KNOLLEN EN PASSIEOP
EEN GRIEKSEILANI)
AI.' U tI D WORDT VAN VERENIGING
Kreta: niet alleenveel zee, ook zeeënvan olilfgaarden.Hoge bergruggenin het midden en aan
weerskantenduizendenstremmoto( 1000m'?)vruchtbaregrond. RianneBuiswoont op dit 'gezeGRONI NGEN-GRI EKENI.AND KOA\T OP
gende'eilanden schrijftover de opmarsvan de biologischelandbouw.
DEZE PTAATSEEN 'TICKER ÀTETUW
"Nog niet zo langgeledenwaren alle landbouwproduktenop Kreta in feite biologisch.ledere
NAAAA EN ADRE' EN I(RI'GT U 'O,!\YlO'
boer stond garantvoor z'n eigenkeurmerk", vertelt ingenieurGeorgiosStavroulakis.Als landAUTOrvtATlt<H OPGETTUURD!
bouwkundige is hij verbonden aan het MediterroneonAgronomiclnstrtuteof Chonio(MAlCh),inhet
westen van Kreta. Eenvan zijn vele werkzaamhedenis het met raad -en vaak daad-terzilde staan
van de nieuwe lichtingbiologischetelers."Veel mensenherinnerenzich heelgoed hoe groentenen fruit
smakendie zonder kunstmesten bestrijdingsmiddelen
geteeldzijn; die middelenworden hier passinds
'60
beginjaren
toegepast.Men verlangtweer terug naar die smakenvan vroeger."
'Smookmokend',
Bron:
herfst'99,doorRionneBuis

PIONIER
'modeme'
Wat beweegteen boer in een
agrarische
samenleving
overte schakelen
naarbiologische
teelt?
ls de vraagzo groot?Enom wat voor produktengaat
het?"Jezou veóaasdzrlnalsje win hoeveelidealisme
er achtersteekt.Alleenal in het districtChaniazijner
produkten.Olijfolie,
zo'n 50 kwekersvan biologische
olijven,avocado's,citrusfruitdruiven,groenten,noem
maarop."MAIChheeftzekereen pioniersrolvervuldin
het stimuleren
en informerenvande boeren.De biologischelandbouwop Kretabeslaatop dit moment
nog minderdan l%vn de totale landbouw;dat lijkt
weinig,maarhet is I 0%vande totaleGrieke biologigaande:
scheteelL"Erzijnvolopontwikkelingen
voorlichtingen specialeonderwijsprolectenvoor boeren,
en steunvan de overheid.En voor het eerst hebben
grote supermarktenbelangstel
Iingvoor de produkten,
gang."
en komt de export op
IN DE KNOLLENTUIN
Bij het stadje Rethymnonspreek ik met landbouwingenieurKoías Bouyouris,
middentussende koo'rabi's,venkelknollenen groenekool.Zeer on-Kretenzischegroenten,maardaar iseen verldaringvoor.Ze

worden speciaalgekweektvoor Grecote/,de grootsteGneksehotelketen.Die biologische
groentenzijn
nog maar de top van de ijsberg.De hotelswillen
zoveelmogelijkmaatregeleninvoerenwaarbijnatuur
en milieuvoorop íaan. Dat loopt van gecontroleerd
water- en energieveóruiken eigencomposteringtot
biologischeproduhen op het menuen verantwoorde
excursies.
Bouyourisis verantwoordelijkvoor de landschapsen gewascultuur van 24 hotels,verspreidover Griekenland.Kretaiszijnproeftuin."Enerzijds
landbouw
anderzijdstoerisme.Ogenschijnlijk
bijten ze elkaar,
maarze zijn allebeibelangrijkhier.Wij zoekennaar
nieuwewegenom dietwee op elkaarafteíemmen.
Het antwoordvoor ons isde biologische
cultuur."
We zijn beland in de courgettekassen,
waar felgele
courgettebloemenschuilenonder het glanzendeblad.
Aan blauwe en gele lolglakkatenklevenschadelijke
insekten.Bouyouris:"We k\,,/ekenzelf zo'n 25 soorten groentenen kruiden.Anderegr.oentenbetrekken
wevan boeren in de omgeving.Vooral bijjongetelers
gnoeitde belangstel
Iing.Prachtigtoch,alsboercnzoons
op een nieuwe manier verdergaanin plaatsvan
omscholentot kelners?"
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PLANTMEDICIJNEN
'
Fytop hormo ko' -letterlijk pIantmedicijnen-,zo heten
in het Griek. Teler Nikos Payavbestnjdingsmiddelen
lasmoet er nietsmeervanhebben.Zijn veldenliggen
er prachtigbij,tegen een achtergrondvan bergen.Hij
'Pure
pasblikttevredenrond,de zon in zijngezicht.
naar
sie',geeft hij alsredenvoor de overschakeling
biologische
teelt.Op het momentvragende zomergroentenal zilnzorg;tomaten, aubergines,paprika's,
mais,okra'sen courgettes.Tussende jonge gewaseen oude,
senstaathier en daareen basilicumplant,
beoroefdemethodeom insektente weren. De tomaten zijn zorgvuldigrondom afgedekttegen roof's
gewassen.Nuttig onkruid laat hij staan. Winters
en
veóouM hij prei,kool,broccolien wilde andijvie,
oogsthijzijnolijvenen citrusfruitlk zieook avocadobomen.kruiden.meloenenen knoflook
Alleen lokalevariéteitenen allesafgeslemdop het
Kretenzischesmaakpalet.Payavlas
verkoopt zijnwaren grotendeelsop de boerenmarkt.
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godinvande landbouw),
of SCC! ,i. :. -, J . ; cgks
Het
voorEco,
cí s:- : - . -,-: --- .'..1.
Georgos,Verenigng
'.:
: : . .:^geslogrootstedeelvande Kretenzs.-:
'Dlo',
. .:-. i .==':e' jaar,
ten bij
controlegeschiec-.
in de meestegevallenonêên!€rr-:
.: - = : :anisatiesverlenenelk hun eigenkeu'-=--

KRETENZISCHE PRODL KT F-\
In Nederlandzijnenkelebio c: ::-: : - :-<,en uit
Kretatekoop.Kretenzische
ol 1re^.'.: ::- .:'-rengd
AS EN GANZENVEREN
"Met minderdan l2 uur werken per dag kom ik er
met andereGriekseolijven,ve'<::--. : . -: :e naam
"Zomer en winter. Maar dat is Sun'foKolomoto-olrjven.
I O0%(-e-.:-.- - - - .. ^ de roniet," zegt Payavlas.
verbouwddc:- := : ,: =- . an de
het alleszins
waard.De tomaten bijvooóeeld,sma- zijnenvan Festos,
ken zo zoet en puur alsvroeger."Hij raapt een aan- biologische
coóperatievan l/ess---- .. :--.-:leerd
d o o r ' D i o 'e n v o o r z i e nv a n h e i \ : : = - , - : . : E K O gevretenavocadoop. "Muizen.Die doen het meeÍe
kwaad.Voor de restzijnavocado'srelatiefmakkelijk keurmerk
Olijven
te kwekenzonder chemischekunstgrepen.
trouwens ook De grootste vijand is de dcíkos,een
beruchtekever. Daarom hangener in de bomen
met ammoniadie werken alseen
Dovrdes,lokdozen
val." Payavlas
doet houtasuit de open haarddoor
z'n compost,vanwegehet voedzamebestanddeel
kalium.Datwekte aanvankelijkwdhilariteitin de buurt
vertelthij.Maardat isover sindsde burenzijngroenten geproefdhebben.
Bij een glaasjetsikoudió,
de eilandborrel,komen de
verhalenuit de praktijklos.Dat gemalenganzenveren
zijn,en dat brandnezo'n goedebodemverbeteraar
.t
tel- en knoflookaftrekselgroenten beter bestand
Wiibezorgen
heerliike
originele
makentegenziektenen plagen.Ten afscheidneemt
gerechten
Grieke
*
Payavlas
hoffelijkde pet voor me aí lk doe dat in
U
kunt
ook
aftalen
gedachtenvoor hem.

GRIEKSEETCAFE

FORTUNA
.t

KEURMERKEN IN GRIEKENLAND
InGriekenland
zijndne onafhankelijke
die
organisaties
controlerenof allebiologischeproductenvoldoenaan
de eisenvan de Europesewel, Ze zijn daartoegemachtigddoor het Grieke MinistenevanLandbouw.
'
Fysiologiki
Spe' controleert in Noord-Griekenland,
vooral rond het belangrijke
tuinbouwgebiedVerrio.
vande anBoerenkiezenzelfvoor het lidmaatschap
'Dio' (de
dere twee:
oude naam van Demeter,de

Informeernaaronzewekelijkeaanbieding
*
I5GEOPEND:
DEKEUKEN
17.00- 22.@UUR
DINSDAG
T/M ZATERDAG:
ZONDAG:
ló.00- 22.00UUR

17, GRONINGEN
KLEINEKRUISSTRAAT
TELEFOON:
050 31+1949
a'.

KUNTU VINDEN
OPINTERNET:
ONZEMENUKAART
HTTP:/ÁVWW.BUYWAYS.COM/FORTUNA
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Deze keer een drietal recepten.
Het eerste is een vegetarischrecept uit het blad
waaruit ook het hoofdartikelvan
Smoakmokend,
deze o tVyloskwam.
De andere twee receptenzijn uit het boek De
keukenvon Odysseus
en zijn geserveerdtijdens
de toneelworkshopop 20 mei jl..
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Romigepompoen-pastei
met'n accentvan versemunt:
Bloemen zout in een kom doen en een kuiltjemaken.
1,5eetlepelolie en 0,5 dl handwarmwater in het kuiltje
gieten,met een vork door het meel roeren, en sneltot
een soepel deeg kneden.Deegbalin plasticfoliewikkelen en latenrusten.Aardappelsschillenen in plakkenvan
5 mm snilden.
Schilde pompoen,
125 gmm meel (oí bloem)
haal de pitten ermesPunt zout
uit en snijdt het
4 eetlepels olijfolie
vruchtvlees in
500 gram aardappels
plakjes.Verwarm
700 gram pompoen
oe oven voor oP
versgemalen peper
200'C. Vet een
4 eetlepels fijngehakte munt
grote ovenschaal
175 gram verse geitenkaas
in en leg hierinde
100 gmm gerupte boerenkar
aardappelsen de
lei
pompoen afge5 eetlepels melk
wisseld in laagjes.
2 eetlepels sesamzaad
Bestrooi ieder
laagje met een
beetjezout, peper en I theelepelbloem.Verdeel munt
en kaassoortentussende lagen.Dan het ei loskloppen
met melk en 2 eetlepelsolijfolie en over de groenten
gieten. Het deeg uitrollen tot een lap, rondom I cm
groter dan de vorm. De schaalhiermeeaÍdekkenen de
randen naar binnenvouwen. Het deeg licht bestrijken
met olie, voorsnijdenin vierkantenen bestrooienmet
sesamzaad.
De pastei5 min. bakken,temperatuurverlaten tot 180'Cen in ca.45 min.gaaren goudbruinbakken
(zo nodigafdekkenmet aluminiumfolie).

