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Programma seizoen 2012/2013
Datum

Activiteit

6 oktober 2012

Algemene Ledenvergadering.
In de pauze een quiz over de Griekse crisis.
Na de pauze volgt een lezing over Cyprus door
Bert Korendijk.

4 november 2012

Zondagmiddagconcert door Vardaris (Griekse
muziek). Als intermezzo vertellen Ans en Ivo
Molenaar over hun belevenissen in Patras.
Locatie is deze keer de Borg Welgelegen in
Sappemeer-Oost.

12 januari 2013

Ilias Kotsiris laat ons proeven van de lekkerste
producten uit Griekenland. Deze keer ligt de
nadruk op olijven en olijfolie, maar uiteraard
neemt hij ook enkele lekkere wijntjes en
hapjes mee.

16 maart 2013

De bekende journaliste Ingeborg Beugel geeft
haar visie op de Griekse crisis vanuit het
perspectief van de ‘gewone’ Griek.

25 mei 2013

Gezamenlijk eten en daarna een film.

Kopij
Kopij voor O Mylos kan worden gezonden
via e-mail naar info@groningen-griekenland.nl,
of per post naar Pellerij 16, 9951 KE Winsum.
De volgende O Mylos is gepland in december,
kopij uiterlijk 10 november 2012 inzenden s.v.p.
_______________________________________

AUGUSTUS 2012

Colofon
De vereniging Groningen–
Griekenland organiseert en
stimuleert activiteiten die bijdragen
aan de bekendheid van de Griekse
cultuur in Nederland.

Lidmaatschap:
Wilt u meer weten of lid worden
van onze vereniging; bel, schrijf of
stuur een e-mail naar onderstaand
adres. Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl

O Mylos:
O Mylos verschijnt 3x per jaar en
is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan, liefst via e-mail,
naar onderstaand adres.
Ver. Groningen-Griekenland:
Pellerij 16, 9951 KE Winsum
Telefoon: 0595 442748
E-mail:
info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap € 17,50 p.p.,
gezin € 25,- per jaar
Rekeningnummer: 7578255 t.n.v.
Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Henk Kaufmann,
Bert Korendijk, Paulien de Roever,
Rudy Roffel, Ekke & Roelie
Schuitema, Alexander Vrionakis.
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Που πήγαν τα λεφτά (Waar is het geld gebleven)?
Er is al veel gezegd over de schuldenkwestie van Griekenland. Alexander Vrionakis heeft zich
verdiept in de geschiedenis van het lenen van buitenlands geld door Griekenland in de
afgelopen 200 jaar. Op 31 maart 2012 kregen wij les in financieel wanbeleid.
Door Henk Kaufmann
____________________

Alexander Vrionakis begint zijn lezing met de
uitspraak van Papandreou:” Που πήγαν τα
λεφτά?” (Waar is het geld gebleven?).
Hiermee bedoeld hij dat er door Griekenland
heel veel geld was geleend maar dat slechts een
fractie van dat geld besteed werd aan het
inrichten van de Griekse economie, vergroting
van het binnenlandse product.
Alexander deelt de afgelopen 200 jaar op in de
volgende periodes:
• 1824-1898
1824 Lord Byron overlijdt bij Messolongi. De
Griekse opstandelingen plaatsen de eerste
leningen.
1898 Kreta wordt zelfstandig en komt bij het
vasteland van Griekenland.
• 1898-1932: Koning Othona,
1832 verdrag van Constantinopel

•
•
•
•
•
•
•
•

1932-1945
1945-1967
1967-1974
1974-1981
1981-1989 1981: Griekenland bij de EU,
Andreas Papandreou premier.
1989-1993 Konstantinos Mitsotakis premier.
1993-2004
2004-2009

1824 - 1898
In de periode van 1824-1898 worden de eerste
leningen geplaatst door de Griekse
opstandelingen. Dit wordt gevolgd door een
tiental verdere leningen, in totaal 920 miljoen
Franse Francs (fr.f.). Het geld gaat op aan de
organisatie van het leger, het koninklijk huis,
een compensatie voor de oorlog tegen Turkije,
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en een klein deel van het geld (10%) aan de
inrichting van de jonge staat (spoorwegen).
Verder komt er veel land vrij door het vertrek
van de Turkse bevolking, waarbij geld nodig is
voor het kopen van de grond door de staat, de
bevolking, en kerkelijke bezittingen.
1898 - 1932
In de periode van 1910 tot 1932 zijn er nieuwe
leningen nodig (2,2 biljoen Gouden Francs –
g.fr. -) voor het voeren van oorlogen op de
Balkan, terugkeer van vluchtelingen uit Turkije
en rente en afbetaling van oude leningen. Het
meeste geld werd niet openbaar
besteed en het is in niet
duidelijk waar het gebleven is.
Ook nu werd er weinig geld
besteed aan de opbouw van de
infrastructuur. Tussen 1924 en
1932 waren er twaalf regeringen
die soms maar 4 maanden
regeerden. Venizelos leent
992 miljoen g.fr. Het
meeste geld gaat naar de
banken, een fractie naar
de infrastructuur van
Griekenland. Van een
beleid voor de
bestedingen voor de infrastructuur is dus geen
consistent beleid. Niemand is verantwoordelijk
te stellen voor de bestedingen.
Het uiteindelijke resultaat van de leningen uit
het buitenland in de periode van 1824 tot 1932
was in totaal 2,2 miljard g. fr. Aan aflossingen
en rente was er inmiddels betaald 2,32 miljard
g.fr. terwijl er nog een schuld overbleef van
2 miljard g.fr.
Inmiddels is Griekenland al meerdere malen
failliet verklaard, wat betekent dat Griekenland
haar verplichtingen niet kon nakomen (zoals nu
het geval is). Het buitenland leende Griekenland
weer enorme bedragen waarvan al vooraf de
rente werd ingehouden.
1932 - 1945
Tussen 1932 en 1945 werden er door de oorlog
geen extra leningen aangegaan en werden de
aflossingen van de oude leningen gestopt.

