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Voorwoord 
 

Lieve lezers, 

 

Nu iedereen weer een beetje gewend is aan het drukke studentenleven, is het weer tijd voor 

een nieuwe Phoinix! Maar eerst zal ik de redactie even voorstellen: Rhanna Roscher 

(eerstejaars) en Sean McGrath (tweedejaars) zijn de algemene redactieleden. Diede ter 

Keurs (vierdejaars) is de secretaresse en Tialda Hofman (vierdejaars) vervult de functie van 

penningmeester. En ik – Marije van der Steege (derdejaars) – mag deze commissie 

aansturen als voorzitter. Zo heeft ieder zijn eigen taak binnen de redactie, maar samen 

zorgen we ervoor dat deze Phoinix voor jullie neuzen ligt, klaar om gelezen te worden! 

 

In dit nummer zal ook het nieuwe Boréasbestuur aan jullie worden voorgesteld; we hebben 

ze een paar lastige vragen voorgelegd! Naast dit nieuwe bestuur, worden ook twee nieuwe 

rubrieken geïntroduceerd. De eerste rubriek heet ‘Van onze buitenlandcorrespondent’ en 

hierin doet een student verslag van zijn/haar activiteiten in het buitenland. Deze keer zal ons 

redactielid Sean vertellen over zijn avonturen in het Griekse Tessaloniki. De tweede nieuwe 

rubriek (nou, nieuw, een beetje ‘terug van weggeweest’) is ‘Kende u deze mythe al?’, waarin 

onbekende mythes worden gered van de vergetelheid. De eerste mythe die zal worden 

verteld is die van Philemon en Baucis. Verder zijn er natuurlijk de vaste rubrieken: classica 

Marijke maakt een heerlijke worteltjestaart met ons we krijgen een kijkje in de boekenkast 

van Floor en er staat weer een lastige puzzel voor je klaar.  

 

Wij wensen iedereen veel leesplezier en fijne feestdagen! 

 

Namens de redactie, 

Marije van der Steege 

  

 

 

 

 

 

 

 



De boekenkast van... Floor Bakker 
 

Al zolang ik me kan herinneren ben ik gek op boeken. Op oude boeken, omdat ze behalve 

het geschreven verhaal ook een ongeschreven verhaal vertellen waar je zoveel over kunt 

fantaseren als je wilt: wat waren de gedachten van een vorige lezer bij die bladzijdes waar hij 

een ezelsoor heeft gemaakt? Viel de passage hem op vanwege stijl of vanwege inhoud? 

Zouden vorige lezers dezelfde betekenis hebben toegekend aan de woorden als ik? Maar 

ook op nieuwe boeken, omdat ze nog ongelezen zijn en de wereld die je betreedt als je op 

de eerste pagina begint nog ontdekt moet worden. Voor mij zijn boeken dus absoluut niet 

saai.       

 Voor mijn boekenkast heb ik een minder onvoorwaardelijke liefde dan voor de boeken 

op zich. Zoals kalveren hun geliefde altijd bij zich willen hebben, zo verzamel ik op mijn tafel 

en rond mijn bank en bed stapels geliefde boeken uit verschillende genres en in 

verschillende talen. Als ik die stapels snel uit de weg wil hebben, zet ik ze gewoon weer in de 

kast en dan is de orde die ik nog zo bedachtzaam had aangebracht al snel weer ver te 

zoeken. Daarnaast vind ik het best moeilijk om boeken in te delen in groepen: moet ik 

boeken als 'Madame Bovary' van Gustave Flaubert en 'Der Zauberberg' van Thomas Mann 

indelen in een categorie voor wereldliteratuur of bij de Franstalige respectievelijk Duitstalige 

boeken zetten? Als ik er zo over nadenk is elk systeem discutabel...   

 Als mijn boekenkast niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van mijn 

boekenverzameling moet ik het nut ervan dus ergens anders zoeken. Misschien hoeft mijn 

boekenkast ook niet zo nodig nut te hebben maar is hij aanhanger van l'art pour l'art: zijn 

enige doel is om iets te laten zien, namelijk een opeenhoping van kennis, kunst en misschien 

hier en daar een klein beetje kitsch. Want ik houd van studieboeken, gedichten en literair 

verantwoorde romans, maar ik kan me als het leven buiten de boeken al ingewikkeld genoeg 

is ook helemaal verliezen in de (vaak zeer herkenbare) verhalen over Bridget Jones.  

 Ik hoor je denken: wees eens wat concreter, welke boeken zijn zo belangrijk dat ze 

tentoongesteld moeten worden? Welnu, ik zal vertellen welke boeken dat in mijn optiek zeker 

verdienen, te beginnen bij 'De bijbel voor ongelovigen - Het begin' van Guus Kuijer. Dat is 

verreweg het mooiste boek dat ik het afgelopen jaar heb gelezen. In dit boek komen de 

mensen uit het Bijbelboek Genesis tot leven en wordt eeuwenoud cultuurgoed in verbinding 

gebracht met de hedendaagse belevingswereld. Het boek greep me vooral aan door de 

eenvoud en schoonheid van het taalgebruik. Voor mensen die niet zo bekend zijn met de 

Bijbel is dit boek een fijne weg om de verhalen die deel zijn van onze cultuur te leren kennen, 

voor mensen die wel bekend zijn met de Bijbel biedt het boek een invalshoek om de 

verhalen op een andere manier te begrijpen.   

 Verder is 'The Sweetness of Tears' van Nafisa Haji een absolute aanrader, zeker voor 

mensen die (zoals ik) niet erg goed zijn in Engels maar die er wel van houden mooie boeken 

in de oorspronkelijke taal te lezen. Ik heb het in de zesde klas gelezen voor Engels maar pas 

een paar maanden geleden heb ik het aangeschaft: het is duidelijk een boek dat blijft 

hangen. Het verhaal zit goed in elkaar, het is mooi geschreven en er zitten een paar 

passages in het boek die ik steeds opnieuw lees en die mijn kijk op de wereld een beetje 

veranderd hebben.    