"Kool dient met een zo scherpmogelijkmes gesnedente
worden,en vervolgens
gewossen,ofgegotenen met heelvee,
korionderen wijnruitgehokt Sprenkeler vervolgens
honingozijn overheenen voegeenietsepietsjesrphiurnt oe.U kunt dit
trouwensheelgoedols mezè eten."
Mnesitheus, geciteerd in

'Oribasius' (Medical
Collections, 4,4, l)

OrymeliI honingozijn:
Loat honingzochtjeskoken tot hij goot schuimen,verwijder
het schuimen voegzoveelozijn toe dot het nochte scherp
nochte zoet wordt, loot opnieuwkoken tot ollesgoedgemengden gekookt is. Voor gebruikmengtu het met woter
precieszoolsu wijnmetwoter mengL
Galenius (Staying healthy, 4,6)

K

Maak eerst de
Voor zes personen:
honingazijn.Volg
I kleíne witte kol
Galenus'recept:
2 theelepels fijngehakte
laat de honing
verse groene koriander in olie
koken en haalhet
2 theelepels fijngehakte wijnschuimer met een
ruiq vers of gedroogd
s c h u i m s p a a na Í ,
en beetle raíoetidapoeder
voeg de azijn toe
zout
en laatde vloeistof
honingozijn:
iets inkoken. Tot
120 gram honing
gebruik bewaren.
2 eetlepels rode wijnuiin
Snijdde kool in
dunne reepjes,
was ze en giet ze af. Meng de kruiden en 3 eetl. honingazijn erdoor en strooi er zout en asafoetidapoeder
overneen.

K
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Op de avondvanDe líkken'ziinde volgende
receptenuit het kookboek
De keukenvanO$lsseus'8emaaku
- Otijvenpasto
(blz 38)
- KodopAdrcense
wiLe(blz 59)
- Knoflookkoos;
met veel
minderknoflook(blz,94)
- Solademetkip;de zwezerík
was vervangen
door champignons(blz.I l3)
- Eieren
(blz 128)
- Lekkern$en
vonkaasen
sesom{blz.63)
Dat de mensendie niet geweestziin, het nodigegemist hebben,magduidelijk
zijn.Alles is opgegaan,
terwijl er toch, zoalsgèbruikeliik,een oYervloedwas!

Kl|IPIILDII}J'Ï
De redactie van o tVylos
zou graaSeen groêPle mensen bereid zien om in eigen
dagbladenen tijdschriften
artikeÍen uit te knippen die
interessant zíjn voor ons
blad. Het gaat om artikelen
over Griekenlandin êen
ruime context
Wie meldt zich aanvoor
deze kleine moeite. die
veel mensen leesPlezrer
kan bezorgen?Graagdoorgeven aan Erna Koperdraat
tel.0592544833
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dat het niet aanbrandt.Schenkhet mengselin een kom
en laathet iets aÍkoelen,aí en toe roerend.Voeg aande
stevige massaeen eetlepel honing en de ricotta toe.
Meng allesgoed dooreen en roer er vervolgens2 eetlepels (60 gram) geroosterd sesamzaaddoor. Verhit
de olie in een hiervoor geschiktepan. Test de temperatuur door er een klein beetje van het beslagin te
CATO, De agricuÍtura 79
latenvallen:als het naar boven komt en begintte kleuren is de olie heet genoeg.Vorm met twee theelepels
Het opvullenvan de hiaten in de Romeinseinstructies balleties door tussen deze lepels wat beslagte mavergt enig inzichtelijkgiswerk. Het
noeuvrerentot u een glad eivormig
volgendeis dan ook slechtséén maballetiehebt. Laat 2 tot 3 ervan teVoor co. vijftien stuks:
nier om de heerlijkheden
met kaas
gelijkin de olie vallenen keer ze nu
275 ml melk
en sesamvan Philoxenusen Cato te
en dan tot ze goudbruínzijn. Haal
2 eetlepels (60 g) griesmeel
herscheppen.
Gebruik lieverolijfoze uit de olie en laat ze oo keuken3 eetlepels (90 g) honing
lie danvet om in te frituren, dat was
p a p i e r u i t l e k k e n .F r i t u u r o p d e 125 gmm ricotta
ongetwijfeldbil de Grieken en Rozelfde manier de rest van het be100 gram sesamzaad,licht geroosterd
meinen ook gebruikelijker.
slag.Verwarm de resterende hoolilfolie voor het frituren
ning,schudde balletieserdoorheen
Brengde melk aande kook en strooi
en sprenkel er dan de rest van het
al roerend de griesmeelerin. Laat
sesamzaadover. Zowel warm als
heel even doorkoken, maar kilk uit
koud smakenze verrukkelijk.

'Bollen'
(Globi)
worden ols volgt gemookt Meng koos met
griesmeefmook zoveelbollenolsu wilt Doevet in eenhete
koperenpon. Frituurze met eenof tweetegelijken keerze
Hool ze eruitolsze gebokken
dikwijlsom mettwee pollepels.
zijn. Overgietze rnet honing;strooi er moonzoodop en dien
ze op.
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Het Leerorkest Groniilgên
(voorlopig: het bandjevon
ïent1e)staat klaarte trappelen van ongeduldom op te
treden, Reeds enige opredens hebben ze succesvol
achter de rug. Het repertoire bestaat inmiddels uit
meer dan anderhalfuur
rebètika en laiká en groeit
gestaag. Het orkest bestaat
nu uit 9 personen.
Voor mer

inío:

Jan Tent, 050

5264537
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To Meraki

taat:.tai.?/i

,a/a:a/í:taz

vloertje ingencht De dansersinspireenden
de
muzikantennog eensext4 waardoorwe een
Op zondagmiddag7 maart verzorgde de
conceft beleefdenwaar de vonken van afgroep To Meroki een spetterend optreden
sProngen.
voor ons. De zaal in het Kunstencentrum MichielKoperdraatheeftookvan dit concert
'tot de nok'gevuld.
was
Verheugendwas opnamen gemaakt.De cd zal t.z.t.voor verdat zich ook veel nietJeden melden,hetkoop worden aangeboden.
Houdt hiervoor
geen ook onze penningmeesterzeer kon
de Mylosen/of convo in de gaten.
waarderen.
Door Ekke Schuítemo
To Merokispeeldeveel gevarieerdemuziek
met name Epirotisch.Mede door de goede
akoestiek van de (hoge) zaal kwam de
onversterktemuziekuitstekendtot zijn recht.
Met name de prachtigeklarinetklankenbezorgdenmenigeen'kippevel'.
Na de pauzewas ook nog een klein dans-

De Kikkers
20 mei jl. was het dan eindelijkzover: de
toneelworkshop,oorspronkelijkal vorig jaar
gepland,vond plaats.Een niet al te groot
maar wel zeer enthousiastgezelschap
verzameldezich in het Kunstencentrum.Waren er betrekkeliikweinig mensenomdat
een aantal leden van onze verenigingbij
voorbaat al te veel last had van plankenkoorts? Jammer, want iedere vorm van
plankenkoortsbleek onnodig.
Door PeterSchooD.
ledereenwerd prachtiguitgedostin de kostuums en met de maskersdie Pauliende
Roeveren XandraBardetverzorgdhadden.
De rollenmochtendirectvanpapiervooryedragen worden, dus de grootíe angí van
beginnendetoneelspelers(e tekí kwijt) was
ook al niet aande orde. De rolverdelingh^/arn
spontaantot standen zorgdemeteenal voor
veel hilariteitNet op het moment dat de slaaf
van Pluto'benoemd'moeí worden kwam,
nietsvermoedend,
Xandra binnen en werd
onmiddellijktot slaafgebombardeerd.
Later
zou blijkendat die rol haarop het lijfgeschreven was;en wellichtnog vele andererollen
ook want ze bleekéénvande velenatuurtalenten die die avond het toneel bevolkten.
Onder de ludiekeen deskundigeaanwijzingen van Tim Meeuwskon het ook niet anders,of elksluimerendtalentwerd directgeactiveerd.De echte dooaetters waren natuurlijk Laurensde Langeen lvo Molenaar,als
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Smullenaande
Turfsingel
Verslagvan het zoveelstesmulfestijnvan
de werkgroep GrieksKoken.
DoorXondro Bordet

Op zaterdag3 juni kwam de zeskoppigewertgroep weer bijeen,ditmaaltenhuizevanondergetekende
aan
de Turfsingel.Het waseen zonnigenamiddag,dus men kwam eigenlijkniet
verderdanhet terras'met sladsgezicht
waar de wijn, met piíaches, brood,
olijven,feta en rauwkost,al klaarstond.
Af en toe gliptenenkelekokkinnennaar
de keukenom wat uit te oakkenof te
bereiden,terwijl de reí genoeglijkin
Giannis Chaldoupis (klarinet) speelde vele magistmle improvisaties
de zon zat te keuvelenin afwachting
van het voorspeldenoodweer,dat alrespectievelijkde god Dionysosen P/uto,met
maaruitbleeí
hoofdrollen van formaat. Een hoogtepunt Dit is wat er op tafel verscheen,of eigenlijk
vormde ook de dichtwedstrijdtussenOnno
op de boríwering van de galerij:een bonte
Kloeten Paulien,die graagde Hadeswilden boerensalade
met ei vande handvan Dity in
verlaten.
olijfoliegewokteaardappelqes
à la Peta;sarVeeldubbelrollenwarener ook omdatvoor
dienenuit de oveníntomaten-'ozemarijnsaus,
het kikkerkoor heel wat lcwakersen kwaak- waar Carolinereuzetrots oDwas ímet name
stersnodig waren.Tim liet ze l$/aken tot ze op het eigenhandig
slachtenvan die beestjes);
er haastbr.y
neervielen,maardie rol (alslijk)
tuinbonen'yochni,
geíoofd met tomawas uiteindelijk
voor mijzelfweggelegd!
ten enz.en een bietensalade
met adembeneGelukkigkondende kelenregelmatiggesmeerd mend verseknoflook waarppFroulle en haar
worden met al dan niet Grieke drankjes.
dochterMarlke hun beÍ haddengedaan;de
Het ABC-teamkon dezeavondniet op volle lauwe bloemkoolsalade
van mii oaíe daar
toeren draaien,maar kreeggelukkigveríerI rvË
r rEL I 144)1.
kingvan Paulien.De culinairehapjeswaren Er wasweer ruim genoegvoor iedereen:de
heel passendin klassieke
íijl gehouden.Uit werkgroep,geassisteerd
door Manjkeen mijn
het Kookboekvon Odysseus
werden een aan- gezinnetje,heeftzichtraditiegetrouwbomvol
tal gerechtengepresenteerd,wat dank zij de
gegeten.Toen het in de schemennggingmotvrij onbekende kruiden (wat dacht u van regenen,trok het gezelschapzichterug voor
affiapoederD
de mega-afi,,las,
en vond men
voor heelverrasvervolgenstoch nog een gaatje
sendeen zowaar
voor het rlsdat Adri had meeook nog lekkere
gebrachten een slokjethee toe.
smaakervaringen
Van 18 tot 23 uur zijn de
zorgde.
wer*groepledenvan de straat
En zo was er,
geweeí, voor slechtsft 14,75
voorwe hetwisde vrouw, daar kan geen resten, al weer een
tauranttegenop.Enoh,wat vregeslaagde
avond
selijklekkerallemaal!
van de vereniEindaugustus
kool4de clubopgingGroningennieuw,een culinairezomerdag
Griekenland
l a n g ,i n A d r i ' s l o m m e r r i j k e
voorbry!
D rentsebuitenverblijf.
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,GRIEKENONDERDEDOM'