Na de oorlog breekt de meest moeilijke periode
voor Griekenland aan. De burgeroorlog kost veel
mensenlevens en geld. Er komen 28 nieuwe
leningen voor in totaal 6 miljoen dollar. Wel
werden er grote projecten opgezet voor de
infrastructuur van het land. Verder wordt het
geld besteed aan het dichten van financiële
gaten en rente betalen; per saldo komt er
vrijwel geen geld het land binnen.
1945 - 1967
Na 1945 komt er wel Marshall-hulp, die direct
besteed wordt aan goederen, voedsel, tractoren
voor de landbouw. Er worden kleinere projecten
gefinancierd die vaak mislukken; door gebrek
aan kennis bij de ondernemers en aan toezicht
door de overheid.
1967 - 1974
In de periode van 1967 tot ’74,
tijdens het kolonelsregime,
wordt 97% van de vooroorlogse
schuld eenzijdig afgeboekt. De
buitenlandse schuld neemt weinig toe door
het Internationale isolement van
Griekenland. De meeste
investeringen/leningen vanuit het
buitenland bedoeld voor de publieke
sector, vinden plaats via Griekse ondernemers,
omdat het buitenland niet aan het
kolonelsregime wilde lenen. De banken hebben
geen geld meer. In 1974 bedraagt de schuld aan
het buitenland 115 miljard drachmen, dat is
22% van het bruto binnenlands product (BBP).
1974 - 1981
In de periode van 1974 tot 1981 worden er
onder leiding van Karamanlis grote
investeringen gedaan die de infrastructuur van
Griekenland ten goede komen.
Het kunstmatige meer van Mornos bij Amfissa
wordt aangelegd, evenals snelwegen en
rioleringssystemen, infrastructurele projecten in
Attica reparaties van schade door de grote
aardbevingen worden uitgevoerd. Er zijn echter
veel projecten met gebrekkig management
waardoor toch nog veel geld verspild wordt. In
1981 is er een buitenlandse schuld van 672
miljard drachmen (29,7% van het BBP).

-4–
o mýlos
1981 - 1989
In de periode van 1981 tot ’89 ontstaat er onder
leiding van Papandreou een explosie van
schulden. In plaats van dat Griekenland gebruik
ging maken van de financiële mogelijkheden die
door de EEG voor de convergentie van de
economieën waren geregeld, zoals de landen
Spanje, Portugal en Ierland deden, heeft
Griekenland gekozen voor een aantal andere
doelstellingen, deelnemend aan de beroemde
groep van niet-gebonden landen. De slagzin
was: de mensen moeten ondernemers worden.
Er was echter geen begeleiding en geen toezicht
op de bestedingen van financiën en resultaten.
Hoe goed bedoeld ook, de resultaten waren
desastreus. De staatsschuld stijgt van 672
miljard drachmen (29,7% van het BBP) in 1981
tot 9.200 miljard drachmen (65,7%
van het BBP) in 1989 en is
in 1990 11.100 miljard
drachmen (80,7% van
het BBP). De banken lenen
geld om er zelf winst mee
te maken, en een deel van
het geleende geld moet
verplicht besteed
worden aan de
aanschaf van vijf
Duitse
onderzeeërs, die
het land niet
nodig heeft.
Verder worden
problematische ondernemingen met financiële
injecties overeind gehouden. Er is geen controle
op de investeringen door de Griekse overheid in
de private sector. Er worden smeergelden
betaald om bedrijven naar Griekenland te halen
- het bekende Siemens-schandaal: 500 miljoen
euro smeergeld. Van 1983 tot 1989 werden de
980 miljard toegekende drachmen door het
Parlement besteed om 27.000 werknemers aan
het werk te houden, ofwel 5 miljoen drachmen
per werknemer! Voor het geld dat werd
uitgetrokken voor het overeind houden van
probleembedrijven had men het geld ook
kunnen besteden aan het bouwen van de RioAntiriobrug bij Patras, de metro van Athene, de
snelwegen en de luchthaven te Spata. Helaas,
nu zijn ze gebouwd met geld van buitenlandse
investeerders.

