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Voorwoord 
 

Lieve lezers, 

 

Het nieuwe semester staat voor mij in het teken van excursies. Aan het eind van het eerste 

blok ga ik samen met de andere derdejaars op rondreis door Griekenland. Een maand later 

mag ik met de school waar ik werk mee op de jaarlijkse Romereis. Jullie begrijpen vast wel 

hoeveel zin ik in deze reizen heb: er is in Griekenland en Rome zoveel interessants te zien 

voor een classicus! Maar hoe indrukwekkend het allemaal ook is, ik kijk er nu ook al weer 

naar uit aan het einde van de reis naar huis te gaan. Thuis kan ik namelijk alles opnieuw 

beleven door mijn ervaringen te delen met mijn familie. En met jullie natuurlijk! 

 

Dat delen van herinneringen en ervaringen is precies wat de Phoinix ook doet: wij delen met 

jullie de belevenissen en gedachten van onze schrijvers. Zo vertelt Annemijn over haar 

cursus in Rome, brengt Daphne ons op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Helena 

en onthult het bestuur haar geheime smoothierecept! 

 

Veel leesplezier! 

 

Namens de redactie, 

Marije van der Steege 

 

 

 

P.S. De volgende keer komt er weer een echte redactiefoto...  
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De boekenkast van... Diede ter Keurs 
Ik dacht te kunnen ontsnappen aan het schrijven voor deze rubriek omdat ik geen 

boekenkast heb. Maar nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Ik heb uiteraard wel boeken. 

Begin februari was ik bij mijn ouders thuis waar nog wel een kast staat dat doorgaat voor een 

boekenkast, het grootste deel van de inhoud bestaat uit boeken van mij namelijk: o.a. 

Thurneysens A Grammar of Old Irish, Evans’ A Grammar of Middle Welsh, en teksten in de 

betreffende talen. Daarnaast nog enkele leesboeken die ooit zijn gekocht of gekregen, o.a. 

Dan Brown en lichte lectuur van Maeve Binchy. Geen materiaal om bij elke verhuizing mee 

te nemen, mijn ouders zullen daarvan verlost zijn wanneer ik écht een eigen woning heb. 

Hier in Groningen staan de woorden- en grammaticaboeken Grieks en Latijn voor het grijpen 

op een plank direct boven mijn bureau. In de woonkamer zijn nog twee planken aan de muur 

bevestigd. Op de bovenste plank staat een Fridor radio uit de jaren ’50. Nostalgie. Op de 

onderste plank staan zowel boeken van mij als van Dedmer, en een paar variabelen. Toen ik 

eind januari 2010 terugkwam van mijn Erasmuservaring kreeg ik van goede vrienden het 

eerste deel van de Millenniumtrilogie. Helaas pakte het verhaal mij en was ik al gauw geld 

kwijt aan de volgende delen. Er staat op de plank een boek waarover in het Nog een 

voorwoord geschreven staat ‘als we Homerus mogen beschouwen als het begin van de 

literatuur, dan mogen we Een normaal boek beschouwen als het einde van de literatuur’.1 

Okee, zo heb ik het niet ervaren. Ik heb het als hilarisch ervaren. De beide andere boeken 

van het schrijversduo Snijders en Van Eldijk staan ernaast op de plank. Een aanrader voor 

mensen die ook genieten van absurde humor. De variabelen zijn m.n. boeken van m’n 

‘schoonzus’, die twee volledige Phoinices nodig zou hebben om over een deel van haar 

boekencollectie te vertellen. Super handig, een gratis bibliotheek. 

Zo heb ik er nog één. Bij mijn bezoek aan m’n ouders heb ik voor thuiskomst die eerder 

genoemde vrienden verrast (overvallen?) met een bezoekje. In eerste instantie voor de 

gezelligheid, maar ook omdat de man des huizes op de eerste verdieping een beste 

boekencollectie heeft. Daar heb ik weer een fantasytrilogie van Robin Hobb uitgehaald, en 

om te proberen een Stephen King, maar ik denk dat die wel zal gaan bevallen. 