 Tot slot kan ik jullie dit leerzame boek niet onthouden: 'God is niet één' van Steven 

Prothero. Een heel ander boek dan de andere twee, aangezien het slechts informerende en 

overtuigende bedoelingen heeft. Het boek bestaat uit verschillende hoofdstukken, elk over 

één van de grote wereldreligies (islam, christendom, confucianisme, hindoeïsme, 



boeddhisme, yoruba-religie, jodendom en taoïsme). Het punt dat Prothero maakt in dit boek 

is dat alle wereldreligies verschillende doelen hebben en verschillende vragen stellen en dus 

niet, zoals veel mensen denken, verschillende paden bewandelen maar dezelfde 

bestemming hebben. Het is dus niet alleen een zeer informatief boek maar ook één dat je 

aan het denken zet.      

 Dit is slechts een kleine selectie van de boeken die ik momenteel reken tot de meest 

bijzondere en inzicht brengende boeken. Zelfs als ik de hele Phoinix vol zou schrijven met 

boekentips zou dit waarschijnlijk binnen een maand alweer achterhaald zijn, door alle nieuwe 

en oude werken die dan op stapels om mij heen zullen liggen en die nieuwe inzichten zullen 

bieden. Omdat ik het niet mooier kan verwoorden dan Jostein Gaarder en Klaus Hagerup in 

hun (ook prachtige!) boek 'De magische bibliotheek' zal ik afsluiten met een citaat en een 

mooie belofte voor de toekomst: "Telkens ontstaan er nieuwe gedachten, nieuwe woorden 

en nieuwe zinnen bij nieuwe mensen. Over de hele wereld scheppen op dit ogenblik 

miljoenen kinderen de taal van morgen. Sommigen houden hem voor zichzelf, maar anderen 

schrijven hem op. Onafgemaakte gedichten, verhalen waarmee een begin is gemaakt, 

zinnen die nooit eerder zijn geschreven."  

 

  



Trektocht der Boréaden 

Door Eva Nortier 

 

Men zegt dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Voor het eerst is daar nu 

wetenschappelijk bewijs voor. Dit is een extract uit mijn onderzoeksdagboek, geschreven 

tijdens mijn verblijf bij de mysterieuze Boréasstam.  

Dag 43. De Boréaden hebben nog steeds niet door dat ik niet een van hen ben. Zoals vele 

studentenstammen maken ook de Boréaden een trektocht naar het eiland Schiermonnikoog, 

waar nieuwe stamleden overgangsriten doormaken. Met enthousiaste nieuwsgierigheid die 

gepaard gaat met ontluikende angst begroeten deze stammen de komst van het nieuwe jaar. 

De aspirant-leden van de stammen leren van de ouderen over de rijke cultuur en tradities 

waar zij de komende jaren mee te maken zullen krijgen. Veel van deze rituelen zijn nog in 

nevelen gehuld voor de moderne wetenschap, en halsreikend keek deze onderzoekster dan 

ook uit naar het bijwonen van dit laatste beetje mysterie in onze o zo doordachte 

wereldmaatschappij.  

 De reis per bus naar de haven werd in stilte volbracht. Net als de overige stamleden 

was ook ik verzonken in gedachten, ware de gedachten waarschijnlijk een stuk minder 

primitief dan de Boréaden. Het eiland zou onze tongen losmaken, maar nu was er tijd voor 

bezinning. Een grote kano -verrassend genoeg gemaakt van ijzer en niet van bamboe zoals 

ik verwachtte- bracht ons erheen. De jonge nieuwe vrouwen, nog onbekend met dit vaartuig, 

zochten trillend toenadering tot elkaar. Een sterke groepsband zal hun ontgroening dragelijk 

maken, waarbij steun en troost gezocht kan worden bij lotgenoten. 

 Een uren durende trektocht te voet zou ons brengen naar de tijdelijke nederzetting. 

Het barre landschap van Schiermonnikoog boezemde ook de meest geharde leden van de 

groep ontzag in. Een enkel alfavrouwtje leidde de groep, haar kennis en bijna dierlijke intuïtie 

inzettend om de groep over het eiland te leiden. Toch mocht haar inzet niet baten; niet 

iedereen overleefde de helse tocht door het binnenland. Lang werd er niet bij deze 

erbarmelijke zielen stilgestaan. Alleen de meest kwieke en aangepaste leden zijn in staat 

deze doortocht te volbrengen en zich een waardig lid van de Boréasstam te noemen.  

 Aangekomen in het simpele kampement werden we traditioneel gastvrij ontvangen 

door enkele vrouwen van de stam, die de tocht al eerder hadden gemaakt. Mijn slaapplaats 

was met de andere nieuwe vrouwen in een eenvoudig vertrek. Hoewel de inrichting simpel 

was, voelde het door de plezierige gastvrijheid van de stam aan als een waarlijk paleis. In 

tegenstelling tot wat je zou verwachten door de haremtheorie van Biggins, sliepen de 

mannetjes gescheiden van de wijfjes. 

Wellicht dat de paringsrituelen van de 

stam elders plaatsvinden.  

 Veel tijd om bij te komen werd ons 

niet gegeven, want de alfavrouwen van de 

stam hadden het eerste ritueel voorbereid. 

Zittend in een kring, een heilige vorm voor 

de Boréaden, nam elk lid een aantal 

velletjes van een vreemdsoortig opgerold 

papier, normaliter gebruikt om de anus te 

reinigen. Het aantal gekozen vellen leek 

volledig arbitrair, maar verschafte de 



oudere leden veel plezier. Toen de leidster ons voorging werd de bedoeling van het ritueel 

mij duidelijk. Hoe meer velletjes gekozen werden, hoe meer persoonlijke informatie gegeven 

moest worden. De verhalen van de nieuwe leden, inclusief mijzelf, werd met gelach en 

bevestigende gebaren ontvangen. De eerste test had ik gehaald, het vertrouwen van de 

stam gewonnen. 

