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Voorwoord 
 

Lieve lezers, 

 

Terwijl ik dit schrijf, zit ik op het vliegveld van Rome te wachten op mijn vlucht naar 

Amsterdam. Vanochtend heb ik afscheid genomen van de groep waar ik een hele week mee 

heb gereisd: 25 leerlingen van gymnasium 5 en 3 andere begeleiders van het Bornego 

College (Heerenveen). Het was een erg drukke en vermoeiende week: we hebben veel 

gezien, gedaan en gelopen in Rome (er zal geen verslag komen want Rome kennen jullie 

ondertussen wel...) en kamperen in een kloostertuin is niet zo comfortabel als een hotel. 

Maar als ik dan in Ostia Remco Regtuit tegenkom en hoor dat hij zo’n grote groep in z’n 

eentje begeleidt, mag ik niet klagen natuurlijk. Bovendien zijn de leerlingen (en mede-

begeleiders) stuk voor stuk schatten, dus, ook al was mijn vroegere vertrek gepland, was het 

afscheid wel een beetje moeilijk. Ik zie ze natuurlijk volgende week weer in de les, maar 

toch, het Rome-sfeertje is dan weer weg... 

En zo moet ik ook afscheid nemen van jullie: na de zomervakantie zit ik hopelijk een halfjaar 

in Florence. Ik zal wel in de redactie blijven, maar voorzitter zijn van de commissie is dan niet 

zo handig. Gelukkig is Sean bereid het stokje over te nemen. Dus, dit was (voorlopig) mijn 

laatste voorwoord. (Aaaahw...) 

 

Veel leesplezier en arrivederci! 

 

Namens de redactie, 

Marije van der Steege 

 

V.l.n.r: Diede, Rhanna, Marije en Sean. Tialda ontbreekt op deze foto.   
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Griekenlandexcursie VU en RUG 2014 

Door Marijke Kooistra 

 Zondagochtend 30 maart, 12:05. Eindelijk is het zover. Terwijl Schiphol onder ons 

steeds kleiner wordt, vliegen wij (14 studenten van de RUG, 5 van de VU en 3 begeleiders) 

naar het zonnige Griekenland. De ochtend begon nog veel vroeger, met de trein van 6:45 

vanuit Groningen. En dan maar hopen dat de NS en Pro Rail zich aan hun werkafspraken 

houden. In Griekenland direct naar het hotel en een uur later begint de eerste 

stadswandeling. Tijdens deze wandeling worden we verrast door een zeer bijzondere 

zonsopgang in de vorm van een demonstratie van de Gouden Dageraad. Wanneer we na 

het diner teruglopen naar ons hotel, houdt de Griekse ME trouw de wacht. 

Maandag 31 maart. Korinthe en Epidauros. Te Korinthe 

bezoeken we de agora en kunnen we in de verte de 

burcht, de Akrokorinthos, zien. Na Korinthe gaan we door 

naar Epidauros waar we onder andere het Asklepieion 

bekijken. Vervolgens naar het theater. De geluidskwaliteit 

is hier enorm, het gefluister onderaan is boven goed te 

verstaan. De reisgidsen overdrijven deze keer niet. Van 

Epidauros trekken we door naar Nafplio, een prachtig 

stadje aan zee. Om een beetje in de vakantiestemming te 

komen, halen we een ijsje bij een ijssalon. Het personeel is 

nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. De 

communicatie loopt ietwat stroef, zelfs het woord 

‘strawberry’ is onbekend. Maar uiteindelijk slagen we erin 

om onze bestelling binnen te halen. Na het ijsje even 

flaneren over de boulevard, vervolgens richting de lobby van het hotel. Hier worden collectief 

de mobieltjes getrokken, lang leve de gratis wifi.  

Dinsdag 1 april. Het museum van Nafplio, Mycene, Nemea en Sparta. Het museum 

van Nafplio is klein en bestaat uit twee zalen. Dit wordt gecompenseerd door een lange film 

die best interessant is. Maar na verloop van tijd wordt de druk op de oogleden toch te groot. 

Gelukkig is dit niet alleen bij studenten het geval.  Na lunch gehaald te hebben bij de Franse 

supermarkt Carrefour vertrekken we naar Mycene. Hier beklimmen we de burcht en bekijken 

we de verschillende graven. Na Mycene gaan we naar Nemea, hier werden vroeger de 

Nemeïsche spelen gehouden. De eerste site is de plek waar de atleten voor de wedstrijden 

verbleven. Hier zijn nog resten te zien van o.a. een tempel voor Zeus, gastverblijven en een 

badhuis. De tweede site bestaat uit het stadion, waar de renbaan natuurlijk uitgeprobeerd is. 
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Onze laatste stop van vandaag is Sparta. Hier bevindt zich het 

hotel en bezoeken we het theater. Vanaf het theater hadden 

we een prachtig overzicht over Sparta zelf en de Taygetos.  

Woensdag 2 april. Dit was voor velen de meest 

uitdagende dag van de excursie. Op deze dag hebben we 

Mystras bezocht. Dit is een Byzantijnse site met een burcht, 

kerken en andere gebouwen. Doordat Mystras zich op een 

berg bevindt, zit er veel hoogteverschil tussen de 

verschillende gebouwen. Zo zijn we begonnen met de burcht. 

