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Paulien en Ivo bedankt
Voor onze vereniging een gedenkwaardig moment. Twee
prominente leden, Paulien de Roever en Ivo Molenaar,
treden uit het bestuur. Achterliggende gedachte: hoog tijd
voor instroom van nieuw (jong) bloed met frisse ideeën.
Vicevoorzitter Gaby spreekt beiden toe op de Algemene
Ledenvergadering.

DECEMBER 2013

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

Gaby bedankt Paulien en Ivo

Paulien
Voor de vereniging is dit een historisch moment: de medeoprichter
van GroGri en als voorzitter 17 jaar lang het gezicht van GroGri,
stapt uit het bestuur.
Ik ben er stellig van overtuigd dat onze vereniging zich geen
betere voorzitter kon wensen. Iedereen die je heeft zien optreden
tijdens vergaderingen, bij het inleiden en bedanken van sprekers,
bij het oplossen van een conflictje hier en daar, heeft kunnen
constateren hoe ogenschijnlijk gemakkelijk dat allemaal ging.
Je leidde met losse hand – maar als het moest ook gedecideerd –
de vergaderingen, de ALV en de bestuursvergaderingen. De
laatste vergaderingen leidde je niet alleen, maar je zette ons ook
de meest verrukkelijke stamppotten voor. We hebben er zelfs een
nieuw woord voor bedacht: de stamppotbestuursvergadering. Wat
zullen we die missen!

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:
NL37 NGB 0007578255 t.n.v.
Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Han Borg, Henny
Klein, Michiel Koperdraat, Ivo
Molenaar, Gaby Poell, Reina
Oudman, Paulien de Roever, Ekke &
Roelie Schuitema.
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Altijd en overal was je jezelf. Kalm, flegmatiek,
altijd beminnelijk, maar ook inventief en creatief
bij het bedenken van activiteiten, zoals
onderwerpen voor een lezing of een quiz.
Schrijfster van talloze artikelen voor de Mylos,
waaronder het kookstripje.
Ook in praktisch opzicht hebben we veel aan jou
te danken. Je kelder diende als opslagplaats
voor drank en andere spullen voor de
verenigingsavonden. Je sjouwde naar de markt
en de Makro voor de noodzakelijke aanvulling.
Je regelde sprekers voor onze
verenigingsavonden. Op de avonden zelf is
Paulien er het eerst en vertrekt ze het laatst.
Kortom, wat deed je eigenlijk niet?
Paulien, we vinden het ontzettend jammer dat je
als voorzitter aftreedt, maar begrijpen ook heel
goed dat je het zo langzamerhand tijd vindt dat
iemand anders de kar gaat trekken. Namens ons
allen, heel hartelijk dank voor je enorme inzet
voor onze vereniging
Ivo
Ook jij, Ivo, bent vanaf de oprichting betrokken
geweest bij GroGri. Actief in allerlei werkgroepen
en sinds 2006 bestuurslid. Ans heeft jarenlang
deel uitgemaakt van het befaamde ABC team.
Wat het meest bij jou opvalt Ivo, is je grote
betrokkenheid bij GroGri. Was Paulien er niet, je
nam het over. Is Paulien er wel: ondersteuning
van Paulien in het tempo houden bij onze
bestuursvergaderingen. Heeft Roelie nog een
stuk nodig voor de Mylos: Jij zorgt voor kopij.
Een spreker gaat niet door? Jij springt – al dan
niet met Ans – in.
Op Ivo doe je nooit tevergeefs een beroep. Van
sjouwen met podiumstukken en het besturen
van een enorme vrachtwagen bij het 2de
lustrum, tot en met het aanbieden van onderdak
aan gasten die een lezing voor ons hielden. Niets
was je teveel.
Op Paulien na, kon niemand de
cultuurverschillen met onze Griekse vrienden zo
goed overbruggen als jij, getuige het niet
aflatende geduld en je gevoel voor humor bij
een poging om samen met hen een activiteit te
organiseren. Voeg daarbij je gevoel voor humor,

en iedereen begrijpt dat je vertrek een
behoorlijke aderlating is voor het bestuur.
Namens ons allemaal, dank voor je jarenlange
inzet; en wat het bestuur betreft, dank voor de
buitengewoon plezierige samenwerking!
______________________________________

Jaarprogramma
2013 – 2014
12 januari 2014
(zondagmiddag,
Poortershuis,
Oosterweg 13,
Groningen)

Demonstratie Griekse dansen
door dansgroep Elefteria uit
Almere. Na de pauze krijgen
we uitleg zodat we kunnen
mee dansen! (Alleen kijken
mag ook.)

15 maart 2014

Presentie over de Griekse
opstanden door Ivo Molenaar.