 De rest van de dag werd besteed aan dit soort kennismakingsrituelen. Oudere en 

nieuwe leden van de groep stortten zich er volledig op. Er leek geen sprake van een 

hiërarchische structuur in deze groepsactiviteiten: de oudere leden lieten hun dominantie niet 

gelden. Is dit om de sociale cohesie van de groep te bevorderen? Waarschijnlijk wel. De 

leden van de groep ontblootten hun tanden en lieten een hoge uitstoting van de adem 

klinken: een teken van plezier en blijdschap bij de Boréaden.   

 Die avond zaten we rond het vuur en vertelde ieder over de goden, mythen en de 

heldendaden van zijn of haar familie. Gelukkig had ik mij van te voren goed ingelezen over 

wat ons bekend is over de cultuur en tradities van de stam. Vooral raadsels en verbale 

grappen lijken belangrijke elementen van de groepscultuur. Ook hier was de hiërarchie ver te 

zoeken. Waarschijnlijk geeft dit de nieuwe leden genoeg zelfvertrouwen om de 

overgangsriten met plezier te doorstaan. Samen met het doven van het vuur, vertrokken de 

aanwezigen een voor een. Na het rituele wassen gingen we slapen om goed uitgerust de 

volgende dag te kunnen beginnen. 

 De verscheidene stammen op het eiland stroomden massaal naar de kust de dag 

erna, zo ook de Boréaden. Een volksverhuizing die doet denken aan de majestueuze 

migratie van de bizonkuddes van Afrika, of de magische mars van pinguïns op Antarctica. 

Een deel van de groep begaf zich in een 

ingewikkeld soort balspel, waarbij alleen 

met de voet gespeeld mag worden. De 

overgebleven vrouwen vertelden in een 

kring elkaar verhalen. Enkelen kozen 

ervoor in de ruwe zee te zwemmen. 

Vermoedelijk om hun lichaam te reinigen 

van het ‘vuurwater’ dat ze de avond 

ervoor gedronken hadden, en om de 

kwade geesten gunstig te stemmen. Of 

was het om hun moed te tonen? Dit 

samenzijn van de groep voelde vreemd 

vertrouwd aan. Bijna zoals wij in onze 

wereld gewend zijn een gezellig dagje 

naar het strand te gaan. 

 

Mijn onderzoek naar de Boréaden verwondert mij. Hoewel ik vermoedde dat het een 

primitieve, ja, zelfs barbaarse stam was, lijkt de werkelijkheid hier ver van af te liggen. Ik 

verbaas mij over de liefde waarmee de overgangsriten worden uitgevoerd, en de openheid 

waarmee nieuwe en oude stamleden verwelkomd worden. Misschien kan ik nog heel wat 

leren over vriendschap en samenzijn bij deze stam. Misschien kan de Westerse wereld nog 

wat leren van deze bijzondere stam der Boréaden. 

 

 

  



Foto’s Boréasactiviteiten 

 
Etentje na het introductiekamp   ALV 

 

 

 

 
Etentje na de ALV 

 

 

 



 

 
Openingsfeest met Ken-Uw-Classicipubquiz 

 

 

 

 
Classicifeest in Utrecht 

 

 

 

 

 

 

Beestenborrel met Bachur 

 

  



Pyjama’s, dovenetels en Britney Spears 
Over het gebruik van het tweelingmotief 

Door Fabian Verkerke 

 

Wie kan er beter vertellen over het tweelingmotief in de literatuur dan de helft van een 

tweeling? Iemand die bewust heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt hoe mensen zich 

vergissen of hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen zich vergissen. Iemand die voortdurend 

wordt aangesproken door mensen die menen Maurits voor zich te hebben en zo bijzonder 

verwarrende gesprekken aanknopen en iemand die voor de grap vroeger nog wel eens met 

zijn broer van pyjama wisselde om zijn ouders voor de gek te houden. Wie kan beter 

vertellen over het tweelingmotief dan de Fabian van Maurits en Fabian? 

Het leuke aan tweelingen is het feit dat ze zo veel op elkaar lijken. Wanneer dingen 

op elkaar lijken, worden ze vaak met elkaar verward. Denk maar aan namen als Irak en Iran 

of aan een brandnetel en een witte dovenetel. Deze verwarring levert pijnlijke of grappige 

situaties op. Neem het laatste voorbeeld: wanneer je voorwendt dat je een brandnetel aait, 

maar in feite een witte dovenetel vastpakt, kan je erg genieten van de verbazing op het 

gezicht van iemand die het verschil niet kent. Wanneer deze zelfde persoon vervolgens in 

een poging hetzelfde te doen een brandnetel vastgrijpt, is dat voor hem een pijnlijke 

aangelegenheid. Het zijn twee situaties die het motief van de tweeling voor het drama 

interessant maken. 

In de Bacchides van Plautus wordt de aanwezigheid van een tweeling op een 

klassieke manier uitgebuit. Mnesilochus weet niet dat er twee Bacchisen zijn en stort zich in 

zijn onwetendheid in verdriet. De verwarring is voor Mnesilochus dus een pijnlijke 

aangelegenheid. Het publiek is daarentegen op de hoogte van de aanwezigheid van twee 

gelijkende zusjes en de bij Mnesilochus ontstane verwarring is daardoor zeer vermakelijk. De 

mate waarin iemand op de hoogte is van de gelijkenis is dus bepalend voor de eraan 

verbonden ervaring. Dit blijkt onder andere uit het voorbeeld van de witte dovenetel. Ook in 

een ander stuk van Plautus, de Menaechmi, wordt dit duidelijk geïllustreerd. Dit stuk vertelt 

over een tweeling, Menaechmus en Sosicles, die op hun zevende van elkaar gescheiden 

worden. Wanneer Sosicles, die inmiddels hernoemd is tot Menaechmus, op zoek naar zijn 

lang verloren tweelingbroer de stad Epidamnus bezoekt, waar zijn broer inmiddels woont, 

brengt de gelijkenis de twee broers in de problemen. Pas op het eind treffen ze elkaar en 

voorheen wisten zijzelf en de inwoners van de stad niet dat er twee druppels water door de 

stad liepen. Voor de onwetende verhaalfiguren leidt dit tot pijnlijke situaties, maar het 

publiek, dat wel op de hoogte is, kan er alleen maar van genieten. 

