat gelukt en nu heb ik een 
vaste positie in Groningen gekregen.

 Φ Sean: Je hebt een best gevarieerd 
onderzoeksterrein, van Hellenistische 
poëzie naar schrijvende machthebbers naar 
burgeroorlog. Is er een soort zwaartepunt of 
een bepaalde benadering waar je een rode 
draad in kunt ontdekken in wat je tot nu toe 
allemaal hebt gedaan of is er iets wat je heel 
interessant vindt aan al deze projecten? 
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Φ

 Φ Jacqueline: Ik ben inderdaad begonnen 
met Hellenistische poëzie en ik heb me 
geconcentreerd op de manier waarop die 
Hellenistische dichters hun dichterschap 
presenteren. Je zou kunnen zeggen dat 
het ook ging over de sociale functie en de 
waarde van dichtkunst in zo’n maatschappij. 
Dat was de leidende gedachte achter mijn 
proefschrift. Van daaruit kwam ik eigenlijk 
bij de schrijvende machthebbers, waarbij ik 
me ging afvragen wat de waarde en de sociale 
status is van de dichter en van poëzie als 
kunst en als communicatiemiddel. Hoe kijk 
je dan aan tegen mensen die een ander soort 
sociale positie of macht hebben, maar ook 
artistieke pretenties; hoe gaat dat samen? Dat 
is een interessante combinatie, want mensen 

vinden daar heel veel van. Waarom vinden ze 
het interessant dat Nero zich zo interesseerde 
voor poëzie en theater? Waarom wordt er 
bijvoorbeeld in de biografie van Tiberius 
gezegd dat hij van Hellenistische poëzie 
hield? Of waarom is Solon zowel dichter als 
staatsman en wetgever? Dat zijn dus dingen 
die ik me ging afvragen. Van daaruit ben ik 
gerold in antieke biografieën van staatslieden, 
met name Plutarchus vind ik heel erg 
interessant. En Plutarchus vormt dan weer de 
link naar het burgeroorlogenproject: hij heeft 
natuurlijk ook de levens van veel Romeinse 
staatslieden en generaals beschreven die 
een grote rol speelden in die eeuw van 
burgeroorlogen, dus op die manier kon ik 
weer inhaken op het project in Groningen. 
Er zit dus wel een logica in, ook al zie je dat 
misschien niet op het eerste gezicht.

 Φ Marije: Je hebt veel geschreven voor zowel 
classici als voor (academische) ‘leken’, kun je 
daar misschien wat over vertellen?

 Φ Jacqueline: Ik heb altijd graag geschreven. 
In Amsterdam hadden wij net als jullie een 
studentenblaadje, de Wau. We hadden ook 
een blaadje voor de faculteit Letteren, Babel, 
daar schreef ik ook voor. Ik vond dat altijd 
erg leuk, ik houd gewoon van schrijven, het 
is een soort hobby, zullen we maar zeggen. 
Maar goed, tijdens mijn promotie moest 
dat in een meer academische mal gegoten 
worden, dus je bent meer bezig met logisch 
argumenteren en het ondersteunend bewijs 
van je verhaal. En ‘met noten schrijven’ is 
ook een andere kunst. Maar ik vond het ook 
altijd heel leuk om wat vrijere essayistiek te 
blijven schrijven en in 2012 heb ik daarmee 
een prijs gewonnen voor de Academische 
Boekengids. Op die manier ben ik er 
ingerold om voor een wat breder publiek 
te blijven schrijven.

 Φ Sean: Waar ging dat essay over?

 Φ Jacqueline: Dat essay ging over 
(verschillende vormen van) de receptie 
van de Odyssee en op welke manieren 
je daarmee om kunt gaan. Het was een 
recensie, want dat was de opdracht, van een 
net verschenen academisch boek. Toen heb 
ik een boek van Edith Hall gerecenseerd, 
The Return of Ulysses: A Cultural History 
of Homer’s Odyssey. Daarna heb ik nog 
leuk een artikel kunnen schrijven voor 
de Academische Boekengids, dat ging 
over, nog een heerlijk onderwerp, het nut 
en de zin van de geesteswetenschappen, 
ook zoiets waar je altijd over na kunt 
blijven denken. Ik had nog een artikel in 
de pen, maar toen werd de Academische 
Boekengids opgeheven, dat was heel erg 
jammer. Maar ik heb daar wel mensen 
uit de redactie leren kennen en een van 
die redactrices, die werkte bij Amsterdam 
University Press, heeft me gevraagd voor 
de serie Elementaire Deeltjes. Dat boek 
(over klassieke literatuur) is recentelijk 
uitgekomen. 

Gedurende mijn studie 
kwam ik er al achter 

dat ik door wilde in de 
academische wereld. 
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 Φ Sean: Daar komt toch ook nog een 
uitgebreidere versie van?

 Φ Jacqueline: Klopt, inmiddels heb ik 
ook opdracht voor een uitgebreidere 
versie daarvan, dat geschreven moet 
worden als een handboek voor klassieke 
literatuurgeschiedenis.

 Φ Sean: In het Nederlands dus. Dat is 
volgens mij best wel een lacune op dit 
moment, dus het is fijn als dat komt.

 Φ Jacqueline: Dat is ook de reden dat 
ik dacht dat dat een goed idee zou zijn. 
Ik heb van alle kanten gehoord dat er 
daarvoor niet echt één boek is dat men op 
Nederlandse universiteiten gebruikt.

 Φ Sean: Nu je een vaste functie hebt gekregen 
aan de RUG verschuift het zwaartepunt 
van je taken. Je hebt de afgelopen paar jaar 
vooral onderzoek gedaan, maar nu wordt 
het veel meer college geven en misschien 
daardoor ook wat minder onderzoek. Hoe 
kijk je daar tegenaan?

 Φ Jacqueline: Nou, ik vind onderwijs geven 
heel erg leuk, dus ik zit er niet mee. Het 
wordt wel spannend, want het is natuurlijk, 
zoals je zegt, iets heel anders. Dat wordt 
wel aanpakken voor mij, want ik ga 16 uur 
college geven aankomend semester.

 Φ Sean: Welke colleges zijn dat allemaal 
dan?

 Φ Jacqueline: De schakelcursus Grieks, 
literatuurgeschiedenis Grieks, Grieks 
drama, het onderzoekscollege Grieks, het 
commentaarcollege en Approaches (een 
vak van de Research Master, red.).

 Φ Marije: Is er één van die colleges waar je 
echt naar uitkijkt, in het bijzonder?

 Φ Jacqueline: Ik heb heel erg zin in het 
onderzoekscollege Grieks, over Theocritus, 
omdat dat toch wel echt een favoriete dichter 
van mij is. Ik heb ook heel veel zin in drama, 
dat lijkt me ook heel erg leuk.

 Φ Sean: Met Theocritus heb je natuurlijk in je 
promotie veel gedaan, maar zijn bijvoorbeeld 
de Bacchae dan onbekend terrein of is dat ook 
vertrouwd?

 Φ Jacqueline: Nee, dat is inderdaad nieuw 
voor mij, maar dat vind ik dus echt heel erg 
leuk. Dat merkte ik ook toen ik voor het eerst 
hier Historiografie gaf, dat had ik daarvoor 
ook nog nooit onderwezen. Maar je leert 
natuurlijk ontzettend veel van college geven: 
je moet je veel inlezen, omdat je moet gaan 
uitleggen wat jij denkt dat belangrijk is, wat 
anderen eruit zouden moeten kunnen halen.