Waar zijn die boeken dan opgeruimd? In de woonkamer zijn vier aardappelkistjes 

opgestapeld, die dienen als ‘boekenkast’. In één van de kistjes staan boeken met Griekse 

teksten en/of vertalingen van Griekse teksten opgesteld, uiteraard is er ook zo’n kistje voor 

het Latijn, dit kistje dient ook als bijzettafeltje. Deze aardappelkistjes waren eens van m’n 

moeder, toen zij op kamers ging. Multifunctioneel. 

Er zijn dus vooral veel boeken gerelateerd aan GLTC, maar ik heb het niet kunnen laten ook 

enkele boeken van de opleiding Keltische talen en culturen mee te nemen. Voor wie denkt 

dat er wonderlijke en bizarre dingen gebeuren in de klassieke mythologie... lees dan de 

Mabinogion een keer. Extreem bizar. 

Mijn boekenverzameling bevat het meest boeken die zijn aangeschaft voor de opleiding. 

Sporadisch sta ik mijzelf toe een paar euro’s uit te geven aan een boek voor mijzelf. Gelukkig 

is er de mogelijkheid om boeken te lenen, zo kan ik alsnog lezen wat ik wil. Ooit zal het me 

lukken om zelf een mooie boekencollectie, naast de studieboeken, te hebben. Of heet deze 

rubriek dan inmiddels ‘De e-reader van ..’? 

                                                             
1
 Ronald Snijders & Fedor van Eldijk, Een normaal boek (Amsterdam, 2006), 15. 
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De drie Helena’s die niet naar Troje gaan 

Door de Tragediecommissie 

Zoals voor de meesten zeer welbekend, omdat bijna alle leden van onze vereniging erbij 

betrokken zijn (op wat voor manier dan ook): dit jaar komt er een tragedie van onze makelarij 

op de planken!  

Van september tot en met december hebben we onze vertaalskills geoefend en ingezet om 

een mooie tekst te maken van de al zo mooie Griekse tekst van Euripides zelf. De enige 

bekende vertaling in het Nederlands was wat ouderwets Nederlands, en natuurlijk is het het 

allerleukst om met zijn allen een eigen tekst te maken waar we trots op kunnen zijn. En dat 

zijn we! Met dit stukje wil ik natuurlijk ook alle bikkels bedanken die deze taak op zich 

hebben genomen.  

Aansluitend op het project van de tragedie is door de lezingcommissie een lezing van 

Christiaan Caspers geregeld over motieven en thema’s in de Helena. Voor diegenen die het 

niet zo goed kennen toch even kort het verhaal: nadat Aphrodite aan Paris heeft beloofd dat 

hij Helena als vrouw krijgt, grijpt Hera in om als godin van het huwelijk het huwelijk te 

beschermen: Helena is immers getrouwd met Menelaos. Dus maakt Hera een schimversie 

van Helena en stuurt ze die naar Paris en zorgt ze dat de echte Helena door Hermes naar 

Egypte wordt gebracht: ze moet wel weg uit Griekenland, anders heeft Paris te snel door dat 

er iets niet klopt. Helena wordt in Egypte beschermd door de koning, maar als die sterft valt 

ze ten prooi aan zijn zoon, die haar wil onteren. Ze blijft maar bidden en bidden, tot haar 

Menelaos strandt in Egypte. De afloop hiervan zal ik niet verklappen, maar dit is het gegeven 

waarop de Helena van Euripides die wij spelen is gebaseerd.  