 In beide stukken bevindt de kennis van de gelijkenis zich buiten het toneel. Het kan 

echter ook zo zijn dat verhaalfiguren op het toneel zich bewust zijn van de kennis en hier 

misbruik van maken. Zoals de Britney Spears look-a-like in Amerika kan genieten van alle 

aandacht die ze krijgt, omdat men niet weet dat zij niet de echte popster is, zo kan Zeus het 

bed delen met Alkmene, omdat zij niet in de gaten heeft dat ze in werkelijkheid met een look-

a-like van Amphytrion tussen de lakens ligt. Van een daadwerkelijke tweeling is in dit 

concrete geval weliswaar geen sprake, maar niets staat een soortgelijke situatie met twee 

helften van een tweeling in de weg. Opnieuw is het pijnlijk voor de onwetende en een 

prettige ervaring voor de persoon die weet dat er verschil bestaat. Aangezien ook dit voor de 

toeschouwer vermakelijk is, is het een geschikt middel voor de toneelschrijver. 

 



De tweeling kan echter ook op een andere manier gebruikt worden. Aangezien de 

band tussen de beide helften van de tweeling in vele gevallen sterker is dan die tussen 

‘gewone’ broeders en zusters, kan de tweeling worden ingezet om verhalen pathetischer te 

maken. Wanneer Romulus zijn tweelingbroer Remus doodt, lijkt dat erger dan wanneer hij 

zijn twee jaar oudere broer zou doden. Ook het verhaal van Castor en Pollux zou minder 

roerend zijn geweest als ze ‘slechts twee simpele broers’ zouden zijn.  

In latere literatuur wordt het motief van de tweeling ook wel gebruikt om twee 

tegengestelden aan te geven. Je kan hierbij denken aan de kwaadaardige tweelingbroer uit 

de standaard soapserie. In diepzinnigere literatuur verbeeldt de ene helft van de tweeling de 

ware persoon en de andere helft de onderdrukte gevoelens, in vele gevallen de slechte. Zo 

worden in het middeleeuwse Britse epos Beowulf de monsters die koning Beowulf bestrijdt 

wel als zijn slechte eigenschappen gezien. Een soortgelijke situatie is het sprekende 

spiegelbeeld uit de gemiddelde horrorfilm. De film Me, Myself & Irene, met in de hoofdrollen 

Jim Carrey en Renée Zellweger, is een ander voorbeeld van een dergelijke gespleten 

persoonlijkheid. 

 De grote vraag is of men in de oudheid op het toneel ook gebruik maakte van 

tweelingen voor de rol van tweelingen in het stuk. Het antwoord daarop is eigenlijk erg 

simpel: waarschijnlijk niet. Het gebruik van maskers maakte het immers overbodig om een 

tweeling de rol te laten spelen. Louis Couperus’ roman ‘De komedianten’ is een interessant 

verhaal in dit opzicht. Het vertelt over een rondreizend toneelgezelschap dat is beland in 

Rome, waar het enkele stukken ten tonele zal brengen. Het programma is beperkt tot de 

twee tweelingenstukken van Plautus: de Bacchides en de Menaechmi. Een belangrijke rol 

binnen het gezelschap speelt de tweeling Cecilius en Cecilianus. Als bijna vanzelfsprekend 

spelen zij in de Bacchides de rollen van de gezusters Bacchis, maar gek genoeg is de rol 

van de gebroeders Menaechmus voor anderen weggelegd. Ook Couperus ziet de tweelingrol 

dus niet weggelegd voor een tweeling, zelfs niet als men daarover kan beschikken. 

 Ook vandaag de dag hoeft niet altijd gebruik te worden gemaakt van een tweeling. 

Met een beetje plak- en knipwerk is het eenvoudig om één acteur in twee om te toveren. Zo 

kunnen de rollen van Phoebe en Ursulla Buffay in de tv-serie Friends beide gewoon door 

Lisa Kudrow worden gespeeld. Toch worden niet zelden tweelingen gebruikt. Vooral voor de 

rol van jonge kinderen wordt bij tijd en wijle gebruik gemaakt van een tweeling, vanwege hun 

korte spanningsboog. Zo vertolkten actrices Mary Kate en Ashley Olsen in hun jonge jaren 

samen de rol van Michelle in de komedie-serie Full House. Later speelden ze ook in talloze 

films een eigen rol. In het theater zijn de mogelijkheden beperkter, maar ook hier is geen 

eenduidig beleid. De ene keer wordt wel gebruik gemaakt van een tweeling, maar in de 

recent verschenen toneelvoorstelling van het boek ‘De tweeling’ van Tessa de Loo wordt de 

rol van tweeling Lotte en Anna door liefst vier verschillende, niet gerelateerde actrices 

gespeeld. Kortom, op de rol van de tweeling in het moderne entertainment valt geen peil te 

trekken. 

Concluderend kunnen we stellen dat het tweelingenmotief de toneelschrijver diverse 

mogelijkheden biedt, om te ontroeren en om te doen lachen, en zich desalniettemin niet 

genoodzaakt ziet gebruik te maken van identieke personen. Waarom zit er eigenlijk niet in 

elk stuk een tweeling? 

 

  



Quotes 
 

Student: ‘Hier kwam ik eigenlijk niet zo goed uit...’  

Docent: ‘Ja dat voelde ik (en daarom vroeg ik het...)’ 

 

Docent: ‘Veel van die keizers resideerden ook in Gron... eh, Rome, niet in Groningen 

natuurlijk!’ 