Hiervoor hebben we eerst een stuk geklommen. Na de burcht 

gingen we weer naar beneden om kerken en andere 

gebouwen te bekijken. Ook al was het een dag met veel 

pieken en dalen, zowel letterlijk als figuurlijk, het was het 

allemaal waard. Ook de spierpijn van de dag erna. Na Mystras 

zijn we naar Pylos gegaan. Hier hebben we de mooiste 

zonsondergang van de reis meegemaakt. Vanaf Pylos was 

het eiland Sphacteria ook te zien: het eiland waar de Atheners 

in de Peloponessische oorlog Spartanen gevangen gehouden 

hebben na het winnen van de slag van Pylos. Helaas voor de 

Atheners heeft het winnen van deze slag de tij van de oorlog 

niet kunnen keren.  
< Hongerige kat belaagt Marije... 

Donderdag 3 april. Messene en Olympia. Messene is 

een Griekse stad die tot ongeveer 360 n. Chr. bewoond was, 

maar door aardbevingen hebben mensen de stad toen 

verlaten. Te Messene zijn o.a. een stadion, gymnasium en 

asklepieion te vinden. Na Messene vervolgden we onze weg naar Olympia. Hier hebben we 

o.a. een badhuis, een tempel voor Zeus en de Olympische renbaan bekeken. Ook deze 

renbaan hebben we uitgeprobeerd en dit heeft ons een GLTCer als Olympisch kampioen 

opgeleverd. Nadat we na deze vermoeiende dag aankwamen bij het hotel hebben we 

dankbaar gebruik gemaakt van het zwembad!   

Vrijdag 4 april. Het museum te Olympia en het Archeologische museum te Patras. In 

het eerste museum zijn o.a. de friezen van de tempel van Zeus te vinden. In het 

Archeologisch museum is van alles te vinden, graven, urnen, mozaïeken, fundamenten van 

Romeinse villa’s en zelfs een stukje Romeinse weg. Vanuit Patras vertrokken we naar 
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Delphi. Hier hebben we ’s avonds in het geheim cadeautjes gekocht voor de verjaardag van 

Selina. Zij was namelijk op 5 april jarig! 

Zaterdag 5 april. Vanochtend hebben we Selina tijdens het ontbijt verrast met 

cadeautjes, gezang en zelfs taart met kaarsjes. Vervolgens liepen we naar het museum en 

de site van Delphi. Op de site hebben we o.a. schathuizen, het theater, het stadion en 

natuurlijk de tempel waar het orakel plaatsvond, bekeken. Ook zijn er door mensen 

verscheidene ‘delfies’ en ‘zuilfies’ gemaakt. Na Delphi gaan we naar de tweede Byzantijnse 

site van de excursie, Hosios Loukas. Hosios Loukas bestaat uit een kerk en een klooster. 

Hiervandaan gaan we terug naar het beginpunt van onze reis, Athene. Vanavond hebben we 

voor het laatst gezellig met zijn allen gegeten en de verlichte Akropolis bewonderd.  

 Zondag 6 april. De laatste dag van de excursie. Vandaag gaan we alleen nog naar de 

Akropolis en het museum. In het museum bevinden zich veel indrukwekkende zaken en het 

museum zelf is groot voor Griekse begrippen. De bovenste verdieping is het meest 

indrukwekkend, hier bevindt zich het fries van het Parthenon, deels origineel en deels 

gereconstrueerd. Na het museum gaan we de Akropolis op. Dit is zonder twijfel de meest 

drukke site van de hele week. Voor het eerst staan we namelijk in de file. Na de Akropolis 

hebben we nog een paar uurtjes om de laatste souvenirs te halen en om iets te eten. Daarna 

worden we alweer naar het vliegveld gebracht en voor je het weet bevinden we ons op 

Nederlandse bodem. 

De excursie was een week waarin we veel mooie en interessante sites bezocht 

hebben. Ik wil iedereen, RUGers, VUers en begeleiders, ontzettend bedanken voor de onwijs 

leuke, leerzame en gezellige week met veel ijs en huisgemaakte wijn! 

De boekenkast van... Tessa Bos 

‘Mijn’ boekenkast is eigenlijk de gezamenlijke boekenkast in onze woonkamer. Ik woon in 

een huis met drie vriendinnen en de open boekenkast voegt een hoop toe aan de sfeer in de 

kamer. De kast is tot in de puntjes geordend (niet door mij, dan was het nooit zo geordend 

geweest): elk Expedit-vakje heeft zijn eigen thema. Er zitten zo’n vier vakjes vol met DVD’s, 

twee vakjes met woordenboeken van allerlei soorten en maten (al mijn huisgenoten doen 

een letterenstudie), anderhalf vakje met kookboeken, eentje met bijbels en 

bijbelstudieboekjes, twee vakken met studie- en studiegerelateerde boeken van mij en dan 

nog zo’n vier vakjes ‘gewone’ leesboeken, waarvan de meeste van mij zijn.  

Hoe dan ook, nu maar eens over de boeken. Wat ik het belangrijkst vind aan een 

boek is de schrijfstijl: ik kan enorm genieten van een mooi geformuleerde zin. Daarnaast hou 

ik op zijn tijd ook erg van verhalen die nog extra nadenktijd nodig hebben, die automatisch 

nog drie dagen in je hoofd blijven ronddwalen omdat het je zo heeft gegrepen of omdat het 

een gat heeft achtergelaten om zelf in te vullen. De meeste van mijn boeken zijn 

tweedehands, dat vind ik ook veel leuker dan nieuwe boeken: je hoeft je geen zorgen te 

maken over het zo mooi mogelijk houden van de rug van het boek, de kleuren zijn een beetje 

vervaagd en afgebladderd en dus veel mooier en ze ruiken vaak lekker.  