 Φ Marije: Zijn er verder nog onder-
zoeksprojecten die je hebt lopen?

 Φ Jacqueline: Ja, ik ben inderdaad met Inger 
Kuin nog bezig met een congresbundel van 
het After the Crisis-congres dat we afgelopen 
december hebben georganiseerd. Daarnaast 
ben ik ook nog bezig met een bundel naar 
aanleiding van een congres over aetiologie 
afgelopen november in Leiden dat ik samen 
met Antje Wessels heb georganiseerd. 
Verder komt er ook nog een bundel uit 
naar aanleiding van die Marie Curie-beurs 
waarvoor ik in Gent was. Dat gaat over 
de receptie van het Homerische epos als 
vorstenspiegel. Dus dat zijn eigenlijk de 
dingen waar ik nu mee bezig ben, om dat 
een beetje af te ronden.

 Φ Marije: Maar dat is vooral het samenstellen 
en redigeren van die bundels, niet het 
daadwerkelijke onderzoek?

 Φ Jacqueline: Ja precies. Wat ik nu ook 
heel graag wil, is beginnen met een nieuw 
project en te proberen daar een beurs voor 
te krijgen, bijvoorbeeld een VIDI (een 
onderzoeksbeurs van NWO, red.). Dat 
gaat over het concept τύχη. Je hebt in de 
oudheid allerlei manieren om aan te kijken 

Ik houd gewoon van 
schrijven, het is meer een 

soort hobby. 
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tegen wat er in een mensenleven of in de 
geschiedenis gebeurt, maar heel vaak wordt 
er dus teruggegrepen op de concepten van 
het lot en toeval, τύχη, fortuna, ook wel 
goddelijk ingrijpen. Daar is natuurlijk al 
heel veel onderzoek naar gedaan, want dat 
zijn de grote thema’s van, bijvoorbeeld, de 
Aeneis, de tragedie en de historiografie van 
bijvoorbeeld Polybius. Die zeggen daar 
allemaal veel over. Wat ik interessant zou 
vinden is om dat weer te koppelen aan het 
concept van Anchoring Innovation: op welke 
momenten verschijnen er nieuwe ideeën 
over dit hele concept van lotsbestemming? 
Hoe staan deze nieuwe ideeën in de traditie, 
hoe worden ze gekoppeld aan traditionele 
elementen en wat zijn de innovaties? Een 
voorbeeld zou kunnen zijn hoe de opkomst 
van het Romeinse rijk verklaard wordt vanuit 
begrippen als τύχη en fortuna, en waarom. 

 Φ Sean: Maar in feite neem je dan de 
verantwoordelijkheid van mensen weg.

 Φ Jacqueline: Ja, zeker. Dat vind ik ook 
een interessante kwestie, zijn we dan in de 
geschiedenis allemaal maar pionnen of heeft 
iemand als Caesar ook echt invloed? Daar zijn 
verschillende ideeën over in historiografie en 
biografie. Plutarchus beschrijft bijvoorbeeld 
in het Leven van Brutus hoe Caesar aan zijn 
einde kwam. Plutarchus is een groot fan van 
Brutus, maar vindt het toch zonde dat Caesar 
vermoord is, want Caesar was als een goede 
dokter bezig om de staat te genezen. Caesars 
machtspositie was goddelijk ingrijpen 
volgens Plutarchus, hoe het had moeten gaan. 
Dus dan is hij vermoord en dat is jammer, 
maar dan komt gelukkig Octavianus. Het 
komt toch goed, want dit moest gebeuren. 
Maar dan zit je dus met Brutus: een held, 
maar wel eentje die tegen de voorzienigheid 

in handelt. Waarom presenteert Plutarchus 
dat nu zo?

 Φ Marije: Dat waren eigenlijk de meeste 
academische vragen, dan gaan we nu iets 
meer richting de persoonlijke sfeer. Je bent 
samen met classicus David Rijser (UvA, red.) 
en ik vroeg me af of de Klassieke oudheid 
dan ook een groot deel uitmaakt van jullie 
gezinsleven of persoonlijk leven. Hebben 
jullie ook hele discussies daarover of probeer 
je echt werk en privé gescheiden te houden?

 Φ Jacqueline: Nee, dat kun je niet echt 
gescheiden houden, maar dat probeer ik 
ook niet, hoor. We hebben het natuurlijk 
toch wel echt vaak over ons werk, we 
lezen ook elkaars stukken. We zijn het ook 
weleens oneens, maar dat is alleen maar 
goed en dan kun je je ideeën aanscherpen. 
Soms maak ik me weleens zorgen over ons 
dochter, Julia, die af en toe een beetje gek 
wordt van alle Grieken en Romeinen, maar 
ze vindt het natuurlijk ook hartstikke leuk. 
We leven de Klassieken, zullen we maar 
zeggen.

 Φ Marije: Zou je het goedvinden als Julia 
later Grieks en Latijn ging studeren of heb 
je haar liever een andere kant op?

 Φ Jacqueline: Nou, ze is gek op 
geschiedenis, zegt ze steeds. Haar rolmodel 
is Indiana Jones. Echt waar, dat heeft ze 
letterlijk gezegd. Ze wil dus misschien 
archeoloog worden, of historica, journalist, 
ik geloof ook nog actrice. Wie weet.

 Φ Sean: Hoe ga je het straks aanpakken als 
je vaker vanuit Amsterdam naar Groningen 
moet komen? Dat is toch een heel eind.

 Φ Jacqueline: Ja, dat klopt. Ik heb 
inmiddels wel een vaste verblijfplaats. 
Dat is heel prettig als ik drie dagen college 
geef in Groningen, dan ga ik een keer per 
week hier overnachten. Maar hoe we dat 
op termijn gaan aanpakken is nog niet 
helemaal duidelijk. We zijn wel van plan 
om iets permanents in Groningen, een huis 
of een appartement, te vinden.

Zijn we in de geschiedenis 
allemaal maar pionnen of  

heeft iemand als Caesar ook 
echt invloed?
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 Φ Activiteitencommissie

Boreaden in België
 Φ Door onze buitenlandcorrespondent 

Joost Kooiman

Op zondagochtend 25 juni werden 
tien Boreaden wakker in een hostel 

in Antwerpen. Sommigen hadden slechts 
enkele uren geslapen na een uitgebreide 
kennismaking met het nachtleven van 
de Vlaamse stad. Anderen hadden een 
goede nacht gemaakt en hadden zin om 
de stad bij daglicht nader te bekijken. 
Nog niet iedereen had daar de vorige dag 
namelijk tijd voor gehad. Een drankje op 
het terras hadden we allemaal gedaan en 
het smaakte ons goed, in de wetenschap dat 
het ons gelukt was om de reis van meer dan 
driehonderd kilometer vanaf Groningen 
liftend te volbrengen. De een had er alleen 
langer over gedaan dan de ander.

Op het terras werden de verhalen van 
de dag uitgewisseld. De een vertelde dat 
ze honderden kilometers met dezelfde 
mensen mee hadden kunnen rijden, de 
ander was geld voor wat eten aangeboden, 
weer anderen hadden een uitnodiging voor 
een Irakese maaltijd in Groningen gehad. 
Kortom, bij het liften was er veel gebeurd 
en iedereen had veel vriendelijke mensen 
ontmoet. 