Jaarprogramma
Griekenland,bakermatvan onze beschaving.
Geïnspireerd door het thema van de boekenweekdit
laar,leek het ons eengoed ideeom in het nieuwe
seizoenextra aandachtte bestedenaan'het oude
Griekenland'.
De eerstefestiviteitin dit verbandis
al weer achter de rug. Op 30 septemberhebben
we, na de algemeneledenvergadering,
een symposiumgehoudenen gesmuldvan gerechtenuit
de oudheid.Naasthet verre verledenkomen dit
seizoenuiteraardook andereactiviteitenaanbod.
Genoegdus om er met elkaarweer een leuk seizoen van te maken!Alle activiteitenworden in
principegehoudenin de foyer van het Kunstencentrum,Oliemulderstraat
5 | te Groningen.
Het bestuur
HET OUDE HELLAS
l8 november2000
Ons lid PaulRavensbergen
is reisleider
van beroep.
Al velejarenverzorgthijo.a klassieke
rondreizen
door
Griekenlanden weet dus veel te vertellenvan de
Gneke geschiedenis.
Dezeavondvertelthijzijnverhalenaanons,met dia's.

FILMMIDDAG
I april2001
'luchtiger
Dit jaar pr^oberen
we een wat
film te verkijgen. Dit in samenwerkingmet het Filmcentrum
Poelestraat.
Hoe en wat hoort u teziinertiidvanons.
DE NATUUR IN NOORD.GRIEKENLAND
1 2m e i 2 0 0 1
Dhr.Anton Wittgen,bioloog,vezo€t op dezeavond
een d iapresentatie
over bijzonderenatuurgebieden
in Noord Gnekenland,
zoalsDelta van de Evros,
Olympos,Meer van KirJ<ini
en Por-toLogo De heer
Wittgen voert onderzoekenuit in dezegebiedenin
opdrachtvan de UniversiteitAmsterdam.
En verder:
TAVERNA GROGRI
Tavema GroGri wordt gehoudenin de maanden
waariner geenverenigingsactiviteit
is.
We gaan dan gezamenlijketen bij Griek eetcafé
Fortuno,KleineKruisstraal17.De eeríe keer is op
dinsdag24 oktober as. vanaf 18.00uur. De overige
datazullenwordenvermeldin de convo's.

WERKGROEPEN
Werkgroep Literatuur
De werkgroepricht zichop vertaaldehedendaagse,
naoorlogse
literatuur,
De deelnemers
lezenca-lx per
twee maandeneen beoaaldboek en komenvervolgensbijeenom over het boekte discussiëren.
Werkgroep Conversatie
Doelvandezewekgroep isom samente oefenenrn
het Grieksspreken.Van te voren spreektmen een
ZONDAGMIDDAGCONCERT
bepaaldgesprekthemaaf.Om aandezewerkgroep
2 5 f e b r u a r i2 0 0 1 , 1 4 . 0 0u u r
te kunnenmeedoenis een behoorlijkebasiskennis
Dit concert op de zondagmiddag
wordt iets heel van de Grieke taal nodig.
bijzonderslVoor u treedt op het ensembleAelde Werkgroep Grieks Koken
Mousouit Nijmegen.Deze groep,uniekin Neder- Doel is het makenvan origineleGneksegerechten.
land,reconírueeft en speeltantiekeen vroeg-mid- De groep komt om de vier tot zesweken samenbij
deleeuwse
muzieken dansvande Grieken,Romei- éénvande deeÍnemers
thuis.Gerechtendie een lannen en Byzantijnen,
de Babyloniërs
en Egyptenaren; gere bereidingstijd
nodig hebbenworden 'in eigen
dit met gebruikmaking
van replica'svan authentieke keuken'voodrereid.Na het koken gaat de groep
instrumenten,
kleding,
sieraden
en meubilair.
Zi)ver- aantafelom de resultatente proeven.
leendenhun medewerkingonlangsaande prachtige
heeftom meete doenmet een
tentoonstelling'Mghen,
Mensenen Muzíek'ino.ahet Indienu interesse
werkgroep,of u wilt een nieuwewerkgroepstarten,
Allard Pier^son
museumte Amíerdam en museum dankunt u zichin verbinding
stellenmet de coórdinoHet Valkhofte Nijmegen.
tor werkgroepen:
EkkeSchuitema,
tel. 0595 442748.
NIEUWJAARSBORREL
| 2 januari200 |
Het is inmiddels
eengoedetraditiedat we elkaarrn
het beginvan het nieuwejaar 'kalichronia,chronia
polla'wensenen gezellig
bijpraten.
Als speciale
attractie treedt voor ons oo het CrieksLeerorkest
onder de bezielende
leidingvanf4ichielKoperdraat.

O Ner deze titel vien Y erenígjng
AnagennisiUtrecht haor 2 5-jo
rig bestaan met de volgende
octivÍteiten:
.28 oktoben
Weerdsingel
WZ 20,Utrectrt
12,00uun Opening (gratis)
20.00 uur: Feestmet livemuziek (f10,-)
. 29 okober 14 uun
Weerdsingel WZ 20, LJtrcht

Concert van Omoniomet
werk van grote Griekse
componisten (/ 17,50)
.30 oktober 19.30uun
Weerdsingel
WZ 20,Utretrt
LezinsT roditioneleGrieksernstrr.Ënt., door Takis
Sideris en Cor van Sliedregt
(gratis)
. I november 20.00 uur:
Theter

De Kom, Utrecht

Griekse dans en muziek
voorstelling m.m.v. dansgroepen uit de Benelui

(Í20,-)
. 4 november
16.00
uun
Weerdsingel WZ 20, Utrecht

Lezingover Levenen Werk
NikosKozantzokis
door
voertaal
JorgosStasinakis,
Grieks (gratis)
. 5 november12.00uur:
Weerdsingel WZ 20, Utrecht

Forumdiscussieover de
toekomst van Anagennisi
(gratis)
. 6 n o v e m b e r1 9 . 3 0u u n
Weerdsingel
WZ 20,Utrecht
Lezingover de Kolosfu,
Grieksvolkin Pakistondoor
Xeni Tsorbatzoglou, voertaal Engels(gratis)
' 7 n o v e m b e r1 9 . 3 0u u n
Weerdsingel
WZ 20,Utrecht
Lezingover De notuur ín
Griekenlonddoor Ad
Wittgen (gratis)
. l0 november:
Weerdsingel WZ 20, Utreht

| 9.00uun Tavli-toernooi
20.00uur: Bingo
. I I november
21.00uun
Weerdsingel WZ 20, Utrecht

met Griêkse
Jongerenfeest
disco(/10.-)
Veruolg op pogino I
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hadden,draaideheteral snelom schaakspel,
roddel,zang,dansen muziek Na Mekkavolgden Aden, Medinaen Cairo.Koftiekwam in
l5l7 in Constantinopel
terecht maar pasin
1554hwamendaar ook koffiehuizen
en die
"lk weet eigenlijkniks over koftie",was het telt dat de vedrannensjeikOmorwildekoffie- werden al snelberoemdom hun luxueuzeineerste wat Giannakoszei aan het beginvan bessenontdel<te.Hongerigen flauw van het
richting;de eigenaarswedijverdenmet elkaar
de lezing over Griekse koffïecultuur."lk
eten vande rauwebonen,kookte hij een aan- om de gunstvan de klant.De koffiehuizen
weet meer over politie( dusmisschienkun- tal bessenen dronk het brouwseltje.Dit was werden ontmoetingsplaatsen
voor vrienden
nen we daar later over praten?"
niet alleeneen welkome variatieop zijn eeten zakenlieden
en vormdensteedsmeer het
Helaasvergat ik te vragen of die twee mis- patroon, hij gaf het ook aan zieke mensen, toneelvoor oolitiekedebattenen discussies.
schieniets met elkaarte makenhebbenin
die erdoor genazen.Zegevierendkeerde de
Koffiewerd verschillendekeren ver"boden
de mannen-koffiecultuurin de kafenion. sjeiktenslottevan zijn ver"banning
in Mocha -overtreders werden zelfs in de Bosporus
want wel heb ik deze avond geleerd: daar terug naar zijn vaderland mét de koíbare
gegooid- maar het wend een aanvaardbare
drinken mannen échte koffie en daarbij oonen.
drank toen de regeringeraangingverdienen
hoort een goed gesprek of een rumoerig Eenanderebekendelegendeis die van een door er belastingop te heffen.
'knikkers'.
spelletletavli om serieuze
Thuis geitenhoeder,diezagdatzijngeitenlevendi- De redendat kofflehuizen
zo populairwenden
'de vrouw' is
bij
er vaak zoetigheidbij de ger werden na het eten van koffiebessen.Hij
in het Midden-Oosten
en Europaissimpel:iets
koffie, dat zullen mannenin het openbaar vertelde dit aan de plaatselijkeabt, die sa- vergehlkbaarswas er nog nooit geweesl Tot
niet doen: likken aan een lepeltlevanilleof
men met zijnmonnikenexperimenteerde:ze dietrld kon men ner€ensgenietenvaneen beconfiture!
ontdektendat een koffebrouwselhen hielo taalbaardran(e in prettiggezelschap.
Door Erno Koberdroot
langerwakkerteblijvengedur.ende
hun nach- In | 6 | 5 werd koffiedoor Ventiaansekooolietelijkegebeden.
den naar Europagebracht enkelejaren later
In het'Kunstencentrum'is het ook met een In weer een anderverhaalgaanonderzoekers dan thee, die voor het eerst in Europawerd
mindergroteopkomstgezellig.
Dat bleekop
ervanuitdatkoffe bestondindetijd vanHome- verkochtin l610,en veel laterdan cacao,die
zaterdagavond15 april toen we met 23
rusen dat het de'wonderdrankwasdie Helena vanuitde Nieuwe Wereld in 1528door de
mensen genoten van het boeiende verhaal meenarnvan SpartanaarTroje.
Spanjaarden
in Europawerd geihtroduceerd.
van DimitrisGiannakos.
We zatenin groep- En het veóad gaatdat de moeft van Aden in Toen dus de koffle in ltaliëterechtkwam,wajes rondom tafelswaaropeen campinggasje 1454Ethiopiëbezochten zijneigenlandgeno- ren sommigegeestelijken
voor een ker*ban,
stond om, met zijn aanwijzingen,
onze eigen ten daarkoffiezagdrinken.Hij nambonenmee aangezien
dit dran(e het wed<van de duivel
Griet<se
koffiete zetten.
naarhuis die hemgenazenvaneenvervelende moeí zijn.PausClemens( 1592-1605)echHet ABC-team had voor deze gelegenheid h,rlaalen die hem wakkerhielden.Koffiewerd
ter, wilde zelfkunnenoordelenen hijgenoot
heerlijkeGrieke zoetighedengemaakt,varië- toen snelpopulairbij de denvrs;en.
zo van zijn kopje koffie dat hij verklaardedat
rend van gebak tot TurJ<sfruit. En op een
In Mekkawerden de eerstekoffiehuizen
be- "koffie moeí worden gedoopt om er een
grote tafel stondenbriki's(koffiekannetjes)in kend,en hoewelze een religieuze
oorsprong echt christelijjke
drankvante maken".
allerleisoortenen maten,Grieke dienbladen
en koffiekopjesén de prachtigeverzameling
antiekekoffiemolensvan Martin Baving.