Samenvattend kunnen we constateren dat de
periode 1981 tot 1989 wordt gekenmerkt door
bestedingen zonder controlemechanismen en
een totaal gebrek aan enig besef dat het om
geleend geld gaat. Ook de burgers denken dat
alles kan en besteden veel geld dat bij de
banken geleend wordt.
1989 - 1993
Ook in de periode 1990 tot 1993 (premier
Konstantinos Mitsotakis) gaat het lenen van geld
in nog sterkere mate door: 6,45 biljoen
drachmen om rente te betalen, 2,82 biljoen
drachmen om garanties te betalen, en 2,25
biljoen drachmen voor deelname aan projecten,
maar slechts een klein deel 0,68 biljoen
drachmen, dat voor investeringen in het
binnenlands product besteed gaat worden. De
staatsschuld loopt in 1993 op tot 23 biljard
drachmen (€ 68,8 miljard).
Later zal de bank Goldman Sachs (GS)
worden gevraagd om Griekenland te
helpen. De schulden in drachmen
worden via swaptransacties tegen een
fictieve koers in euro’s omgewisseld.
Boekhoudkundig scheelt dat een
miljard of 5. Deze transacties zal GS later
herhalen, waardoor de Griekse staatsschuld
kleiner lijkt. Griekenland zal aan GS een
vergoeding betalen ter hoogte van 300
miljoen euro.
1993 - 2004
Van 1993 tot 2004 gaat het lenen explosief en
onverminderd door. De staatsschuld stijgt van €
68,8 miljard euro in 1993 naar € 170 miljard
euro in 2004. Een deel van de schulden werd
door premier Andreas Papandreou (1981-1989
en 1993-1996) besteed aan ondersteuning van
de Griekse boeren. Deze subsidies zorgden
ervoor dat boeren een vergoeding ontvingen
voor de producten die zij op de markt niet
verkocht kregen. Omdat deze vergoeding hoger
lag dan de prijs die de boeren op de markt
konden krijgen, werden producten niet meer op
de markt gebracht. Men gooide de producten
meteen weg en vroeg de subsidie aan. Zijn
opvolger Kostas Simitis (minister-president van
1996 tot 2004) was hier niet blij mee.
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2004 - 2009
In 2004 organiseerde Griekenland
de Olympische Spelen, een
prestigieus evenement waarvan
de kosten behoorlijk uit de hand
liepen. Nieuwe leningen waren
nodig: 62 miljard om rente te
betalen voor Olympische projecten,
20 miljard voor oude
aflossingen en afbetalingen
van Olympische projecten
en 18 miljard om de
begrotingstekorten te
dekken. Resultaat: de
staatsschuld loopt op tot €
270 miljard in 2009.
Verder maakt Griekenland zich niet altijd geliefd
bij buitenlandse investeerders. De ESTEC wilde
zich vestigen in Griekenland, maar die zou dan
op een afgelegen plaats moeten komen.
Resultaat is dat dit bedrijf nu in Nederland
(Noordwijk) is gevestigd.
Maar ook alle Europese landen maken
gebruik/misbruik van de situatie in Griekenland,
wetende dat het niet in staat is om zijn schulden
(vlot) terug te betalen. Griekenland is na Chili
het land waar Nederland alle tweedehands
militaire apparatuur dumpt. Duitsland en
Frankrijk zijn altijd de leveranciers van
onderzeeërs en gevechtsvliegtuigen. Het is
commercieel wellicht verantwoord om die tegen
hoge winsten te willen verkopen, maar het is
tegelijkertijd onbegrijpelijk dat de Europese
overheden deze situatie binnen het kader van de
Europese Unie toelaat.
Beschouwing tot 2012
Als we de toename van de schulden versus de
begrotingstekorten over de periode van 1975 tot
2010 in beschouwing nemen, dan blijkt dat de
schulden sterk oplopen, terwijl het
begrotingstekort feitelijk beperkt blijft. Dit is het
gevolg van de toenemende last van de te
betalen rente en aflossingen van oude leningen.
Tot 2010 heeft Griekenland € 571 biljoen
betaald aan aflossing en rente.
In 2011 gaat de EU actie ondernemen om de
schulden van Griekenland te verminderen. De
staatsschuld is inmiddels opgelopen tot € 310

miljard, waarvan € 207 miljard aan de
banken en € 150 miljard aan de Staat. De
schuld van € 310 miljard is 166% van het
BBP. Dat wil zeggen dat Griekenland deze
schulden nooit zal kunnen
afbetalen. Alleen de schulden
aan de buitenlandse banken
kunnen door die banken
(vrijwillig) worden
kwijtgescholden, wat in 2012
voor een deel ook gebeurde. De
schulden aan de staat kunnen niet
worden kwijtgescholden.
De gevolgen van de bezuinigingen
en de constante achteruitgang van de
nationale economie leiden tot dramatische
gevolgen voor de bevolking.

De pensioenfondsen zijn nagenoeg leeg en
de staatspensioenen zijn al gedaald naar
€ 540 per maand.

De Griekse banken zijn fragiel en hebben
weinig kapitaal om het bedrijfsleven te
steunen.

Van de bevolking is 21% werkeloos, bij de
jongeren is dit 40%.

Veel Grieken emigreren naar ander landen,
o.a. naar Nederland, waar nu ongeveer
15.000 Grieken wonen.
Hoe kon dit alles gebeuren?
Het verhaal hierboven laat zien dat veel van het
geleende geld niet gebruikt werd om de
infrastructuur van het land, de eigen economie
en het onderwijs te versterken. Er is sprake van
wanbeheer bij de ontwikkelingspijlers voor
economische groei. Het ontbrak aan controle bij
de aanbestedingen van projecten en op de
behaalde resultaten.
Geld van de EU voor de automatisering van de
belastingheffing is - zonder resultaat - spoorloos
verdwenen.
Er werd zonder voorwaarden vooraf geld
geleend aan banken die er op eigen,
onverantwoorde wijze mee omgingen, verkeerde
bestedingen deden.
Bij de pensioenfondsen was er wanbeheer
waarbij de geleende gelden zeer risicovol belegd
werden, waardoor veel kapitaal verloren ging.
Politieke en sociale immoraliteit vierde hoogtij,
waardoor personen of instanties alleen voor hun
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eigenbelang zorgden. Er was veel fraude met de
EU-subsidies.
Er werd geen belasting betaald. Men zag het
algemeen belang daarvan niet in.
Er komt veel fraude voor in de sociale sector.
Families blijven uitkeringen ontvangen van al
overleden personen. Op sommige eilanden is het
percentage blinden onwaarschijnlijk hoog en
worden veel WAO-uitkeringen ten onrechte
uitgekeerd; schade € 111 miljoen per jaar.
Het moderniseren en automatiseren van de
Griekse overheid (inclusief het
opzetten van effectief toezicht)
zal een eind aan dergelijke
frauduleuze toestanden moeten
maken.
Belastingheffing over een eigen
huis wordt als onrechtmatig
ervaren - er is nooit
‘belastingvoorlichting’
geweest om de
belastingen aan het volk
uit te leggen. In de
journalistiek wordt
hiervoor de term gebruikt
“charatsi”, (vrij vertaald: onrechtmatige boete).
Tot 10 jaar geleden (of misschien iets verder
terug) kocht men pas een huis als men dat zelf
kon betalen. Er was geen mogelijkheid om een
huis, via een bank, te financieren. Zodoende
heeft Griekenland relatief veel mensen die hun
huis volledig bezitten. De laatste 15 jaar zijn de
banken meer actief geworden op de
huizenmarkt. Dit feit heeft het verlangen naar
een eigen woning bij mensen die niet in staat
waren om een huis te kopen, gestimuleerd. Er
zijn dus meer woningen gekocht middels een
financiering door de bank.
Huidige situatie
De huidige situatie is problematisch.
De banken kunnen geen kapitaal meer
verwerven (lenen) want Griekenland wordt nu
sterk gewantrouwd.
De kostenbaten balans is helemaal scheef. Er is
te veel import terwijl er veel te weinig export
van nationale producten plaatsvindt.