Je zou mijn boeken kunnen indelen in, grofweg, 4 categorieën. 

1. Studieboeken en studiegerelateerde boeken.  

2. Semi-wetenschappelijke boeken. Dit behelst schrijvers als Paulien Cornelisse, Roos Vonk 

(hardop lachen van herkenning, echt een topper), Alan en Barbara Pease (over verschillen 
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tussen man en vrouw), boeken over schrijven, woordvolgorde, alfabetten, etymologie, 

omdenken en bijvoorbeeld ook het boek Eten, vuren en beuken: een fantastisch boek over 

interpunctie. Ik heb nog maar één persoon oprecht enthousiast weten te krijgen voor dit 

boek, aangezien de meeste mensen zich toch niet echt direct aangetrokken voelen tot dit 

onderwerp, maar het is echt de moeite waard. Echt. 

3. Thrillers. Dit zijn er niet veel, misschien vijf of zes, maar op z’n tijd kan ik er wel van 

genieten. Dan Brown staat ertussen, De Seriemoordenaarsclub van Jeff Povey is een 

aangename afwisseling van thrillerverhalen maar Nicci French is toch wel een van mijn 

favorieten dankzij hun (jawel, twee schrijvers met één naam) schrijfstijl: sorry voor het cliché 

maar na één zin zit je echt direct in het verhaal. Deze thrillers zijn vooral geschikt voor 

hersenloze momenten als een reis op de achterbank van de auto, hoewel boeken als de 

Millennium-trilogie of de kleine boeken van Tim Krabbé wel wat meer aandacht vereisen. 

4. Verhalenboeken. Van makkelijk te lezen korte verhalen van bijvoorbeeld Guy de 

Maupassant, bekende verhalen als The Hunger Games of een goede dikke roman als The 

Help (die komt binnenkort in mijn boekenkast) tot boeken waar je wat beter je aandacht bij 

moet houden, van bijvoorbeeld Umberto Eco of Dostojevski, maar ook de verhalen van 

Gabriel Garcia Marquez vind ik erg fascinerend. ‘Huilboeken’ als Duizend Schitterende 

Zonnen of Jane Eyre lees ik ook met plezier. In de Ban van de Ring (in het Nederlands, 

klopt, daarvoor ook een speciale sorry voor Pieter) staat op mijn vaste zomer-leeslijst en 

Harry Mulisch vind ik, vooral qua schrijfstijl, echt het einde (hèhè, eindelijk een Nederlander). 

Vooruit, nog drie dan: Simon Vestdijk, Bernlef en Multatuli.  

Voor de rest ken ik eigenlijk naar mijn idee beschamend weinig goede schrijvers of titels, en 

ook van genoemde schrijvers lang niet het hele oeuvre.  Ik heb, of neem, ook niet heel veel 

tijd om boeken te lezen. Het schrijven van dit stukje heeft mij er echter wel toe gezet nu 

meteen maar weer eens een ongelezen boek te pakken. Als je nog leuke titels weet, hou ik 

me aanbevolen.  
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Foto’s Boreasactiviteiten 

BUL-  en Propedeuseuitreikingen 

 

 

Paaslunch 
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Ontspanningsuurtje 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenmarkt 
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Veni, vidi, vixi 

Door Kevin Jager 

Ik kwam, zag, en genoot: wat mij betreft een passende samenvatting van de Caesardag! Na 

het succes van de Oresteiadag in februari van dit jaar heeft Boréas op vrijdag 11 april een 

Caesardag georganiseerd.  

 

De dag begon ’s middags met een lezing van onze eigen Marco van der Schuur. Deze lezing 

was een inleiding op het toneelstuk dat we ’s avonds zouden gaan zien, namelijk de tragedie 

Julius Caesar van William Shakespeare. Marco ging uitleggen waarom Shakespeare zo 

stoer was: hij begon met een stukje over de beste man zelf en zijn relatie met de Romeinen, 

waarna hij overging op het toneelstuk. Van Marco kregen we twee citaten, één waarin dé 

Caesar bijna verdrinkt in een zwemwedstrijd tegen Cassius en één waarin de domme Brutus 

Antonius toestaat het volk toe te spreken na de moord op Caesar. Deze zorgden later voor 

déjà vu momenten. 

 

Een hele dag klassiek verantwoorde dingen doen is natuurlijk wel erg veel gevraagd, dus na 

de lezing gingen we naar pizzeria Napoli! Ik was er nog nooit geweest, maar volgens Floor 

was onze tafel ‘chill’. En zoals de tafel werden ook alle pizza’s en pasta’s gewaardeerd! We 

begonnen met zeven aan tafel, na een paar minuten schoof de in de Harmonie gedumpte 

Mirjam aan en tot slot kwamen ook Pieter en Joost mee-eten.  