 

Nu zijn we wekelijks aan het repeteren met een vijftiental studenten onder leiding van 

regisseur Tim Oostrik (die dat enige jaren geleden ook voor Boréas heeft gedaan toen ‘we’ 

de Trojaanse vrouwen ten tonele brachten) en is er een kostuum- en decorploeg die bezig is 

te bedenken hoe de visuele aspecten van het stuk te realiseren. Eind mei - begin juni zullen 

de voorstellingen plaatsvinden, een paar op noordelijke gymnasia en natuurlijk ook een 

commerciële, voor jullie, voor onze docenten, voor onze zusterverenigingen in andere 

steden, voor vrienden, familie en voor wie ook maar geïnteresseerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daphne van Abswoude, Kevin Jager, Jennie Doornbos en Daphne Messelink.  
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Kende u deze mythe al? – Acontius en Cydippe 

Door Marije van der Steege 

 

‘In ancient Greece throwing an apple at a woman was considered a marriage proposal.’ 

Misschien ben je deze uitspraak wel eens tegengekomen op internet. Het wordt vaak 

gepresenteerd als een grappig feitje, maar er zit een heel verhaal achter. Appels hadden 

namelijk een symbolische betekenis in het oude Griekenland en er zijn nogal wat 

verwijzingen naar appels in klassieke literatuur.2 Waar in het citaat op gedoeld wordt, is dat 

de appel een symbool van de liefde was, van de godin Aphrodite. Daarom kreeg zij natuurlijk 

de gouden appel met het opschrift ‘voor de mooiste’ van Paris. Aphrodite hielp ook 

Hippodemes Atalanta te veroveren, door haar met gouden appels te verleiden. Een wat 

onbekender verhaal dat het gebruik van een appel als huwelijksaanzoek illustreert, is het 

verhaal van Acontius en Cydippe, bekend uit Callimachus’ Aetia en Ovidius’ Heroides.3 

 Acontius was een prachtige, maar arme, jongeman van het eiland Kea. Op een dag, 

tijdens het festival ter ere van Artemis in Delos, zag hij Cydippe bij het heiligdom van Artemis 

en werd meteen smoorverliefd op haar. Acontius plukte een appel, schreef er op: ‘Μὰ τὴν 

Ἄρτεμιν, Ἀκοντίῳ γαμοῦμαι’ en wierp die naar Cydippe. Zij, nieuwsgierig zoals alle meisjes 

zijn, pakte de appel en las meteen voor wat er op stond: ‘Bij Artemis, ik zal met Acontius 

trouwen’. De godin hoorde dit en nam het aan als belofte. 

 Cydippe ging terug naar Athene, waar haar welgestelde vader voor haar een huwelijk 

had geregeld. Alles was klaar om het huwelijk te voltrekken, maar op de dag dat de 

plechtigheid stond gepland, werd Cydippe plotseling 

ziek: het feest kon niet doorgaan. Toen Cydippe weer 

beter was, had haar vader weer een ander huwelijk 

georganiseerd. Maar ook deze keer werd Cydippe op 

het laatste moment ziek en kon het allemaal niet 

doorgaan. Nadat ook een derde huwelijkspoging mislukt 

was, ging Cydippes vader naar Delphi om het orakel te 

raadplegen. De Pythia vertelde hem van de toorn van 

Artemis: als Cydippe in het huwelijk zou stappen met 

een ander, zou ze haar gelofte aan Acontius breken. De 

enige manier om de godin gunstig te stemmen was het 

meisje te laten trouwen met Acontius. De vader ging 

terug naar Athene en regelde het huwelijk tussen 

Acontius en Cydippe. En ze leefden nog lang en 

gelukkig.  

                                                             
2 Voor een compleet overzicht: zie Foster, B.O. ‘Notes on the Symbolism of the Apple in Classical Antiquity’  
Harvard Studies in Classical Philology  10 (1899) , 39-55, en Littlewood, A.R. ‘The Symbolism of the Apple in 
Greek and Roman Literature’  Harvard Studies in Classical Philology 72 (1968), 147-181. 
3 Call. Aet. 3, fr. 67. Ov. Her. 20-21. 

‘Cydippe met de appel van Acontius’ 
Paulus Bor, ca. 1645-1655. 
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Foto’s Boreasactiviteiten 

 

 

Etentje ‘Eén dag student’ 

 

 

 
 

      Sinterklaas 

 

  

Pannenkoekenlunch 
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Kerstdiner 
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Quotes 
Docent: ‘Dus als je een goede relatie had met de senaat als keizer krijg je likes van de 

senatoriale historiografen.’  

