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Agenda

APRIL 2014

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.

19 én 20 april
Optreden Trio Michalis Dimas
19 april is inmiddels vol. Kaarten voor 20 april zijn nog te koop bij
Griekse traiterie “De Olijfboom”.
17 mei (i.p.v. 24 mei)
Laatste verenigingsavond waarop we eerst gaan eten. Na een
pauze zingen we met z’n allen een aantal bekende Griekse
liederen.

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, Henk Kauffman,
Paul Ravensbergen, Paulien
de Roever, Rudy Roffel, Ekke &
Roelie Schuitema, Hettie van der
Wal.
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Dansmiddag in het Poortershoes
Door onze nieuwe voorzitster Henny Klein werden de circa 30 aanwezigen en de danseressen
van de dansgroep Elefthería (Ελευθερία) uit Almere welkom geheten, en daarna kon de
middag beginnen met hun dansdemonstratie.
Door Hettie van der Wal
___________________
De enthousiaste leidster van de groep, Ellen
Bakker, stelde de kleine afvaardiging van de
groep (totale bezetting 20 pers.) van 4 dansers
aan ons voor, en gaf enige kostuumuitleg.
Vervolgens dansten ze het onderstaande
programma:

Na ongeveer 45 minuten was er een pauze met
overheerlijke zoetigheden, gemaakt door het
Smulteam.

1.
2.
3.
4.

Συρτός (vasteland)
Syrtós
Πωγωνίσιος (Eprirus)
Pogonísios
Ίσσος (eiland)
Íssos
Καλαματιανός (πω πω πω Μαρία) (heel
Griekenland)
Kalamatianóς
5. Ráikos (Macedonië)
Ráikos
6. Σουλτάνα (Macedonië)
Soultána
7. Ζάραμο
Záramo met
overgang naar χασάπικο Σέρβικο (Macedonië)
Chásapiko Sérviko.
Het tweede deel van het programma werd er
een mini-workshop Griekse dans gegeven door
Ellen Bakker.
Aan de basisdansen, waaronder de
Kalamatianós, de Podaráki en de Soultána werd
enthousiast meegedaan door een groot deel van
de aanwezigen.
Tegen 16.45 uur werd de middag afgesloten met
een dankwoord van Henny Klein.
Door een knieoperatie kon ik helaas niet
deelnemen aan het dansen, maar kijkend naar
het optreden en met een drankje en een hapje
in de pauze heb ik mij prima vermaakt.
_______________________________________
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De Griekse opstand tegen de Turken 1821-1833:
uit chaos en bloed ontstaat de Griekse staat
Waarom raakte Ivo geboeid door die twaalf veelbewogen jaren die al bijna twee eeuwen
achter ons liggen? Niet om de zoveelste belegering of de zoveelste zeeslag, al worden die
verlevendigd als je de plekken zelf als toerist hebt bezocht. Nee, het gaat hem om het
ontstaan van de Griekse staat, die nooit eerder als staat had bestaan en die na 1833 pas
geleidelijk haar grondgebied kon uitbreiden. In die ontstaansgeschiedenis zitten de kiemen
van een ontwikkeling die Griekenland anno 2008 extra kwetsbaar maakte voor de
bankencrisis. De lezing over de eerste jaren van de bevrijding van Griekenland van het
Ottomaanse bewind werd door Ivo met veel enthousiasme en humor gebracht.
Door Henk Kauffman
_________________
De boer bezit een klein stukje grond; de rest
wordt gepacht waarvan de opbrengst verdwijnt
in de handen van de grootgrondbezitter. Er is
geen prikkel om te investeren, de landbouw en
de opbrengsten blijven dus achter. Veel boeren
gaan de bergen in en leven als kleften, feitelijk
rovers, die van overvallen op reizigers leven.
Deze kleften zijn bewapend en zullen een
belangrijke bijdrage leveren aan de
vrijheidsstrijd.
Foto: Michiel Koperdraat

De voorgeschiedenis
Deze voorgeschiedenis van Griekenland begint
na de val van Constantinopel in 1453. Hiermee
komt de Griekse bevolking onder Turks bewind.
350 jaar onder een Turkse overheid die de
Grieken veel lokale vrijheid geeft, vrijheid van
godsdienst en vaak onder de decentrale leiding
van door de Sultan aangestelde Griekse leiders.
Dit leidt tot een betrekkelijke welvaart.
Christenen mogen geen wapens dragen, niet
paardrijden, en betalen vooral extra belastingen.
Ook worden er tussen 1500 en 1700 in een soort
razzia’s Griekse zonen gerekruteerd voor het
leger en de hofhouding. De belastingen worden
geïnd door belastingpachters, aangesteld door
de Sultan. Deze verpacht het recht op
belastinginning aan derden, die daar
onevenredig aan verdienen (corruptie). Deze
Haratzi is gehaat en leidt tot onrust en wordt
later een aanleiding tot opstand.