Een avond koffieleuten
met Dimitris Giannakos

GESCHIEDENIS
Wanneer men begonkoffiete dnnken,is niet
bekend,maarhet iswel bijnazekerdat het in
Ethiopiëwas. Daar zijn wetenschappelijke
documentengevondenuit 900-1000na Chr.
waarin de drank wordt beschrevenals'goed
voor de maag,de ledematenen de huid'en
'heerlijkegeur
ook dat dezeeen
aanhet hele
lichaam'geeft. Het aroma van koffie schijnt
inderdaaddie bijzondereeigenschap
te hebben: de aveetklieren lijkende geur af te geven. Waar water schaarswas en regelmatig
baden nog geen gewoonte, wend dit efect
waarschr1h1kery gewaardeend.
EenArabischvolksverhaaluit ca" 1250ver
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ten beschuitin de koffieen haddenzoetigheid eóij, dat deden mannenniet.Althans,
Behalvede uitspraakvan Giannakosaan het
níet in de kafenion,wel thuis.Die zoetigheid
'eigenlijk
beginvan de lezingdat hr1
niksover was meeíal een kleverigevanillestroop of
koffiewist en ervervolgenseen heleboelover zelfgemaakteconfiture, die je op een sooft
wist te vertellen,deed hij nog een paar opkoffielepelkeeg in een glaswater. Daar likte
merkelrlkeuitspraken,zoals:"Gneksekoffie is je dan van en daamadronk je de koffie,een
eigenhyk
Turkse koffe" en "De traditionele gebruik dat trouwens nog steedsbestaat.
koffiecultuurin Gnekenlandverdwijntdoor de
Het ons zo vertrouwde koffielepeltjebestaat
Franseof ltaliaansekoffie". Dit gedeeltevan in Gnekenlandniet;voorde zoetigheidgebruitct
de lezingwas vooralgebaseerdop zrlneigen men een lepeldie groterisen voor het koffie
ervaringenen herinneringen.
opscheppeneen kleinere:het formaatligttusDe kafenionwasvroegerweliswaareen open- sen onstheelepeltjeen een advocaatlepeltje
bare ruimte, maar elke groep had zijn eigen in.Verkijkje hier niet op,want anderspakken
kafenion,bijv.die vande schrijvers
of die van de volgende combinatiesheel anders uit:
de PASOKof van de taxichauffeurs.
Als
een schrijveraltijdaaneen bepaaldetafel
zal" dan gingje daar uit respect niet zitten;ook nietalsde maner nieteenswas,
want hij kon immers nog komen. De
Me olígi (met weinig):
kafenionwas ook het culturelecentrum
3 lepeltjeskofÍie+ % lepeltjesuiker
van het dorp; rondtrekkendegezelschapVar'rglikós (zwaarzoet) :
pen gavenbuitenvoor de kafenionhun
3 lepeltjeskoffie + 4 lepeltjessuiker
voorstellingen.
Elafrísglikós (licht zoet):
De inrichtingvan een kafenionwas ook
l% lepeltjekoffie+ 5 lepeltjessuiker
altijdhetzelfde:kleinehoutenof marmeG Iikívrastós(zoet gekookt):
ren tafelsen rechteíoelen. Denkendaan
3 lepeltjeskoffie + 6 lepeltjessuiker
deze íoeltjes, is de urtspraak'een
griek
Mètrios (gemiddeld):
heeft3 íoelen nodigom te zitten'ineens
lepeltjes
3
koffie + 2 lepeltjessuiker
volkomenduidelijk Ook behoordetot
Mètrios varís(míddelzwaar):
het interieurstandaardeen grote spiegel
3 lepeltjeskoffie + 3 lepeltjessuiker
aan de wand en een grote klok. Bij
Mètrios vrastós (zwaargekookt):
Giannakos'
oma hingverdereen bord met
3 lepeltjeskoffie + 3 lepeltjessuiker
'verboden
de tekí:
op de grondte spuSkètos(puur):
gen',waaruit hij aÍleiddedat het blrlkbaar
koftie
3 lepeltjes
de gewoonte was dat wél te doen. En
op een schoolbordjestond,voor iedereen zichtbaar,wat een klantnog te betalen had. Kaartspelen,tavli en het roken
van de norgleh (waterpijp)was een geliefde Voor de bereidingvan koffieop de oudÍe
bezigheidvan de bezoekers.De kachelwerd
manierwordt gebruikgemaaktvan het werk's
wintersflink opgestoo( want het mocht woord pslno(koken),ten,,rijlmentegenwoorniet te koud zrln.Als iemandop twee meter dig meer gewend is aan kcíno (maken) of
afstandvan de kachelstond, werd dat bijna ftióchno(klaarmaken).
opgevatals een belediging,met als gevolg
dat de kafenioneigenlijkaltijd stikheetwas.
KAIMÁKI
Het koffle zetten was bijna een ntueel dat
In de bnkr gaat de koffie, suiker en lauw(l)
aan Írikte regelsgebonden was. Zo moeí
water,zodathet mengselmeteengeroerdkan
het water voor de koftie lauw zijn,dus die worden.
stond altijd klaar.Bij Giannakos'oomstond Vlak voor het opkomen kan er nogmaals
de suikeráltijdrechtsen de handelingenwergeroerdwonden,maardekoÍiiemoet nétvoor
den áltijd in dezelfdevolgordeverricht.
het koken worden opgeschonken,
om een
Vrouwen |qvamenniet in de kafenion,zij had- mooie koi'indk,het schuimkraagje,
te kijgen.
den hun eigenkoffiecultuur.Vrouwen doopBij de vrcstosverdwijnt de kaihókidoor het

koken; door de koffie hoog op te gieten in
het kopje,onstaaner luchtbelletles
en dan heb
je toch weer de zo belangrijkeko'imóki.
De namen van de koffie hebben betrekking
op de hoeveelheid
koffieen suiker,maarook
op de plaatsen tijd van het koken.
lk heb trouwens zelf ondekt dat voorwaarde
voor een goeie koi'mól<vooral de hoeveelheid koffie is: een sterk bakkie geeft veel
koïmciki.

FRAPPE
Het ontstaan van ijskoftieis brjzonder.De
Nescafewas als ooloskoffieal bekend als
warrnedrank Tijdensde Intemationale
Jaarin | 957 werd door
beursvanThessaloniki
de Írma Loumídhis
gerheen kinderdrank
troduceerd,waaryande ingrediëntenuit
o.acacao,suikeren melkbestonden.
Geschudgafdit een soortchocomel.Doordat het erg warrn was,kwam een medewerker,de heer Vakodiós,op het idee
om een koele nescafe-variant
te maken:
hrldeed Nescafe,suikerenkoudwater in
een shakerenschuddede inhoud.Bi1het
openen kwam hij onder het schuimte
zitten, maar het drankjebleektoch heel
lekkeren verÍrissend
te zijn.Met een chique Fransenaam,frappè,waseen nieuwe
Grieksezomerdrankgeboren.
KOFFIEWEETJES
' In en na de oorlog werd koffiegemaakt
vangemalenkikkererwten;datwas goedkoper. Sommigewaren halfom half.
' Wil je onze bekende filterkoffie,dan
vraagje om Gallikó,fransekoffie.
' Nescafeisduurdermaarheefteen grotere omzet in Griekenlanddan Gríeke
koffie,namelijktweemaalzoveel.
Met donk oon Lourensde Lange voor zíjn veftolíngen

Fotowedstrijd
Op heteeríe jaarfeeí (ledenveqadering)
van
de vereniginghieldenwe een fotowedstrijd
die zeerenthousiaíontvangenwerdi dus na
vijfjaarkunnenwe dit wel herhalen.Het onderuverpvan fotografiezaldit keerzryn:Griekse
(leuke)borden,ofandereopenopschriften,
bare (al of niet legale)tekíen. U heeft dus
een heeljaarde tijd om ietsuitzonderlijks
te
vinden of om iets normaalsoD een uitzonderlijkemaniervastte leggen!
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SeminarDon-sen
gÍt Thracië..,
en Sorokolonomet docent
Jorgc Ziogas@ aaggnf/0,-)
. 12 november13.0óiiur:
Theater t HoogÊ