 

Toen de voorstelling in de Stadsschouwburg! Terwijl een deel van ons goede plaatsen zocht, 

ging een ander deel wachten op de vermiste Tialda. Ze kwam op tijd, en op dit moment was 

ook meneer Nauta onze groep al binnengeslopen. Shakespeare had het stuk beter Brutus 

kunnen noemen, aangezien Caesar zelf op ongeveer de helft van het stuk het leven laat. De 

belevingswereld van Brutus is waar het vooral om draait, af en toe die van Cassius, mevrouw 

Cassius. Met Brutus als gezagsgetrouwe man en Cassius als begerige vrouw zijn deze twee 

figuren het perfecte duo voor een nieuwe avonturenserie! 

 

Het decor was erg uniek: een enorm weefselachtige aanblik dat wit licht scheen als 

kerstverlichting. Volgens mij was er iets in te zien van de straatjes van Rome. Iedere keer als 

iemand van de senatoren zijn macht verloor, stortte er een deel van die straatjes in. Ook deel 

van de versiering was de muziekgroep. Een lokale groep, al dan niet gemaskerd, viel steeds 

binnen op de memorabele momenten.  

 

Waar ik altijd het meest nieuwsgierig naar ben bij een klassiek getinte toneelvoorstelling of 

film is a) hoe goden worden neergezet en b) hoe moorden plaatsvinden. Van goden is in 

deze Shakespeare geen sprake. Van moorden zeker wel, en ik zou geen classicus zijn als ik 

er niet dieper op in zou gaan!  
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De eerste die ten onder gaat is Julius Caesar: vermoord op de Idus Martiae door 

drieëntwintig messteken van conservatieve senatoren. In het stuk is Caesar een echte 

gentleman in pak, en bij zijn moord pakken de senatoren zijn jasje, ze doen er alles voor om 

een stukje te bemachtigen en wanneer deze scheurt, scheurt ook Caesar zelf. 

Het tweede sterfgeval is senator Cassius. Er is inmiddels een oorlog gaande tussen de 

wrekers en de moordenaars van Caesar. Echter, zij werd niet vermoord, maar ‘een sprong 

op haar eigen zwaard heeft haar gedood’ (quote uit Euripides’ Helena, r.96). Nadat haar 

legerkamp is veroverd door Octavianus, zag ze deze wereld niet meer zitten en daalde ze 

neer naar de schimmenwereld. Dit is een vrij direct uitgebeelde moord: Cassius stak 

‘gewoon’ een zwaard door haar ribben, that’s it.  

Brutus eindigt evenzo niet levend. Nadat hij heeft gezien dat Cassius gestorven is, beseft hij 

dat hij de oorlog gaat verliezen en vraagt hij zijn gewijde trompettist om een gunst, en wel om 

hem te doden. ‘Maar meneer, dat kan ik niet meneer, ik wil u blijven dienen meneer. ’ 

Uiteindelijk stemt de jongeman in en steekt het zwaard in een blok piepschuim: des te verder 

het zwaard gaat, des te zwakker Brutus wordt. 

 

De recensenten waren ‘gematigd positief’ volgens Marco. Onze eigen recensent meneer 

Nauta was meer tevreden. Hij vond het wel jammer dat sommige woordgrappen niet 

terugkwamen:  

Pardon me, Julius! Here wast thou bay'd, brave hart;  

Here didst thou fall; and here thy hunters stand,  

Sign'd in thy spoil, and crimson'd in thy lethe.  

O world, thou wast the forest to this hart;  

And this, indeed, O world, the heart of thee.  

How like a deer, strucken by many princes,  

Dost thou here lie! (quote uit Shakespeare’s Julius Caesar, r.205-211) 

Hier betekent het Engelse hart hetzelfde als deer, en lijkt het op heart, wat in het Nederlands 

hart betekent, en dít vinden we natuurlijk heel grappig!  

 

Opvallend vond ik dat de tekst 

vrij dicht bij het origineel is 

gebleven. Door dit en door de 

aspecten die ik hiervoor heb 

genoemd, ben ik erg positief 

over de Julius Caesar van het 

Zuidelijk toneel. Of eigenlijk 

moet ik zeggen over de hele 

dag! Optime! 
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Quotes 
Docent: ‘Turnus ging pas na jaren oorlog voeren met Aeneas, waarschijnlijk omdat hij eerst 

nog een leger moest optrommelen.’ 

Student: ‘Tja, toen had je natuurlijk nog geen groepswhatsapp.’ 

 

Docent: ‘Tomaat is echt het belangrijkste in mijn leven.’ (Wie zou dat nou hebben gezegd?) 

Student: ‘En je dochtertje dan?’ 

Docent: ‘Nee, die komt na de tomaat.’ 

 

Student: ‘Wat zit je nou te lachen dan?’  

Andere student: ‘Haha, je zei Vestaalse Maagden in de overgang.’ 

 

Student: ‘Al die beelden doen de macarena!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos: ‘Maar ja, wie ben ik?’  

Andere student: ‘Nou, Jos.’ 

 

Docent: ‘Arkadië, daar hoef je niet heen.’  

Andere docent: ‘Nee, daar zijn alleen maar kutbergen.’ 

 

Student: ‘Dus Odysseus ging op een soort sabbatical.’ 

 

Student: ‘Oh nee, nu heb ik Lorde in mijn hoofd!’ 

Andere student: ‘Nou, er zijn ergere dingen om in je hoofd te hebben. Een kogel, 

bijvoorbeeld.’ 

 

Student (wijzend op een klassieke bezienswaardigheid in Mycene): ‘Selina, wat is dat?’ 