De handel in de steden berust op het oude
gilden-systeem, wat zorgt voor vaste kwaliteit
en prijs van producten, maar vernieuwing
tegengaat. De zeevaart floreert via de eilanden
Hydra, Spetses en Psara, die de overzeese
handel in handen krijgen. Griekse zeelui krijgen
ook de leiding over de Turkse vloot.
Een succesvol begin
In de eerste maanden van 1821 breekt de
opstand uit. Er zijn diverse brandhaarden:
a) langs de Donau;
b) klooster Agia Lavra;
c) in de Mani;
d) in Kalamata;
e) in Patras;
f) in Vostitsa.
Ad. a)
Ypsilantis, voorzitter van het geheim
genootschap Filiki Etairia en officier van de
Tsaar, zet aan tot een opstand langs de Donau,
die mislukt. Maar de Griekse geest is ontwaakt.
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Ad. b)
Bij het klooster Agia Lavra zegent bisschop
Germanos van Patras de eerste Griekse vlag in
verjagen de boeren de 60 Turkse ruiters.
Ad. c)
In het Mani gebergte roepen plaatselijke
bendeleiders zoals Petrobey Michalis op 17
maart 1821 de onafhankelijkheid uit in het
stadje Areopoli.
Ad. d)
Buiten Kalamata beginnen op 20 maart 1821
een strijdmacht onder Papaflessas aan de ene
kant van de stad, en aan de andere kant 2000
man onder leiding van
Kolokotronis met de chefs van de
belangrijkste Mani families. Hier is
de opstand meer succesvol en
wordt onder leiding van
Kolokotronis, uit een kleftenfamilie
in Mani, een succesvolle belegering
uitgevoerd van Tripolitsa en
Dervanakia. Hij zal later ook steun
geven aan de eerste president
Kapodistrias 1828. Kapodistrias
slaagt erin het land te organiseren
en het economische en culturele
leven in enkele jaren tijd op gang
te brengen. Een deel van de

Ad. f)
In Vostitsa (nu Egio) vindt in januari 1821 een
geheim beraad van bisschoppen en legerleiders
plaats. In maart 1821 hoort het Turkse
garnizoen van de nederlaag bij Kalavryta en
Agia Lavra, en vlucht overzee naar Salona (nu
Amphissa, nabij Delfi).
De leus “Eleftería i thánatos” (de vrijheid of de
dood) en de nieuwe Griekse vlag inspireren. Op
veel plaatsen geven de Turken zich over. Een
groot deel van de Peloponnesos, Mesolongi,
Athene, en de meeste eilanden zijn na een jaar
opstand in Griekse handen. Op
diverse plaatsen ontstaat spontaan
een voorlopig bestuur, maar
coördinatie tussen de diverse
partijen ontbreekt.
Na de eerste overwinningen wordt
er niet geconsolideerd maar
geplunderd en gekibbeld over een
grondwet. De kleften willen buit
(plunderen) en vrijheid, de
kodjabashis (notabelen aangesteld
door de Turken) willen hun
bestaande macht maar dan zonder
Turken, de intellectuelen willen
een liberale staat naar de idealen

Kolokotronis' beeltenis op biljet 5000
Griekse bevolking (Mani)
van de Verlichting. De reders en
drachme
beschouwt hem als een tiran die
hun bemanningen willen vooral
ze hun persoonlijke vrijheid afnam. Deze
veel geld verdienen.
grootste held van het moderne Griekenland
wordt op 9 oktober 1831 in de voorlopige
De grondwet van Epidavros, begin 1822
hoofdstad Nauplion vermoord.
Een vergadering van 59 gedelegeerden komt
Ad. e)
eind 1821 bijeen en schrijft in enkele weken een
In Patras, met 18.000 inwoners de grootste stad
grondwet (gelijke rechten, bescherming van
van de Peloponnesos, begint een opstand tegen
eigendom, eer en persoonlijke vrijheid en de
de Turken nadat op 23 maart het huis van een
staatsgodsdienst is Grieks-Orthodox. De
Griekse koopman door de Turken in brand wordt
gekozen Senaat en benoemde Regering mogen
gestoken, waarna 400 huizen afbranden.
elkaars daden door veto ongedaan maken. Het
De Turken vluchten voor de woedende
leger wordt grondwettelijk door de regering
stedelingen naar het kasteel van Patras.
aangestuurd, maar in feite heeft het leger de
macht.
Yussuf Pasja, onderweg naar Evvia, slaat de
opstand neer, waarbij nog meer huizen in brand
De publieke opinie, de PHilhellenen
worden gestoken. Later wordt de stad, met nog
Na de acties van Ypsilantis en de opstand op de
12 intacte huizen, heroverd; maar niet het
Peloponnesos wordt aartsbisschop Grigorios door
kasteel en de forten van Rio en Antirrio - die
de sultan afgezet en aan de deur van zijn
blijven Turks tot 1832.
kathedraal in Constantinopel opgehangen. In
1822 wordt de bevolking van Chios door de
Turken vrijwel uitgemoord (22.000 doden).
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Er is nog steeds weinig steun vanuit andere
staten. Regeringsleiders van Engeland,
Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Pruisen zijn
rust en orde overeengekomen, zonder oorlog,
zonder revolutie, zonder staatshervormingen,
zonder gedoe.
Maar de intelligentsia van West-Europa denkt
daar heel anders over. Elf schepen met
bewapende vrijwilligers uit heel Europa zeilen
van Marseille naar de Peloponnesos. In veel
landen ontstaan steuncomité's. (Groninger
Courant 1825, liberale hoogleraren. Leeskring
Leens koopt boeken over de Grieken en hun
strijd).
De Griekse opstand heeft de sympathie van
verlichte geesten. En die sympathie groeit met
de kennis over de idealen en de (eenzijdige)
berichtgeving over de wreedheden. De druk op
de regeringen om in te grijpen neemt toe!
Lord Byron, een beroemd Brits dichter, die al
eerder Griekenland bezocht (Athene,Ioannina en
Tepelene in 1809 en 1810) krijgt in april 1823
een delegatie van de Griekse regering op bezoek
in Genua. Hij vertrekt via Kefalonia naar
Mesolongi en steekt zijn eigen geld in de
opstand. Een chaotisch aantal verzoeken om
hulp: o.a. van Kolokotronis: kom naar de
nationale vergadering; Mavrokordatis: alleen op
Hydra bent U nuttig; Metaxa, gouverneur van
Mesolongi: blijf daar; Petrobey: red Griekenland,
geef me 1000 pond. Byron wordt in Mesolongi
ernstig ziek (malaria) en overlijdt in april 1824.
Dit maakt grote indruk op de publieke opinie en
de overheden van andere landen.
Een vervolg vol onderlinge twisten
Vrijheidsstrijd, oorlogen en begrotingstekorten.
Voor de vrijheidsstrijd is geld nodig. De regering
zoekt dekking voor het begrotingstekort; dat
bedroeg in 1823-24 een half miljoen pond
sterling. De kleften plunderen en losgeld wordt
door de legeraanvoerders zelf gehouden. Het
heffen van belastingen is moeilijk/impopulair,
want dat was de oorzaak van de opstanden
geweest. Er zijn buitenlandse giften (o.a. van
Lord Byron) maar dit is beperkt: duizendjes,
geen half miljoen.
Er komen dus grote buitenlandse leningen: Het
London Greek Committee levert na een jaar
onderhandelen nominaal 800.000 pond, feitelijk
472.000 pond, tegen 5% (van 800.000) rente