 

Student: ' ''Oudhistorici'', zijn dat historici van de Oudheid of zijn het gewoon oude historici?' 

Andere student: 'Of ze waren vroeger historici.' 

 

Docent: ‘Die dertig martelaren in Lyon waren de diehards van de christelijke beweging, in dit 

geval letterlijk...’ 

 

Docent: 'U ziet het, het zijn geniale jongens die filosofen. Het klopt niet, maar daar zijn ze 

filosofen voor.' 

 

Docent: ‘Dus een Romeinse senator was toch ook maar een soort van maffiabaas.’ 

 

Docent: 'De natuurkundigen proberen een formule te maken die een antwoord geeft op alles. 

Dat is niet zo slim van ze want hoe zouden ze dan nog ooit subsidie krijgen voor 

wetenschappelijk onderzoek? Maar ja, ze zijn ook bèta.' 

  

Docent (tijdens een PowerPoint-presentatie): 'Als je je ogen open houdt, mag je een dutje 

doen.' 

  

Docent (over de Griekse grammatica, ten tijde van Sinterklaas): 'Dit valt allemaal terug te 

vinden in het Grote Boek.' 

  

Student: 'U staat tussen mij en de kerstvakantie.' 

Docent: 'Ik zal me snel uit de weg ruimen. 

 

Acteur 1: ‘Wat wil je drinken?’ 

Acteur 2: ‘Gedroogde witte wijn.’ 

 

Menelaos: ‘Ik wil voetbal kijken.’ 

Oude vrouw en poortbewaakster: ‘We kijken ‘say yes to the dress’, anders mag je mijn 

poorten niet betreden!’ 

 

 

Freudiaanse vertyping of...?  
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Van onze buitenlandcorrespondent 

Door Annemijn Geelen 

Op de foto mag het er dan zonnig uit zien in Rome, maar dat 

was het de twee weken dat ik de cursus Roma Caput Mundi 

aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome heb gevolgd 

geenszins. De Italiaanse hoofdstad liep over van het 

regenwater. Slenterend over de straten, alsof ik door de 

oever van de zee liep, heb ik monumenten gezien waar ik al 

vaak over had gehoord of over had gelezen. Het thema van 

de cursus was ‘werelderfgoed’: wanneer noemen we iets 

werelderfgoed en hoe moeten we het conserveren? In de 

eerste week waren er ’s morgens colleges en ’s middags 

excursies. De docenten - kunstgeschiedenis, geschiedenis 

en oudheid – leidden deze excursies en zorgden ervoor dat 

wij hetzelfde konden doen de tweede week. Toen moest 

iedere student een presentatie geven over een zelfgekozen 

monument en daarover een essay schrijven. Ik heb de Thermen van Caracalla gekozen. Het 

uitgestrekte thermencomplex ligt in het zuiden van de stad en wordt weinig bezocht. Toch is 

het zeker de moeite waard. Het is een monument dat door de tijd heen veel verschillende 

functies heeft gehad: badhuis, begraafplaats, wijngaard, speeltuin en tempel. Voor Percy 

Bysshe Shelley, een dichter uit de Romantiek, is dit thermencomplex een grote inspiratiebron 

geweest bij het schrijven van zijn Prometheus Unbound. In zijn tijd was het monument 

overwoekerd met planten, waardoor hij het zag als een symbool van imperialisme dat 

overwonnen werd door de natuur. Zoals jullie allen weten hadden keizers uitgebreide 

bouwprogramma’s om (o.a.) hun macht ten toon te spreiden. Een badhuis is uitermate 

geschikt voor het propaganderen van macht, aangezien veel mensen deze bezoeken.  

Ik had besloten twee dagen langer te blijven na de cursus, 

om dingen te bezoeken waar ik niet aan toe was gekomen. 