 

Docent: ‘De maat is de mens van alle dingen!’  

 

Leerling: ‘Wie heeft er een pen te leen?’  

Andere leerling: ‘Tuurlijk, welke stichting wil je?’ 

 

 
 

Stuur je quotes naar redactie.phoinix@gmail.com of sms naar 06-51684929 (Marije). 
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Kende u deze mythe al? – Philemon en Baucis 

Door Marije van der Steege 

 

Ergens op een heuvel in het verre Phrygië staan twee eeuwenoude bomen: een eik en een 

linde. Niet ver daar vandaan ligt een moerassig meer. Lang geleden, toen het moeras nog 

bewoonbaar land was, bezochten Jupiter en zijn zoon Hermes deze streek, om de 

gastvrijheid van de mensen op de proef te stellen. Duizend deuren bleven dicht voor de 

goden, met uitzondering van één – bij een armoedig hutje aan de rand van het dorp mochten 

de hemelingen binnenkomen. 

 Het lage huisje was bedekt met riet en stro, maar hoe klein het ook was, er woonden 

twee mensen met een groot hart: Philemon en Baucis. Zij woonden er al hun hele leven en 

ze waren er samen oud geworden. Er was op de hele wereld geen gelukkiger paar. Ondanks 

hun armoede gingen ze meteen aan de slag om een heerlijk maal voor de reizigers te 

maken. Baucis gooide hout op het vuur en zette het water op; Philemon haalde groenten uit 

de tuin en wierp een goed stuk vlees in het kokende water. Terwijl ze werkten en wachten 

onderhielden ze hun gasten met een hartelijk gesprek. Philemon zorgde voor water zodat 

zijn gasten zich konden verfrissen en Baucis maakte alvast een bed klaar voor de nacht. De 

goden zagen dit alles met welgevallen aan. 

 Ze hadden een waar feestmaal: 

er waren olijven en andijvie en kaas en 

eieren en het warme voedsel van het 

vuur. Tijdens het eten ging de kan met 

wijn rond en als nagerecht waren er 

vijgen, noten en gedroogde dadels. Maar 

tot de verbazing van de beide oudjes 

raakte de wijnkruik niet leeg! Pas toen 

beseften Philemon en Baucis wie hun 

gasten waren en ze verontschuldigden 

zich voor de schamele maaltijd. Ze 

wilden hun enige gans klaar maken, 

maar gakkend en met klapperende vleugels zocht hij bescherming bij de hemelingen. En die 

kreeg hij. De oppergod zei, met een milde glimlach: ‘Wij kwamen hier op aarde om de 

gastvrijheid van de mensen te onderzoeken. Uw buren lieten ons niet binnen, daarvoor 

zullen zij gestraft worden, maar u beiden willen wij graag belonen. Volg ons dit huis uit de 

berg op, zodat u niet onschuldig lijdt.’  

 Toen Philemon en Baucis samen met de goden bovenop de berg waren geklommen, 

zagen ze dat het hele land was veranderd in een moerassig meer. Alleen hun huisje stond er 

nog, maar dat veranderde nu in een tempel! Jupiter wendde zich tot het oude paar en zei: 

‘Zeg mij wat u wenst, u zult het krijgen.’ Na een kort overleg met zijn vrouw, sprak Philemon: 

‘Wij wensen uw priesters te zijn, laat ons de tempel bewaken! En wij zouden graag, na altijd 

samen te hebben geleefd, ook samen sterven.’  

Zo gebeurde het. Zolang ze leefden bewaakten ze de tempel van Jupiter en ze waren 

gelukkig. Toen hun tijd gekomen was, zag Philemon plotseling bij Baucis, en Baucis bij 

Philemon, groene blaadjes groeien. Armen werden takken en haren werden gebladerte en 

vlak voordat hun monden in het groen verdwenen, zeiden Philemon en Baucis elkaar 

vaarwel. 

  



Van onze buitenlandcorrespondent 

Door Sean McGrath 

 

Έλα ρε μαλάκας! Op het moment dat jullie dit lezen, bevind ik mij nog op Erasmus in 

Thessaloniki. Thessaloniki is de tweede stad van Griekenland met ongeveer de grootte van 

Amsterdam en bevindt zich in de regio Makedonië in het noorden van Griekenland. Grappig 

genoeg zijn er -zo ver ik het ervaren heb dan- meer mensen in Thessaloniki die Groningen 

kennen dan Nederlanders die van Thessaloniki gehoord hebben.   

Dus hoe kwam ik erbij om in Griekenland te gaan studeren? Eerlijk gezegd ben ik een 

van de weinig Erasmus-studenten hier in Thessaloniki met een motivatie die verder gaat dan 

zon, strand, gratis eten of "ik ben toevallig hier ingeloot". Sinds de Griekenlandreis met mijn 

middelbare school in de vijfde klas vind ik Griekenland echt een geweldig land en daarom wil 

ik heel graag ook Nieuwgrieks leren. En wie weet, misschien is de ervaring om in 

Griekenland, de plaats waar best wel veel uit ons vakgebied heeft plaatsgevonden, geleefd 

te hebben ook ooit nuttig als classicus. Ik koos ervoor om het in mijn tweede jaar te doen 

omdat dat roostertechnisch handig uitkomt, maar daardoor ben ik wel echt de jongste van de 

Erasmus-studenten hier. 

Mijn Erasmus begon in het midden van augustus met de EILC, Erasmus Intensive 

Language Course. Dat was een gratis beginnerscursus Nieuwgrieks die in totaal zes weken 

duurde. Naast drie uur les door de week was er ook bijna ieder weekend een "culturele" 

excursie. Ik had nooit verwacht dat ik studiepunten kon verdienen door met EU-subsidies op 

de stranden van Halkidiki te zonnen. We waren in totaal met negentig studenten, waarvan 

het grootste deel om onbegrijpelijke redenen meer waarde hechtte aan drank en feesten dan 

aan taallessen, maar door het intensieve contact is het een vrij hechte groep geworden en 

nog steeds komen de meesten van mijn vrienden uit de EILC.  