met land als onderpand. Er volgt een koersval
na nederlagen van de Grieken tegen de Turken.
Geld reist in munten naar Zakynthos waar de
bankier pas uitbetaalt als de opvolging van
Byron is geregeld.
De legeraanvoerders twisten, met nederlagen
tegen de Turken als gevolg. In 1823 was het
Turkse leger gehandicapt, maar vanaf 1824
komt Ibrahim met een vloot en leger uit Egypte.
Van de Sultan mag hij de Peloponnesos
veroveren en houden. Helaas zijn de Grieken
bezig met een burgeroorlog tussen pro-Senaat
en pro-Regering legeraanvoerders. Ibrahim wint
eenvoudig bij Methoni en Navarino. Na een lang
beleg valt Mesolongi. Als ook Athene valt, blijven
Hydra en Nafplio over. Kenmerkend is het
gebrek aan discipline bij de Griekse soldaat. Een
citaat van een Britse legerarts in 1825 luidt als
volgt (Brewer Independence p. 242, vertaald
IWM):
“Een Griekse soldaat is intelligent, actief,
stoutmoedig en sober. Hij kan de hele dag
tussen de rotsen marcheren, of beter huppelen,
geen ander voedsel verwachtend dan een stuk
beschuit en een paar olijven of een rauwe ui. In
de nacht ligt hij tevreden op de grond, met een
platte steen als hoofdkussen, bedekt door zijn
cape die hij altijd bij zich heeft. Maar hij wil niet
werken, want dat vindt hij schandelijk. Hij
onderwerpt zich aan geen enkele discipline, want
hij denkt dat dat hem tot slaaf maakt. Hij
gehoorzaamt aan geen enkel bevel tenzij het
hem een goed bevel lijkt, want in deze zaken
denkt hij een recht te hebben om te worden
geraadpleegd…”
Ingrijpen door buitenlandse mogendheden
Verontwaardiging over de Turkse strijd tegen de
Grieken neemt toe in het buitenland en
daarmee, ondanks het onderlinge wantrouwen,
de bereidheid tot actie. De mogendheden
worden pro-Grieks. Eugene Delacroix en Shelley
(dichter) laten dat in hun kunstuitingen duidelijk
zien
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De mogendheden scheppen nu een Griekse staat
onder leiding van Kapodistrias, die het
presidentschap accepteert en een nieuwe staat
gaat bouwen: die een munteenheid invoert en
instituten zoals belastingdienst, leger,
rechtbanken, scholen opricht.
Maar hij krijgt ruzie met generaals en admiraals,
en wordt in 1831 door Manioten vermoord voor
de kathedraal van Nafplio.
De mogendheden geven een lening van 2,4
miljoen pond en zetten de 17-jarige Otto
Wittelsbach van Beieren op de troon. De Sultan
accepteert de grens Arta-Volos in ruil voor veel
geld (van de Grieken)

Het bloedbad op Chios; toevoeging door HFK

Nadat eerst de Grieken als “belligerenten”
worden erkend, duikt nu het gerucht op dat
Ibrahim op de Peloponnesos Egyptische boeren
wil vestigen en alle Grieken na deportatie als
slaaf wil verkopen.
Geheim Brits-Russisch overleg over een semiautonoom Griekenland volgt, en er wordt
instemming gevraagd van Frankrijk en voor de
vorm ook van Turkije, Oostenrijk en Pruisen.
Een jaar later volgt een geheime toevoeging:
handelsrelaties met de Grieken. Er ontstaat een
plan voor tussenkomst van een Brits-RussischFranse vloot als Griekenland of Turkije een
wapenstilstand weigert.
In de baai van Navarino ligt in oktober 1827 de
gecombineerde Turks-Egyptische vloot
tegenover de gecombineerde Brits-FransRussische vloot. Een eerste overleg met Ibrahim
mislukt.. Onderweg naar een tweede overleg
wordt een Engelse stuurman gedood en het
kanonvuur breekt los. Na vier uur zijn 60 van de
89 Ottomaanse schepen gezonken en nul van de
26 Brits-Frans-Russische schepen. [Zie ook
Mylos eind 2009 voor een verhaal over deze
zeeslag; red.]