Het is een ervaring die ik al jaren met 
liften heb. Als ervaringsdeskundige was 
de verwachting hooggespannen en het 
lukte Floor en mij gelukkig ook om als 
snelste Antwerpen te bereiken, in minder 

dan vijf uur. En zoals altijd hebben we weer 
veel interessante mensen ontmoet zoals 
vluchtelingen uit verschillende landen en een 
organisator van festivals. Het oorspronkelijke 
plan was om alleen op de heenweg te liften 
en terug gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. Het enthousiasme over het liften was 
echter zo groot dat ook op de terugweg drie 
duo’s liftend naar Groningen zijn vertrokken. 

Door alle liftavonturen (op de terugweg 
bijvoorbeeld met twee Egyptisch-Irakese 
broers, in een elektrische auto, in een 
bijzondere oldtimer) zou ik bijna vergeten 
dat we ook in Antwerpen nog dingen 
gedaan hebben. We hebben de mooie 
binnenstad bij licht en bij donker bekeken 
en op de zaterdagavond zorgde de Accie 
voor een lekkere en gezonde avondmaaltijd. 
Deze helden hebben ervoor gezorgd dat 
ik nog nooit zo ontspannen heb gelift. Op 
de heenweg was er een volgauto, waardoor 
zelfs eventuele gestrande lifters Antwerpen 
hadden kunnen bereiken en in de stad zelf 
zorgden zij voor eten en overnachting. Al 
met al was het een zeer geslaagd weekend en 
hopelijk kunnen we volgend jaar een andere 
stad in de buurt (of iets verder!) onveilig 
maken!

Oproep van de ACCIE: wil jij volgend 
jaar ook een liftweekend en/of andere 
leuke evenementen organiseren? Solliciteer 
dan voor de Activiteitencommissie! 
Mail voor meer informatie naar boreas.
activiteitencommissie@gmail.com of vraag 
ernaar als je een van ons tegekomt.

Uit de vereniging
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 Φ Toneelcommissie
 Φ Door Floor Bakker

Allereerst: welkom aan alle nieuwe 
leden! We zullen jullie hopelijk spoedig 

ontmoeten en enthousiast maken voor de 
vele dingen die je voor het toneelproject 
van Boreas kunt doen, maar voor die tijd (of 
misschien pas na die tijd) kunnen jullie hier 
in de Phoinix lezen waar de toneelcommissie 
zich tot nu toe mee heeft beziggehouden en 
wat er voor de toekomst op de planning 
staat. Voor de leden die al bekend zijn met 
het project Antigone: ook voor jullie is 
hier een update van hoe we ervoor staan, 
hopelijk zien we jullie snel bij een van onze 
werkzaamheden! 

Vorig jaar rond deze tijd spande het 
(toen nog kandidaats)bestuur zich in om 
een toneelcommissie op te zetten. Toen dit 
eenmaal gelukt was en de overdracht zich 
had voltrokken (oktober 2016), was het 
onze eerste klus om een toneelstuk te kiezen 
dat we in mei 2018 gaan opvoeren. Dit werd 
de Antigone van Sophokles, een stuk dat de 
naam tragedie eer aandoet: de verhaallijn 
is behoorlijk zwaar en heftig. Een van onze 
voornaamste uitdagingen bij het vertalen van 
het stuk werd dus om het niet te ingewikkeld 
in het Nederlands om te zetten en om het 
stuk zo luchtig mogelijk te maken zonder de 
thematiek te doen verslappen. 

Ook bij het maken van het script op basis 
van de vertaling was dit een belangrijk doel. 
Of we hierin compleet zijn geslaagd, durf ik 
niet te zeggen. Nog steeds komen we af en 
toe zinnen tegen die nog niet helemaal lekker 
lopen of onduidelijk zijn, ondanks het  feit 
dat vele Boreaden zich hebben ingespannen 
om er zo mooi mogelijk Nederlands van 

te maken. Het blijkt simpelweg erg lastig 
te zijn om aan elke zin de aandacht te 
besteden die hij verdient, zelfs als meerdere 
mensen het stuk meerdere malen grondig 
doornemen van begin tot eind. In ieder 
geval is het script voorlopig af en speelbaar 
bevonden door de proeflezers, de regisseur 
en de toneelcommissie, maar we sluiten 
niet uit dat het de komende maanden nog 
zal worden bijgeschaafd. 

Zo is er door de muziekcommissie de 
afgelopen tijd ook behoorlijk veel veranderd 
aan de teksten van de koorliederen om ze 
makkelijk zingbaar te maken en melodie 
en tekst tot een geheel te maken. Er zijn 
ook hier al grote vorderingen gemaakt en 
ondergetekende krijgt de melodieën van 
sommige liederen niet meer uit haar hoofd. 

Voor de kostuumcommissie, de 
decorcommissie, de grimecommissie en de 
PR-commissie geldt dat er plannen gemaakt 
zijn die vanaf het nieuwe collegejaar ten 
uitvoer gebracht zullen worden. Hiervan 
zullen jullie ongetwijfeld binnenkort de 
eerste resultaten te zien krijgen via onze 
Facebookpagina (Boreas presenteert: 
Antigone). 

In september is er gelegenheid voor jullie 
allemaal om je aan te melden voor een van 
onze subcommissies of te solliciteren voor 
de toneelcommissie zelf. We kunnen jullie 
hulp goed gebruiken bij het aansturen van 
het toneelproject of bij het acteren, maar 
ook als je het leuk vindt om te helpen bij 
het maken van het decor, de kostuums, de 
grime of het doen van de PR kun je mailen 
naar boreas.toneelcommissie@gmail.com!
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De verborgen geschiedenis: 
een surrealistisch beeld van een 

realistische werkelijkheid 
 ΦDonna Tartt, De 

verborgen geschiedenis, 
ISBN: 9789023484042

Voor de meesten van 
ons die bij Grieks drama 
de Bacchae van Euripides 
hebben gelezen, moet dit 
boek bekend voorkomen. 
Dit boek, geschreven door 
Donna Tartt, is namelijk 
uitermate geschikt om te 
behandelen in het kader 

van dionysische waanzin.
Het verhaal draait om Richard Papen, 

die terugkijkt op zijn studententijd en op de 
bizarre gebeurtenissen die toen zijn gebeurd. 
Hij begint met de moord op zijn toenmalige 
vriend Edmund “Bunny” Corcoran. 
Aangezien hij er zelf bij was, wordt vanaf 
het begin meteen duidelijk dat Richard 
medeplichtig is. Het verhaal is een zogehete 
inverted detective story, een misdaadroman 
waarin niet de vraag wie het heeft gedaan 
centraal staat, maar waarom.

Zoals in het begin al redelijk snel 
uitgelegd wordt, maakt Bunny onderdeel 
uit van een hecht groepje studenten, dat 
één ding gemeen heeft: ze studeren allemaal 
klassiek Grieks. Al snel na zijn aankomst op 
de universiteit raakt Richard geobsedeerd 
door Henry, Francis, Bunny en de tweeling 
Charles en Camilla. Na enig getouwtrek 
krijgt hij het voor elkaar toegelaten te 
worden tot de colleges Grieks en bouwt hij 
een vriendschap op met het hechte clubje.