24 mei 2014

Gezamenlijk eten. Na de pauze
gezamenlijk zingen van
Griekse liederen o.l.v. ons
zangkoor.
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Afscheidswoordjes
Zoals een ieder in de Mylos heeft kunnen lezen, zocht het bestuur vers bloed. Gelukkig was dit te vinden,
zodat uw jarenlange voorzitter en vicevoorzitter, Paulien en Ivo, het bestuur vaarwel hebben gezegd op
de ledenvergadering van 5 oktober 2013.
Wij willen graag enige afscheidswoordjes tot u richten.
Van Paulien de Roever en Ivo Molenaar
_______________________________
Ivo kwam in het bestuur op de ledenvergadering van
30 september 2006 omdat, volgens de notulen van die
vergadering, “Paulien te kennen had gegeven te willen
stoppen als voorzitter van onze vereniging omdat ze
meer tijd in Griekenland zal zijn. Omdat we Paulien
niet willen missen, is een andere constructie bedacht.
Ivo Molenaar komt het bestuur versterken en treedt op
als waarnemend voorzitter. Het voorzitterschap wordt
dus nu als het ware een ‘duobaan’.” Met genoegen en
veel plezier hebben we deze duobaan dus zeven jaar
vervuld.
Maar Paulien was vanaf het begin bij de vereniging
betrokken. De eerste bijeenkomst van de
voorbereidingsgroep van mensen die iets met Grieks
of met Griekenland deden, al of niet via de
universiteit, was op 20 december 1993. Er werd een
spetterend feest georganiseerd op 8 april 1995 en
daarna hebben we een jaar proefgedraaid als
vereniging, waarbij Paulien als penningmeester
fungeerde, en vanaf de officiële oprichting op 3
oktober 1996 als voorzitter. Ekke en Roelie waren al
vanaf het proefjaar in het bestuur en werden na een
paar jaar secretaris en penningmeester. De overige
bestuursleden zijn wat gewisseld, met vanaf
2002/2007 Gaby en Gerry erbij.
Herinneringen
Tot 1999 zaten we in een zaal aan de Violenstraat.
Daarvoor moest iemand rondbellen (e-mail was er nog
niet) om mensen te vinden voor het
inrichten/opruimen/bardienst in de zaal aan de
Violenstraat, een kar met drank moest van de Mitra
naar de Violenstraat worden gerold en na de avonden
weer teruggebracht met overgebleven drank. Projector
en scherm van het Grieks instituut moesten worden
opgehaald, we regelden mooi drukwerk op glanspapier
van jaarprogramma’s, daarna werd dit een iets
eenvoudiger nieuwsbrief en de Mylos. Die moest ook
gedrukt en inelkaar gezet: “ik vouw en jij niet”
(uitspraak van Saskia).
De avonden werden druk bezocht, en jong als we toen
waren, feestten we lang door tot ver na twaalven, dat
kon daar. Daarna (1999) kwam de tijd in het
CKV/Kunstencentrum bij de Oosterpoort en af en toe
in het Mauritshuis, maar tenslotte belandden we in

2001 in ons vaste onderkomen aan de Nieuwe Kijk in
’t Jatstraat. De lezingen werden iets eenvoudiger, geen
dubbel onderwerp meer, scherm was daar aanwezig,
projector werd vervangen door beamer die
aangeschaft werd (die moet dus nog wel heen en weer
worden meegenomen). De boodschappen werden ook
iets eenvoudiger en er is daar een afwasmachine, zeer
welkom. Er waren contacten met de Griekse
Gemeenschap: met wisselend succes zijn er
gemeenschappelijke activiteiten geweest zoals een
bijeenkomst met als thema 16 november, en
paasfeesten.
In de eerste jaren, na de bestuursvergaderingen en
die van de voorbereidingsgroep, werd er nog vaak tot
laat na geborreld in een Grieks café of restaurant,
maar dat was niet vol te houden. Dus toen is de
gewoonte ingeslopen om bij Paulien tijdens/na het
eten van een stamppot te vergaderen, en ook dat
verliep altijd heel gezellig in een ongedwongen sfeer.

De laatste stamppotbestuursvergadering

Acht uur was einde vergadering en zo kon een ieder
nog een avond doen en laten wat hij/zij wilde. Ideeën
vlogen over en weer over de tafel, taken werden
verdeeld, afspraken gemaakt en op de Gro-Gri-avond
spraken we elkaar weer, of bij een ander samenzijn.
We hebben het altijd plezierig gevonden met elkaar de
verenigingsactiviteiten te organiseren en zo in contact
te komen met mensen die eenzelfde belangstelling
voor het Griekse hebben. We hebben nooit het gevoel
gehad het voor niets te doen, want er kwamen altijd
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veel mensen op af en we hopen dat dit zo blijft. We
hebben er goede contacten aan overgehouden en we
danken Ekke, Roelie, Gaby en Gerry voor de prettige
samenwerking. We hebben er alle vertrouwen in dat
de nieuwe bestuursleden, Henny, Mariëtta en Efi, zich
in het bestuur thuis zullen voelen en dat we nog
jarenlang naar verenigingsavonden toe kunnen om een
ieder te blijven ontmoeten.
___________________________________________

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 ook bellen
met Alexander, telefoon 06 201.388.74.
GroGri-leden hebben bij ons een streepje voor
en krijgen daarom bij hun bestelling een
speciaal presentje.