Dagvan de Grieke film
. 14 nóièmbiéi19.30uu*
wwi4àL@zl;uoectri
,:,
Lezingover D.èi héimen i
vondeGn?ke koffiedoor
Dimitris Giannakos(gratis)
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VerslagAlgemene
Ledenvergadering
& Symposium
Op 30 septemberwaren we met zo'n 20 leden
weer bijeenom het reilen en zeilenvan onze verenigingte bespreken.De zaalzag er weer fantastisch uit, langsde kant een langetafel met allerlei
lekkere happen.Voor we daar echter aan mochten beginnen,moest er eerst vergaderdworden.
Omdat de notulen van deze vergaderingpas volgend jaar worden toegestuurd,zal ik hier de belangrijkstepunten melden.
Door Pouliende Roever

mankracht,
allesiswelkom.
Annemienvande Meer
Tot sloteenbeíuursl,risseling
alssecrewerd bedanktvoor haarwerkzaamheden
taris,EkkeSchuitemazal haartaken in het bestuur
ovememen.MaqolernvanEwijkzalin het bestuurzitonderíeunendek"achtPaulien,
tingnemenalsalgehele
Roelieen Michielblijvenalsvanoudsde voorzitter,
penningmeesteren
lid.
De redactievan de Mylosblijft onveranderden de
lay-outwordt verzorgddoor Michielen Ema-

KLASSIEK SYMPOSIUM
En toen mocht er gegetenen gedronkenworden,
een k/ossleksymposium.
Onder het publiekbevonOpvoeringGrieke Trageden zichde werkelijkesenatorenlvo,Ans en Nienke
die lligeneioop de Klim
een gordijn
terwijl Xandra dacht dat de klassieken
door gezelschap
Xeni regebruikt.
met
hadden
Ook
bedrukt
bloemen
als
toga
gie:Karende Vries(J15,-)
met
van
de
aanwijzinmaar
helaas,
Mylos
nog
maar
uw
voorzittertrachtte
behulp
de
zal
twee
Jammer
. 17november18.fi)uur:
gen op het convocaatzichte hullenin een toga van
keerperjaarverschijnen,
aangezien
vier nummerste
Wedsingei WZ 20, UtrÉht
Kinderíeesileeftijdtot 12
veelwerk opleveren.De nummerskunnendan wel vitragestoíDe hele vergaderingbemoeidezich erjaar (gratis)
veeldikkerworden,duswie kopijheeft,kandie ver- mee:de methodewaswel goed maarde stof deugde
. lg novemberti.Oo uun
Íuren naarRoelieSchuitema
nieten de togagleedweer af Dit mochtde pret niet
,: :Wanr&irEel$d4:20..UrreshÊ
I r:
Enachen wee:hetzaaltjein het Kuníencentrumwaar drukken want het eten op tafel nodigde uit. Leden
Dagvoor vakantiègangen,
we
allenzo enthousiaí over zijn,zullenwe in het vande kookgroep,het ABC-team,beÍuursledenen
levendigebeursvoor Grie' kenlandlieÍhebbers
uitgeseizoen200 | 12002vaarwelmoetenzeggenvanwege gewone leden,allenhaddenzich gigantische
(Í51-)
groep
werd de
eenefficiênter
en economischer
beleidvande nieuwe sloofd.Het leekteveel,maargelukkig
. 19november12.00Íun
en waren de
directeur.Wie ideeënheeftvoor eenmooi onder*o- eters uitgebreiddoor niet-vergaderaars
Griek Orthodoxe Kerh Utrecht
Diverserondleidingen
en uitmenvoorverenigingsavonden,
meldezich.
schalenaanhet eindzo goed alsleeg.Wat haderop
legover ikonendoor Jorgos
Positiefhet verenigingsjaar
werd afgeslotenmet een gelegen?
Ohlvenbrood,Romeinselauidkoekoffer4<oek
(gátis)
Diatectopóulós
positiefsaldovanca f | 00,-zodatwe nog ruime re- met kaas,eptyrum (olijvenpasta),globibollen(zoeïe
. 19november14.00uur:
serveshebben.De veryaderingkeurdede begroting griesmeel),tonijnsalades,sovillum(kwarktaart),
StartpuntDomplein,Urecht
goed
voor komend seizoenwaarbijwe de reserves t)ropotinom(kaasgerecht),solo cottobto (kipsalade),
Sadswandeling:
Gn'ekespe
,- renín de Dornsmdmet gids
gehaktballen
met bosbeszullenaanspreken
om de muziekgroep
AeldeMouso eierenmet pijnpittensaus,
Joop Derksen
hierheente halen.Het jaarprogramma
vindt u elders sen,tuinbonenVte//ius,
komkommer-en koolsalade,
' .'i't';;vêmbêi
looo uun'
in deze Mylos.EenÍllm vindenblijfteen groot properzikenin komijnsaus
Op verzoek
en perensoufflé.
WZ20,Utreclt
Wèiirdsitgàl
bleem,vertoningrechten
strooienook roet in het eten, zullenin de volgendeMyloshet receptvantwee geConcerg traditionelemumaarwehebbende moed nognietopgegeven.
rechtenworden opgenomen.
zieh laild én rébètikadooi
To Merakien AnoKato(J25,-)
en de combinaLaurensde Langeheeft latenweten niet meer met
De smaakmakers
van de klassieken
To Meraki,ons welbekend
de werkgroep Gdekseliedjeszingenbezigte kunnen ties daarvanverrastenvelen.Bij veel gerechtenwas
vanhet prachtitèiondagzijn.Als er iemandisdie dit van hem overwil nemen, honing,azijnen peper gebruikt.Overal deed men
middagconcért
in het voorjaar zalsamenmet de
kan hij zijntekstenen bandjeskijgen. Enkeleleden gorum of liquomendoor; een sausvangefermenteergroepAno Kato eengerawillennogwel zingen,maarleidingnemeniseen an- de vis.Dat klinktviesmaarishet niet.Erzijnnogveel
menliikprogralm3 brendie ongeveerhetder verhaal.Voor de tovemoGroGriin de Salonbe- Aziatische
vissauzen
te verkrijgen,
van
8en,een Droemrêzrn8
íaat verderniet veelanimo.Wel wordt er besloten zelfdezijn.Ooktrossiisvan'rotte'gamalengemaald.
dé Giiékè muziekin een
nóièaóp,fo Merakispeelt
is Via de karavaanhandel
met Indiais gember,kaneel,
voor de maandendat er geenverenigingsactiviteit
voora! Epirótikaen Ano
gaaneten.
en
e€ens gezamenlijkte
kardemom,kruidnagel
en pepernaarGriekenland
Kato heeftalsuitgangspunt
gekomen.
hadden
Italië
De Romeinen
vaakGnekse
Gelukkighebbenwe ook nog zeer levendigewerkde nisiótika,waaropook
frgososzal
door dansgroep
groepen:Griek Koken,Lezenvan vertaoldeGneke
koksin dienst,diewarende bestenen het goldalszeer
worden gedanscDe avond
uit de eersteeeuw
Literotuuren GriekseConyercotie.Belangstellenden chique.Viahet kookboekvanAprcius
zal worden àftèilótèn met
gebleven
kunnen
zich
melden:
Ekke
442748.
zijn
recepten
en
door veel huidige
Schuitema,0595
bewaard
mooie liederenuit hèi
Dan is er het heugelijkefeit dat de verenigingvol- auteursbewerkl Eenaanradervoor iemanddie zich
iebètikaen laikárèpèrtóire.
Vevolg logino hiernoosr
gend jaar september officieel vijf jaar bestaat,een wil verdiepenin de klassieke
keukenis het boek De
lustrumdus.Er heeftzicheen lustrumcommissie
ge- keukenvon Odysseus'van
A Dalby & S. Graingeren
van P.C.P.Faas.
vormd: Ekke,Marjolein,Jaap,lvo en Dity. ldeeën, Rondde tofelder Romeinen'
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íA Griekseveldwachterkun je maar
V beterniet provoceren
"lk ben Hare Majesteitde koninginder Nederlanden en ik zou het op prijs stellenenige dagenin
uw hotel te komen doorbrengen.Maar stríkt incognito,vanzelfsprekend."
Zo kondigdeeen Haags,
bejaardsociety-dametje-uiteraard niet de koningin en niet eensvan adel- zich telefonischaan bij
diverse luxueusehotels in de Griekse provincie.
Hotelmangersstonden vanwegede eer op hun
benente trillen.Het hotelpersoneelhieldde mond
niet en dus maaktenalle dorpsnotabelenhun opwachtingbil de hogeNerderlandsegast.De hotelrekening,taxikosten en overige (niet malse)kosten zouden wel door de Nederlandseambassadeur worden vergoed.Toen de ambassade
naverloop van tild al die rekeningenbinnen kreeg,zaten ze daar met de handenin het haar. Om het
vaderlandseblazoenniet te bezoedelen,werden
de schuldenmaar voldaan.
DoorAb Courontin de Volkskrontvon 10-8-2000

zachtzinnige
politie op de vuií te gaan,en nu tot
twee jaarcelstrafzijnveroordeeld.De jongerenzullen
welfuckyouhebbengeroepen;bij het horenvanzo'n
ver^wensing
rakende Gnelae veldwachtersgewoonlijkaande kook
Onze landgenotendenkenook nog steedsdat ze in
Griekenland
ruíig marihuana
kunneninvoeren.Erzit
een helereek van dezeoptimiíen jarenlangestraffen uit in het weinigcomfortabeleGneke gevang.Zo
is een 25-jarigeRotterdammerin de grensplaats
Komotinitot levenslang
veroordeeld,wegenseen
pogingtotdooryoervaneengrotehoeveelheid
harddrugsin zijncaravan.
Dansenop de Grieksevlagzoalstoeristenmet hun
dronken kop wel doen, mag ook niet;het geldtals
heiligschennis.
Alsje in de open luchtwilt ovemachten,moet je dit
doen op de aangewezen
plaatsen.Eenstel bedreef
op het preteilandMykonos,waargewoonlijkallesmag
wat God ver"bodenheeft,bijnapubliekelijk
de liefde.
Dit smakelijkeverhaal,dat zich een paar decennra Ze wendentrldenseenonverwachteactievande polrtre
geledenheeft afgespeeld,
zorgt nog altijd voor de
opgepakt(waaóij ze tegenspartelden
omdatze dachnodigehilariteitin de Nederlandskoloniein Grieken- ten met voyeurste makente hebben)en voor negen
land.Nederlanderskomen tijdens hun vakantiein maandenopgeslotenin de mannengevangenis
op het
Griekenlandnogaleens in de problemen;en vaak eilandChios.
door hun eigenschuld.Zoals de vijf jongensdie op
Maarook voor íeentjes rapenop de Akopolis en
Kreta zo onverstandigwaren met de niet bepaald anderearcheologische
plaatsendraaije onherroepelijkde bakin.Griekenzrlnbijzonderzuinigop de overblijfselenuit de oudheid. Een Zwitserse arts van
Nerderlandse
oorsprongwerd door alertewachters
op de Akropolisgesnaptterwijl hij een minuscuul
steentjeopraapte.Hij kreegeen jaar.
De Nederlandseambassade
heeft ook heel wat te
jongeren.Sommigenplestellenmet vakantievierende
gen zichwel te meldenvoor hun 'socialeuitkering'.
EenNederlandsdiplomaatverteldeenigejarengeleden dat eenjongelingdie geengeldkreegtot ontzetting van het vrouwelijkkantoorpersoneel
zijn broek
had uitgetrokken,op de baliewas geklommenen
had geroepen:"Kijkenjulliemaargoed,ik heb geen
broekaanmijn kont".Dezeverhalenzijnbeslií geen
mythologie,u kuntze natrekkenbij de koninklilkeambassadein Athene.
joumolistAb Courontwoonten wekt ol 35
Freelonce
joor in Giekenlond.
Op nevenstaande
foto blijktdater toch al aardigwat
'toeristen'aanhet bikkenzijngeweestop de
Akropolis.Enwij maardenkendat de tanddestijds
hier debetaanwas!(Red.)