Palazzo Massimo was ontzettend leuk. Het is een museum 

dat zich richt op Romeinse en Griekse kunst. Ze hebben nu 

een tentoonstelling over mythologische monsters. Hebben 

jullie ook altijd de neiging om de afbeeldingen na te doen? 

De laatste dag heb ik geprobeerd Ostia te bezoeken, maar 

toen ik daar aankwam, bleek het gesloten te zijn (door de 

regen). Ik besloot toen om andere musea te bezoeken, zoals 

het epigrafiemuseum dat gelegen is in de Thermen van 

Diocletianus. Wisten jullie dat dit monument de naam heeft 

gegeven aan het grote station in Rome, Termini?  

Het meest droevige dat ik heb gezien waren de zwervers en bedelaars. Sommigen lopen 

hen gemakkelijk voorbij, anderen werpen wat kleingeld in hun bakje, ik voel m’n hart 

samenknijpen en weet eigenlijk niet wat te doen. Hetgeen waar ik het meest vrolijk van werd, 

waren de ijsjes! Tot mijn grote vreugde kan ik meedelen dat de plaats die ik het meest 

bezocht heb, soms twee keer op een dag, (voor mij) de beste ijswinkel in Rome is, Giolitti! 
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Kruiswoordpuzzel Rome 

Door Fabian Verkerke 
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Horizontaal     Verticaal 
2. Rivier      1.    San Giovanni in ... 

5. Monumentale tempel    3.    Villa met grote kunstverzameling 

8. Brug voor Mausoleum van Hadrianus  4.    Aantal metrolijnen in Rome 

10. Keizer met een overgeleverde triomfboog 6.    Beroemde fontein 

 in Rome      7.    Beschermheilige van Rome 

12. Amfitheater     9.    Bijnaam van protserige gebouw van 

13. Havenstad van Rome           Victor Emanuel II 

15. Beroemde 'mysterieuze' beeldhouwer  11.  Hersteller van de Ara Pacis 

16. Santa Maria sopra ...    12.  Heuvel in Rome  

17. Invloedrijke familie tijdens de Renaissance 14.  Hoofdstation  

18. Middeleeuwse volkstribuun, tevens frisdrank 21.  Piazza op plaats van het  circus van 

19. Oude poort Domitianus  

20. Heuvel in Rome     23.  Beroemde Via naar het zuiden         

22. Land in Rome     27.  Wijk van Mussolini voor de  

24. Voetbalclub uit Rome Wereld-tentoonstelling 

25. Vliegveld van Rome      

26. Schilder van Sixtijnse Kapel 

28. Nederlandse paus 

29. Daadwerkelijke 'nationaliteit' van Spaanse trappen 

 

Oplossing vorige puzzel ‘klassieke anagrammen’: 
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Verslag van de Oresteiadag 

Door Sean McGrath 

Tussen de borrels, pannekoekenlunches en kerstdiners door doen sommige Boreas-leden 

ook nog weleens iets klassiek verantwoords. Zo zijn een tiental leden op 25 februari naar de 

Oresteia-voorstelling van het Noord-Nederlands Toneel gegaan.  

 

Diezelfde middag heeft mevrouw Harder voor de voorstelling een inleidende lezing gegeven 

over de Oresteia om ons alvast voor te bereiden op de voorstelling en natuurlijk ook gewoon 

voor de geïnteresseerden die verder niet naar de voorstelling zouden gaan. Ze behandelde 

de belangrijkste thema’s van de Oresteia en dit was achteraf gezien ook heel erg nuttig 

omdat er toch meer aspecten van het origineel behouden waren dan ik had verwacht. Hier 

kom ik straks nog op terug als ik de voorstelling zelf ga bespreken. 