Gratis Lychnari
Lychnari is hét kwaliteits-tijdschrift over het
hedendaagse Griekenland, met als ondertitel:
“Verkenningen in het Griekenland van nu”.
Het blad verschijnt vijf keer per jaar. Daarvan
heb ik vele (bijna volledige) jaargangen die
ik nu gratis aanbied aan liefhebbers.
Dus kom ze maar bij me ophalen als je
geïnteresseerd bent! Bel me voor een afspraak:
Michiel Koperdraat - 0592 544833
_______________________________________

Antwoorden en winnaars
Quiz
In de pauze was er tijd om even bij te
praten, met een slokje en de lekkere hapjes
van het Smulteam. Maar ook deden we ons
best op een quiz over de Griekse
mythologie, met leuke – soms lastige –
vragen bij mooie illustraties [zie pag. 8].
Hulde voor de makers Gaby, Gerry en
Roelie!
Paulien de Roever en Ger Euwals hadden alle 15
goed, hulde daarvoor, ofschoon het voor Ger
een thuiswedstrijd was en buiten mededinging
mee deed. Ivo Molenaar en Xandra Bardet
hadden elk 13 antwoorden goed, Bert Korendijk
12. De poedelprijsjes gingen naar Jannet de
Vries, Joke Wieringa en Evert van Fucht elk met
4 goede antwoorden.
En dan nu de juiste antwoorden.
1 Zeus
12. Charon
2. Delphi
13. Hellehond
3. Pallas Athene of Athina
Kerberos
4. Eros
14. Europa
5. Drietand
15. Herakles
6. Deel van de onderwereld
7. Hermes
8. De lier
9. Artemis
10. Dionysios
11. Landbouw en gewassen, huiselijke haard,
burgerlijke orde, wet en huwelijk
_______________________________________

Kopij
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals beleefd,
stuur je tekst met (liefst) een foto naar
mylos@groningen-griekenland.nl
De volgende Mylos verschijnt in april 2014, de
uiterste inleverdatum daarvoor is 18 maart.
______________________________________
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Start nieuw seizoen 2013-2014
Zaterdag 5 oktober 2013 is het weer zo ver. We beginnen aan een nieuw verenigingsjaar. Jaar achttien,
om precies te zijn. Volgens traditie houden we eerst de Algemene Ledenvergadering. Er wordt afscheid
genomen van twee bestuursleden en we mogen drie nieuwe verwelkomen. In de pauze is er een quiz over
de Griekse mythologie en na de pauze een boeiende presentatie van Han Borg over het eiland Tinos.
Door Ekke Schuitema
_________________
Inkomende/uitgaande stukken
Nadat voorzitter Paulien de vergadering heeft
geopend, geeft secretaris Ekke een overzicht van de
belangrijkste ingekomen en uitgegane post. De
Griekse vereniging in Eindhoven wilde graag iemand
van onze vereniging interviewen. Een dame uit
Groningen vroeg of we belang hebben bij haar
verzameling oude LP’s met Griekse muziek. Van
Ingeborg Beugel kregen we een reactie waaruit blijkt
dat ze het bij ons bijzonder naar haar zin heeft gehad.
Uit Usquert kwam een noodkreet om ondersteuning in
het kader van ‘het leukste dorp van Groningen’.
Usquert had het thema ‘Griekenland’ gekregen.
Ledenaantal
Het aantal leden van de vereniging is licht gedaald:
was 111, is nu 108. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen
en er waren 6 afmeldingen. Feitelijk blijft het
ledenaantal de laatste jaren redelijk stabiel. In 2008
bijvoorbeeld was het aantal leden 112.
Programma afgelopen seizoen
Afgelopen seizoen hadden we een topprogramma, kun
je wel zeggen. De start was op 6 oktober, na de ALV,
met een verhaal en mooie dia’s van Bert Korendijk
over Noord Cyprus. Op een mooie zondagmiddag in
november gingen we op bezoek in Borg Welgelegen in
Sappemeer. Ans en Ivo vertelden prachtige verhalen
over hun belevenissen in Griekenland en er was een
optreden van kompania Vardaris. In januari hadden we
een proeverij met Ilias Kotsiris van olijfolie, olijven en
wijn. In maart was er de voordracht van Ingeborg
Beugel over de crisis in Griekenland. Het seizoen werd
afgesloten met gezamenlijk eten en vertoning van de
film ‘4 mavra koustoumia’.
Financiën
Het financieel overzicht over het afgelopen seizoen
wordt door penningmeester Roelie toegelicht. Het
afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief
resultaat van € 80. Dat is een goed bericht, want de
begroting ging uit van een negatief resultaat van €
300.
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de grote
opkomst bij de voordracht van Ingeborg Beugel. Dit
leverde extra entreegeld op plus meer inkomsten uit