Richard merkt echter gauw dat zijn 
klasgenoten erg mysterieus zijn en zich 
niet veel druk lijken te maken om de 
buitenwereld (zo leest Henry liever een 

boek over het Sanskriet dan een krant). Het 
is een geïsoleerd groepje dat veel met elkaar 
optrekt, maar ook op elkaar aangewezen is 
vanwege een afschuwelijk geheim. De groep 
heeft namelijk geprobeerd om zichzelf tot 
dionysische waanzin te drijven, om absolute 
vrijheid te ervaren. Dit akkefietje had helaas 
wel desastreuze gevolgen. Beetje bij beetje komt 
Richard achter dit geheim, wat uiteindelijk 
mede de ondergang van Bunny wordt.

Hoe vreemd dit clubje studenten 
ook lijkt, ik zag tijdens het lezen veel 
overeenkomsten met hoe ik onze studie 
ervaar. De gesprekken over onder andere 
de grammatica van het Grieks (‘’Gebruik je 
hier nu een dativus of accusativus?’’) hadden 
zo uit de Harmoniekantine kunnen klinken 
en de representatie van de colleges had niet 
gelijker kunnen zijn. Zelfs het kleine clubje is 
herkenbaar, ook al had de ratio tussen mannen 
en vrouwen andersom moeten zijn. 

Ondanks dat bovenstaande gelijkenissen 
een realistisch beeld geven van een studie 
GLTC, waren er ook een paar dingen 
waarmee ik mij niet kon identificeren. Richard 
schetst namelijk een glorieuze jeugd voor de 
buitenwereld, omdat hij zich schaamt voor zijn 
sjofele achtergrond (in pijnlijk contrast met die 
van Henry of Francis, die allebei steenrijk zijn). 
Zijn constante gelieg en afstandelijkheid is erg 
hinderlijk in het maken van een persoonlijke 
connectie. 

Ook vond ik het moeilijk te begrijpen dat 
in het hele boek bijna niemand ooit nuchter 
is (hoewel dat binnen het thema niet zo 
verwonderlijk zou moeten zijn). Richard 
drinkt aan één stuk door met als gevolg dat er 
veel kleurrijke, surrealistische beschrijvingen 

“Hoe beschaafder, hoe intelligenter en hoe geremder iemand is, 
hoe meer behoefte hij heeft aan een manier om de oerimpulsen, 

die hij moeizaam heeft onderdrukt, te kanaliseren.”

 Φ Door Merel Verhulst
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van de buitenwereld worden gegeven.
Vanwege al Richards beschrijvingen heb ik 

een haat-liefdeverhouding met de lengte van 
dit boek ontwikkeld. Richard weidt enorm 
uit over totaal irrelevante gebeurtenissen of 
beschrijft onnodig vaak de kleding van zijn 
omstanders. Als Tartt niet was begonnen met 
de moord op Bunny, om de spanningsboog in 
gang te zetten, was het boek onbeschrijfelijk 
saai geweest. In mijn mening had Tartt een 
groot gedeelte kunnen schrappen zodat 
het verhaal zich meer gefocust had op de 
belangrijke en relevante gebeurtenissen.

De schrijfstijl van Tartt is daarentegen 
prettig en ondanks alle uitweidingen is 
het verhaal vlot door te lezen. De manier 
van vertellen, de random feitjes en de 

gebeurtenissen die tussen het verhaal 
doorgesmeten worden, past bij mij. Daar 
staat wel tegenover dat alle verwijzingen naar 
het Grieks niet worden uitgelegd en voor 
de doorsnee lezer gaan bepaalde nuances 
daarmee verloren, bijvoorbeeld de relevantie 
van de Phaedo op een begrafenis.

Al met al raad ik studenten Grieks en 
Latijn toch aan om dit boek minstens één 
keer te lezen, als je je ten minste niet stoort 
aan veel uitweidingen. Het verhaal zelf is goed 
geschreven en het filosofische gedachtegoed 
dat naar voren komt is intrigrerend. Dit boek 
is echter wel bedoeld voor de liefhebber en 
zou ik niet aanraden als je geen affiniteit hebt 
met de klassieke literatuur.

 Φ 24 mei t/m 17 september
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden: 

tentoonstelling Casa Romana
Casa Romana biedt een verrassende 

kennismaking met het rijke leven van de 
bewoners van een chique Romeinse stadsvilla. 
In de tentoonstelling neemt u een kijkje in 
de luxe vertrekken van een villa. U volgt het 
leven van alledag, van ochtendrituelen tot 
slaapkamergeheimen. In de geënsceneerde 
Romeinse interieurs zijn talloze voorwerpen 
uit de museumcollectie verwerkt, zoals 
servies, glaswerk, olielampjes en portretten. 
Zie voor meer informatie: http://www.rmo.
nl/tentoonstellingen/casa-romana

 Φ 18 september
Stadsschouwburg, Groningen: Medea 

(Toneelgroep Amsterdam)
Weinig vrouwen lieten in de loop van 

de geschiedenis meer inkt vloeien dan 
Medea. De jonge Australische regisseur 
Simon Stone mengt voor zijn door de pers 
bejubelde versie de tragedie van Euripides 
met het waargebeurde verhaal van een 
Amerikaanse vrouw die haar kinderen 
ombrengt. Anna probeert haar leven weer 
op de rails te krijgen, na een mislukte 
poging haar echtgenoot te vergiftigen en 

haar gedwongen herstel in de psychiatrie. 
Maar de gedroomde wedergeboorte wordt 
een afdaling in de duistere krochten van 
haar geest. Zie voor meer informatie: 
http://www.de-oosterpoort.nl/programma/
toneelgroep-amsterdam-7/

 Φ 25 november
Stadsschouwburg, Groningen: Julius 

Caesar (Orkater & Het A’dam Bostheater)
In deze muzikale Shakespeare delen vijf 

topacteurs van Orkater het podium met 
vijf koperblazers van K.O.Brass!, bekend 
van Kyteman Orchestra. ‘Julius Caesar’ 
is een tragedie die zich afspeelt in het 
Romeinse rijk, waar het politieke spel op 
het scherp van de snede wordt gespeeld. 
Wanneer de Romeinse heerser de absolute 
macht in handen dreigt te krijgen, wordt 
Brutus op de proef gesteld. Wat weegt 
zwaarder: zijn vriendschap met Caesar 
of het voortbestaan van de democratie? 
Regisseur Michiel de Regt laat muziek, taal 
en beeld samensmelten in een voorstelling 
die haarfijn blootlegt hoe kleine mensen 
in staat zijn tot daden met grote gevolgen. 
Zie voor meer informatie: http://www.de-
oosterpoort.nl/programma/orkater-i-s-m-
het-adam-bostheater/

Culturele agenda
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Vakantiefoto’s

Links: Cornelia en Meera in Budapest (op het Sziget Festival).

Boven: trouwe inzenders Joost en Floor op interrail door Italië, 
hier op Lipari

Linksonder: Sean in Amerika

Rechtsonder: Marije in Den Bosch (zonder vals te spelen!)

Elk jaar vraagt de Phoinixredactie om vakantiefoto’s 
van Boreaden met Phoinix. Ook deze zomer 

stroomden de foto’s binnen; op deze pagina’s zie je het 
resultaat!