Er heerst een grote sociale onzekerheid en
verlies van vertrouwen: “je kunt niet dromen”.
Gevolgen voor de individuele mensen zijn
dramatisch, met een sterke beperking van het
inkomen doordat:
• een kwart van het salaris gebruikt wordt om
belasting te betalen;
• de rekening voor elektriciteit (DEI) in 4 jaar
met 25 % is gestegen;
• het gemiddelde salaris in 3 jaar € 400 per
maand is gedaald;
• de kosten voor een gezin van 4 personen zijn
in diezelfde periode gestegen met € 300.
Dit betekent dat een basissalaris terug is
gegaan naar het niveau van 1991 en
een gemiddeld salaris gedaald
is naar het bestedingsniveau
van 2001.
De directe vooruitzichten zijn
niet opwekkend.
De toeristische sector als belangrijke bron
van inkomsten daalde in de afgelopen
jaren met 30%, met uitzondering van
2011. De export van staal en
benzine ging omlaag, terwijl de
agrarische sector nog zwak blijft.
Toekomst
Is er licht aan het eind van de tunnel?
Suggesties voor de korte termijn
Verbeteren concurrentie positie van Griekenland
door versterking van:
 Toerisme (zomer/winter/thema’s),
 export van agrarische producten,
zon/wind/water-energie,
 privatiseren van semi-overheden met
toezicht ter voorkoming van fraude!
 Maak Griekenland aantrekkelijk voor nieuwe
investeerders bij bestaande markten en
producten.
Suggesties voor de langere termijn
Staatsboekhouding in balans brengen
(horizontaal en het maximaliseren van de
ontwikkelingswaarde van assets. En verder
door:
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Beperking van overheidskosten (efficiency
en effectiviteit verbeteren door betere
communicatie).
Beperken defensiekosten door
samenwerken (met EU en NAVO).
Beperken van kosten door uitvoering van
vluchtelingen- en asielbeleid.
Gedragsverandering mbt belastingbetaling
en het inzichtelijk maken van
resultaten van belastinggeld.
Verlagen van belasting voor
investeringskapitaal.
Creëren van banen en opbouwen
van een sociaal netwerk.
Verbeterd onderwijs om de jeugd
in Griekenland te houden.
Last but not least: het willen leren van
fouten.

economie en onvoldoende steun
aan het onderwijs.
Griekenland is gebaat bij een
sterke en stabiele
overheid op basis
van een
democratische
samenleving, die
kan zorgen voor
goed onderwijs, versterking
van de infrastructuur en
bescherming tegen fraude
en corruptie.
Uw verslaggever heeft
geprobeerd om de cycli van de toenemende
schulden van Griekenland in een schema samen
te vatten (zie figuur op pagina 8).

Deze aanbevelingen komen overeen met de
adviezen van het adviesbureau Mc Kinsey.
Reacties van de toehoorders
Uit het publiek komen nog een aantal vragen en
suggesties naar voren.
Zo zou er een gasbel bij Kreta zijn? Is dit reëel
en exploitabel?
Er schijnt goud te zijn gevonden in Noord
Griekenland; is dit ook een optie?
Er werd nog een vraag gesteld over de rol van
de Grieks-orthodoxe kerk, de betaling van de
100.000 geestelijken door de overheid, de
vrijstelling van kerkelijke bezittingen voor de
belastingen.
Verder werd er geconstateerd dat het patroon
van leningen en uitgaven het gevolg is van een
zwakke overheid. De start was natuurlijk zwak,
want er was weinig kader na het vertrek van de
Turkse overheersing. Maar ook in de periode
daarna is er sprake van een zwakke overheid die
niet in staat is het huishoudboekje te beheren.
Geen controle op de uitgaven, geen beleid voor
de inkomsten. Lage inkomsten door de overheid
leidt door geldgebrek tot een slechte
infrastructuur, gebrekkige groei van de

Alexander Vrionakis

(Noot van de redactie: Griekenland heeft vóór
de Drachme verschillende munteenheden gehad,
w.o. Gouden Francs en Franse Francs.)
_______________________________________
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Colours of Crete
Maar liefst dertig mensen hadden zich aangemeld voor het gezamenlijk eten op 19 mei. Dit
was een record. De zaal was bijna te klein en de stemming geanimeerd.
Door Bert Korendijk
________________
Zoals gebruikelijk verzorgde Fortuna de heerlijke
maaltijden naar keuze in de vorm van giros,
zalm of moussaka.
Na het eten hield Gerda de Voogd (inderdaad de
zuster van Dity) een korte presentatie over
Kreta met als titel “Colours of Crete”.
In juni 2011 verbleef zij daar een week als gast
van een Griekse familie. Ze was nog nooit
eerder in Griekenland geweest en bekeek alles
met een frisse blik. Gerda is beroepsfotograaf
met oog voor detail en dat was te zien aan de
fraaie opnames van landschappen, dorpen,
vissers, geiten, herders, enz.
Werkelijk heel anders dan de doorsnee foto’s
van doorsnee fotografen.
Op de website www.fotodevoogd.nl kun je haar
werk bewonderen.