 

Om de tijd tussen de lezing en de voorstelling op te vullen, gingen wij na de borrel (een vast 

element na zo’n lezing) eten bij de Uurwerker. We hebben allemaal lekker gegeten: er 

verschenen een hele hoop pizza’s op tafel en ook nog een paar verdwaalde hamburgers en 

een bord ravioli. Een tip voor onze vrouwelijke Boreaden: Marijke vond de mannen van de 

bediening niet geschikt als vriendje. Ook heb ik na anderhalf jaar eindelijk een belofte 

waargemaakt: om een reden die ik al lang niet meer weet heb ik Anna-Frouwke aan het 

begin van mijn eerste jaar beloofd dat ik haar zou trakteren op een cola, en nu heb ik deze 

schuld eindelijk afgelost.  

 

Na een klein beetje haasten aan het einde is het iedereen gelukt om op tijd naar de 

schouwburg te komen – de organisatie dreigde heel streng dat je na 20:15 niet meer 

binnengelaten zou worden. Het was al meteen een beetje onverwacht toen we binnen in de 

zaal waren: het grootste deel van de zaal was afgesloten, alle gasten werden gezellig op vijf 

rijen stoelen geplaatst die (als ik me niet vergis) op de plaats van het orkest gezet waren. De 

strenge stoel- en rijnummers die iedereen toegewezen had gekregen, bleken niet zo nauw 

genomen te worden en zo konden we toch allemaal bij elkaar in de buurt komen. 

 

De voorstelling zelf was een interessante ervaring. Het had aan de ene kant heel wat 

moderne invullingen, de een wat meer geslaagd dan de andere. Een deel dat ik bijvoorbeeld 

geweldig vond, was hoe de Erinyen, daar bekend als de dochters van de nacht, verschenen: 

ze kwamen, besmeurd met donkere verf, als een soort zombies uit een bak omhoog 

gekropen. Met een hele donkere belichting vond ik dit horror-element heel erg geslaagd om 

de Erinyen neer te zetten als de huiveringwekkende wraakgodinnen die ze zijn. 

 

Over de Erinyen gesproken, een van de meest gedenkwaardige momenten van het stuk was 

ook aan het einde te vinden. De website van het NNT schrijft al dat Erinyen ‘die als Pussy 

Riot van onze tijd, haar strijd voortzetten en dansend op het altaar van de gevestigde orde, 

de wereld wakker schudden.’ Letterlijk. Aan het einde van het stuk slaan zij door en geven 

letterlijk een rockconcert. Dit is ook een heel interessante scene na de inleidende lezing van 

mevrouw Harder. Daar heeft zij verteld hoe de Erinyen aan het einde van het stuk 

overbodige goden zijn na de nieuwe rechtelijke orde, de Areopagus in Athene, is ingesteld. 

Zij vertegenwoordigen de oude maatschappij met de oog om oog-mentaliteit en passen dus 
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niet meer in de nieuwe beschaafde maatschappij die mede door Apollo en Athena wordt 

ingevoerd. Aan het einde van de tragedie van Aeschylus vinden de Erinyen echter een 

nieuwe, mildere functie in de nieuwe maatschappij. 

 

Zo zijn ook bij het NNT de Erinyen wat onthutst nadat Apollo en Athene het vonnis over 

Orestes vellen dat hij vrijuit gaat. En dan volgt dus, uit hun gevoelens van frustratie, hun 

Pussy Riot-achtige rockconcert. Het hele decor moet ook kapot als ze toch al bezig zijn. Als 

ze uitgeraasd zijn, komt er een hemelse douche over ze heen (ik verzin dit ook niet) en 

dan… the end. Dit lijkt dus ook wel te staan voor de Erinyen die een nieuwe identiteit krijgen, 

maar het voelt toch minder sluitend dan de expliciete boodschap van Aeschylus. Ik moet wel 

zeggen dat dit waarschijnlijk een heel verwarrend einde zou zijn geweest zonder de 

achtergrondkennis over het originele stuk.  