12
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Boven: Daphne, Floor en Mirjam op Schiermonnikoog

Rechts: Angela, Meera, Mirjam en Wolfert bij 
Ruskenveen in Hoogkerk

Linksonder: Juul kwam in het Strahovklooster te Praag dit zeer klassiekverantwoorde schilderij tegen: het 
Parisoordeel door Luca Cambiaso uit ca. 1570. Maar helaas, Juul was vergeten om een Phoinix mee te 
nemen, dus de eervolle vermelding voor de leukste en meest klassiekverantwoorde foto gaat naar Selina 
(rechts)! Waar zou zij nou zijn geweest?
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Quotes

Verjaardagen en Boreasactiviteit
 Φ September - Oktober - November

 Φ 9 september    Stefan de Vries (26)

 Φ 24 september Sofie van Putten (19)

 Φ 1 oktober         Wolfert Glimmerveen (23)

 Φ 13 oktober       Cornelia Hefting (22)

 Φ 17 oktober Chantal van Egdom (21)

 Φ 23 oktober       Marije van der Steege (25)

 Φ 12 november   Anna-Frouwke Dorleijn (25)

 Φ 13 november   Caroline van Toor (26)

 Φ 18 november   Linda Ham (22)

14

... daarbij moest ik denken aan Callimachus - nou moet ik 
wel vaker denken aan Callimachus...

Ik heb steeds dingetjes in mijn glas...
Ja, jij hebt echt een open glas.

Ze gaan Coup spelen.
Poep?
In welke fase zit jij?

Het is een ondergrondse tunnel.

Hoe heet dat ook al weer als je lacht om iemands grap?
Beleefdheid?

Dames en heren, iets wat onze machinist niet bezit, Haren, 
station Haren.

 Φ Mevrouw Harder

 Φ Student 1
 Student 2

Na een gesprek over boybandfases in levens
 Φ Student 1

 Student 2
 Student 1

 Φ Student

 Φ Student 1
 Student 2

 Φ Omroepende conducteur

 Φ Mail je quotes naar redactie.phoinix@gmail.com of sms ze naar 06-51684929

 Φ Woensdag 6 september - 
Spelletjesmiddag
Tijd: 16.00 tot 19.00
Locatie: Volgt nog
Heb jij na het introkamp nog niet 
genoeg kennis gemaakt met de nieuwe 
eerstejaars (of juist met de ouderejaars) of 
wil je dat nog doen? Dan is dit het ideale 
moment. Tijdens het drukke programma 
in de studiestartweek van de eerstejaars 
is deze ontspannende activiteit een 
welkome afwisseling. Natuurlijk is het 
ook ontspannend voor de ouderejaars, 
die (hopelijk) weer druk bezig zijn met 
studeren en zij kunnen zo ook het jaar 
“rustig” beginnen. Op deze middag zullen 
verschillende spellen worden gespeeld 
onder het genot van een hapje en een 
drankje met of tegen andere Boreaden. 
De ideale kans voor gezelligheid in de 
eerste week studeren!
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Zo zie ik het einde van de Argonautica altijd voor me. Wanneer de Argonauten op het 
eiland Aegina aankomen, eindigt Apollonius’ Argonautica ineens enorm abrupt. In eigen 
vertaling (4.1775-81):

“Want nu heb ik het roemrijke einde van jullie inspanningen bereikt, want geen andere 
beproeving overkwam jullie bij de terugreis vanaf Aegina en geen stormwinden stonden 
in jullie weg. In plaats daarvan zeilden jullie rustig langs het Cecropische land en Aulis 
op Euboea en de Opountische steden van de Locriërs en betraden jullie opgelucht de kust 
van Pasagae.”

Meer strips over marginale figuren uit de Griekse literatuur? Iedere zondag is er op 
https://tapas.io/series/Alexandrijnse-Voetnoot een nieuwe strip - of volg me op https://
www.facebook.com/AlexandrijnseVoetnoot/.
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Sollicitaties
 Φ Bestuur

Het einde van het huidige bestuursjaar 
nadert en dat betekent dat ook de 

sollicitatieperiode eraan komt. Wij hebben 
Boreas een jaar lang met veel plezier 
bestuurd, maar aan al het leuks komt een 
einde. Daarom zijn we op zoek naar jou! Je 
zult niet alleen nieuwe ervaringen opdoen, 
maar een bestuursjaar staat natuurlijk ook 
ontzettend goed op je cv. Daarnaast ben 
je ook erg betrokken bij veel dingen die 
zich binnen de vereniging afspelen. Voel 
je je al aangesproken en/of lijkt het je leuk 
om samen met een leuk groepje mensen 
onze mooie studievereniging een jaar lang 
te leiden, een (nieuwe) groep vrienden te 
vormen en veel nieuwe ervaringen op te 
doen? Stuur dan voor 22 september je cv en 
een motivatiebrief naar boreassollicitaties@
gmail.com. Vermeld uiteraard ook naar 
welke functie je wilt solliciteren. Misschien 
bestuur jij dan volgend jaar wel de mooiste 
studievereniging van Groningen, al zeggen 
we het zelf! ;-)

Maar dan is het natuurlijk nog de vraag 
welke functie jij zal gaan bekleden. Heb 
jij altijd de leiding in groepjes, ben jij de 
persoon die altijd alles plant? Solliciteer 
dan op de functie van voorzitter. Als 
voorzitter is jouw belangrijkste taak alles 
in goede banen sturen en ervoor zorgen dat 
alles gedaan wordt. Is stukjes typen voor 
jou geen probleem en kun je goed overzicht 
houden, dan is de functie secretaris zeker 
een goede optie. Bij deze functie ben je 
vaak de rechterhand van de voorzitter en 
moet je notuleren bij vergaderingen. Ook 

loopt het mailcontact met de vereniging via 
jou. Ben je goed in overzicht houden, heb jij 
geen problemen met bonnetjes verzamelen? 
Dan is penningmeester de functie voor jou, 
aangezien je bij deze functie al het geld van 
de vereniging beheert. Dan hebben we nog 
de functies commissaris intern en extern. 
De commissaris intern regelt de contacten 
tussen het bestuur en de commissies 
en vertegenwoordigt het bestuur bij de 
commissies. De commissaris extern regelt de 
contacten met externe partijen, zoals andere 
studieverenigingen of sponsoren.

 Φ Commissies
Boreas heeft natuurlijk ook een aantal 
fantastische commissies die onmisbaar zijn 
voor de vereniging. Wil je graag wat voor 
de vereniging betekenen, maar heb je niet 
genoeg tijd om je bezig te houden met een 
bestuursfunctie? Ook dan zijn we op zoek 
naar jou! We zijn namelijk ook op zoek naar 
enthousiaste leden die actief willen zijn in 
één van de commissies. We zijn op zoek naar 
nieuwe leden voor de Phoinixcommissie, 
de toneelcommissie, de cultuurcommissie 
en de activiteitencommissie. Zie je dit al 
helemaal zitten? Solliciteer dan door voor 
1 oktober een mail te sturen naar boreas.
commissarisintern@gmail.com. Je hoeft bij 
het solliciteren voor een commissie niet te 
solliciteren voor een functie; de functies 
worden naderhand door de commissieleden 
zelf verdeeld. En wie weet zien we volgend 
jaar jouw creatieve kant wel in één van onze 
mooie commissies! 
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 Φ Cultuurcommissie

Lezingen zijn een niet weg te denken 
onderdeel van Boreas – ze staan immers 

niet voor niets al in het tweede couplet 
van ons mooie verenigingslied... ;) Wil jij 
deze iconische lezingen met legendarische 
lezingzoutjes organiseren? Dan is dit je kans, 
want de Cultuurcommissie is op zoek naar 
nieuwe commissieleden!