.20 november19.30uun
WeerdsingelWZ 20, Utreclrt

Lezingover Deonnrikkefing
vonde Gn'ekse
tool door
mw. Theodoridou,voeraal
Grieks (gratis)
.21 november19.30uun
Weerdsingel\ÀfZ 20. Utrecln

'
Leilngmet alstitel: De
GrÍekeRuimtedoor Eleni

furatii)
' 25 novèmber2 | .00 uun
wz 20.utrecln
-weerusiqf
Groót
slodeestmet liyêmuziekmet o.a.klarinet
door Novtilos(J10,-)
. 8, l5 & 72 nov.20.@uur:
Weedsingel WZ 20, Utretrt

Korte cursus 6rieksedons
(J30i)
met SoulaStavrakaki
.2"9,16&23nov.19.30
uuc
W*rdsingel WZ 20, Utreclrt

Kofte cursusGrtekseuol
met WillemienKuypers
{Í40,-)
' 19november14.@uur
en 23 & zl noi.20.fr) uun
Workshop Gdekse
tr ogedie
o.l.v.Karende Vries (/30,-)
Blij het ter perse gaan van deze
Mylm wm

nog niet alle gege-

vens omtrent

plaats en priis be-

kend. Raadpleeg hÍeryoor onderstaand teleíoonnummêr.
Programmaboekje en rêsêrveringen bii:
Griekse Vereniging Anagennisi
telêfood 030 2341039 ítuscen
10.00 - 13.00 uw) cf vh E.mil:
anagenf,isi.utr*ht@wol

mail.nl
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/A Turkenen Grieken
Y dikke vrienden

íA Vergeefszoekennaat
V oorzaakbosbranden

Athene,7 februori.
De Grieke premier KostasSimitisheeft een uitnodigingaanvaard
de Turkse hoofdstadAnkara te bezoeken.Dat maakte lsmailCem
bekend op de laatste dag van zijn bezoek aan Athene, het eerste
officiële bezoek van een Turke miníster van BuitenlandseZaken
sindsveertig jaar. Eenmaandeerder had ziln Griekse collegaJorgos
PapandreouAnkara aangedaan,het eerste bezoek van deze aard
sinds38 jaar. De twee intussenbevriendgeraakteministersnoemen elkaar reeds en'rgetijd bij de voornaam. De Grieks-Turkse
vriendschap kan niet meer kapot. Dat was de kern van Cems
uitlatingenten overstaanvan de Turkse iournalisten.
"Het enthousiasmeover de recentetoenaderinggaatde controle
van zowel politici als mediate buiten.We worden bestuurddoor
een mechanismedat boven ons staat"
Door Fronsvon Hosselt

Athene,2 seDtember.
'viiandige'
Zijn
brandstichtersverantwoordelijkvoor de bosbranden in Griekenland?Of is het de noordenwinden een gebrekkige
brandweerl "Tientallen jaren hebben we gevraagdom een wegverbindingmet loannina.Nu hoeft het niet meer. Wij blijvenhier
toch niet meer. Laten de Albanezenons dorp maar overnemen."
Door Fronsvon Hosse/t(bron:NRC-Hondelsblod)

De bevolkingvanhet halfueórande
dorpjeAya Marina vlakbijde grens
met Albanië,is des duivels.Op 6
augustuswas de bosbranddiep in
het noordelijkebuurlandbegonnen.
Men meent ook te weten dat elk
jaar op die dag de Albanezen
brandstichtenuit proteí dat ze niet
worden uitgenodigdbij de viering,
Gaatde Grieks-Turksevriendschapeen eigenlevenleiden?Overstelpend zijn de voorbeeldenvan fenomenendie enkele maandengeledoor de christelijkeminderheid,van
'dolÍijnboten'
(die zich boven
het feest van de Tronsfigurotie.Drt.
den nog ondenkbaarwaren.Grieke
water voortbewegen) gaan langshavensaan de Turkse kust varen, jaardrevende noordenwindende brandin de richtingvan het Griekse
'grrlze
door wateren die door Turkse politici nog als
zone' worden
Eoiros.De Albaneseautoriteitenhaddenniet de middelenhaarte
geduid.GrieksekinderenzingenhetTurl,sevolkslieden viceversaop
beírijden. Athene werd gewaarschuwden íuunde een helikopter,die
Grieke en Turke krantengaanartimet Albanesetoeíemming hier en daar wat water uitgooide. Na
de wederzijdsetelevisiestations.
kelenuitwisselen,
en het komt tot gemeenschappelijke
televisiepro- twee weken bereikte de brand,bij noordelijkestormwind, Griekengramma's.Schoolboekenzullenworden gezuiverdvan beledigende landen zette allesover een front van veeftig kilometer in lichterlaaie.
zoals
Er vielenzevendoden onder de bevolking,allemaalbejaarden,
en opzvvependepassages.
Miniíer Cem pleittevoorteruggavedoorde Engelsen
van de Griekse het merendeelvan de mensendie hier zijn geblevenondankshet
'Akrítes'worden genoemd,
marmerstukkenin het BritishMuseum,des te pikanteromdat lord
isolement.
ze
de bevolkingdie moet zorgen dat de grensstrekenGrieksblijven.
Elginze in l80 l van plaatselijke
Ottomaanseautoriteitenheeft geVolgensde Grieken worden al jaren alle branden aangestoken.Ze
kocht Grieke en Turksesportorganisaties
zullenvrijwelzekerhun Íiat
gevenaanhet vooríel beide landentezamenaante biedenvoor de
zeggenal langniet meer "dit bos isveràrand"maar"dit bos hebbenze
'ze'
Europesevoetbalkampioenschappen
van 2008.
veórand", Wie die
zr1n,
daar lopen de meningenover uiteen.De
Er zijn ook ideeën die nog té fantastischzijn. Het Turtse voorstel
meestenziensamena,rreringen
vanduistereelementendieinactiekomen
gemeenschappelijke
militairemanoeuvreste houden,isvoorlopiggezodra de noordenwindaanwakkertmeeíal na een hittegolí Maarals
dat ergensop slaatzou mentoch elkekeerbijzo'naanwakkerende
wind
stuit op een veto van de Grieke ministervan Defensie.Er zijn ook
dingendie eenvoudigniet kunnenvanwegede tot 9 april vervroegde extraalarmdiensten
moetenuitzetten,wat nietgebeurt
Datwas misschienookde redendat
Nooit iseen'vijandige',
datwil zeggenTurkseofAlbanesebrandstichter
Grieke parlementwerkiezingen.
het berichtvan Simitis'bezoekaanAnkaranog niet officieelin Athene
betrapt Wel heelwat pyromanen(die somsenthousiastaanhet blusgewasveris bevestigd.In iedergevalzalhet niet vóór die verkiezingenplaatsvin- wer*deelnemen)ofgewone onvoorzichtigendie plaatselijk
den. Eneentegenbezoekvande Turke premier Ecevithier nog altijd brandenof een peukweggooien.Vreemd genoegvertonen de media
'Attila'
geenbelangstellingvoorhun
na de Turkse invasieop Cyprusvan 1974,isvoorverderevervolging.
Ooknietvoordegenen
bijgenaamd
illegalevuilstortplaatsen,
alsnogookte mooi om waarte wonden,
dieverantwoordelijkzijnvoordecircavijfduizend
35 procentvande brandenvoortkomen.
Scepsisis er ook Er z1nook binnende Griekseregeringspartl
stem- waaruitnaarschatting
noemenom het volk
men die de toenadering"een schijnvertoning"
De publicistNikos Dimou,schrijvervanhet boekle'HetongelukGiek
zand in de ogen strooien."Waar blijvende wer4<elijke
Tud<seconces- te zijn', had al eens gepleit voor de oprichting van een standbeeld
'onbekende
siesinzakeCyprus en de Ege1scheZeel.",
wordt gevraagd.Zelfs een
voor de
brandstichter,
op wie al die branden,uit onachtgestealsde wederopenstelling
langverbeide
zaamheidvooftgekomen,kunnenworden afgewenteld.Hij heeft dit
eenvoudige,
vande Griekorthodoxe TheologischeSchoolop het eilandjeHeybeli,tegenover
idee deze zomer, waarin nu al tweemaalzoveel schadeis aangencht
lstanbul,is er van Cem ook deze keer niet gekomen.En hij blijft bij
alsin 1998,herhaald.
elke gelegenheidnadrukkelijkgewagenvan "twee íaten op Cyprus". Na de enorme brand op het eilandSamosvonden de twee grootste
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en in het midden
van dit jaar plaatsin Epiros,Noordwest-Griekenland,
Hier laghet grootíe
het'arcadische
landschap'.
vande Peloponnesos,
Ménolobij Megdópolis,dat emíig is
sparrenwoudvan Griekenland,
aangetastTerwijl een'gewoon'dennen-of eikenboszich in twintigiaar
herstelt,duurt dat bij sparrenvolgensdeskundigenhonderdtottweehondendjaar.De brandvan Ménalois zekerniet aangeíoken.
van dit district,maakteeen reconstrucPetrosTatoulis,afgevaardigde
tie en concludeertdat tot twee keertoe de bliksemop grote hoogte
is ingeslagen.
Op zichzelfzou dat niet zo ery zijn geweeí als maar
meteenmet het blusl'lerkzou zijn begonnen.Maarde brandweer,die
sindstwee jaar het gezagheeft over de bosbrandbestrijding-daar-
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voor was dat de Bosdiení van het ministerievan Landbouw- heeft
niet het rollend materieelom tot aan de top te komen. Mensenvan
de Bosdienstzouden de voetpaden hebben geweten waarlangs
naarboven zou kunnenworden gebracht.Erzal
bestrijdingsmateriaal
meersarnenwerking,
zonderrivaliteit,moetenkomentussendezetwee
groepenexperts,zegtTatoulis,die de voordelenvan de nieuweopzet
van l99B beírijdt. Toen vorigjaar het aantalbosbrandenopvallend
gering bleef, noemde de regeringSimitisdat een succesvoor haar
veelwaamemers,niet alleenbij
nieuweopzet van de beírijding. N4aar
de oppositie,kanmen horenzeggendat dit gunstigefenomeenwas
te dankenaande hevigeregensin mei.