Latere gebriedsuitbreiding
Na deze eerste bevrijdingsfase volgen nog
meerdere gebiedsuitbreidingen, zoals de zeven
Ionische eilanden Corfu, Paxos, Lefkas, Ithaca,
Kefalonia, Zakinthos en Kithira 1864; Thessalië
in 1881; Macedonië, Kreta en enkele eilanden in
1912. Er was een hereniging / inlijving van
West-Turkije rond Smyrna gepland in 1920, die
niet doorging. Verder nog een uitbreiding met de
streek oostelijk van Kavala in 1923, en de
toevoeging van Dodekanesos na de Tweede
Wereldoorlog in 1947.
Al met al was de eerste fase van de bevrijding
en opbouw van de nieuwe Griekse staat een
proces met veel vallen en opstaan, veel
onderlinge geschillen, veel individuele acties en
weinig gemeenschappelijke doelen, veel
argwaan tegen de nieuwe overheden en de
eerste fase van een staat met veel schulden aan
Europa. Een kenmerkend begin, met een door
Europa opgedrongen koningschap. Een eerste
brevet van onvermogen?
_______________________________________
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De Griekse vlag
Bij de lezing van Ivo over de Griekse vrijheidsoorlog kwam de Griekse vlag ter sprake. Dat
bracht ons op het idee om de ontstaansgeschiedenis daarvan uit te zoeken. We hebben Paul
Ravensbergen bereid gevonden om dit voor ons toe te lichten. Hieronder het resultaat van zijn
speurwerk.
Door Paul Ravensbergen
____________________
Het ontwerp van de vlag van Griekenland is
opgebouwd uit vijf horizontale blauwe en vier
witte balken. In de linkerbovenhoek bevindt zich
een blauw 'kanton' (dat is de bovenhoek van een
vlag aan de stokzijde) met daarin een wit kruis.
Uiteraard staat het kruis symbool voor de
Griekse Orthodoxie. De negen balken
kunnen (er is geen eensluidende
verklaring) staan voor:
-de negen lettergrepen in
de zin "Ελευθερία ή
Θάνατος" ('Vrijheid of
Dood', 'E-lef-the-ria i tha-na-tos'),
het motto
tijdens de
jaren van de
Griekse
Revolutie
tegen het
Ottomaanse
Rijk in de 19e
eeuw.
-de negen
letters uit het woord 'Ελευθερία'
(e-l-e-f-th-e-r-i-a)
-de negen Muzen, de Griekse godinnen van
kunsten en wetenschap uit de Griekse
mythologie.
Het blauw symboliseert de lucht en de zee, het
wit de wolken en het schuim op de golven. De
huidige vlag is pas sinds 1978 als nationale vlag
in gebruik. Daarvoor werd deze vlag op zee al
gebruikt, maar toen met een donkerder blauw.
De exacte kleur blauw ligt overigens niet vast,
waardoor de Griekse vlag in vele tinten te zien
is.
Al sinds de Oudheid zijn blauw en wit Griekse
kleuren, dus het gebruik van deze kleuren in de

huidige en vorige Griekse vlaggen sluit aan bij
een eeuwenoude symboliek. In het oude
Griekenland gebruikte Alexander de Grote deze
kleuren al in banieren. Ook Herodotus noemde
blauw en wit als Griekse kleuren.
Ook tijdens het Byzantijnse Keizerrijk
waren blauw en wit de nationale
kleuren, maar pas vanaf het bewind
van keizer Nikephoros II
(963-969) officieel.
In de periode dat het
Ottomaanse Rijk
over
Griekenland
heerste,
gebruikten de
Grieken
illegaal allerlei
blauw-witte
vlaggen
Bij de mislukte
Griekse
opstand van 1769 werd een
blauw kruis op een wit veld door de Griekse
opstandelingen gebruikt. Tijdens de Griekse
Onafhankelijkheidsstrijd (1821-1827) was deze
vlag de meest gebruikte, en men voorzag aan
het begin van deze oorlog dat dit de nationale
vlag zou worden wanneer de onafhankelijkheid
eenmaal bereikt zou zijn. In januari 1822
besloot men de nationale vlag vast te leggen,
maar er werd van de verwachtingen afgeweken
en men koos voor het omgekeerde: een wit
kruis op een blauw veld. De marine kreeg echter
een vlag met een wit kruis in een blauw kanton,
met blauwe en witte banen in het veld van de
vlag, m.a.w. gelijk aan de huidige nationale
vlag. Deze vlag werd direct populair en vaak
naast de nationale vlag gehangen. In de periode
tussen 1969 en 1975 werd deze vlag
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'gepromoveerd' tot enige nationale vlag. De vlag
van 1822 werd in 1975 opnieuw de nationale
vlag, maar sinds 1978 is de vlag met kruis en
banen dat weer. Ingewikkeld, zoals het betaamt
in Griekenland.
Het gestreepte patroon werd gekozen vanwege
de gelijkenis met de golvende zee die de kusten
van Griekenland omringt: de blauwe en witte
kleuren zorgen ervoor dat de Griekse vlag op
een winderige dag op de Egeïsche Zee lijkt.
Zoals een Griekse zeeman mij ooit zei: "Jullie
hebben wel een mooi land, maar jullie zee...dat
is niet onze zee".