Na die zes weken had ik even 

anderhalve week vrij. De universiteit staakte 

toen omdat de regering een hoop administratief 

personeel weg wilde bezuinigen. Dat wil 

trouwens niet zeggen dat ze een crisis nodig 

hebben om de universiteit plat te leggen: ik heb 

me laten vertellen dat het altijd zo is aan het 

begin van het academische jaar, ze vinden het 

hier gewoon leuk om te staken. Aan de andere 

kant is dit niks in vergelijking met Athene, waar 

een paar universiteiten op het moment dat ik dit 

schrijf (in het midden van november) nog 

steeds niet geopend zijn. Om een of ander reden geniet ik enorm van de typische Griekse 

ongeregeldheid. Het is soms wel handig dat deadlines meestal niet zo belangrijk zijn. 

Grieken zijn zelden op tijd, wij Erasmus-studenten zijn allemaal bekend met de "Griekse tijd". 

Stakingen vinden weleens willekeurig plaats waardoor onaangekondigd de bussen plat 

liggen of de kantine gesloten is. Meestal is de informatievoorziening van de universiteit vrij 

slecht en je moet niet verwachten dat iemand uit zichzelf jou zal vertellen waar je aan toe 

bent, op het moment heb ik bijvoorbeeld nog steeds geen flauw idee hoe het precies zit met 

mijn tentamens en wanneer ik naar huis kan gaan. Ik heb al heel snel geleerd dat het geen 

zin heeft om je daarover druk te maken, je moet wat flexibeler door het leven gaan hier.  



Nu klinkt dat negatief, maar eigenlijk ben ik me echt heel snel thuis gaan voelen in 

Thessaloniki. Thessaloniki lijkt soms meer op een groot dorp dan een echte stad. Je hoeft 

het centrum eigenlijk nooit te verlaten omdat alles zich hier afspeelt en alles bevindt zich op 

een redelijke loopafstand, en anders is het makkelijk en goedkoop met de bus te bereiken. 

Daardoor loop je toch dagelijks mensen die je kent tegen het lijf en dat geldt zeker voor de 

Grieken, die lijken om de paar minuten een kennis tegen te komen. Grieken spreken je in het 

algemeen heel snel aan en tonen meestal heel veel belangstelling voor je. Daarna word je 

vaak ook onmiddellijk uitgenodigd bij iets met hun vrienden. Zoiets voelt in het begin een 

beetje ongemakkelijk, maar ik vind nu die openheid iets heel fijns hebben: ik heb nog nooit 

de kans gekregen om me eenzaam te voelen hier. 

Na een kleine vakantie begon de universiteit dus in oktober. Oorspronkelijk was ik 

van plan om vijf GLTC-vakken te volgen hier, maar later heb ik mijn schema helemaal 

overhoop gegooid. Ik besloot om door te gaan met dagelijkse Griekslessen en in totaal heb 

ik hier 27 punten aan taallessen, dus ik hoef niet zoveel andere dingen te doen. Ik volg op 

het moment twee vakken waarvan ik van plan ben om maar van één het tentamen te maken. 

Het nadeel is dat al mijn colleges in het Grieks zijn, dus het is best moeilijk om te volgen 

waar ze het over hebben, ook alleen al omdat het heel lastig is om je er drie uur lang 

aandachtig op te concentreren. Het Engels van mijn docenten is niet zo geweldig, maar 

gelukkig kunnen ze allebei wel een redelijk woordje Duits spreken. Achteraf ben ik blij dat ik 

ervoor koos om me vooral met Nieuwgrieks bezig te houden, dat kan ik in elk geval beter 

hier leren dan thuis in Groningen. Grieken zijn overigens niet goed voor je ego als classicus: 

zelfs degenen met minimale kennis van Oudgrieks, lezen het beter dan ik met zeven jaar 

"ervaring".  

Op het moment dat ik schrijf, heb ik drie maanden achter de rug en nog twee te gaan. 

Zoals ik zei, weet ik nog steeds niet wanneer ik precies terugkeer naar Groningen, maar het 

zal ergens in januari zijn zodat ik op tijd terug ben voor het tweede semester. Dus tot dan en 

groeten uit Griekenland. Τα λένε!  



Puzzel 

Door Fabian Verkerke 

Klassieke anagrammen 
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Horizontaal     Verticaal 
1. Smeultopae     2.   Roes 
8. Malisluc      3.   Genotina 
9. Oi       4.   Osnol 
10. Surami      5.   Enesmadyg 
11. Corcie      6.   Ibruiste 
12. Melkena      7.   Escara 
16. Issyla      13.  Syrsmaa 
20. Rithmestadi     14.  Saai 
22. Cenaes      15.  Diesnola 
24. Draaksnas     17.  Edame 
26. Kleerhas      18.  Sluivi 
27. Andiso      19.  Stuit 
29. Herspoepen     21.  Naaiclit 
30. Slanoeme     23.  Spair 
        25.  Haneel 
        28.  Toel 
 
Oplossing vorige puzzel ‘Mythische wezens’: 

  



Koken met Classici 

Door Marijke Kooistra 

Een hartige worteltaart is een lekkere maaltijd voor relatief weinig geld. Je kunt het natuurlijk 

altijd combineren met salade of gebakken aardappels. Voor de carnivoren onder ons kan het 

natuurlijk ook gecombineerd worden met een hamburger, maar de worteltaart zelf is 

vegetarisch. Het is helaas geen klassiek verantwoord gerecht, maar wel lekker! Verder is het 

een gemakkelijk recept, ook al heeft het veel verschillende stappen. Veel kookplezier! 