Boreaden zijn nooit bang voor wat 
extra kennis en komen daarom graag wat 
bijleren over een interessant onderwerp. 
Als Cultuurcommissie verzorg je de (twee-)
maandelijkse lezingen en bepaal je dus welke 
sprekers je uitnodigt en welke onderwerpen 
aan bod komen. Een verdiepende lezing over 
de soldatenkeizers of Herodotus, of juist een 
verbredende lezing over Egypte of receptie?

Maar dat is niet alles! Ook andere culturele 
uitstapjes mag je organiseren! Het ligt 
allemaal in jouw handen: gaan we naar het 
Valkhof in Nijmegen, een toneelvoorstelling 
in de Oosterpoort of op een tripje naar 
Xanten?

Of je nu al twintig ideeën hebt over 
sprekers en activiteiten of als je gewoon wat 
commissie-ervaring wilt opdoen zonder 
dat het te veel tijd inneemt – dit is een 
ideale commissie. Het is namelijk goed te 
combineren met studie en alles daarbuiten. 
Dus wees er snel bij en solliciteer voor de 
Cultuurcommissie!

 Φ Phoinixcommissie

De PhoinixredacCie zoekt nieuwe 
leden! Vind je het leuk om stukjes 

te schrijven, strips te tekenen of puzzels te 
maken? Of ben je een echte taalpurist of 
opmaakdeskundige? Meld je dan nu aan! 
We zijn namelijk op zoek naar een nieuwe 
penningmeester en in ieder geval één nieuw 
algemeen redactielid.

De Phoinix is het verenigingsblad van 
Boreas dat vier keer per jaar verschijnt 
voor alle leden. De redactieleden tekenen 
en schrijven zelf stukken en zorgen voor 
de opmaak en het redigeren van het 
blad. Daarnaast benadert de redactie ook 
mensen voor een bijdrage, zoals voor 
het interview, waarin een student of 
docent van alles wordt gevraagd, of als 
‘buitenlandcorrespondent’, waarin een 
student vertelt over een (studiegerelateerd) 
buitenlandverblijf. Verder staat er 
regelmatig een essay of een verslag van een 
Boreasactiviteit in de Phoinix.

Als lid van de PhoinixredacCie leer 
je veel over wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van zo’n blad, kom je van 
alles te weten over de rest van de leden 
en kun je al je creativiteit en schrijftalent 
kwijt. Alle redactieleden dragen bij aan 
de inhoud van de Phoinix, maar sommige 
leden hebben daarbij nog een eigen taak 
binnen de commissie. De voorzitter leidt 
de vergaderingen, stuurt de communicatie 
en zet de nummers in elkaar. De secretaris 
draagt zorg voor de notulen en beheert de 
redactiemail. De penningmeester maakt 
een begroting, print de nummers bij de 
repro en zorgt voor de distributie onder de 
leden. Algemene redactieleden kunnen ook 
extra taken krijgen, zoals stukjes maken 
voor Facebook of een eigen rubriek.
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‘‘In de antieke wereld zal ik mij geheel 
hullen als in eene statige toga’’

Een analyse van de klassieke 
metaforen die Vosmaer 

hanteert in zijn romans
 Φ Door Mirjam de Vries

Hoewel ik na mijn 
bachelor GLTC 

niet door ben gegaan 
met klassieke talen, 
houdt dit niet in dat 

mijn passie voor de oudheid uitgeblust 
is. Integendeel: als masterstudent van 
de opleiding Neerlandistiek wil ik, waar 
mogelijk, graag een koppeling maken 
naar die periode waar we allemaal zo’n 
liefhebber van zijn. Deze mogelijkheid had 
ik toen ik een essay moest schrijven voor 
de cursus ‘Metaforen in taal en literatuur’. 
Het paper gaat over het metafoorgebruik in 
de twee romans, Amazone en Inwijding, die 
Carel Vosmaer geschreven heeft. Vosmaer 
is een negentiende-eeuwse schrijver die 
niet zoveel bekendheid geniet als sommige 
van zijn tijdgenoten (en vrienden), zoals 
Multatuli en Alma Tadema. In dit artikel 
wil ik jullie laten kennismaken met een 
aantal interessante metaforen en manieren 
waarop deze ingezet kunnen worden.

Wat heeft het metafoorgebruik van die 
negentiende-eeuwse Vosmaer te maken 
met de oudheid, hoor ik je denken. Nou, 
bijna alles! Het grootste deel van Vosmaers 
beeldspraak vindt zijn oorsprong in de 
klassieken. Dit feit alleen is al interessant, 
maar laten de verhalen van zijn romans 
zich nu ook nog eens afspelen in Rome en 
omstreken. Amazone gaat namelijk over 
een schilder, Aisma1, die naar Italië trekt 
om zijn liefdesperikelen te verwerken. 
Daar treft hij de heer Van Walborch en 

zijn nicht Marciana. Samen met hen reist 
hij door het Italiaanse landschap. Ook 
Marciana heeft geen goede ervaring met de 
liefde gehad en is, evenals Aisma, niet van 
plan om zich ooit nog eens door gevoelens te 
laten leiden. Uiteindelijk zwichten ze echter 
toch voor elkaar. In de roman Inwijding wordt 
over de tweedelige huwelijksreis van Frank 
van Arkel en zijn vrouw Sietske verteld. 
Hierover rapporteren zij geregeld aan Franks 
grootvader, de oude Van Arkel. Hun reis gaat 
door zowel Zwitserland als Italië, zodat zij 
worden ingewijd in het schone. 

Nu de context duidelijk is, is het tijd voor 
een aantal voorbeelden. Uit deze illustraties 
zal blijken dat Vosmaer zich niet heeft 
beperkt tot maar één paradigma; klassieke 
mythologie, auteurs en politiek zijn slechts 
een greep uit de verscheidenheid aan thema’s 
waar de schrijver uit put. De eerste metafoor 
die ik bespreek, is een van de belangrijkste van 
de roman Amazone. De titel zelf is namelijk 
een metafoor voor Marciana’s karakter. Zij 
wordt op grond van haar koppigheid en trots 
meerdere keren vergeleken met het volk van 
de Amazonen, een mythisch krijgersvolk van 
vrouwen die gezegd worden op mannen te 
gelijken en enkel mannenwerk te doen: “O, 
Amazone, den fieren nek zult gij dus niet 

1 Vosmaer heeft deze figuur gebaseerd op Alma Tadema.

Het grootste deel van 
Vosmaers beeldspraak 

vindt zijn oorsprong in de 
klassieken.
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buigen”. De belangrijkste Amazonemetafoor 
is die van Penthesilea. Deze wijst vooruit naar 
wat er met Aisma en Marciana zal gebeuren: 
Marciana zal zwichten voor Aisma, zoals 
Penthesilea zwichtte voor Achilles. Nou ja, 
niet helemaal hetzelfde, natuurlijk, omdat 
Marciana toegeeft Aisma lief te hebben, 
terwijl Penthesilea door Achilles vermoord 
wordt.  

Een van mijn favoriete metaforen in 
Amazone is echter die van Horatius voor 
de wijze heer Van Walborch. Kenmerkend 
voor zowel de Romeinse auteur als de oude 

man is de aequa mens rebus in arduis zoals 
die in Oden 2.3.1-2 wordt aangeraden. Van 
Walborch haalt vaak deze Ode aan om zijn 
‘Horatiaansche gelijkmoedigheid’ proberen 
over te brengen op anderen. Hij is dan ook 
een ‘hartstochtelijk Horatianer en kende 
het werk diens meesters van den eleganten 
vorm en de fijne wereldwijsheid van buiten’.