de drankomzet. Het saldo van de vereniging bedraagt
per 31 augustus 2013 € 1.441.
Xandra Bardet en Sjoerd Stienstra hebben, als
kascommissie, de financiële administratie
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Bestuurswisseling
Het bestuur van onze vereniging heeft een nieuwe
samenstelling gekregen. Paulien de Roever heeft na 17
jaar haar functie als voorzitter neergelegd. Tevens is
Ivo Molenaar niet meer herkiesbaar. Beiden worden
door vice-voorzitter Gaby Poell bedankt voor hun
jarenlange inzet (zie ook pagina 1) en die overhandigt
hun een boekenbon. Tot onze vreugde mogen wij drie
nieuwe bestuursleden verwelkomen: Efi Gkoumassi,
Mariëtta Ioannidou en Henny Klein. De drie nieuwe
bestuursleden hebben zich kort voorgesteld in de ALV.
In een aansluitende bestuursvergadering is besloten
dat:

Henny Klein onze nieuwe voorzitter wordt.

Efi het beheer van onze facebook pagina en de
website gaat overnemen.

Gaby het afrekenen van de drankjes op de
verenigingsavonden op zich neemt.

Onze nieuwe voorzitster, Henny Klein

_______________________________________

-6–
o mýlos

Tinos, een goed bewaard geheim!
Na de ledenvergadering en een pauze met een quiz kreeg Han Borg het woord over zijn
geliefde Tinos, een goed bewaard geheim. Wat een fijne verteller! Met als leidraad een
rondreis over het eiland, natuurlijk met foto’s en nu en dan de kaart ter oriëntatie, vertelde hij
niet alleen allerlei toeristische wetenswaardigheden, nee, zijn hele verhaal was doorspekt met
informatie over historie, cultuur, religie, economie ... Ik heb de belangrijkste
wetenswaardigheden voor jullie op een rijtje gezet.
Door Henny Klein
______________
Geografie en bevolking
Tinos is één van de Cycladen. Het heeft zo’n
9000 bewoners, waarvan 3000 in de hoofdstad,
Tinos. De rest woont verspreid over meer dan
50 kleine en grote stadjes en dorpen. Hoewel
het eiland niet veel groter is dan Texel, kost
rondreizen er veel tijd door de hoge bergketens.
De bevolking leeft voor een groot deel van landen tuinbouw, daarnaast zijn er veel
marmerwerkplaatsen en komen er – met name
Griekse – toeristen.

De trappen naar de Panagía Evangelístria

Geschiedenis
Het eiland was al in de Archaïsche tijd bewoond.
In verhouding tot andere eilanden is Tinos later
heel lang onder het gezag van Venetië gebleven:
pas 90 jaar voor het begin van de Griekse
vrijheidsstrijd namen de Turken Tinos over. Er
waren (en zijn) rooms-katholieke kloosters en er