Selina: ‘Eehm... oud?’ 
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Acteur 1: ‘Dit zijn de maagdelijke stromen van het kwijl!’ 

Acteur 2: ‘Nou, ik zal wel zeggen dat ze die niet in de Phoinix moeten zetten.’ 

Acteur 1: ‘...dit zijn de maagdelijke stromen van de bijl!’ 

 

Student: ‘Gaat u met het vliegtuig?’ Docent: ‘Ja.’  Student: ‘Leuk!’ Docent: ‘Nou...’ 

Student: ‘Bent u niet zo'n vliegheld?’ Docent: ‘Ik ben wél een vliegheld.’ 

 

Student: ‘Maar had je geen last van de tv dan?’ 

Andere student: ‘Nee hoor, als je je ogen dichtdoet, zie je er niks meer van.’ 

 

Docent (over mondelinge tentamens): ‘Nee, bij ons huilt bijna nooit iemand.’ 

 

Student: ‘Dus Hippias was eigenlijk wel een goede man en die moordenaars worden een 

beetje neergezet als valse nichten.’ 

 

Student: ‘Hee, waar is Pericles?’ 

 

 

 

 

  

 

Onno van Nijf: 

(bij het controleren van de aanwezigheid): ‘Marjolein... Hm, die is niet meer onder ons.’ 

 

‘Ik heb dit zelf getypt en ik typ altijd met mijn vuisten, dus er kunnen wat fouten in zitten.’ 

 

‘Paarden zijn de ferrari’s van de oudheid, zal ik maar zeggen.’ 

 

‘Interpunctie is wel even een punt.’ 

 

(in Olympia, waar een vrouwelijke suppoost ons goed in de gaten hield):  

‘Volgens mij mogen we er niet in. En de Wicked Witch of the West staat er ook nog dus 

ik wil het ook maar niet proberen.’ 

 

(even later):’Daar heb je dr weer. Het is net een zwerfkat.’ 
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Van onze buitenlandcorrespondent: 

Erasmusskills: Royal Holloway, Egham  
Door Sandra Rietberg 

 

Op het moment van schrijven (12 mei) zit ik net in de trein terug richting London na een 

fantastisch weekendje Brighton. Ik heb nu nog twee weken te gaan in Engeland en ben 

ondertussen al aardig gewend geraakt aan het openbaar vervoer hier. Straks uitstappen bij 

Clapham Junction en overstappen op de trein richting Egham, want dat is waar mijn 

universiteit van keuze - Royal Holloway University of London - zich bevindt. Officieel dus 

University of London, maar eigenlijk ben je zeker 40 minuten kwijt om in het centrum te 

komen. Gelukkig valt de prijs mee en gaat er een rechtstreekse trein, dus ben ik bijna elke 

week wel een keer in Londen geweest. Voor de laatste weken heb ik nog een aantal andere 

tripjes op de planning staan; Portsmouth & Isle of Wight, Oxford, en last but not least 

Stonehenge moeten nog even bezocht worden.  

Ook het heen-en-weer reizen naar Nederland heb ik onderhand onder de knie. Van 28 maart 

tot 28 april was het hier paasvakantie. Iedereen moet dan zijn kamer op de campus verlaten 

en gaat terug naar huis. Daarom heb ik gezellig een maandje bij mijn ouders gebivakkeerd. 

In principe ben ik dan in totaal vier maanden in Egham geweest. Het is grappig om te 

merken dat het terugkeren zo makkelijk is vergeleken met de eerste keer dat ik naar Egham 

afreisde. De eerste keer was ik al weken van tevoren bezig met wat ik moest meenemen en 

hoe het allemaal zou verlopen de eerste paar dagen. Na de paasvakantie heb in een uur 

mijn spullen bij elkaar gegrepen en niets uitgezocht voor de busreis van Heathrow naar de 

campus. Zo merk je maar weer dat een buitenlandervaring je niet alleen academische, maar 

ook andere hele handige vaardigheden bijleert.  

En dat is waarschijnlijk ook het hele punt van een semester in het buitenland. Je gaat er 

natuurlijk heen om studiepunten te halen, maar ik moet eerlijk toegeven dat de afgelopen 

paar maanden de focus niet bepaald op de studie heeft gelegen... Uiteindelijk gaat het vooral 

om te ervaren hoe het is om weg te gaan van alles en iedereen en wat het met zich 

meebrengt om in een ander land te wonen. Maar om het toch maar even te hebben over de 

studie: verschillen met Nederland zijn er zeker. In de colleges zelf is het me opgevallen dat 

het verschil tussen seminars en lectures hier veel strikter is. The Classics Department hier is 

dan ook wel wat groter dan in Groningen. Ondanks dat zijn de banden tussen docenten en 

studenten hier echter vergelijkbaar met ‘thuis’. Er is veel onderling contact en 

laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel. In Groningen is dat al fijn, maar als je als 

Erasmusstudent weer eens aparte afspraken moet maken met een docent, is het helemaal 

fantastisch. 