Dat dit inderdaad het geval is, blijkt 
uit nog twee andere voorbeelden. Van 
Walborch was rechter, maar heeft zijn 
meesterstitel ingewisseld voor een 
doctorstitel. Dit maakt hij middels de 
volgende metafoor duidelijk: “Ik heb mijne 
toga in den tempel van Themis opgehangen, 
zei hij, zoo als de zeeman van Horatius zijne 
natte kleederen in dien van Neptunus.” Dit 
is een verwijzing naar Oden 1.5. Het andere 
voorbeeld betreft… Oden 1.9! Hoera, de 
Soracte-ode! Wanneer de hoofdpersonen 
in een kar door het Italiaanse landschap 
reizen, zien ze op een gegeven moment de 
Soracte:

- Daar heb je de Soracte in de verte, zei de 
heer van Walborch, vides ut stet Soracte...
- Nu niet alta nive candidum, vulde Aisma 
aan.
- Ah! gij hebt uw Horatius ook bij de hand!
- Hoe zou men hier niet aan hem denken, 
nu wij de bergen zien waar zijn sabijnsche 
landgoed lag, en de wateren van Albulae, 
en nu wij naar zijn Tibur gaan.
- Zegt zoo een oude dichter dat nu heusch 
mooier dan gij het zelf zoudt zeggen in
uwe taal? vroeg Ada met een onverschillige 
twijfeling.
Marciana lachte luid, doch de heer van 
Walborch vond het maar half gepast.
- Natuurlijk, antwoordde hij een weinig 
knorrig, zulk een zin van Horatius is als 
een antieke munt, zoo fijn gesneden in edel 
metaal.
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Ook in Inwijding worden klassieke figuren 
gebruikt om personen te karakteriseren. 
Zo worden de hoofdpersonen Frank en 
Sietske gelijkgesteld aan Amor en Psyche. 
Frank vertelt namelijk dat zowel Amor als 
Psyche naar de hemel van de goden werden 
verheven en ze samen ervaringen hadden 
waardoor ze ‘opvoedend samenwassen’. 
Hierop zegt hij eerst dat ook hij en Sietske 
naar de hemel zullen worden verheven, 
daarna noemt hij zelfs Sietske ‘mijn Psyche’ 
en haalt hij bovendien de ontwikkeling 
van de mythische geliefden er weer 
bij: ook Frank en Sietske zullen elkaar 
opvoeden, maar dan in het schone (Italië 
en de klassieken). Wanneer ten slotte aan 
het eind van het boek de geliefden aan 
elkaar bekennen naar huis te willen gaan, 
vraagt Frank of ze elkaar nu beter dan ooit 
kennen. Sietske valt hem vervolgens om de 
hals en zegt: “En - Psyche gaat nu in den 
Olympos met haar geliefde.” De eerdere 
metaforen wezen dus al vooruit naar het 
slot van de roman: Frank en Sietske hebben 
elkaar opgevoed op hun reis door Italië en 
zijn daardoor verheven tot de hemel.

In de vorige voorbeelden stond de 
metafoor als karakterschets en/of als 
vooruitwijzing centraal. Een andere manier 
waarop Vosmaers beeld kan functioneren, 
is om zijn kunstopvatting aan de man te 
brengen. Vosmaer was een groot liefhebber 
van de klassieken en schroomde niet om 

dit kenbaar te maken: hij gebruikt zelfs 
metaforen die gerelateerd zijn aan de oudheid 
om zijn esthetica te verkopen:

1. “In de antieke wereld zal ik 
[Aisma, de kunstenaar] mij geheel hullen 
als in eene statige toga en trachten te voelen 
als de ouden, breed, waardig, schoon, 
wereldbeheerschend.”

2. “[De Romeinsche kultuur] heeft 
als middelaar gediend om ons de Grieksche 
te leeren, en moet dat blijven zijn. Die 
trede kunnen de nieuweren niet missen; de 
Helleensche tempel staat veel te hoog om hem 
in éenen stap te kunnen bereiken.”

Al deze metaforen zijn nog maar een 
tipje van de sluier. Voor wie naar nog meer 
Nederlandse, klassieke metaforen (en kijk-
wat-is- de-oudheid-toch-geweldig-en-
wat-weet-ik-er-veel-van-opmerkingen) 
van Vosmaer smacht, raad ik aan eens te 
gaan bladeren in Amazone en Inwijding. 
Of, als je juist niet beeldspraak zoekt, maar 
‘echte’ oudheid in een heldendicht, lees 
dan Londinias, een epos over een reis van 
Vosmaer met drie vrienden naar Londen. 
Onthoud echter goed: epos is slechts een 
opstapje naar ware poëzie. Vosmaer schreef 
immers al: “Grieks en Latijns epos heeft 
als middelaar gediend om ons de poëzie te 
leren, en moet dat blijven zijn. Die trede 
kunnen de nieuweren niet missen; de 
poëzieanalysesyllabus staat veel te hoog om 
hem in éenen stap te kunnen bereiken.”

Het was vrijdagochtend, 30 juni 2017, de 
dag van het jaarlijkse voetbaltoernooi 

met alle studieverenigingen GLTC in 
Nederland. Na hun glansrijke overwinning 
bij het vorige toernooi (in Groningen) was 
het dit jaar aan de Nijmegenaren om de 
huidige editie te organiseren. 

Die ochtend was zoals iedere andere 
en niets leek erop te wijzen dat er een 
schandelijke daad in het verschiet lag. Het 
grootste deel van ons team was in Groningen 
in de trein gestapt om samen naar Nijmegen 
te reizen. Ikzelf had mij van de gezelligheid 
afgezonderd om een van de hoogtepunten 

Voetbaltoernooi 2017

20



Φ

 of: Hoe nietsvermoedende 
Boreaden slachtoffer werden 

van lafhartig bedrog

van de Griekse literatuurgeschiedenis te 
bestuderen (de tekst waar ik naar verwijs 
is, zoals ingewijden wellicht verwachten, 
pseudo-Oppianus’ Cynegetica). Na een 
succesvolle overstap in Zwolle, waar nog 
een paar Boreaden zich bij ons aansloten, 
kwamen we dan aan in Nijmegen. 

Allemaal? Neen, een van onze teamgenoten 
was al eerder vertrokken. Martijn moest voor 
het toernooi een belangrijke vergadering 
bijwonen met de andere verenigingen en 
was dus zelf al van tevoren met zijn “gouden 
koets” (zijn woorden, niet de mijne) naar 
Nijmegen vertrokken. Gelukkig had 
Martijn van tevoren nog nagevraagd op welk 
voetbalveld we eigenlijk zouden spelen. Dit 
zouden de prachtige gazons van SV Orion 
zijn, ongeveer een kwartier met de bus 
verwijderd van het centraal station.

Welnu, wij stonden op Nijmegen centraal. 
Beloofd was dat de Nijmegenaren ons daar 
zouden opwachten en samen af zouden 
reizen naar de locatie. Helaas was er geen 
Nijmeegse student te bekennen. Achteraf 
gezien hadden wij natuurlijk moeten weten 
dat dit extreem verdacht was, maar wij 
Boreaden hebben nou eenmaal de neiging 
om altijd het beste in mensen te willen zien. 
Wel waren er wat van onze Leidse collega’s 
aangekomen, die niet eens wisten waar ze 
precies heen moesten.

