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-CERTAMEN SEPTENTRIONALE 2019 
OP DE LINDENBORG- 

Voor alweer de achtste keer stroomde de Lindenborg in Leek vol vreemd volk uit 
Friesland, Groningen en Drenthe, en er kwam zelfs een handvol uit Overijssel 

voor de ‘Dag der Dagen’ voor noordelijke gymnasiasten uit klas 5 en 6: 
de onderlinge krachtmeting wie het best en het mooist een tekst klassiek Grieks 

of klassiek Latijn kan omzetten in acceptabel Nederlands. 
 

Voor Grieks moest gezwoegd worden op een 
passage gekozen uit het werk van Chariton (1e 
eeuw), die verhaalt over twee prachtige mensen 
van hoge komaf, die door de goden Eros en 
Aphrodite op ‘toevallige’ wijze samengebracht 
worden. Voor Latijn knaagde men de pennen 
stuk op een passage uit het werk van 
retoricaleraar Quintilianus (ca. 35-ca. 100) die 
mijmert over waar de beste plaats is om te 
schrijven. 
Volgens traditie werden de teksten uitgekozen 
door de faculteit Klassieke Talen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ruurd Nauta 
tekende voor Latijn, Jacqueline Klooster voor 
Grieks, en de annotaties bij de teksten kwamen 
van de hand van Remco Regtuit. Ook 
traditioneel, intussen, is het feit dat deze 
wedstrijd gesponsord wordt door 
vakverenigingen:  de Vereniging Classici 
Nederland, Addisco en de Vereniging Vrienden 
van het Gymnasium, en door de uitgevers Eisma, 
Hermaion, Staal&Roeland en Primavera; verder 
door reisorganisatie Labrys Reizen en uiteraard 
door de Lindenborg. Hierdoor is het 
deelnamegeld voor leerlingen en docenten 
slechts 10 euro voor een dag met alles erop en 
eraan! 
Het vertaalfeest begon met een dansoefening 
onder leiding van dansers van het Noord-
Nederlands Toneel, zodat niet alleen fysiek, maar 
ook geestelijk de spieren los raakten en gereed 

voor de KanjerKlus. Na de vertaling opnieuw tijd 
voor beweging met levend scrabble in 
estafettevorm in de razendsnel tot gymzaal 
teruggetoverde vertaalzaal. In de middag stonden 
drie verschillende onderdelen op het programma. 
De correctie van de vertalingen, waarvoor  
collega-classici zich jaar in jaar uit vrijwillig 
opgeven. De alcoholvrije Pubquiz voor 
schoolteams, een test van de kennis der 
klassieken met zowel serieuze als ludieke 
vragen. En het Symposium voor collega’s, met 
deze keer als gast filosoof en publicist Ger 
Groot. 
De dag verliep voortreffelijk, de correctie vlotte 
goed en de pubquiz smeedde de zielen aaneen in 
competitie en concentratie, waarbij het 
Esdalcollege er met de eerste prijs vandoor ging. 
Bij de vertaling Grieks haalden de leerlingen 
gemiddeld 28,2 van de 50 punten binnen, bij het 
dodelijke tekstje Latijn kwam het tot een 
gemiddelde van 21,2 punten. 
 
WINNAARS 
Winnaars Grieks: 1. Eline van der Horst (Willem 
Lodewijk Gymnasium, 43 punten), 2. Pascalle 
van Setten (Esdalcollege, 42 punten), 3. Eline 
van Aalderen (Praedinius, 38 punten). 
Winnaars Latijn: 1 Jacobien Taheij (Praedinius, 
43 punten), 2. Tristan van der Voet (Praedinius, 
40 punten), 3. Ate de Jong (Singelland, 39 
punten). Volgend jaar weer! Ω  

 
 

Amphora feliciteert de winnaressen Grieks. Amphora feliciteert de winnaars Latijn. 

Poëzie 

 

 

SLAPENDE VROUW VAN MALTA 
 

Weet je wat het orakel zei? Dat 
later, als de seizoenen zich om en 

om en om hebben gewenteld, 
geleerde aardwroeters komen 
om oude spulletjes te zoeken 

 
en dat ze dan het beeldje vinden 

dat onze Opperkleier, die, zoals je 
misschien wel weet, een oogje op mij 

heeft en me altijd in mijn billen wil 
knijpen, van mij gemaakt heeft. 

 
Het orakel voorzegde ook dat die 

naar-de-oorsprong-zoekers in verre, verre 
tijden zullen beweren dat het beeldje een godin 

voorstelt die plechtige handelingen verrichtte 
bij begrafenissen — om je te bescheuren — 

 
en dat zwangere vrouwen ’s nachts met 

hun opgebolde buik in de tempel gingen liggen 
om van de doden een ziel voor hun wurm te 
krijgen. Wat een lariekoek! Mijn grootpa zei 

het al: de mensen worden dommer en dommer. 
   

Zal ik je wat verklappen? Ik was bekaf, had de 
hele dag in de bloedhitte lopen soppen en sloven 

en was het gejengel van mijn koters spuugzat. 
Ik had ze naar mijn moeke gebracht en ben 

toen heerlijk op mijn bankje gaan liggen 
 

met mijn rechterarm onder mijn hoofd, mijn 
rokje keurig in de plooi. Kan mij het schelen, dacht 
ik, het zal me allemaal aan mijn dikke reet roesten, 

en toen heeft die ouwe snoeper natuurlijk stiekem 
een kluit terracotta gepakt en mij geboetseerd. 

 
Het zou me niet verbazen als hij mijn omslagdoek heeft 
opgelicht en mijn borsten bekeken, want de zijne lijken 

verdacht veel op de mijne, net als mijn navel. Ach, 
mij een biet. Ik heb me daar toch heerlijk liggen ronken! 

Mooi werk van de timmerman trouwens, dat bankje. 
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