Op 26 mei maak ik wederom de grote oversteek naar Nederland, maar dan is het officieel 

het einde van mijn Erasmussemester. Ik kan alleen maar zeggen dat het een geweldige 

ervaring was en kan niet wachten om nog een keer zoiets mee te maken. Maar daar ga ik nu 

nog even niet aan denken; eerst nog even volop genieten van de laatste paar weken!  
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Puzzel: Romeins raadsel 
 

Vul de Romeinse cijfers van I tot IV in de vakjes in. De cijfers aan de rand geven aan hoe 

vaak elk cijfer in de desbetreffende kolom of rij voor mag komen. Let erop dat in de 

horizontale of verticale aangren-zende vakjes niet dezelfde cijfers mogen staan. 

 

Bron: www.aduis.nl 
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Kende u deze mythe al? – Keyx en Alkyone 

Door Marije van der Steege 

Keyx was de zoon van de avondster en de nimf Philonis en hij heerste over Trachis. Hij was 

getrouwd met Alkyone, een dochter van Aiolos, en ze waren dol op elkaar. Er gaan twee 

verhalen over hun einde de ronde.1 Volgens het ene verhaal zouden ze zichzelf Zeus en 

Hera hebben genoemd en als straf voor deze hubris in ijsvogels zijn veranderd.2 Het andere 

verhaal is echter bekender en veel romantischer.3 

Nadat zijn broer Daedalion in een havik is veranderd, wil Keyx het orakel van Apollo 

in Klarus raadplegen. Het is een verre en gevaarlijke reis en daarom mag Alkyone niet mee. 

Keyx belooft terug te zijn voor de tweede nieuwe maan, maar het afscheid valt hen beide 

zwaar: Alkyone valt zelfs flauw. Keyx wil nog naar haar toe, maar de roeiers hebben de vaart 

er al in. Als Alkyone bijkomt, ziet ze in de verte door haar tranen heen nog net haar man op 

het achterdek staan, ze blijft zwaaien tot de witte zeilen uit het zicht verdwijnen... 

 Halverwege de reis begint het steeds harder te waaien en er breekt een geweldige 

storm los. De bevelen van de stuurman om het schip gereed te maken voor de storm 

verwaaien in de wind en iedereen doet maar wat hem het beste lijkt. Maar dat helpt natuurlijk 

niet. Het schip vergaat in de storm met alle opvarenden: Keyx roept nog om Alkyone, maar 

ook hij gaat ten onder in het water. 

 Ondertussen telt Alkyone de dagen af en ze bereidt de feestelijke terugkomst van 

haar man voor. Hera kan het niet aanzien en stuurt Isis naar Hypnos die Morpheus naar 

Alkyone stuurt om haar in een droom het droevige nieuws te vertellen (in de gedaante van 

Keyx). De volgende ochtend gaat Alkyone naar 

de zee. Ze staart in de verte en ziet dan iets 

drijven, een menselijk lichaam. De golven 

brengen het dichter naar het strand toe en ‘Hij is 

het!’ roept Alcyone. Ze strekt haar handen uit 

naar het lijk en stort zich in de golven om naar 

hem toe te gaan, maar dan wordt ze opeens op 

vleugels gedragen. Ze fladdert verder en klemt 

zich snikkend vast aan de borst van haar geliefde 

Keyx, die haar aanwezigheid lijkt te voelen. Ook 

hij wordt veranderd in een ijsvogel. 

 En zo komt het dat ijsvogels hun hele 

leven bij elkaar blijven en broeden tijdens zeven 

niet door storm geplaagde winterdagen, drijvend 

op het water. Aiolos gunt zijn kleinkinderen dan 

een kalme zee.       Alkyone fladdert naar haar geliefde Keyx toe.  

                                                             
1 Walde, C. ‘Ceyx.’ Brill’s New Pauly. 
2
 Apollodorus 1.7.4 

3 Ovid. Met. 11.410ff. 
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Koken met Classici:  
Paprika’s gevuld met wat je ook maar hebt liggen 

Door Eva Nortier 

Wie kent het niet? Een koelkast vol met restjes. Nog wat gehakt, wat broccoli, een eenzame 

tomaat… Op zichzelf zijn geen van de ingrediënten genoeg voor een volledige maaltijd. 

Samengevoegd echter, vormen zij een prima en makkelijke maaltijd: gevulde paprika’s. 

Belangrijkste ingrediënten zijn hiervoor rijst, paprika’s, groenten, en voor de carnivoren: wat 

voor vlees dan ook. Qua kruiden kun je ook alles erbij gooien wat je maar wilt. Gevulde 

paprika’s krijgen zo snel een Mexicaanse, oer-Hollandse of Italiaanse smaak. Leuk om te 

serveren voor vrienden en familie. En dat alles voor een studentenbudget! 

 

Een versie van het recept: 

 4 rode paprika's  

 1 ui, gesnipperd  

 3 el olijfolie  

 1 teen knoflook, fijngesneden  

 300 g rundergehakt  

 voor 4 personen rijst  

 1 blikje maiskorrels (198 g), uitgelekt  

 1 el paprikapoeder pikant  

 Kaas 

 

 

Snijd de paprika's in de lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten. Zorg ervoor dat je ze 

verder niet beschadigt, hierin serveer je je maaltijd. Je kunt ze in een grote pan even tien 

minuten voorkoken, dan zijn ze wat zachter. Verwarm je oven voor op ongeveer 200 graden. 

 Kook de rijst, en laat het even uitdampen. Bak de ui met knoflook, en bak het gehakt 

rul. Voeg de rijst, maïs en kruiden toe en roer goed door. Wanneer je andere groenten 

gebruikt, zoals sperziebonen, zorg dan dat deze gaar zijn wanneer je ze toevoegt. Je kunt 

ook ander vlees gebruiken (slavinken), als het maar kleingesneden is. 