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 augustus 2014,
de uiterste inleverdatum daarvoor is 15 juli.
______________________________________

Bron: Wikipedia
_______________________________________

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 prese
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Avonturen onder Rhodos
Misschien is het bij de Mylos-lezers bekend dat ik al enige jaren werk aan een digitale
historische kaart van de oude vestingstad Rhodos op het gelijknamige eiland. Om dat goed
voor elkaar te krijgen moet je eigenlijk bij het begin beginnen, in dit geval 2421 jaar terug. De
stad is namelijk in 407 voor Christus gesticht door de drie stadstaatjes op het eiland - Lindos
in het zuidoosten, Kamieros in het zuidwesten en Lalyssos in het noorden - die het idee kregen
dat samenwerken gunstiger was dan elkaar dwars te zitten.
Door Rudy Roffel
______________
Een paar jaar terug kwam ik in contact met een
gepensioneerde Engelsman die ook met iets
dergelijks bezig was. We houden elkaar op de
hoogte van ons onderzoek.
Vorige zomer vertelde hij mij dat hij was
begonnen met het verkennen van een oude
Hellenistische waterafvoertunnel, die onder
Hellenistische straat P15 (de hoofdstraat naar de
voormalige acropolis van Rhodos) en onder de
vestingmuur moest lopen. Hij zou mij er graag
bij hebben, om te kijken hoe die verder liep. Nu
was die tunnel mij bekend, maar er zat altijd
een met een zwaar hangslot gesloten hek voor
de ingang. Echter, dat slot was sinds enige tijd
verdwenen.
Men heeft tegenwoordig een goede indruk van
hoe het stratenplan van de oorspronkelijke stad
Rhodos geweest moet zijn, waarschijnlijk
ontworpen door Hippodamus van Milete. Het was
zoiets als New York, met alleen lange rechte
straten, de lange noord-zuid lopend en iets
kortere oost-west; alle straten zijn genummerd,
P1 t/m P40, en nog een paar met a, b en c
eraan toegevoegd. Een deel van de
tegenwoordige straten in de oude stad volgt nog
steeds dat oude stadsplan.
We besloten de nu toegankelijk geworden tunnel
te gaan verkennen.
Een gezamenlijke kennis kreeg de opdracht om,
als we ons niet vóór de afgesproken tijd bij hem
zouden melden, alarm te slaan, want dan was er
iets gebeurd, en dan zouden we waarschijnlijk
(als we nog levend gevonden werden) als
ongewenste vreemdelingen het land uitgezet
worden.
Het gevaar was relatief, want er zijn een aantal
vrij ruime ventilatieschachten naar de

oppervlakte. Die schachten zijn in de
kruisriddertijd aangelegd om in geval van een
explosie onder de stadsmuur, via de oude tunnel
en de schachten de druk af te voeren;
waarschijnlijk is daarom de tunnel ook niet
dichtgemetseld bij de ingang.
Gewapend met meerdere zaklantaarns en een
grote voorraad reservebatterijen en nog een
paar flessen water gingen we naar binnen inderdaad geen hangslot te zien. De ingang is in
de droge gracht van de stad, in de zijmuur van
een van de bastions.
Een veel gestelde vraag is: “hoezo droog?” of
“waar is het water gebleven?”; wel, deze gracht
begint en eindigt op ruim + 1m. boven
zeeniveau en gaat tot +17 meter door, en is
ongeveer 10 meter diep, dus ook zónder water
hindernis genoeg. Het is een mooie wandelroute,
en geeft een idee van waar die arme Turkse
soldaten 490 jaar geleden zich tegenover
bevonden.
De eerste 125 meter ging rechtuit, met halfweg
een schacht naar boven, met een hoop grond,
iets kleiachtigs, eronder; de tunnel is duidelijk
aangepast door de kruisridders; ongeveer 2
meter hoog en 1,20 m. breed [doorsnede 1], de
bovenzijde is uitgevoerd met een halfronde
Romaanse boog.
De kruisridders hebben bij het graven van de
gracht de tunnel doorsneden: aan de andere
zijde van de gracht gaat hij verder, doch daar zit
er een stalen deur voor met een gewoon slot,
geen hangslot dat verloren kan gaan. De ruimte
erachter is aangepast en nog in gebruik, mijn
mede-avonturier is er wel eens binnen geweest.
De afspraak was om een-derde van de tijd die
we hadden dóór te lopen om te zien waar de
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tunnel heen ging, en de andere twee-derde op
de terugweg te gebruiken om foto’s en
aantekeningen te maken.
Wel, op het einde van het eerste rechte stuk
ging het schuin rechtsaf en werd het nauw
[doorsnede 2], tenminste de bovenste helft,
“I had to walk like an Egyptian” met de
schouders afwisselend naar voren en naar
achteren.
Het was ongeveer 25 meter, eerst met een
puntig plafond, na ± 1/3 ervan een flauwe bocht
en een ander plafond, plat deze keer [doorsnede
3], dan een ruime haakse bocht naar links en
weer een puntdak [doorsnede 4], dat na de
volgende bocht weer plat werd [doorsnede 5].
Vreemd was de aansluiting van deze bocht op
het rechte stuk, waarbij het gebogen deel aan
beide zijden van de tunnel ruim 10 cm breder
was dan het volgende rechte stuk. Iets voorbij
de helft van het laatste rechte stuk was weer
een schacht naar boven, met weer een hoop van
dat kleiachtige spul eronder. Deze keer op de
knieën er overheen gekropen, en even verder
kwam een nauwe bocht naar rechts en weer een
puntdak [doorsnede 6]. Na een paar meter
volgde een kleine slinger in de tunnel en dan
een mooi afgewerkte tunnel met rechte wanden,
met aan de bovenzijde links en rechts een
scheve steen, afgewerkt met een platte er
bovenop [doorsnede 7] en weer kaarsrecht zoals