 

Een hoogtepunt voor iedere ouderwetse classicus die een hekel heeft aan afwijkingen van 

het origineel was het vonnis van Athena en Apollo aan het einde waarin Orestes 

vrijgesproken werd. De argumentatie van de goden, zoals besproken door mevrouw Harder 

in de lezing, was al heel controversieel. Hier beweren Athena en Apollo namelijk dat een 

moeder niet de ouder van een kind is, maar slechts een voedster, en dat een moord op een 

moeder dus minder erg is dan een moord op een vader – zeker omdat Clytaemnestra 

tegelijkertijd en haar man en de vader van haar zoon heeft vermoord. Juist deze heel 

vrouwonvriendelijke argumentatie werd ook bij het NNT aangehouden, tot mijn grote 

verbazing. Ik had namelijk verwacht dat zoiets “not done” zou zijn tegenwoordig. 

 

De beste scene in het hele stuk was duidelijk in het tweede deel wanneer Orestes op het 

punt staat zijn moeder (bij het NNT bekend als Clit) te doden. Zijn moeder probeert hem te 

ovetuigen om dat niet te doen, namelijk door haar shirt uit te trekken en met haar handen 

aan haar met doorschijnende beha bedekte borsten te zitten. Nu klink ik wel heel ironisch, 

maar de scene was oprecht goed gedaan: Orestes begon enorm aan zichzelf te twijfelen en 

zag ook bijna van de moord af. Hij leek de hele tijd al wat emotioneel instabiel, voor en na de 

moord, ik kon me heel goed inleven in Orestes gedurende het hele stuk.  

 

Dat emotioneel instabiele zit blijkbaar ook in de familie. Agamemnon werd in het eerste deel 

neergezet als een depressieve oude man die zich eigenlijk heel weinig meer van het leven 

aan trok na alle ellende die hij in Troje had meegemaakt, een karakterisering die ik ook heel 

erg interessant vond. 

 

De voorstelling had zo zijn ups 

en downs en hoewel ik niet 

alles kan bespreken, hoop ik 

dat ik een redelijk beeld heb 

kunnen schetsen van de 

voorstelling aan de hand van 

wat stukken die er voor mij uit 

sprongen. Ik vond het in elk 

geval een hele geslaagde dag.  
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Koken met Classici: Smoothielicious 

Door het Boréasbestuur 

In de vorige Phoinix hebben wij bij het bestuursvragenlijstje aangegeven allemaal fan te zijn 

van smoothies! Daarom hebben we een middagje in de keuken gestaan met een staafmixer 

en heel veel fruit (mmm!). We hebben wat recepten uitgezocht die net wat anders zijn dan 

anders. De smaken varieerden van ‘heerlijk’ tot ‘excentriek’. Om te weten welke van de 

smoothies heerlijk is, zal je ze toch echt zelf moeten maken (en proeven)! ;) Hieronder staan 

de beschrijvingen die je nodig hebt om tot een goed resultaat te komen. 

 

Limoentjesfrisse Marius (‘het zure broertje van Fristi’)  

Voor 3 glazen: 

- 250 ml yoghurt 

- 300 ml groene thee 

- Een limoen 

- Een theelepel suiker 

- Twee takjes verse munt 

 

Rasp de schil van de limoen. Pers een helft van de limoen. 

Snipper de blaadjes munt in kleine stukjes. Meng de yoghurt 

met de limoenrasp, de munt, de groene thee, het limoensap 

en de suiker. Mix alles met de staafmixer. Voeg eventueel 

naar smaak nog wat meer suiker toe. 

 

Het bloedbad van Nero (‘kersvers geperst’) 

Voor 4 glazen: 

- Twee peren 

- 250 gram kersen (diepvries) 

- 150 ml yoghurt 

- 2 takjes munt 

- Een limoen 

 

Schil de peren en snijd ze in kleine stukjes. 