íA Archeologen,steektnooit zomaaruw schopin
V Grieksegrond!
identiteitenin de negentiendeeeuw. Daarnaastwordt rond de
openingsdatumeen expositiegeorganiseerdover het gebruikvan de
eeuwseNederGrieksemythologiein de zestiende-en zeventiendelandseschilderkunsl"Naastdezenieuweactiviteitenbh1fthet stimuleonderzoekeen kerntaakvan het
ren van Nederlandsarcheologisch
instituut.Veenman:"AIsNederlandse
archeoloogmagje nietzomaar
je schop in Grieke grond steken.Het is nog heel laíig om daar
met de doelíellingom als toestemmingvoorte kijgen.Er lopenmomenteeltwee Nederlandse
Het NIA isopgerichtin | 984.Aanvankelijk
Eenin Noord-Griekenlandwaar een staduit de
intermediair
te fungerentussende Griekseoverheiden Nederlandse opgravingsprojecten.
periode wordt opgegraven.De tweede betreft de
archeologenen ondeaoekers.Het NIA isvoor de Grieksewet dan Hellenistische
archeologische
veld- opgravingvan een Akropolisuit de Bronstijdop de Peloponnesos.
ook eindverantwoordelijk
voor^het Nederlandse
werk dat in Griekenlandplaatsvindt.Sinds 1993 is de doelstelling Dat we daartoestemminpvoor hebbeniste dankenaande inspanningenvan het inÍituut."
verruimden groeidehet NIA uit tot een cultureelcentrumdat de
Gneks-Nederlandse
bandenveríeri<|.
De Verenrging
Vienden von het Neder/onds/nstituutte Athene proSTEUN PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
van het NIA beslaateen oppervlaktevan 700
beert sinds 1990in Nederlandideëleen materiëlesteunvoor het De nieuwehuisvesting
NIA te kweken.Dat is nodigook Weinig Nederlandersíaan er nog vierkantemeter. Hiermee heeft het instituut ruimte gekegen voor
en een bibij stil dat Griekenlandde bakermatvormt van onze westerse be- onder meer kantoor-en expositieruimten,gastenverólijven
"Als
Vriendenvan het NIA ontving/80.000 van
schaving. je pak-'m-beetop de voetbal-tribunezit bij Spartadenk bliotheekDe Vereniging
je inderdaadniet meer zo snelaan de Oude Grieken",lachtSimon het PnnsBemhardCultuur'íonds
voor de inrichting
vande bibliotheek
Omgekeerdis ln 1997verleendehet fondshet NIA een bijdragevan/ 15.000voor
Veenman,classicus
en bestuurslidvan de vereniging.
het volgenshemoverigens de uitgavevaneenGrieke
7l
net zo hard nodigom de vertalinguit het Neo-LaGriek-Nederlandseban- tijn van de in Griekenland
te be- zeer omstr^edendialoog
den in Griekenland
'De
recto lotini groecique
vorderen." In Griekenland
bestaat bijvoorbeeld het serrnonisp ronu ntioti one'
wrydveóreidemiwerstand van Erasmus,over de uitdat alleen in het Franse s p r a a k v a n h e t O u d m i d d e l b a r e o n d e r w i j s Grieks.Deze vertalingis
en wonCt
Grieksen Latijnwordt ge- inmiddelsger.eed
geven. Als het nieuwe dit jaar in Griekenlanduitpand dit najaar officieel gegevendoor uitgeverij
Patakis.
wordt geopend, wordt
een conferentiegehouden Yoor meer informotie:
over de rol vande Griekse Nederlandslnstituut te Athene
in de vorming M a k r il l , l 1 7 4 2 A t h e n e ,
Klassieken
van nationaleen Europese telefoon:+30 192lO 770.

Het NederlandsInstituut te Athene (NlA) is verhuisd.Van een
piepklein pandje in het hart van de stad verkaste het instituut
onlangsnaar een mooi, neoklassiekherenhuisaan de voet van de
Akropolis. De behoefteaaneen ruimere behuizinghvam voort uit
de toegenomenactiviteitenvan het instituut.
2000 (uítgovePins BemhordCulwurfonds)
Bron:CultuurberichtZomer
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MIJN NAAM IS:
de bouw gewer{<t
alseeríe vrouwelijkebouwvakkerin de drie noondelijke provincies.Dat bevielgoed doch door beenletselwerd ik afgeJeannetteVedder
Mijnwiegstondin Winschoten.lk hebTekenenen Kunstgeschiedeniskeurd.Vervolgensheb ik me latenomscholentot meubelmaakíer.
gestudeerdin Groningen aan Kunstocodemie
Minervo.Vervolgensin
ln | 998 ben ik twee keer naar Koríoe geweest.Vorig jaar gelijkmaar
gewerkl
het onderwijs
o.a.br1het Doyeninstituut.
Na vijfjaar lesgeven vryfmaandenen in decembernog eensnaarAthene.Inmiddelsben ik
was het tijd voor wat andersen ben ik overyestaptnaar de Kunst- behoorlijkaangestoken
door het Gneke virus.
uitleenDrenthe.Een interessantebaan: selecteren,aankopen en uitlenen van kunstGreetje de Boer
Afgelopen
verenigingsiaar
mochten
we
objecten,heb ik negenjaar gedaan.Ook allk werk bij'CA verslovingszotg'in
Groningen
15 nieuwe leden begroeten.Een aantal
lerleifusiepenkelen
meegemaaklwat minder
alstelefoniste/receptioniste.
ln l99B heb ik
ran hen stelt zich hierbii aan u voor.
leuk was. Positiefis dat ik daardoor Harry,
voor het eerí kennisgemaaktmet Griekenpartner,
mijn
heb lerenkennen.Sindsvorig
land.Het werd het eilandKos,na enthoujaar ben ik directeur van Stlchting l2-22', een pilotproject op het
siasteverhalenhierover te hebben gehoord. Die kennismakingis zo
gebiedvan cultuur-educatie
voor jongeren.We bevorderende aan- goed bevallendat ik inmiddelsal 3 keer Kos heb bezochten ook
dacht van jongeren van l2 tot72 jazr voor allerleiactiviteitenzoals Grieksben gaanstuderen.
film,muzieken theater.
Sinds l986 ga ik regelmatignaar Griekenland.Gnekenlandheeft iets Elly van Gerrevink
magischmet aldie eilanden.Heerlijkklimaatmooie natuur,aardigemen- Mijnwieg stond in Apeldoom,maarikwoon en werk inmiddelsal l5
geschiedenis,
sen,interessante
kortom,het isgoedlevenin Griekenland. jaarin Groningen.lk werk net alsGreetjede Boerook bij'CAverslovingszorg',alstherapeute.
Harry Gras
In 1980ben ik voor het eerÍ in Griekenland
geweest.lk hebtoen een
Geborenen getogeníad-Groninger,42 jaarjong.lkheb in Groningen maandlangeen trektocht gemaaktop Kreta.Vanaf 1986ga ik ongegeschiedenis
geíudeerd.Al op de middelbareschoolwerd ikgefasci- veerelkjaarnaarGriekenland
en heb inmiddelsal een heleboeleilanneerd door Byzantijnse
geschiedenis.
Echterniet deze studierichting den bezocht. Wat mij aanspreektis vooral de relaxte manier van
gekozenomdat ik vond dat je daarvoorwel tien vreemdetalen moest levenin Griekenland.
leren.lk heb me verdieptin de geschiedenis
van Drentheen ben gepromoveerdop'Armenen ormenzorginDrenthe'.lkheb daamadrie Gerry Mulder
jaar gewed<tals provinciaalhiíoncus van Drenthe.Sedertmidden lk heb klassieke
talen geíudeerd in Groningen.Na het afstuderenzijn
jaren negentigben ik zelfstandighistoricusen inmiddelsook uitgever. we met een groepjenaarGriekenlandgereisd.Daar hebbenwe vier
VanGriekenlandboeit me vooralde geschiedenis
en archeologie.
Twee weken rondgeredenin een oude Peugoten alle oudheden bezocht
jaargeledenhebbenJeanetteen ik vier weken door Griekenlandge- waar we zoveelover geleerdhadden.
trokken en vele museaen opgravingenbezocht.
Het was 1966 en er waren nog nauwelijkstoeriíen. Je kon overal
dichtbijkomen,zoalsin de Akopolis. lk geef les in klassieke
talen in
jaa;r
Tiny Travaille-Nijholt
Appingedam.Inmiddelsga ik al zo'n 25
regelmatignaarGriekenDe interessevoor Griekenlandkomt van mijn moeder die 25 jaar land,vooralnaarde eilanden.
geledenal regelmatigin Griekenlandlovam.Drie jaar geledenben ik
voor het eerÍ naar Korfoe gegaanen op slagverliefd geworden op
Gaby Poell
dit eiland.De vriendelijkheid
van de mensen,het klimaat,de geuren, lk ben geborenen getogenin Limburg.lk heb Nederlandsgestudeerd
de bloemen.Het jaar daaropben ik er opnieuw heengegaan
in Groningen.Vervolgensblijvenplakkenin Groningenen lesgegeven
en er
vorigjaar zelfsvijf maandengebleven.lk heb er allerleimensenontin Appingedam.Daama als rector gewerkt op een school in Epe.
moet lk keeg een uitnodigingom in de winter een bruiloftmee te
Sinds3 jaarvervulik dezefunctiein Hoogezand.
vieren in Athene en dat heb ik gegaan.De verliefdheid is aan het
In 1987ben ik voor het eerst met Gerry naar GriekenlandgeweesL
uitgroeientot een echte liefte.
Een heerlijk land, maar ik ben vooral geihteresseerdin het "oude"
Aly Hummel
lk ben ben geborenin Glimmenen ben een vriendinvanTiny TravailleNijhott, lkheb 9t/z jaar in Amerika gewoond en gewerkt met een
reizendebotenschowTerug in Neder'landeen opleidinggevolgdvoor
timmerman,pardontimmeryrouw.Vervolgensheb ik een paarjaar in