het eerste stuk, ongeveer net zo breed maar
lager - ik kon er net niet rechtop lopen.
Even verder kwam schacht nummer 3, met een
nog hogere bult eronder waar ik bijna plat op
mijn buik overheen moest, ik in mijn korte broek
met T-shirt en hij met een mooie witte overall
aan (toen we weer buiten waren zagen we eruit
als de dure tijd, van onder tot boven met klei
bedekt).
Toen, zeer onverwachts, na nog geen 50 meter.
boog de rechter wand - anders uitgevoerd dan
de rest - iets naar binnen en was het einde
verhaal, het ging niet verder, we zaten ergens
tegenaan.
Nog geen half uur onderweg en nu al het einde,
we verwachtten nog minstens een uur door te
gaan. Aan de ene kant teleurgesteld omdat het
afgelopen was, maar aan de andere kant een
nieuwe puzzel: waarom dat plotselinge einde?
Waarom hield het daar op? Op de terugweg
hebben we de passen geteld, zodat we een idee
hadden van hoe ver we waren gekomen, en
gissingen gedaan over wat voor hoeken de
bochten maakten. Zo kwamen we uit in de
gracht bij een toren tegen de vestingmuur aan.
Dat was het dus, die ridders waren bij het
bouwen van de fundering voor die toren door de
tunnel gegaan en hadden hem daarmee
afgesloten.
We hebben buiten gekeken: er was naast de
toren een andere ingang naar een tunnel, met
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een hoop rotzooi erin. We maakten de ingang
wat vrij en glipten naar binnen, maar dit was
nog korter: al na anderhalve meter
dichtgemetseld! Deze gang stond haaks op de
tunnel waar wij in waren geweest.
Deze zomer gingen we weer naar binnen (weer
met contactpersonen buiten voor een eventuele
calamiteit) met een hoop zaklantaarns etc. etc.,
en nu als extra een statief, laserwaterpas en een
lang meetlint, om de zaak eens goed op te
meten, en dat ging redelijk snel.
Mijn maat doet de rekenafdeling, ik de
tekeningen, dus na enige tijd kreeg ik van hem
de doorgewerkte gegevens die ik daarop in mijn
kaart verwerkt heb, waarop een nieuwe puzzel
ontstond.
We hadden al snel door dat de hoek die de
rechtermuur maakte, opvallend dicht in de buurt
kwam van de hoek van de vestingmuur op de
tunnel.
Nu hebben we geen professionele apparatuur,
gewoon een laserwaterpas uit een bouwmarkt,
en het statief heeft zijn langste tijd gehad, dus
de hoeken waren algauw een paar procent
onnauwkeurig; doch er zijn vier vaste punten,
de ingang en de drie schachten, waarvan we
exact weten waar die zijn.
Er bleven daardoor maar twee stukken over die
eventueel iets aangepast moesten worden: van
het einde van het eerste rechte stuk tot het
einde van de grote bocht naar links, en het
exacte eindpunt.
De laatste grote puzzel die er nu nog is, is tegen
welk deel van de vesting de tunnel doodloopt. Er
zijn namelijk twee kandidaten. Er moet dus nog
een laatste maal naar het eindpunt gekeken
worden, met een goed magnetisch kompas om
de juiste hoek te meten die het laatste deel
maakt ten opzichte van het noorden. Het scheelt
namelijk bijna 10 graden of het einde tegen het
ene of het andere muurdeel aan loopt. Dat wordt
door mijn Engelse vriend gedaan zodra hij met
zijn vrouw van zijn vakantie in Engeland terug