Pers een helft van de limoen. Scheur de 

blaadjes munt in kleine stukjes. Meng de 

peren met de kersen, de yoghurt en de munt 

en mix dit met de staafmixer. Voeg naar 

smaak limoensap toe. 
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Exotische Cleopatra (‘elegant en plezant’)  

Voor 4 tot 6 glazen: 

- Een banaan 

- Twee mango's 

- 400 ml kokosmelk 

- Een limoen 

- IJsklontjes 

- Een snufje kardemom/gemalen 

kardemomzaadjes 

 

Haal de schil van de banaan en snijd hem in 

stukjes. Schil de twee mango's, verwijder de pit 

en snijd ze in stukjes. Rasp de limoen en pers 

de limoen vervolgens. Doe de banaan, de mango's, de kokosmelk, het sap en de rasp van 

de limoensap, de kardemom en ijsblokjes in een kan en mix dit met een staafmixer. Als je de 

smoothie niet direct opdrinkt of als je geen ijsklontjes tot je beschikking hebt, zet hem dan in 

de koelkast. 
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Verjaardagskalender 

Maart – April – Mei 

05-03  Noortje Baas (22) 

07-03  Myrthe Vos (22) 

16-03  Joost Kooiman (22), Paul Wijnbergen (21) 

22-03  Marjolein van der Plaats (22) 

26-03  Jennie Doornbos (22) 

05-04  Selina Stuut (22) 

14-04  Jelle Klinkenberg (21) 

25-04  Daphne Messelink (17) 

14-05  Mirjam de Vries (20) 

26-05  Nelleke Koornstra (21) 

 

 

 

Ben  je wel jarig in één van deze maanden, maar staat je naam niet op de kalender, geef je 
geboortedatum dan even door aan redactie.phoinix@gmail.com. 
  

mailto:redactie.phoinix@gmail.com
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Agenda Boréasactiviteiten 

Maart 

Moordspel 

We zijn begonnen in februari, maar ook in maart zijn we nog bezig met het moordspel! Mr. Ω 

belaagde onze vereniging al een tijdje via facebook en mail en nu zijn het zijn handlangers 

die Boréasleden angst aanjagen. Er zijn inmiddels al een aantal moorden gepleegd maar 

nog lang niet iedere deelnemer is dood, dus geef vooral niet op als je opdracht moeilijk is, je 

hebt nog kansen. Succes met moorden en vergeet niet dat er ook een originaliteitsprijs te 

vergeven is! 

 

Ken-Uw-Klassiekenpubquiz in Leiden 

Op 13 maart gaat een afvaardiging van Boréas naar het Rijksmuseum van Oudheden in 

Leiden om de opleiding en natuurlijk de studievereniging van GLTC in Groningen te 

vertegenwoordigen tijdens de befaamde Ken-Uw-Klassiekenpubquiz in de jaarlijkse Week 

van de Klassieken. We zullen met twee teams deelnemen en hoewel we geen hoge 

verwachtingen hebben van onze kansen, hebben we er heel veel zin in! 

 

Week van de Klassieken 

Zoals je uit het voorafgaande kon afleiden is de Week van de Klassieken weer in aantocht. 

Dit jaar valt deze speciale week van 13 t/m 21 maart. Het thema is 'Romeinse keizers'. Dit 

betekent dat er her en der in het land rondom dit thema activiteiten worden georganiseerd. 

Ben je geïnteresseerd of wil je er wat meer over weten? Kijk dan op 

www.boreasgroningen.nl/links voor de link! 

 

Overig 

Verder zal er in maart weer een Boréaslezing worden gehouden, is er onze eigen pubquiz 

(die al geweest is als jullie dit lezen) en gaat het bestuur Sandra opzoeken in Londen! Voor 

de meest up-to-date informatie over activiteiten: houd je mail, facebook en/of de website in 

de gaten! 

 

April 

Paasbrunch 

In de week voor Pasen, op dinsdag 15 april, is er een paasbrunch/-lunch. Hierover volgt later 

meer informatie, maar zet het alvast in je agenda!  

 

Overig 

Ook in april is er weer een Boréaslezing en verder zijn we nog een aantal activiteiten aan het 

plannen. Deze zullen in de agendamail voor april te vinden zijn en natuurlijk ook op facebook 

en de website.    
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Door Sean McGrath 

 