was ook een Franstalige kostschool. Een vrij
grote minderheid op Tinos is dan ook roomskatholiek en de Franse taal speelt er nog steeds
een rol.
De wonderdoende icoon en de kathedraal
Naast rooms-katholieke waren er van oudsher
ook Grieks-orthodoxe kloosters op Tinos. In
1822, juist rond het begin van de Griekse
vrijheidsstrijd (toevallig?), kreeg een non, zuster
Pelagía, in Moní Kechrovounío, in de bergen
boven Chora, een
visioen van de plek
waar een
wonderdoende icoon te
vinden zou zijn. En ja
hoor, na veel
graafwerk werd een
oude icoon van de
Verkondiging aan
Maria gevonden. Aan
deze icoon werden
vele wonderbaarlijke
reddingen en
genezingen
toegeschreven en
Tinos werd het
belangrijkste
bedevaartsoord in
Griekenland. Op de
vindplaats is al heel
snel een grote kathedraal gebouwd, de Panagía
Evangelístria, waarin de icoon natuurlijk het
centrum van aandacht vormt.
In deze kerk worden eindeloos veel kaarsen
gebrand (en ook snel weer weggehaald voor de
volgende lading). Je ziet er allerlei kostbare
voorwerpen en natuurlijk votief plaatjes,
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allemaal als dank voor de verleende hulp en
genezingen. Het plafond hangt vol gouden
scheepjes, als dank voor hulp bij noodweer op
zee en scheepsrampen (een aanvulling van
Mariëtta, het is zo duister in de kerk dat Han ze
niet gezien had).
Vooral voor de viering van Maria Hemelvaart, op
15 augustus, komen heel veel Grieken naar
Tinos en bijzonder is dat een flink aantal
pelgrims de weg van de haven naar de kerk
(zo’n 800 meter, heuvelop!) op handen en
knieën aflegt. Maar naast deze pure devotie zie
je rond de kathedraal natuurlijk de gebruikelijke
wirwar van souvenirwinkeltjes.
Een ramp
Op 15 augustus 1940 lag er in verband met de
feestelijkheden een Grieks marine fregat, de Elli,
in de haven van de hoofdstad. Het werd daar
door een Italiaanse torpedo getroffen (terwijl
Griekenland nog niet eens in oorlog was!). Het
schip ontplofte en 9 mensen vonden de dood.
Aan de haven staat een prachtig monument voor
deze tragische gebeurtenis, dat de voorsteven
van de Elli verbeeldt.
Marmer
Het marmer van Tinos (wit, maar ook groen) is
beroemd en op Tinos zijn veel
marmerwerkplaatsen. Centrum van het
marmerwerk is het stadje Pyrgos, waar niet
alleen de gebruikelijke omlijsting van deuren en
ramen, maar zelfs de bushalte van marmer is!

uitwerpselen gehouden: daarmee werd de
landbouwgrond verrijkt.
De beroemdste beeldhouwers uit Tinos hebben
ook veel marmeren gebouwen en objecten in
Athene ontworpen. Sinds twee jaar is er in
Pyrgos een museum waar je alles over marmer
en de bewerking ervan te weten kunt komen.
Prachtig ingericht, echt een bezoek waard!
Meer toeristische informatie
Tinos krijgt weinig buitenlandse toeristen, want
er is geen vliegveld. Je ziet er dus bijna alleen
Grieken, en de sfeer is er nog “authentiek
Grieks”, vindt Han. De stad Tinos is een
gezellige drukke havenstad, kleinere schepen
leggen nog steeds aan de oude kade aan, maar
voor grote veerboten en cruiseschepen is er
verderop nu een lange kade.
Het land heeft weinig bomen, is 's zomers wat
kaal, maar in het voorjaar is het er prachtig
groen, met bloemen. Naast de duiventillen zie je
ook nog veel windmolens (er zijn er zo’n 80). Je
kunt her en der mooie rustige strandjes met
helder water vinden, maar naaktzwemmen
wordt niet overal gewaardeerd, merkte Han.
Hoog op de kaap Exombourgo is een ruïne van
een Venetiaans fort. Een leuke klauterexpeditie,
maar pas op want het kan er flink waaien. Dat
laatste geldt trouwens voor de hele noordkust
van het eiland.
Er zijn uitstekende busdiensten op het eiland en
je kunt met veerboten ook gemakkelijk
uitstapjes maken naar andere eilanden van de
Cycladen, zoals Mykonos.
En de crisis?
Tja, helaas, ook hier loopt het toerisme
natuurlijk terug, want de Grieken gaan minder
op pad, de restaurantjes werden de laatste jaren
wat leger en sommige zaken zijn gesloten.

Duiventil

Ook van marmer en vaak heel mooi bewerkt zijn
de duiventillen uit de Venetiaanse tijd. Verspreid
over het eiland zijn dat er ongeveer 1000. Die
duiven werden overigens met name voor hun

Als ras-performer had Han na het eerste
enthousiaste applaus nog een toegift paraat:
een filmpje met een rondblik vanuit één punt
van het eiland.
Na de presentatie werden de prijswinnaars van
de quiz bekend gemaakt en bleven velen nog
lang gezellig napraten.
_______________________________________
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Quiz
In de pauze was er tijd om even bij te praten, met een slokje en de lekkere hapjes van het
Smulteam. Maar ook deden we ons best op een quiz over de Griekse mythologie, met leuke –
soms lastige – vragen bij mooie illustraties. Hulde voor de makers Gaby, Gerry en Roelie!

1.
Wie is de Griekse
oppergod?

2.

Waar vonden de
Pythische Spelen
plaats?
3.

Welke godheid
beschermde de stad
Athene?
4.

Welk godje zie je vaak
in het gezelschap van
Aphrodite?

9.
Apollo’s tweelingzusje
kon ook al zo goed
schieten! Ze was dan ook
de godin van de jacht.
Hoe heet ze?

10.
Welke god was altijd
straalbezopen en moest
ondersteund worden
tijdens z’n gewaggel?
11.
De godin Demeter was
voor de mensheid
onnoemelijk belangrijk.
Dat komt door haar
“beroep”.Welk “vak”
oefende zij uit?