is. Hij woont de meeste tijd van het jaar op
Rhodos.
Een ding is opvallend aan deze tunnel: hij is
opgebouwd. Ik ben op Rhodos in andere tunnels
uit deze tijd geweest, deze zijn door de rots
heen uitgehouwen en van een pleisterlaag
voorzien. Wanden kun je bekleden met steen,
maar het plafond kun je niet van binnenuit
afwerken met een steen die er plat op ligt.
Deze tunnel moet uitgegraven zijn en daarna
opgebouwd, waarna de sleuf weer is
dichtgegooid; dat verklaart ook de uitgelopen
klei of leem op plekken waar een steen
ontbreekt.
Buiten het definitief afwerken van mijn tekening,
moet ik nog een keer achter in de tunnel wezen
om daar op een klein stukje de sedimentlaag
weg te nemen tot op de originele vloer, zodat er
goed gemeten kan worden hoe hoog de tunnel
daar is. Op het ogenblik lijkt de vloer vanaf de
laatste schacht naar beide zijden af te lopen,
naar de ingang toe meer dan naar het einde.
Maar dat is voor het volgend jaar.
Legenda tekening
Grijze deel in het midden = de vesting.
Wit boven de vesting = de stad.
Rest van het wit = de vestinggracht.
Zwarte lijn in het midden met bult = tunnel.
De cirkels hierop = ventilatieschachten.
Zwarte verticale lijn links onder =
dichtgemetselde tunnel.
Grijs links en rechts onder = buitenzijde
vestinggracht.
De doorsnede-schetsen, niet op schaal, komen
uit “Haus und Stadt im klassischen
Griechenland” door W. Hoepfner & E.L.
Schwandner, 1986 en 1994. De verhoudingen
zijn iets aangepast door mijzelf. Dit boek had ik
graag bij mij op de plank gehad!.
_______________________________________
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Τα καλοφακάκια hebben zich gestort op zelf fyllodeeg
maken.
Het leek ons wel een hele uitdaging, dat kneden en rollen van fyllodeeg. Zouden wij in staat
zijn een bol deeg uit te rollen tot een lap die zo dun wordt dat je de krant er doorheen kan
lezen?.
Door Xandra Bardet en Paulien de Roever
_____________________________________

Fyllodeeg: de basis is bloem (veelal van harde
tarwe), zout, olie en water, al of niet met
bakpoeder. Hierop valt volop te variëren, en de
ingrediënten verschillen van recept tot recept:
helft van water vervangen door melk, yoghurt of
(rode) wijn en al of niet een scheut (of meer)
azijn, citroensap of raki eraan toevoegen. Je kan
voor een luchtiger deeg in plaats van bakpoeder
ook sodawater of een scheut bier gebruiken. Het
gebruik van citroen of raki geeft een knapperiger
deeg. Van melk, ei of yoghurt wordt het deeg
rijker en zachter. Rode wijn is lekker voor pita’s
met groentevulling. Kortom: iedere kok heeft zo
zijn eigen methode en van moeder op dochter
blijft een gerenommeerd recept eeuwenlang in
die familie in gebruik. Dan kan je met die vellen
deeg gewoon een grote pita maken door lagen
met vulling op elkaar te stapelen maar je kan er
ook kleine pitaatjes van maken in de vorm van
rolletjes (sigaren, fluitjes, damesvingers),
driehoekjes, kroontjes of slakjes of wat je ook
maar weet te creëren.
Paulien en Xandra hebben voor u onderstaande
varianten uitgeprobeerd om zelf te ervaren of de
ene pita smeuïger, knapperiger, smakelijker is
dan de andere. Of dat de ene variant
gemakkelijker uit te rollen is dan de ander.
1. 500 g. bloem (van harde tarwe), ¾ theel.
zout, 1 theel. bakpoeder, 4 eetl. olie, ca. 1½ dl.
water.
2. 500 g. bloem, ¾ theel. zout, 1 à 2 eieren,
4 lepels gesmolten boter, ½ theel. azijn,
ca. 1½ dl. warme melk.
3. 500 g. bloem, 1 theel. zout, 25 ml. witte
wijnazijn of citroensap (3 eetl.), 50 ml. olie,
ca. 3 dl. water (lijkt me wat veel gezien de
andere recepten), we hebben hier wat yoghurt
genomen, aangevuld met water.

4. 500 g. bloem, ¾ theel. zout, 1 theel.
bakpoeder, 4 el. olie, ca. ¾ dl. raki en ¾ dl.
water.
5. als 4, maar dan rode wijn met water.
Voor de vulling:
Bak gesnipperde ui met 2 preien in ringen; zout,
peper en righani/oregano, geroosterde pijnpitten
en handjevol rozijnen erdoor, ca. 1 ons
verkruimelde feta en 1½ ei (2 eieren mag ook,
maar dat halve ei was over van het deeg
maken).

De hartige pita

Daarnaast hebben we rolletjes gevuld met
hazelnoot-chocopasta.
Bereidingswijze
Zeef in een kom de bloem met het zout en maak
in het midden een kuiltje voor de vloeibare
ingrediënten. Doe niet al het vocht er in één
keer door, maar voeg toe naar behoefte. Ik
betwijfel of die Griekse dames alles wel zo
precies afmeten. Het gaat waarschijnlijk in
hoopjes, een lepeltje, een scheutje, een
handjevol. Roer vanuit het kuiltje tot alles is
gemengd en kneed dit 5 minuten goed tot het
een soepel deeg is dat loskomt van de schaal.
Smeer de buitenkant van de bal in met wat
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gesmolten boter, dek af met warme schaal of
huishoudfolie, en laat het 30 minuten rusten. Rol
het deeg dan zo dun mogelijk uit op een groot,
met meel bestoven werkblad. Telkens blad, deeg
en roller met meel bestuiven.