 Vul de paprika’s, de vulling mag er best wat boven uit komen. Bekleed met kaas en 

schuif (in ovenschaal of braadslee) de oven in voor ongeveer tien minuten (tot de kaas 

gesmolten is) of iets langer voor een knapperige kaaskorst. Eet smakelijk! 
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Sicilië 

Door Pieter Kampinga en Sean McGrath 

"Rohan. Home of the horse-lords." Daar was ik geland, woensdag 25 april in de namiddag, 

terwijl ik toch onderweg was naar Palermo. Aangename verrassing. Tot ik begreep dat al die 

vervallen hoeves en geruïneerde landhuizen op die prachtig groene, rollende heuvels niet 

geplunderd waren door orks en mannen uit Donkerland, maar verlaten waren in de 

afgelopen eeuw; iets met grootgrondbezitters, agrosteden en maffia. 

 Dus toch op Sicilië, en West-Sicilië, vlakbij maffiahoofdsteden Trapani en Palermo, en 

dat dat risico met zich meebracht was bij de eerste landschapsschouwing al duidelijk 

geworden. Maar ik was niet alleen. Sean 'Thanatos' McGrath vergezelde mij op deze 

epische tocht, evenals een cosche bestaande uit met name picciotti: ons genootschap kende 

slechts twee vrouwelijke reisgenoten (aan wie het vanzelfsprekend niet aan geïnteresseerde 

gesprekspartners ontbrak). Ik hoefde dus niets te vrezen, maar we waren ook niet van plan 

het gevaar op te zoeken. Onze bestemming was dan wel Palermo, het doel van de reis was 

puur cultureel! Siciliaanse cultuur, en dat is niet eenzijdig, maar kent verschillende facetten 

en lagen: Grieks, Romeins, Byzantijns, Arabisch, Normandisch, Duits, Spaans, Italiaans. 

Gekke combi, zou je zeggen, maar wanneer je de smeltkroezige monumenten ziet die deze 

opeenvolging van beschavingen die het eiland heeft gekend heeft opgebracht, denk je daar 

anders over. Overigens: 'Mediterrane Wereld-excursie'. 

 Woensdag dus kwamen we aan in de stad, waar we direct ons hostel opzochten. 

Kamer voor twee, want Sean en ik hadden ons de eerste en laatste nacht wat quality time 

gegund, weg van de luidruchtige geschiedenisstudenten. Gelukkig begrepen de Italianen 

ondanks hun uitermate gebrekkige doch effectieve Engels ("Pay now, check-out tomorrow?") 

dat we om twee eenpersoonsbedden hadden gevraagd. De donderdag voegden we ons 

opgefrist bij de groep na een uitermate karig ontbijt. Chocolade croissants, één per persoon. 

Gelukkig was de tafel gedekt voor vier en waren wij als eerste wakker... Het programma 

onder leiding van dr. Corbellini en haar partner dr. Mientjes begon later die dag, maar wij 

wisten enkele historici te overtuigen alvast een voorschot te nemen en de Koningsberg te 

bezoeken. Monreale, waar volgens Seans schatje (zijn tablet) een prachtige kathedraal 

stond. Er was een bus die ons daarheen kon brengen, dus hatsiekadee op pad. De busreis 

werd een grote teleurstelling. Niet alleen bracht de buschauffeur ons slechts tot onder aan de 

berg, ook werd ons een zware morele klap toegediend toen drie Siciliaans uitziende 

mannetjes één van onze reisgenoten voor onze ogen van zijn portemonnee ontdeed. De 

kathedraal was wel chill. 

 De donderdag en vrijdag stonden verder in het teken van monumenten in Palermo 

waarin we werden gewezen op de interessante wisselwerking van Byzantijnse, Arabische en 

Normandische elementen in kunst en architectuur. Steeds. Weer. Palazzo dei Normanni, 

San Giovanni degli Eremiti, Cattedrale di Palermo: het was een vermoeiende wandeling. 

Gelukkig kwamen we 's avonds bij onze B&B A casa di amici, waar we Engels konden praten 

met de eigenaren en uit konden rusten voor de grote dag: de sabbat, op welke wij ons per 
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trein naar de Valle dei Templi begaven om ons eindelijk onder te kunnen dompelen in 

klassiekigheid. Dat is een substantivum met achtervoegsel van hoedanigheid, niet een 

conventioneel zoogdier met sik.1 Het was hier dat Sean, niet indachtig het leed dat Herakles 

getroffen had in zijn afwezigheid bij Latijns Drama, diens tempel illegaal betrad zonder 

plengoffer, waarop Zeus besloot om Sean te straffen voor zijn hubris in de vorm van regen. 

Het was hier dat wij prachtige antieke vazen zagen en inscripties bovendien in verschillende 

talen, waar onze nieuw verworven kennis van epigrafie ons eventueel misschien goed van 

pas zou kunnen hebben komen, maar er waren geen bankjes. 