 

De benodigdheden zijn: 

Voor het deeg: 

• 250 gram tarwebloem 

• 1 ei 

• 4 el koud water 

• Zout, een mespuntje 

• 100 gram koude roomboter 

Voor de vulling: 

• 1/2 teentje knoflook 

• 50 gram kaas 

• 3 winterwortels geraspt 

• 1 ui 

• Zout en peper 

• 1 theelepel koriander 

• 4 eieren 

• 1 dl slagroom 

• 1 theelepel tijm 

 

Stap 1: Doe de bloem, het ei, het water, het zout en de 

boter in een kom en kneed dit tot een glad deeg. In 

plaats van koude boter kun je ook gesmolten boter 

gebruiken. 

Stap 2: Maak een bal van het deeg, wikkel deze in 

plastic folie en plaats hem in de koelkast voor in ieder 

geval een half uur. Dit half uur heb je ook wel nodig 

voor de rest van de voorbereidingen ;) 

Stap 3: Verhit boter in een grote koekenpan of hapjespan en fruit in ongeveer 5 minuten de 

wortel en de ui. De ui moet hiervoor natuurlijk wel eerst gesnipperd worden en de wortel 

geraspt (hier gaat de meeste tijd in zitten). 

Stap 4: Breng het op smaak met zout, peper en koriander. 

Stap 5: Haal het deeg uit de koelkast en rol het uit tot een dunne lap. 

Stap 6: Vet een dichte taartvorm in met boter en bekleed hem met de deeglap. 

Stap 7: Leg wat paneermeel op de bodem en verdeel vervolgens het wortelmengsel over de 

bodem. 

Stap 8: Klop de eieren en room tot een glad mengsel, voeg vervolgens de knoflook 

(fijngehakt), de tijm en de kaas toe en klop dit nogmaals. 

Stap 9: Schenk dit over de wortel-uivulling. 

Stap 10: Bak de taart 40 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. Nog een tip, 

kijk wanneer de taart er 30 minuten in zit even hoe hij eruit ziet, soms is hij dan ook al klaar.  



Even voorstellen... 

Het nieuwe Boréasbestuur 

De Phoinixredactie heeft een paar mooie vragen bedacht voor de dames van het nieuwe 

bestuur. Lees en leer hen kennen! 

 

Daphne Messelink - Voorzitter 

Grieks of Latijn? Grieks 

Milkshake of smoothie? Smoothie 

Sherlock Holmes of Bert Visscher? Bert Visscher 

Londen of New York? Londen 

Vergadering met het Boréasbestuur of een stukje schrijven voor de Phoinix?  

Vergadering met het Boréasbestuur 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 

Lang, oplossingsgericht, enthousiast.  

Als je onbeperkt geld en tijd had, wat zou je dan als Boréasactiviteit organiseren? 

Een heerlijk festival met de favoriete artiesten van alle leden. Natuurlijk met het Boréaslied 

als openingsnummer.  

In welke stad zou je graag met een Platinum Creditcard gaan winkelen? 

Antwerpen, Parijs, Londen, Rome: zolang er een goede sfeer hangt en er naast winkels ook 

een beetje cultuur te vinden is, ben ik gelukkig. Ik kies wel voor een stad in Italië, denk ik, 

dan kan ik mooi mijn Italiaans oefenen.  

Wat ontbreekt er volgens jou in Groningen? 

Een grote concertzaal met veel leuke concerten, want nu komen veel artiesten niet naar 

Groningen. En verder zou ik wel graag een Bershka en een Forever 21 in de Herestraat 

willen.   

Als alles mogelijk was, wat zou je dan van de Kerstman vragen dit jaar? 

Een overdekt zwembad en een nieuwe fiets graag, die van mij is net gestolen. 

 

Ann Lankhorst - Secretaris 

Grieks of Latijn? Latijn 

Milkshake of smoothie? Smoothie 

Sherlock Holmes of Bert Visscher? Bert Visscher 

Londen of New York? Absoluut Londen! 

Vergadering met het Boréasbestuur of een stukje schrijven voor de Phoinix?  

Vergadering met het Boréasbestuur. 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden?  

Ik zou mezelf omschrijven als altijd actief, een denkertje en netjes. 

Als je onbeperkt geld en tijd had, wat zou je dan als Boréasactiviteit organiseren? 

Ik zou dan met alle Boréasleden lekker een week naar Londen gaan om te winkelen, musea 

te bezoeken en te eten in de pub. 

In welke stad zou je graag met een Platinum Creditcard gaan winkelen?  

Ik hou van Londen dus dan zou ik daar met de creditcard zwaaien! 

Wat ontbreekt er volgens jou in Groningen?  

Ik woon al mijn hele leven in Groningen en ik vind het hier prima vertoeven, ik mis dus 

eigenlijk niets! 



Als alles mogelijk was, wat zou je dan van de Kerstman vragen dit jaar?  

Ik geloof dat ik alles wat ik graag zou willen of alles wat ik nodig heb al wel heb, al zijn 

schoenen altijd welkom! 

 

Mirjam de Vries - Penningmeester 

Grieks of Latijn? Latijn. 

Milkshake of smoothie? Smoothie 

Sherlock Holmes of Bert Visscher? Geen van beide  

Londen of New York? Londen 

Vergadering met het Boréasbestuur of een stukje schrijven voor de Phoinix? 

Vergadering voor het Boréasbestuur, hoewel een stukje schrijven voor de Phoinix natuurlijk 

wel een keer een leuke afwisseling zou zijn! 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 

Bildts, Queen (band), volleybal 

Als je onbeperkt geld en tijd had, wat zou je dan als Boréasactiviteit organiseren? 

Een stedentrip van klassieke steden. 

In welke stad zou je graag met een Platinum Creditcard gaan winkelen? 

Tokyo. 

Wat ontbreekt er volgens jou in Groningen? 

Een pannenkoekenkerk. 

Als alles mogelijk was, wat zou je dan van de Kerstman vragen dit jaar? 

Een auto. 