van die ijslepeltjes als in Griekenland, Engelse
paplepels of Hollandse theelepels. Wij namen
een punt(je) van de Hollandse theelepel. Bij
variant 3 was dat puntje te klein uitgevallen,
waardoor de smaak van het deeg wat flauw was.
Het kneden was geen probleem, maar bij dat
uitrollen misten we toch enige routine.
Bijvoorbeeld, te weinig bestoven, waardoor het
deeg bleef plakken en scheurde. Variatie 1 bleek
wat te droog, waardoor dat deeg ook niet zo dun
werd. Helaas werden geen van onze lappen zo
dun als fabrieksdeeg, en die mooie egale vorm
die je altijd op foto's ziet, liet ook te wensen
over! Het aanrecht bood ook niet echt voldoende
ruimte... ergo: als je niet per se zo’n mooie
ronde pita van 40-50 cm doorsnee wilt maken,
neem dan kleinere balletjes deeg om uit te
rollen.
Onze deegomhulsels waren dus van iets te dik
deeg, wat de eetbaarheid niet ten goede kwam,
maar onsmakelijk was het niet. Mijn nieuwe
oven had ik (Paulien) ook nog niet onder de knie
dus het resultaat was soms wat verrassend. We
moeten bekennen dat we wel eens lekkerder
hebben gegeten.

Het mooiste werkt het met een dunne lange
deegroller (Xandra, meegebracht uit Lesbos) of
een stuk bezemsteel (Paulien). Telkens rollen,
lap deeg draaien, weer rollen. Als je lap deeg is
uitgerold, kan deze op de stok/roller worden
opgerold waarbij de handen vanuit het midden
naar de zijkanten het deeg uitstrijken, weer
afrollen met de deeglap een kwart slag gedraaid
en weer uit- en oprollen; de handeling net zo
lang herhalen tot de deeglap papierdun is. De
gewenste vulling over het (eerst met olie en/of
gesmolten boter bestreken) deeg verspreiden en
dan alles oprollen of -vouwen. De buitenkant
met gesmolten boter of olie insmeren en 20-30
minuten bakken in een op 200 ºC
voorverwarmde oven, tot het bruin en knapperig
is, eventueel nog een keer insmeren met water
of olie (of melk voor een bruinere kleur).
Hoe verging ons het rollen? Van elke variant
hadden we een portie in genummerde schalen,
elk op basis van 100 gr bloem. Alle
hoeveelheden dus door 5 delen. Hoeveel is een
vijfde van ¾ theelepel zout? Hangt er ook van af
met wat voor theelepels die recepten werken:

Variant 1 leek wel iets gerezen (door
bakpoeder), maar leuke afzonderlijke,
knapperige blaadjes waren het niet geworden,
neutrale smaak. De Nutellavariant leek
bladeriger dan de preiversie.
Variant 2 had een iets beter fyllo-uiterlijk, was
brosser en had meer kleur (ei-effect).
Variant 3, afgezien van wat flauw, ook wel
bladerig (door de toevoeging van azijn/yoghurt),
was wat bleek gebleven, verder niet specifiek.
Van azijn of yoghurt was niets te proeven. Van
een gemis aan bakpoeder ook niet.
Variant 4 werd niet echt bladerig, maar was wel
lekker. Je proefde de raki, die had er een wat
anijzig smaakje aan gegeven.
Variant 5 was het meest bladerig (wijneffect?)
en was misschien ook wel het dunst uitgerold
(ook wijneffect?), qua structuur het beste. Er
was ook wel vaag iets van de wijn in te proeven,
maar ook de Nutellapita deed het goed.
Het antwoord op onze allereerste vraag is dus:
Nee, wij waren niet in staat een superdunne
deeglap te creëren. Met de rest van de harde
bloem moet ik nog maar weer eens aan de slag,
en dan denk ik dat variant 5 mijn voorkeur
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heeft. Ik heb nog vulling over, dus ik ga nog
maar eens een keertje, nog dunner rollen, en
dan met kleinere balletjes deeg. Dan kunnen we
natuurlijk ook 'ns proberen wat het resultaat is
met gewone bloem. Als het dan nog niet lukt,
laten we het verder over aan de diepvriezer van
Albert Heijn...

Het was een leuk experiment, maar idealiter
moet je dit natuurlijk van jongs af aan geleerd
en gedaan hebben!
_______________________________________
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Nieuw in Groningen!
Griekse Traiterie
De Olijfboom
~ takeaway, eetwinkel en catering ~
Dé plek om de rijke en smakelijke
Griekse keuken te proeven en te ontdekken. We bereiden dagelijks vers
met zoveel mogelijk natuurlijke producten.
Naast verschillende mezedes en gerechten verkopen we ook diverse Griekse producten,
zoals olijfolie, wijn, azijn, pasta’s, peulvruchten en kruiden.
We zijn dagelijks (behalve 's maandags) open van 12.00 uur tot 21.00 uur (’s zondags tot
17.00 uur) en zijn te vinden in hartje Groningen aan de Steentilstraat 28.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.traiteriedeolijfboom.nl en like ons op
Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe gerechten en producten!
Nu speciale openingsactie
voor de leden van de vereniging
Groningen-Griekenland:
10% korting bij inlevering
van onderstaande bon!
Graag tot ziens!
Vasilis en Chryssa