- 10 –
o mýlos

De laatste Ottomaan op Rhodos
Tijdens mijn tweede bezoek aan Rhodos in 1980 vond ik daar in een boekwinkeltje het boek
Reflections on a Marine Venus door Lawrence Durrell. Het beschrijft zijn verblijf op Rhodos
van 1945 tot 1947.
Door Rudy Roffel
______________
Lawrence Durrell woonde vlak na de Tweede
Wereldoorlog in Rhodos-stad in een klein huisje
aan het eind van een begraafplaats met de
kleine moskee ‘Murat Reis’ en tegenover het
door de Italianen gebouwde “La Grande Auberge
des Roses” (nu een casino).
Toeristen lopen of rijden bijna dagelijks langs de
kleine moskee met zijn enkele minaret van een
meter of tien hoog en kijken even naar de
katten en hun jongen die op de begraafplaats
leven. Sommigen laten er wat water of voer
achter en lopen verder.
Doch hier is meer aan de hand - bijvoorbeeld, de
naam ‘Murat Reis’, wie of wat was dat? Wel,
Murat Reis is geboren aan het begin van de 16e
eeuw op Rhodos (of in Albanië – wat niet
helemaal duidelijk is) onder de naam Kodja
Murat, en overleden in 1609.

Murat Reis diende tot 1552 onder de beroemde
Osmaanse admiraal Türgüt Reis en nam deel
aan alle belangrijke zeeslagen. Vanwege zijn
verdiensten werd hij in 1552 benoemd tot reis –
admiraal. Kodja Murat Reis kreeg het
oppercommando over de Osmaanse vloot in de
Indische oceaan. In 1565 nam hij deel aan de
mislukte belegging van Malta door Suleyman en
in 1570 speelde hij een essentiële rol bij de
verovering van Cyprus op de Venetianen.
Vanwege zijn grote verdiensten en zijn hoge
ouderdom kreeg Murat Reis een legendarische
status. Na zijn dood in 1609, op 103-jarige
leeftijd werd hij naar zijn eigen wens bijgezet in
een tombe in Rhodos. Hij kreeg na zijn dood de
status van een islamitische heilige en
beschermer van zeelieden. In 1622 liet Abu Bakr
Pasja links van de graftombe de ‘moskee van
Murat Reis’ bouwen ter ere van Murat Reis.
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Toen Suleyman de Grote op 1 januari 1523
Rhodos overnam veranderden de stad en het
eiland van een plek in de frontlinie naar een stad
en eiland binnen het Ottomaanse rijk.
Het eiland werd toentertijd gebruikt als
verbanningsoord voor iedereen die het hof in het
Topkapi-paleis in Konstantinopel (het huidige
Istanbul) kwijt wilde. De meeste bannelingen
zijn op dit kleine terreintje begraven.

gebaarde dat ik een foto van hem wilde maken
ging hij in zijn stoel zitten, trots naar de camera
kijkend.

Geen grootse ingang, maar een kleine doorgang
tussen twee huizen, dan een binnenplaatsje met
een klein huisje en rechtsaf de begraafplaats op;
‘goed onderhouden’, zo kun je het wel noemen,
gras groeit er niet, er staan wel mooie oude
bomen die een hoop loof laten vallen.
In dat kleine huisje woont een bejaard Turks
echtpaar. Hij verzorgt het terrein, iedere dag
wordt er het loof weg geharkt, maar voor meer
onderhoud is er veel geld nodig, en net als hier
is dat er niet. Er zou dringend groot onderhoud
gedaan moeten worden aan de graven, net zoals
het hier in de provincie wel eens gedaan wordt
aan een oud kerkhofje.
Doch er zijn zo veel monumenten in de stad,
groter en misschien wel belangrijker en in een
nog slechtere staat. Men werkt de lijst af in de
volgorde van: nog nèt niet ingestort eerst, dan
misschien iets wat nog even langer kan staan.
Een paar jaar terug is de kleine minaret
opgeknapt en die staat weer mooi wit te blinken
in de zon. Op het begraafplaatsje staan enkele
türbe’s of mausolea, waarin de graven zijn van
een paar bijzonder belangrijke personen die
gedeporteerd werden naar Rhodos.
Ook deze zijn aan groot onderhoud toe, ze zijn
niet wind- en waterdicht, op één türbe na, die
van Murat Reis.
De oude oppasser liet mij het interieur zien. Het
monument zag eruit alsof het de vorige week
was ingericht, schoon, netjes, en de gordijntjes
voor de ramen zijn dicht.
Een afbeelding van de begravene en een
ingelijste tekst, in het Turks, waarschijnlijk een
‘in memoriam’.
Als ik weg wil gaan, staat de oude man op zijn
binnenplaatsje en het is duidelijk dat hij op een
fooi hoopt; die heb ik hem gegeven. Toen ik