5.

12.
Hoe heette de veerman
die de schimmen over de
rivier de Styx vervoerde?

6.

13.
Welk monster bij de
ingang van de
Onderwereld moest
worden gepasseerd?

Met welk attribuut
bracht Poseidon de
zeeën in beroering?
Wat is de Tartarus?

7.

Wie werd vereerd door
dieven, boeven en
ander gespuis?

8.

Apollo wordt vaak
afgebeeld met
pijlenkoker en boog.
Wat is het andere
attribuut, waarmee je
hem vaak ziet, ook op
gebouwen in
Nederland?

14.
Zeus heeft eens in de
gedaante van een stier
een meisje ontvoerd. Hij
zwom met haar op zijn
rug over de zee en zette
haar na deze zwempartij
weer aan land. Dit land
draagt nog steeds haar
naam. Wat is de naam?
15.
Dezelfde Zeus heeft eens
een vrouw verleid in de
gedaante van haar man.
Zij werd zwanger en
baarde een zoon. Deze
halfgod werd de grootste
krachtpatser aller tijden.
Wie was dit?
De juiste antwoorden en winnaars zijn te vinden op
pagina 4.
___________________________________________
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De gezichten van Griekenland
Op 16 november sprak Michiel Koperdraat over de manier waarop hij en zijn vrouw Erna in
Griekenland fotograferen.
Door Reina Oudman
________________
Michiel heeft ons onthaald op een onvergetelijke
fotoavond, na afloop waarvan velen met mij van
mening waren dat de schitterende beelden het
verdienden om geëxposeerd te worden. Eerst
legde Michiel ons uit dat we geen toeristische
foto's te zien zouden krijgen, d.w.z. zoveel
mogelijk op een foto vastleggen ter herinnering.
Nee, zijn werkwijze was "het inkaderen van
stukken zicht". Dus al reizend geen grote
afstanden afleggen, maar rustig wandelend
verrassende waarnemingen doen, met eindeloos
geduld de juiste invalshoek en lichtval kiezen en
dan het voorwerp of een detail ervan
vastleggen. Soms uitvergroten, zodat abstracte
beelden ontstaan, schitterend van lijn en kleur.
Zo zagen we de stam van een eucalyptusboom
langzamerhand veranderen in een abstract
schilderij. Onderwerpen die zijn voorkeur
hadden waren onder meer afbladderende
scheepswanden met roestbruine, rode en gele
kleurschakeringen, ankers en smeedwerk, hangen sluitwerk getuigend van groot vakmanschap.
Oude deuren omzoomd met planten, en bloemen
op rotswanden en brokkelige huismuren.
Ook "tafereelfoto's", bestaande uit een serie
stoeltjes, parasols, vaten, oude potten, een
verrassend kleuren- en lijnenspel. De laatste vijf
minuten voor de pauze werden we getrakteerd
op een "poezensymfonie".
Zoals een goed Griekenlandkenner betaamt,
verwerkte Michiel hierin Plato's ideeënleer. De

onveranderlijke idee "poes" verscheen in beeld
in al zijn veranderlijke aardse vormen, kleuren
en houdingen, begeleid door de vrolijke klanken
van allerlei snaarinstrumenten.
Nadat we ons te goed hadden gedaan aan
allerlei lekkere hapjes, bereid door het
Smulteam (dat trouwens een extra kracht goed
zou kunnen gebruiken), konden we genieten van
het tweede deel van de voorstelling. Oude
kerkjes waarvan vooral de vorm van de
achterkant van de absis de fotograaf bekoorde,
iconen en luchters. We zagen zonsop- en
ondergangen boven bergen en zeeën,
schitterend gekleurde en onheilspellende
wolkenpartijen. Tenslotte werden allerlei
proskinitaria getoond, prefab en originele, die
zich overal in het landschap bevinden langs de
wegen, keurig onderhouden of volledig
verwaarloosd, die erom vragen dat hun verhaal
verteld wordt.
De avond werd besloten met een serie
"gezichten van Griekenland" met bijpassende
muziek. We zagen voornamelijk oude gezichten
doorploegd met rimpels en groeven, getuigend
ven een zwaar en arbeidzaam leven.
Gelaatsuitdrukkingen gevangen midden in een
geanimeerd gesprek of verzonken in stille
overpeinzing. Prachtig materiaal voor een
platenboek. Kortom, de avond was een groot
succes en de zaal goed gevuld; allen zijn we
enthousiast huiswaarts gekeerd.
_______________________________________
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Τα καλοφακάκια eten mastiek (μαστίχα)
Mastiek, wat is dat eigenlijk? Chios-gangers zullen dat wel weten. Het zijn de gele harstranen
van de mastiekboom (Pistacia lentiscus) die op Chios op commerciële schaal gekweekt wordt
omdat ze daar zulke zuivere harstranen huilen.
Door Xandra Bardet en Paulien de Roever
_____________________________________