 Vanaf hier neem ik, Sean, het stuk over. Pieter lette namelijk niet meer zo op de reis 

omdat hij op dit punt voornamelijk bezig was vloeibaar alcohol (Siciliaanse 

zonnebrandcreme, noemt men dat) op zijn robijnkleurige gelaat te smeren. Het was 

overigens sinds zaterdag aan een stuk door bewolkt. En dat is ontzettend jammer voor hem, 

want op de dag des Heren bezochten wij de uncharted parels van Palermo: het Castella 

della Zisa, het Castella della Cuba en afsluitend een Phonicische begraafplaats. Bij die 

tweede, een vierkant kasteel (mocht je het je hebben afgevraagd), waren zelfs de 

beheerders verbaasd dat er bezoekers kwamen. En wel negentien tegelijk, uit het verre 

Nederland! Als ze dat hadden geweten, hadden ze het oerwoud aan de binnenkant 

misschien even bijgetrimd, het is namelijk eeuwenlang het speelveld der elementen geweest. 

Na een Siciliaanse lunch van capo Corbelini eindigde daar ons programma. Ze hadden 

helaas niet die overheerlijke pizza Nutella die ik vrijdag heb genuttigd, maar niet ieder 

restaurant kan zo'n culinair hoogtepunt aanbieden. Pieter besloot om uit te zoeken 

waarvandaan onze bus de volgende dag zou vertrekken. Ik wilde vooral ijs halen. Het 

tweede lukte, het eerste niet. 

 We brachten onze laatste nacht eindelijk weer ongestoord samen door in een ander 

hostel zonder dat heerlijke gesnurk dat onze Siciliaanse nachten zo gekenmerkt heeft. Dit 

hostel herinneren wij ons van het beste ontbijt en het meest waardeloze Engels van onze 

reis. Het duurde een hele poos voor we duidelijk konden maken dat we uit wilden checken. Ik 

had een goede taakverdeling verzonnen voor onze laatste ochtend in Palermo: Pieter mocht 

dat met de bus uitzoeken en ik ging lijken bekijken. De Catacombe dei Cappuccini is een 

kelder waar honderden ingebalsemde lichamen opgesteld zijn in hun originele kleding en op 

sommige van die skeletten tref je nog flarden huid, stukken oog en plukjes haar aan. Dit is 

iets waar ik gelukkig van word en gelukkig kon ik daar nog net de tijd voor vinden. Onze 

nuchtere Groninger had ondertussen het geheim van de bussen gekraakt en daardoor 

konden we toch nog richting huis. Via een echte Eindhoofse piazza zijn we dus veilig 

thuisgekomen met een bruin respectievelijk rood kleurtje en een chille week achter de rug. 
 

  

                                                             
1 Klassieke geit. 



22 
 

Agenda Boréasactiviteiten 

 

Zondag 1 juni 

Boréas presenteert: Euripides' Helena 

Zondagavond 1 juni zal een groep Boréaden Euripides' Helena opvoeren voor eigen publiek 

in het Der Aa-Theater te Groningen. Er wordt al het hele jaar door een heel groot deel van de 

opleiding hard gewerkt om dit stuk op de planken te krijgen en we zullen de maand juni met 

onze groep acteurs door noordelijk Nederland reizen om onze Helena ook op te voeren voor 

middelbare scholieren. 

 

Donderdag 12 juni 

Elektralezing 

Niet alleen wij, maar ook onze collega-classici uit Leiden staan aan de vooravond van een 

toneelstuk. De Toneelgroep Klassieke Talen Leiden voert dit jaar Sophocles' Elektra op. De 

voorstellingen zijn op vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni en daarom geeft Evert van Emde 

Boas op donderdag 12 juni een lezing over de Elektra. Ook als je niet naar de voorstelling 

gaat kun je naar de lezing komen! 

 

Dinsdag 1 juli 

Eindejaarsborrel en barbecue 

We willen dit jaar graag afsluiten met een gezellige borrel en barbecue. Hiervoor zijn alle 

docenten uitgenodigd, dus de eindejaarsborrel zal fungeren als de langverwachte 

'docentenborrel' waar op de ALV om is gevraagd. Een mooi moment om elkaar allemaal nog 

even te zien voor de vakantie, we hopen jullie allemaal te zien! 

 

Vrijdag 4 juli 

Voetbaltoernooi Nijmegen 

Het jaarlijkse voetbaltoernooi voor klassiekenstudenten vindt dit jaar plaats in Nijmegen. We 

willen natuurlijk weer deelnemen met een sterrenteam, dus houd je mail in de gaten voor 

informatie over aanmelding en deelname! 

 

 

 

  



23 
 

Verjaardagskalender 

Juni – Juli – Augustus  

15-06 Jasper van Lunteren (27) 

28-06 Karel Stegeman (21) 

05-07 Diede ter Keurs (25) 

07-07 Tessa Bos (20) 

03-08 Sandra Rietberg (23) 

06-08 Eva Nortier (25) 

09-08 Merel Verhulst (20) 

14-08 Fabian Verkerke (24) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Oproepje van de redactie 
 

Voor het volgende zomernummer hebben we jouw hulp nodig. Wij zijn namelijk weer op zoek 

naar vakantiefoto’s waar Boréasleden op staan met een Phoinix. Het maakt niet uit waar je 

heen gaat, misschien blijf je zelfs wel thuis, of dat het klassiek verantwoord is of niet, alle 

foto’s zijn welkom! Stuur dus allemaal je foto(‘s) voor maandag 11 augustus naar 

redactie.phoinix@gmail.com.  
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Door Sean McGrath 

 