_______________________________________

Griekse ambachtelijke producten
Via onze virtuele winkel vindt u een scala aan
wijnen en andere kwaliteitsproducten met veel
achtergrondinformatie.
Bezoek ons dus op:
www.degrieksewinkel.nl
Uiteraard kunt u voor bestellingen nog steeds
bellen met Ilias, telefoon 06 21527162.
GroGri-leden hebben bij ons een streepje voor
en krijgen daarom bij hun bestelling een
speciaal presentje.
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Slangen
In een vorige Mylos heb ik een stukje geschreven over Enge Beesten die we zoal in
Griekenland zijn tegengekomen. Een geheel ander slag eng beest is natuurlijk de slang.
Door Paulien de Roever
_____________________

Het is bij de meesten wel bekend dat er slangen
in Griekenland voorkomen, ook giftige (adders).
Bij een bezoek aan de stad Olynthos mochten
we van de bewakers dan ook niet buiten de
paden lopen omdat er slangen in het gras zaten.
Het eerste jaar dat we naar Griekenland reden,
in de jaren ‘70, was het laatste stuk weg naar
ons dorp een smal en kronkelig asfaltweggetje
met scherpe kuilen. Je hoopte maar dat je de
bus niet zou tegenkomen, want die kon je niet of
nauwelijks passeren. Het was mei-juni dus het
begon warmer te worden, het asfalt warmde dus
ook op en daar lagen geregeld slangen zich op
te warmen, dwars op de weg, dus je moest er
wel overheen rijden. Weer een dode slang, voor
een Griek geen probleem, die zijn als de dood
voor slangen en willen ze liefst allemaal dood.

Dode slang op de weg

Het waren gladde bruine of groenige, zo’n 1,5 à
2 m lang, ongevaarlijk, niet giftig. Toch jammer.
Omdat we daar in het vrije veld veldwerk gingen
doen, hadden we voor de zekerheid een
slangenbeetset aangeschaft. Die bevat onder
meer een elastiek om boven de beet een arm of
been af te binden, een pompje om de beet uit te
zuigen en verband en zo. Je krijgt verder het
advies rustig te blijven, de slang te (laten)
vangen en te doden en dan zo snel mogelijk met
slang naar een ziekenhuis waar je antigif krijgt
toegediend. Slang vangen en doden is
makkelijker gezegd dan gedaan, dus kijk goed
hoe het beest eruit ziet en maak er bijvoorbeeld
een tekening van zodat ze weten waardoor je
gebeten bent.

In het veld zelf hebben we dat jaar geen slangen
gezien, in latere jaren wel. We waren daar bezig
lage muurrestanten op te meten; ik vroeg een
studente het meetlint bij het hoekpunt te
houden en liep zelf naar het andere meetpunt.

Gewone adder

Naast het punt dat ik aangewezen had lag een
rolletje, op de hoeksteen van de muur. Ze
vroeg: “Is dat een slang?”. Ik keek en zei:
“Jawel hoor”. “Aaahhhh!!!!”, ze liet het meetlint
los en vloog weg. Het was een grijze met bruine
zigzagtekening op de rug, een giftige adder dus,
niet zo’n dikke, hij had slechts een diameter van
1,5 à 2 cm. Verstoord ontrolde hij zich en kroop
verder.
Slechts eenmaal op een wandeling in het
gebergte liepen we vlak langs een kleine
opgerolde adder die zich daar op een rots lag te
warmen en zich van ons verder niets aantrok.
Voor het hotel waar we in die jaren logeerden,
ligt een heel klein stukje zand buiten de
rivierkade, waar de kinderen van het hotel en
mijn dochter vaak aan het spelen waren. Op een
keer had zich daar een geweldige dikke slang
uitgestrekt, grijs met bruine zigzag dan wel
ruiten, ik schat zo’n 5 cm in doorsnee, ca. 2 m
lang. Het was warm dus hij zal wel de koelte
hebben opgezocht. De hotelbaas rende naar
binnen, pakte een van onze jalons (roodwitte
landmeterpaal met punt) en als Achilles met
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opgeheven speer ging hij op de slang af, die
moest gespiest worden. Maar de slang wachtte
dat niet af, hij gleed heel rustig onderlangs de
kademuur naar de uitmonding van een (droog)
afvoerkanaaltje, gleed daar naar binnen en
verdween achter de hekken van een ‘tuin’. Dit
was een terreintje met wat wilde begroeiing met
een klein gedeelte waar de oma van het hotel
haar tomaten verbouwde en konijnen hield. Die
konijnen waren kennelijk toch wat te groot voor
een slang, want we hebben nooit gehoord dat er
een was opgegeten. Of die slang lang daar
gebivakkeerd heeft of zich toch maar verder
buiten het dorp heeft teruggetrokken? Wie weet.
In latere jaren hebben we een huis in de
olijvengaard laten bouwen en zijn we een keer
bij aankomst verrast door een slang die tegen
de muur op kroop. Rondom het huis was het
oneffen, grind, steentjes, grond, wat onkruid,
slordig dus, ook opzij van het huis waar eigenlijk
wel een mooi terras zou kunnen zijn met ‘s
middags schaduw. Toen we dus aan de
architect/aannemer vroegen of er rondom het
huis en op het terras aan de zijkant een laag
beton kon worden gestort, was zijn eerste
opmerking ”Ja, het moet schoon zijn, minder
beesten”. Nu was dat niet onze eerste
beweegreden geweest, maar toch wel een
bijkomend voordeel.
Met zo’n huis ben je altijd bezig, dus op gegeven
moment maar een schuurtje erbij aan gebouwd
voor materiaal als zaag, strimmer, gereedschap
en noem maar op. Het plafond bestond uit
planken met kieren ertussen, daarboven zat een
iets schuin pannendak. Dan ben je daar ook een
keer in de winter, en ga je repareren wat er ‘s
zomers stuk gegaan is en haal je de
schroevendraaier en hamer uit de schuur. Je
kijkt even naar boven en je oog valt op wat
geelbleke kronkels die op de planken van het
plafond liggen, en er blijkt ook een kop aan vast
te zitten met ogen opzij, die wat beweegt! Dit
was dus de onderkant van een grote slang met
een doorsnede van ook zo’n 5 cm die in zijn
winterslaap gestoord werd. Ik porde nog met
een stuk betonijzer in zijn buik, die trok hij wat
omhoog, maar hij bleef verder rustig liggen. We
hebben hem daar maar gelaten, want hij was te
dik voor de kieren. Wat voor soort het was kon
je aan de onderkant niet zien.