Afgezien van gebruik voor verf en vernis kent
mastiek ook een culinair gebruik, en een wat
ordinairder gebruik als kauwgom: je krijgt er
een frisse adem van. Daarnaast worden er
natuurlijk allerlei medische eigenschappen aan
toegekend, waarbij alle delen van de boom
gebruikt kunnen worden. Mastiek is onder
andere ontsmettend en heilzaam tegen
spierpijn, spataderen, diarree, bronchitis en
blauwe plekken; is goed in tandpasta en
shampoo, en het zou aanmoedigen tot
vastberadenheid en volharding. Als τα
καλοφακάκια vroegen we ons af wat de smaak
ervan is en hoe het in gerechten smaakt; en
misschien stappen we dan de volgende morgen
wel gelouterd uit bed!

kookboek met recepten van Chios geeft wat
gerechten met mastiek, en op internet zijn het
voornamelijk Egyptische recepten.
Hoe smaakt mastiek? Eerst maar eens wat
korreltjes als kauwgom in de mond genomen en
eigenlijk is dat niet zo bijzonder. Een frisse
smaak? Nou nee, eerder wat neutraal. Behoudt
het zijn smaak zoals beweerd? Nou... Maar
misschien wordt het bij verhitten smakelijker,
dus toch maar proberen. Overigens hebben we
het al een keer gebruikt in de koulouria, zie
Mylos april 2013. Bij de Souq in de
Folkingestraat heet het moska.

Mastiekvijzelen

Twee soorten mastiek

Maar dan - bij het doorbladeren van onze
kookboeken kwamen we eigenlijk alleen
algemene opmerkingen tegen: dat het gebruikt
wordt in stoofpotten en in zoete bereidingen als
loukoumia, halva, snoep, gebak en toetjes. Het
is in de supermarkt in Griekenland gewoon bij de
kruiden te vinden, dus de huisvrouwen aldaar
moeten het ergens voor gebruiken. Maar als je
recepten in kookboeken zoekt, wordt het als
ingrediënt amper genoemd. Mogelijk wordt
geredeneerd dat het buiten Griekenland toch
slecht te verkrijgen is en laten ze het in
vertaalde kookboeken maar weg. Een enkel

Konijn met wilde groente
Marineer 12 uur stukken konijn (1,3 kg) in 100
ml rode wijn, 50 ml olie, 1 gesnipperde ui en 3
knoflooktenen. Verhit ca. 3 el olie en roer
hierdoor 10 sec. 3 à 4 korrels mastiek, voeg dan
5 fijngesneden lente-uien erbij en de stukken
drooggedepte konijn en de knoflooktenen uit de
marinade, en laat het even bakken. Voeg dan de
gezeefde marinade toe, 1 kg (ontvelde)
fijngehakte tomaten en laat 15 min stoven. Was
1,5 kg wilde groente (spinazie, rucola o.i.d.) en
blancheer die 2 min in kokend water. Doe de
stukken konijn in een ovenschaal en leg de
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groente hier rondom en 3 laurierblaadjes op het
vlees, overgiet met het kookvocht van het
konijn, bestrooi met zout en zet dit in een
voorverwarmde oven op 200 ºC. (De
voorgeschreven 20 min. bleek echt te kort.)
In het oorspronkelijke recept leggen ze blaadjes
van de mastiekboom met de laurierblaadjes op
het vlees. Die hele kg tomaten kan ook wel een
pond worden.

met lepeltje suiker in een vijzel tot poeder
vermalen. Maak de rijstebloem aan met wat
melk. De rest van de melk met de suiker aan de
kook brengen, hiervan wat door het papje
mengen en dat weer bij de melk gieten en
roerend aan de kook laten komen.
Mastiekpoeder bij de melk doen en alles ca 20
min, vaak roerend, zachtjes laten doorkoken. In
puddingschaal(tjes) gieten en laten afkoelen
zodat er een vel op komt. Hierop poedersuiker
strooien. Serveren met mineraalwater of zoete
muntthee. Houd je niet zo van vel op pap of
pudding, dan voorkom je dat door er voor het
afkoelen suiker op te strooien.