Omdat wij nou eenmaal sterke, 
onafhankelijke studenten zijn, besloten we 
om zelf de groene vlakten van SV Orion 
op te zoeken. De bus kwam niet veel later 
aan en wij stapten dus braaf in, inmiddels 
(het was immers nu 12:00 op een vrijdag 
geweest) allemaal gezekerd van een gratis reis 

met de bus – een bus die 
overigens, een feit dat mij 
nooit zo opviel voordat ik 
naar Groningen verhuisde, 
trots verkondigde op 
aardgas te rijden, wat 
menig noorderling waarschijnlijk in het 
verkeerde keelgat zou schieten. Afijn, 
wij komen aan bij de sportvereniging 
van de mythische jager. Al gauw blijkt 
dat de mensen hier niets wisten van een 
voetbaltoernooi! 

Verwarring en frustratie volgt, 
maar het belangrijkst is natuurlijk de 
schuldvraag: wie heeft het gewaagd om 
een bende fiere Groningers zo om de tuin 
te leiden? Heeft Martijn gewoon maar iets 
verzonnen? Of zijn wij door onze rivalen 
bedrogen in de hoop om een rivaal kwijt 
te zijn? (Tip voor de volgende keer: je hebt 
er waarschijnlijk meer aan om Leiden of 
Amsterdam te misleiden.) Uiteindelijk 
blijkt dat Martijn zijn informatie bij 
weinig betrouwbare bronnen vandaan 
heeft gehaald; dat wordt nog even wat 
werken aan eindkwalificatie 3.1 uit 
het Onderwijs- en Examenreglement 
GLTC, het “vermogen om kennis, begrip 
en vaardigheden toe te passen bij het 
systematisch en kritisch evalueren van 
informatie uit uiteenlopende bronnen”.

Oh ja, en toen is er ook nog gevoetbald, 
maar daar heb ik niet veel plaats meer 
voor. Joost, Wolfert, Welmoed en Martijn 
hebben allemaal een keer gescoord, maar 
helaas zijn we niet verder gekomen dan 
de vierde plaats. Tot volgend jaar!

 Φ Door Sean McGrath
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Vertaling Antigone 988-1032
 Φ Door Linda Ham

 TEIRESIAS

 Heersers van Thebe, we zijn over een gezamenlijke weg gekomen.

 Twee ziend uit één paar ogen, want voor blinden

990  is de weg van reizen zo: met een gids.

 KREON

 Wat is er nieuw, oude Teiresias?

 TEIRESIAS

 Ik zal het uitleggen, en jij? Gehoorzaam de profeet.

 KREON

 Ik heb in het verleden niet anders gedaan.

 TEIRESIAS

 Daarom heb je de stad op koers kunnen houden.

 KREON

995  Ik kan getuige zijn van de voordelen hiervan, deze zelf ervan hebbend.

 TEIRESIAS

 Denk erom dat het tij kan keren op ruwe zee.

 KREON

 Wat is er? Ik vrees jouw uitspraken.

 TEIRESIAS

 Je zult het leren, wanneer je over de tekenen van mijn kunst hoort.

 Want toen ik daar ging zitten om de vogels te lezen,

Omdat Boreas dit jaar de Antigone van Sophokles op gaat voeren, is 
de vertaling deze editie ook een passage uit de Antigone. Mocht je 

willen meehelpen aan het toneelstuk, dan kun je je daar voor opgeven 
(zie voor meer informatie pagina 16). 

De twee broers Eteokles en Polyneikes zijn gestorven door elkaars 
hand, in strijd om de troon. Koning Kreon beveelt dat slechts één van 
de twee broers (Eteokles) een begrafenis verdient en de ander een 
landverrader is. Polyneikes mag dus niet begraven worden. Antigone 
is het niet eens met deze uitspraak en wanneer haar zus Ismene haar 
niet onvoorwaardelijk lijkt te steunen, besluit Antigone het lot in eigen 
handen te nemen en haar broer zelf te begraven. Wanneer ze hiermee 
bezig is, wordt ze opgepakt. Kreon laat Antigone levend begraven in 
een grot. Vervolgens komt de blinde profeet Teiresias op om Kreon te 
adviseren over de situatie.
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1000  opdat voor mij elke vogel in de hemel zichtbaar zou zijn,

 hoorde ik de vogels krijsen in een lelijk, 

 onverstaanbaar gegil en geschreeuw

 en ik wist dat ze elkaar verscheurden met bloederige klauwen.

 Er was geklepper van vleugels dat dit duidelijk maakte.

1005  Meteen was ik geschrokken en probeerde een brandoffer te brengen

 bij het altaar waar ik vuur had aangemaakt,

 maar Hephaistos verlichtte mijn offers niet. Over de as, echter,

 sijpelde een vochtig slijm uit de dijbeenderen,

 rokend en sputterend, sproeide gal hoog in de lucht.

1010  En de dijen, stromend, lagen

 bloot van het vet dat ze bedekt had.

 Zodanig, zoals ik leerde van deze jongen hier,

 was het verderf van de profetische rites door welke ik tevergeefs een teken zocht.

 Want hij leidt mij, zoals ik anderen leid.

1015  Het is jouw wil die deze plaag over de stad heeft uitgeroepen.

 Want onze altaren en vuurpotten, werkelijk allemaal,

 zijn gevuld door vogels en honden

 door kadaverresten van de ongelukkig gestorven zoon van Oidipous.

 Ook ontvangen de goden niet langer de gebeden die bij de brandoffers horen

1020  of de vlam die de dijbeenderen verteert.

 en niet langer geven de jammerklachten geschreeuwd door de vogels tekens,

 aangezien ze het vet, besmet met het bloed van een dode man, hebben gegeten.

 Denk hierover, zoon. Want alle mensen zijn

 vatbaar voor het maken van fouten.

1025  En wanneer hij een fout begaat, is hij niet langer een

 gedachteloos of gelukloos man, indien hij probeert

 zijn fouten recht te zetten en niet onbewogen blijft.

 Het is koppigheid, weet je, die de naam van falen verdient.

 Maar blijf niet iemand steken wanneer hij al gestorven is.

1030  Wat voor dapperheid is er in het doden van een gestorvene?

 Ik ben goed voor je en mijn advies is goed. Het is een genoegen

 van een goed adviseur te leren, als zijn advies winstgevend is.

23



 Φ Door Marije van der Steege

Bij een logikwis moet je uitzoeken wat bij elkaar hoort. Lees de aanwijzingen goed en combineer 
ze om de juiste oplossing te vinden. In het schema kun je + en – zetten bij dingen die wel of 

niet bij elkaar horen. Deze logikwis gaat over het Romeinse leger: wie heeft welke functie in welk 
legioen en waar komen ze vandaan?

 ΦAanwijzingen
1. Balbus is niet de legioenscommandant.
2. Rufus dient in het tiende legioen.
3. De centurio komt uit Rome.
4. De Milanees heeft niet een x in zijn naam.
5. Felix komt uit één van de twee lager 
genummerde legioenen.
6. Maximus de vaandeldrager dient niet in 
het derde of zevende legioen.
7. De zevende-legioniair komt uit Tarentum.

Logikwis