Tijdens de opgraving kom je af en toe lege
slangeneieren tegen. Her en der vind je ook wel
droge huiden van het vervellen, maar toch
zelden een echte levende slang.
Maar dat er slangen in het gras kunnen zitten,
heb ik dit jaar geweten. Bij een wandeling liep ik
over een weitje, zoekend naar Reinder die
vooruit was gelopen op zoek naar markeringen.
Ogen naar de verte gericht, dus toen ik voelde
dat ik op iets zachts trapte, een gilletje; gauw
mijn voet weer opgeheven en daar lag een grote
gladde bruine, die zich toen maar “uit de
voeten” maakte. Ik had wel goede
wandelschoenen aan, maar lage; en zeer korte
sokken onder een dunne lange broek. Ik weet
niet wat er gebeurd zou zijn als dit een wat
agressievere adder was geweest. De
slangenbeetset lag thuis, en het was nog twee
uur lopen naar de auto...
Dit jaar waren we weer in april/mei in
Griekenland en zaag je slangen, al dan niet dood
gereden, op asfaltwegen en één op een
wandelpaadje naar de top van een heuvel met
een Hellenistische stad, een mooie
zilvergroengrijze met donkere lengte strepen.

Europese glasslang

Voor ons huis staan een paar grote agaves van
ca 15 jaar oud. Er groeide van dat onkruid
(wikke) tussen de bladeren en dat staat zo
slordig, dus ik dacht even die rommel weg te
halen. Na een paar minuten gleed er een bruine
slang langs mijn blote benen die onder de
afgestorven onderste bladeren van de agave had
gelegen. Op mijn gilletje kwam geen reactie van
Reinder, hoewel hij het wel had gehoord. Toch
maar die bladeren te lijf gegaan met zaag en
knipschaar zodat de grond ertussen weer schoon
is. Gelukkig zijn aanwezige slangen door het
geluid dat je maakt, meestal verdwenen en zie
je niets.
_______________________________________
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Tip

Noodkreet!

Gek op Griekenland, gek op de boeken over
Griekenland. Dat zullen er meer zijn,
vandaar dat ik hier nu een heel bijzonder
boek ga bespreken.

Ken je het tijdschrift Lychnari en heb je er
(nog) geen abonnement op? Ook als je het
blad niet kent, is de volgende tekst voor jou
bestemd.

Door Roelie Schuitema

Lychnari is een must voor dé fervente
Griekenlandliefhebber. (Zoals wij dus!) Het zou
een zonde zijn als dit informatieve tijdschrift
over Griekenland verdwijnt door een gebrek aan
abonnees. Als er 200 nieuwe abonnees
bijkomen, zijn ze uit de brand.
Voor meer informatie over de inhoud van het
blad, kijk op de website www.lychnari.nl , daar
vind je ook een link om je aan te melden als
abonnee. Ook op facebook is Lychnari actief met
actuele onderwerpen en foto's.
http://www.facebook.com/pages/LYCHNARIverkenningen-in-het-Griekenland-vannu/272054452814382

_____________________

In het Griekenland
Magazine las ik dat er
een boek over de
bewoners van Kythira
was verschenen van de
hand van Frank van
Weerde. Op het internet
heb ik het een en ander
over dit boek en de
schrijver opgezocht. De
recensies zijn
veelbelovend. Laten wij nu in 2006 tijdens onze
vakantie op, jawel, Kythira deze man ook nog
ontmoet hebben. Kythira heeft toen ons hart
gestolen en we zullen er ook zeker nog eens
weer heengaan. Dat boek wil ik dus hebben! Via
internet heb ik het boek bij hem besteld. En na
betaling was het binnen een paar dagen in huis.
In het boek vertellen eenentwintig
eilandbewoners over hun leven op het mooie
Kythira. Aan de hand van openhartige interviews
met Grieken, een Albanees echtpaar en met een
Nederlandse, krijg je een goede indruk van hun
dagelijkse bezigheden, hun achtergrond en van
hun toekomstverwachtingen. Ontdek wat dit
gewone eiland zo bijzonder maakt, of waarom
dit bijzondere eiland zo gewoon is.
Het boek bevat 232 pagina’s en is stijlvol
vormgegeven door Mark Posthumus. De
verhalen worden geïllustreerd met nostalgische
foto’s, gemaakt in de jaren vijftig en zestig door
de Kythiriaanse fotograaf Emmanuel Sofios. De
tekst leest lekker weg zodat je het met plezier
leest.
Kythira, gewoon een bijzonder eiland wordt in
eigen beheer uitgegeven. Meer informatie en
foto's van het boek zijn te vinden op
www.pyrgoshouse.com.
_______________________________________