Konijn met mastiek met en zonder groenten

Mastiekijs
250 ml melk met 250 ml slagroom en 60 gr
suiker aan de kook brengen. 5 eidooiers met 65
gr suiker tot licht geel mengsel kloppen en dit bij
de melk schenken, en 5 min op zeer laag vuur
mee verhitten. 2 à 3 korrels mastiek met een
lepeltje suiker in een vijzel tot poeder malen en
dit toevoegen. Het afgekoelde mengsel in de
diepvries zetten, en na drie kwartier en daarna
elk half uur doorroeren tot het stijf is.
Dit kan worden opgediend in/op nestjes van
kataïfideeg: 200 gr deeg uit elkaar trekken, tot
drie strengen maken en vlechten. Van de vlecht
rondjes vormen, 10-15 min bakken in
voorverwarmde oven op 160 ºC en na afkoelen
bolletjes ijs erin leggen. Overgieten met een
morellensiroopje: 150 gr suiker in 150 ml water
verwarmen tot ze is opgelost, daarin 300 gr
ontpitte morellen doen en kort opwarmen en
laten afkoelen.
In een Egyptische variant gaan er nog
gekneusde kardemompeulen bij, 2 lepels honing
in plaats van suiker (lijkt me wat weinig), een
lepel zetmeel (bijv. aardappelmeel) en een lepel
oranjebloesemwater. Kardemom wordt in
Griekenland niet echt gebruikt.
Melkpudding met mastiek
8,5 dl melk, 50 gr rijstebloem (of meer of
minder, al naar de gewenste dikte), 110 gr
suiker, mastiekpoeder. 2 à 3 korrels mastiek

Pudding met mastiek

Paasbrioche met mastiek (Chios)
Voor een flink brood. Los 40 gr verse gist (of
equivalent gedroogde) op in 125 ml lauwwarme
melk en vermeng het met de vingers. Voeg 125
gr hard tarwebloem (wordt gebruikt voor pasta,
te koop in Italiaanse winkel) toe en 100 gr
suiker, dit 10 min. kneden en 30 min afgedekt
en op een warme plek laten rusten. Breek 3
eieren en klop 2,5 ervan met 100 gr suiker tot
een bleek mengsel en giet dat bij het deeg, en
mengen met de vingers. Voeg 625 g harde
bloem toe en opnieuw mengen. Schenk er nog
75 ml melk bij, mastiekpoeder (2 à 3 korrels
mastiek met theelepel suiker in vijzel tot poeder
vermalen) en 125 gr gesmolten boter, en tot
deeg kneden en minstens een uur afgedekt en
op warme plek laten rijzen (liefst tot het is
verdubbeld) weer kneden en dan werkvlak met
bloem bestrooien en deeg in 3 porties tot
strengen rollen en ze vlechten. (Niet te veel
meel op de strengen, want dan plakt het niet tot
een geheel.) Op bakplaat met bakpapier leggen
en weer 45 min. laten rijzen. Resterende struif
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over het brood kwasten en dit bestrooien met
amandelschaafsel. Ca 45 min bakken in op 180
ºC voorverwarmde oven. Paasbrood in andere
streken wordt wel gearomatiseerd met
bijvoorbeeld anijs of sinaasappelrasp in plaats
van mastiek.

Tuinbonen met mastiek

Paasbrood

Tuinbonen(soep) met mastiek (recept van
internet, hoeft dus niet echt Grieks te wezen)
Het kan natuurlijk van gedroogde bonen die je
eerst weekt, maar die uit de diepvries of uit een
pot zijn wel zo gemakkelijk. Hiervoor wat olijfolie
10 sec. verhitten met enkele mastiekkorrels.
Hierbij gehakte ui meebakken, dan je tuinbonen
erbij doen en met wat water even laten koken
tot ze gaar zijn. Iets zout toevoegen, citroensap
en peper. Hoeveelheden geheel naar eigen
inzicht.

Als je wist bij welke bout de mastiek had mee
gesudderd, kon je eventueel een verschil
proeven, maar eigenlijk dus niet echt. Bij de
zoete gerechten daarentegen proefde je het wel
degelijk. Het gaf het paasbrood die typische
tsoureki-smaak. Het brood was een beetje droog
maar dat kan zijn omdat het even te lang in de
oven lag. Het nog vloeibare ijs geproefd vóór en
nadat de mastiek erin ging, en het lijkt of de
mastiek de boel iets minder zoet, maar wel
geuriger maakt. Echt lekker, evenals die
melkpudding. De mastiek is hierbij een echte
smaakmaker. We konden er heerlijk op slapen,
en of we er gezonder op geworden zijn? Vast wel
- als we de wijn hadden laten staan.)

We hebben weer heerlijk gegeten, met als
voorafje de tuinbonen, als hoofdgerecht konijn
met groente, als toetje eerst de melkpudding en
vervolgens ijs met kersen en paasbrood. Bij de
tuinbonen (lekker) was de invloed van mastiek
niet overduidelijk. Bij het konijn idem dito.
Later die week met Reinder nog een keer
uitgeprobeerd: een konijnenbout mét en een
zónder mastiek (en die goed gaar laten worden).

Mastiekboom

_______________________________________