 

Marijke Kooistra - Commissaris Extern 

Grieks of Latijn? Latijn 

Milkshake of smoothie? Smoothie 

Sherlock Holmes of Bert Visscher? Sherlock Holmes 

Londen of New York? Via Londen naar New York 

Vergadering met het Boréasbestuur of een stukje schrijven voor de Phoinix? 

Tijdens een vergadering met het Boréasbestuur een stukje voor de Phoinix schrijven 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden? 

Spontaan, chaotisch, sportief 

Als je onbeperkt geld en tijd had, wat zou je dan als Boréasactiviteit organiseren? 

Reizen naar het buitenland! 

In welke stad zou je graag met een Platinum Creditcard gaan winkelen? 

Los Angeles 

Wat ontbreekt er volgens jou in Groningen? 

Een cocktailbar op een strand met palmbomen. 

Als alles mogelijk was, wat zou je dan van de Kerstman vragen dit jaar? 

Een wereldreis! Maar dan wel van Sinterklaas natuurlijk ;).  

 

Floor Bakker - Commissaris Intern 

Grieks of Latijn? Grieks 

Milkshake of smoothie? Smoothie 

Sherlock Holmes of Bert Visscher? Bert Visscher 

Londen of New York? Ik ben in beide nooit geweest, maar ik denk Londen 



Vergadering met het Boréasbestuur of een stukje schrijven voor de Phoinix?  

Vergadering met het Boréasbestuur, maar als ik dan toch zonder gezelschap aan de slag 

moet vind ik een stukje schrijven voor de Phoinix een erg leuke bezigheid! 

 

Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden?  

Enthousiast, begaan en eigenwijs. 

Als je onbeperkt geld en tijd had, wat zou je dan als Boréasactiviteit organiseren?  

Een kamp van minstens een week, het liefst in tenten op een eiland. 

In welke stad zou je graag met een Platinum Creditcard gaan winkelen?  

In Assisi vanwege de geweldige winkeltjes met aardewerk en de leuke kledingwinkels of in 

Urbino vanwege de gezellige volgepropte boekwinkels. 

Wat ontbreekt er volgens jou in Groningen?  

Groningen heeft voor mij alles wat een stad moet hebben, maar ik mis soms wel de stilte en 

de ruimte van het platteland. 

Als alles mogelijk was, wat zou je dan van de Kerstman vragen dit jaar?  

Een paar dagen naar Terschelling voor het tweede semester begint (sowieso zijn vakanties 

naar Terschelling bij mij altijd welkom!). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zoals jullie als alerte lezers misschien is opgevallen, heeft het bestuur unaniem gekozen 

voor smoothies in plaats van milkshakes. Misschien willen ze een leuk recept met ons delen 

in de volgende aflevering van Koken met Classici...? 

  



Verjaardagskalender 

December – Januari – Februari – Maart 

06-12  Pieter Kampinga (20) 

18-12  Sean McGrath (20) 

05-01  Matthijs Ebbens (20), Dorine van de Kuit (24) 

10-01  Kevin Jager (19) 

12-01  Annemijn Geelen (20) 

19-01  Iris Postma (22) 

22-01  Rhanna Roscher (18) 

25-01  Tialda Hofman (25) 

26-01  Marijke Kooistra (21) 

18-02  Ann Lankhorst (19) 

20-02  Floor Bakker (20), Paula van den Boom (21) 

21-02  Juul van der Harst (19) 

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) 

 

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. 
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Agenda 

Nu we alweer op de helft van de decembermaand zijn en we kerst en oud & nieuw 

binnenkort achter ons zullen laten, kunnen we terugblikken op een mooi jaar waarin we 

bijvoorbeeld hebben mogen genieten van een Classicifeest met de andere 

studieverenigingen GLTC en Oude Geschiedenis van Nederland. We maken ons op voor 

2014, een nieuw jaar vol met vertrouwde maar ook nieuwe activiteiten voor jullie! Hier volgt 

een overzichtje van de aankomende Boréasactiviteiten, houd ook om goed op de hoogte te 

blijven de mail, website en/of facebook in de gaten! 

December 

Woensdag 18 december: Kerstdiner 

Na het geslaagde kerstgala van vorig jaar hebben we besloten dit jaar toch weer een 

kerstdiner te organiseren en op zoek te gaan naar een andere gelegenheid voor het gala, 

zodat we hopelijk beide activiteiten kunnen houden. We hopen er met jullie (en jullie 

kooktalent) een gedenkwaardige avond van te maken! 

Donderdag 19 december: Lezing 

Eventueel nog nagenietend van de avond tevoren zijn jullie allemaal welkom op 

donderdagochtend aan te schuiven bij de lezing door dhr. Popovic over de Dode Zeerollen. 

Deze Dode Zeerollen – gevonden in grotten bij Qumram (Israël) – bestaan uit een 

verzameling van diverse Bijbelse manuscripten uit 400 v. Chr. tot ongeveer 100 n. Chr. Ze 

gelden als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de vorige eeuw. Met 

Popovic hebben we in Groningen dé expert op het gebied van deze bijzondere manuscripten 

in huis, dus deze lezing mag je niet missen! 

Januari 

Dinsdag 7 januari: High Tea ter ere van het nieuwe jaar 

De week tussen de kerstvakantie en de tentamens is ondanks de drukte een goed moment 

om je voor heel even weer in het ‘normale’ studentenleven te begeven en je gedachten te 

verzetten. Op dinsdag is er vanaf 11 uur een High Tea en hopelijk zijn jullie er dan ondanks 

het woeste winterweer bij om jullie kerstverhalen en tentamenstress met ons en elkaar te 

delen! 

Donderdag 9 januari: Boréas-Bachurborrel 

Ook voor deze activiteit geldt: natuurlijk zijn we allemaal druk met de tentamens, maar tijd 

voor ontspanning moet je toch maken en waarom zou je dat niet met z’n allen doen onder 

het genot van een lekker drankje? Ideaal ook om je scherpe analyses na het harde studeren 

te bespreken met vrienden. 

 

 

  



Door Sean McGrath 

 