Meld je aan, meld je aan…
Zegt het voort, zegt het voort...
_______________________________________
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Τα καλοφακάκια zijn aan de Griekse fastfood geslagen
Τα καλοφαγάκια (de smulpaapjes) waren deze zomer wat lui en besloten zich te beperken tot
Fast Food. Lekker makkelijk, lekker snel, nee niet zelf gemaakt. We togen naar de Poelestraat
waar Sakis en Doris van Fortuna, Gro-Gri’s huisrestaurant, een nieuw Grieks Fast Food
Restaurant hebben geopend, naast de Stadtlander, met terras op het verhoogde pleintje in het
midden van de straat. Dit wilden we wel eens zien en uitproberen. Ook Ekke en Roelie hadden
daar wel oren naar.
Door Paulien de Roever en Xandra Bardet
_____________________________________

Op een dag in juni waren de weergoden ons
goed gezind. Aeolus en Boreas lagen kennelijk te
slapen, maar Helios had er wel zin in. We namen
plaats aan een gezellig rond tafeltje op het
Poelepleintje, beetje klein maar vier borden en
glazen passen er wel op, in een aangenaam
zonnetje, parasols waren niet nodig.

Het menu, dat binnen boven de smetteloze
vitrinebalie hangt en buiten op geplastificeerde
kaartjes staat, omvat voornamelijk variaties op
de thema’s gyros, souvlaki, bifteki en gevuld
pitabroodje. Vlees is een vrij dominant element;
voor vegetariërs bestaat de keus voornamelijk
uit vega-gevuld pitabroodje en spanakopites. De
prijzen zijn werkelijk bescheiden: slechts de
mixed grill komt boven de tien euro uit.
We beseffen dat ons idee van Grieks eten niet
noodzakelijk samenvalt met dat van de
Groninger uitgaande jeugd, die toch de
voornaamste doelgroep van Fortuna Fastfood zal
zijn. We zijn benieuwd hoe daarop is ingespeeld.
We waren om 18:00 uur aan de vroege kant. De
vriendelijke bediening bezorgde ons een glas
lekkere koude retsina en een karaf water,
waarna we elk iets anders bestelden: plate-

service schotels met bifteki, gyros
(varkensvlees) en souvlaki (kip), alle aangekleed
met frieten, tzatziki, puntjes pitabroodjes, en
een simpele salade van ijsbergsla, ui en plakjes
tomaat. Roelie bestelde een portie spanakopites.
Daarnaast lieten we nog extra tzatziki komen en
een (mild) ‘pittig’ sausje van feta met pepers:
tirokafterí.
We hoefden niet lang te wachten terwijl het eten
voor ons bereid werd.
En je kunt wel zeggen dat de porties royaal
waren! Zelfs de veelvraten onder ons kwamen
niks tekort. Het was allemaal deugdelijk bereid,
niet sterk gekruid (een veilige hoeveelheid
knoflook in de tzatziki) maar toch smakelijk, en
we hebben vrijwel alles opgegeten.
Het is geen vijfsterren restaurant met een
topkok, dus gewoon eerlijk en lekker eten.
Bifteki is bifteki zoals die hoort te zijn, gyros
lekker gekruid, de souvlaki lekker mals en de
spanakopites goed knapperig met uitstekende
vulling.

Wat ons wel opviel was dat de schotels niet dat
specifiek Griekse hadden wat wij als
Griekenlandgangers kennen: een ruime
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besprenkeling met olijfolie, olijven,
citroenpartjes en rigani (oregano). Deze
ingrediënten zullen door de doorsnee fastfoodklant wellicht niet erg worden gewaardeerd.
Maar het zou leuk zijn als je - eventueel tegen
bijbetaling - een ‘extra Grieks’ supplement kon
krijgen met deze karakteristieke garneringen.
Er waren wel concessies ten behoeve van het
fastfood aspect: het gegrilde vlees was niet op
houtskool geroosterd, wat meer bewerkelijk zou
zijn. Ook waren de spanakopites niet in de oven
gebakken maar gefrituurd, zodat ze snel warm
geserveerd konden worden. Roelie vond ze
evengoed lekker, en we waren allen positief over
de feta-spinazievulling.
En volgens goed gebruik moest er een toetje
komen, hoewel ik dat een Griek nog nooit na
een avondeten heb zien eten. (Daarvoor gaan ze
´s avonds laat naar een Zacharoplastia. Noot
redactie.) De keus in toetjes bestond uit baklava
en yoghurt met walnoten en honing. De
‘profiteroles’ (soesjes met chocoladesaus) waren
het publiek kennelijk te onbekend, zo vertelde
Doris, en daarom uit het assortiment genomen.
We smulden van beide toetjes, en zijn voldaan
huiswaarts gegaan. Dit culi avontuur heeft ons
elk bijna 15 euro gekost.

Wel bleek dat de stoelen wat laag waren, je kon
het eten zo naar binnen schuiven, wel makkelijk,
geen gebalanceer op je vork. Het zijn dan ook
geen eettafelstoelen maar van die bekende
terrasstoelen waar de hele binnenstad mee
gemeubileerd is, bedoeld om op zitten en
langslopend volk te bekijken. Dat verhoogde de
pret want volk was er volop.

Hoe zou het binnen zijn? Tenslotte ligt Helios
ook wel eens te slapen, laat Zeus het vaak
regenen en zorgen Boreas en Aeolus regelmatig
voor een frisse wind. Binnen ziet het er goed uit:
een grote, strakke ruimte met moderne witte en
rode stoelen, eenvoudig vormgegeven tafeltjes,
met aan de zijkant een grote etensbar waar het
eten wordt uitgestald en waar de gyros staat
rond te draaien. Erboven heldere kleurrijke
foto’s van de te bestellen schotels en hapjes, die
je het water in de mond doen stromen. Kortom
een aanrader voor een eenvoudige doch
voedzame maaltijd.
_______________________________________