Griekenland.Op Kretahebbenwe eenseen origineelpaasfeestmeegemaakl Een grote bak met stukkenschapevleesgingvooóij. leder
pakte een stuk lk ook en bingo! lk had de kop van het beeÍ te
pakken,compleet met ogen.Wat te doen zonder mensente beledigen.Heel voorzichtigeen paarstukjesvleeslos gepeuterden op een
onbewaal4ogenblik het helefeeímaal weggekieperd.
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Dit laar is het precies20 jaar geleden dat we voor het eerst naar
Griekenlandgingen:naar Kreta
om precies te zijn. We wisten
weinig meer van het land dan dat
er oude dingente zienwaren,en
dat het er warm was. Het eerste
bleek te kloppen, het tweede niet Tenminste niet begin mei. Die
eerste nacht haddenwe het ijzigkoud, in onze dunnezomerslaapzak
's
en met alleeneen buitentent Toen we morgens naar buiten keken, haddenwe een pracht'rguitzicht op de pasbesneeuwdetoppen
van de LevkoOd.Op dat moment kondenwe er niet echt van genieten. De tent kw'amterecht in de rugzak,en wij in een hotelletje.
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je weer naarbuiten kwam,hadje

altrjdweleen ijsjeof ietsanderlekken vanéénofandergroot Gneks
mensgeKregen,
En dan waren er natuurlijknog al
die leukespeelgoedkettin(es,
waar
de opa'ssteedsmee zatente spelen. Danja had er al zo vaak naar gekekenen dan zagenwe haar
denken:"zouikookevenmogen?"
MaargeenGriek hoe kindvriendehlk
ook staat zomaarzijn komboloi af natuurlijk Na dagenlanglijdzaam
toezien beslootonze dochter dat ze het heft in eigenhand moest
nemen.Ze posteerdezichpalvoor de opa die er het aardigíeuit zag
hieldhaarhoofdjeverleidehlkschuin,draaidemet haarschoudertjesen
wees op het favorietevoorwerp.
Nu of nooit. . ..We zagenhet mannetjeaarzelen.Maarbij de volgende
BOTERBRIEFJE
gevoel
draai
van haar schoudertjesging hij overstag:weliswaareen beetje
Met eentevreden
over dezeveríandigebeslissing
verkenden
reiktehij
we het dorp waarons nieuweonder*omeníond. Voor we het wis- opgelatenonder het oog van al zijnmede-komboloispelers,
ten warenwe te gaí bij eenvriendelijkedame,die ons liet kennisma- de kralenmet een haastplechtiggebaaraan haarover.
'Grieke
koffie'.We vonden het -toen nog- niet Zou ze op dat moment gevoeldhebben,dat dit snoer meer beteken met het begrip
Dat je het niet zomaarkunt
lekker.Veel ergerwas het echter,dat onze kennisvan de Grieksetaal kendedan gewoon een íukje speelgoed?
zo mogelijknog minderwas dan die van het GriekseklimaatEn dat aanpakkenzonder er ietstegen over te stellen?
onze gastvrouwgeenwoord begreepvan ietsandersdan haarmoe- Veel bedenktijdhadze niet nodig.Ze ruildemet ietswat haarzelfo zo
dertaal.De conversatievlotte dus niet echt. Toen kreeg Peter een dierbaarwas,en wazr ze nog nooit eerder vrijwilligafstandvan had
gedaan.Heel gedecideerdtrok ze haar blauwe fopspeen uit haar
lumineusidee:we haddeneen foto bij ons van ons huwelijkAls we
haardie lietenzien,kondenwe haarzo toch ietsvertellen,namelijkdat mondjeen stoptedie de oude man in zijnhand.Om hem heenbarstwe net getrouwd waren. We waren er al achtergekomendat zoiets ten zijnkameradenin lachenuit.Het duurdeeven,voor de veóijsteerg belangrijkis in Griekenland(in ons hotelletjewerden we aanvanke- ringop opa'sgezichttenslotteook plaatsmaaktevoor een glimlach.
lijk ondergebrachtin een soort kelder,maar na vertoon van ons
huwelijksboekjepromoveerdenwe direct naareen veel riantere ka- MELACHRINÍ
mer). Blij met deze goede invaloverhandigden
we haarde foto. Ja Ervolgdennogvelevakantiesin Gnekenlandmet onzedochter.Vooral
maar toen we Karpathoseenmaalontdekthadden,schotenwe ereen beetje
hoon een succes!Goedkeurendeblikken,een onverstaanbare
enthousiaíklinkendewoordenvloed.Endaarbijbleefhet niet.Reso- wodel. Als je vaakterugkeert,verandertje relatiemet de plaatselijke
'de
"Nu
luutstondonzegastvrouwop en liepnaardeschooríeenmantel.
bevolking.Men praatmet je over
toeristen',alsofje zelftot een
gaatzeons háárfamilielatenzien"íitsle het door me heen,want een andere categoriebehoort. Maar bij Danjaging het verder. Met haar
flinkaantalGrieksegezichtenvan alleleeftijdenstond daaringelijst
te
donkereuitedijk-dat door de Grieke zon nog donkerderwerd- zag
pronken.Maarook dit pakteheelandersuit dan ik verwachtte.
men haarvaakvoor een Grielae aan.
Zou onze trouwfoto daar nog steeds staan,een beetje veóleekt
Somslastigvoor haar,alskinderenhaaraansprakenen niet begrepen
misschien
na zoveeliaar,tussenal die Grieke familieportretten?
waarom ze niet fatsoenlijkantwoord gaf Als ze zei dat ze olondèzo
was,werd ze somsgewoon niet geloofd.
KOMBOLOI
Maarmeestalwas hetgrappig.Zoalsdie keer
Driejaarlatergingenwe weer naarGriekendat we weer eens een paar dagen in het
land.Deze keer naar Samos.Weer een gebergdorpOlymposverbleven.Danjahadeen
klederdrachthoofddoek
gekochldievolgens
denkwaardigeeerste nacht.Nu omdat onze
peuterdochterDanjaweigerdeeen oog dicht
de regelender kunstdoor onze hospitaom
haar hoofd gedrapeerdwas.Zo zaI ze op
te doen.ZewN die dagzo opgetogenover
die góóóte zandbaken dat gróóóte z\vemeenterrasjeaanhet beginvan het dorp,toen
de dagehlkse
stoet'echte'toeristenvoor een
bad.Ze wilde niet door in slaapte vallen,het
paaruur het dorp binnenstroomde.
risicolopen dat dit kinderparadijs
bij hetwakEr wer'De
kerwordenverdwenenbleektezijn.
den heel wat foto's van haar gemaakt die
toerist'. Deze canoon had u no8 teSoed bii
Maar gelukkig,írand en zee waren er de
dag.Als een echt Grieksmeisjein klederprijken.
volgendedag nog,en ook alle dagendaarna.En het kinderparadijs drachtzalze in heelwat landenin vakantiealbums
had voor haar nog veel meer in petto. ledere avond eten op een VolkomenonterechtnatuurlijkHoewel... was zij niet het mooiste
'matrasje',
en tot's avondsheellaatbuitenspelenmet anderekinde- souvenir,dat we vanonzeeeríe Griekenlandreis
meenamen?!
ren,Winkelsen cafeetjeswaarje zomaarnaarbinnenkon lopenen als EchtGriek, dustoch.
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Tiidensonzevakantiedit vooriaarop Kreta
ontdekteik dit iaartwee nieuweGriekse
In het Nederlands!
kookboeken.
DoorRoelieSchuttemo
VOEDSEL VAN DE GODENT
DE TRADITIONELE GRIEKSE
PLATTELANDSKEUKEN

De 150vermelderecePtenvorrnen een vo[ledigehandleidingom de geheimenvan de
olijfoliete ontdekken.
Niet voor nietswordt geíeld dat ollfolie verantwoordelijkis voor de goedegezondheid
van de mensen.
en de langelevensduur

DE GRIEKSEKEUKEN

l{armatakis Brothers, Chania, Kreta

Rianne Buls en líanousos Daskalogiannis

In tien pagina'swordt de langeculinairetraditie van de Grieksekeukenuit de doeken
gedaan.Gevolgddoortwaalf bladzijdenover
de traditionelebasisingrediëntenzoalskazen,kruidenen olijfolie.Daamavolgen 102
bladzijdenrecePten,beginnendmet feestvoedsel en eindigendmet zoetigheiden

l58N 90550t, 493 l)
(uitgeverijBZZTïH's-Grovenhoge,

Nou kook ik niet vaak volgensrecePt en
toch is dit een kookboek naar miil hart,
want het bliikt heel Grieks om er op los te
improviseren.Daardoortref le in Griekenland veel gerechten in tientallen variaties
aan en in dit boek daarvande lekkersteen
meestauthentieke.Aangestokendoor een
'Lychnari'kocht ik dit boek bii
recensiein
'Het Griekse Eiland'.

om creatiefom te springenmet wat er was".
voedselintemationale
Én:"Uit verschillende
studiesvan de laatste50 jaar isgeblekendat
het traditioneleGrieksevoedingspatrooneen
vande gezondíe terwereld is'Sindsde prehistorie is het menu gebaseerdoP granen'
peulvruchten,groenten en fruit, veel (onverhitte) olijfolie,noten en kaas.Vis Íaat regelmatigop het menu,vleeswas een zeldzaamheid.In combinatiemet een of twee glazen
rode wijn per dag,veel bewegingen fysieke
inspanningblijkt dat een menu waar je gezond oud mee kuntworden",Wat willenwe

nog méér?!
Voor mij is dit boek alleenal heel brlzonder
vanwegede vele achtergrondinformatie:behalvekóókboekis het ook een heerlijkléésGrieke koffe.
recepinfo,
algemene
boeklTussende ordelijkgerangschikte
wat
Elkhoofdstuk begintmet
je
anekdotes
productinformatie,
ten vind
waama tussende recePtendoor ook nog
en variaties.Het boek
Door Emo KoPerdroot
wetenswaardigheden
worden vermeld.Dtt
wetenswaardigheden
meer dan 400 remet
pagina's
maar
400
beslaat
de
schrijfíerzijn,
van
eruaringen
kunnen
te
maniets
heeft
"De
keuken
veel afbeeldinGrieke
niet
échte
helaas
de
oudheid'
waaryan
uit
cepten,
van schrijvers
ook aanhalingen
doorsneeheeft
afwisselende
weinig
met
de
keukenpnns(es)
gen,maareencreatieve
Dit allesis overgoten met vele mooie foto's' ken
keuken
De
daargeen problemenmee. Over de schrijfDe prijsligt omgerekend,zo rond de / l5'-. gerechtenin seizoensrestaurants.
zegonbekend",
is
eigenlijk
Griekenland
van
ster RianneBuis:zij woont sindsachtjaarop
Kortom een aanrader'l
gende schrijven."Men noemtde Gneke keu- Kreta. Als redacteur is zij wed<zaamvoor
'keuken
van de aarde'.Daar is Smookmokend(hoofdartikel en recept),
ken wel een
DE CULTUUR VAN DE OLIJFBOOMT
&dinken en in het
veel voor te zeggen.Niet alleenomdat men
AllerHondeenlekkereten
OLIJFOLIE
. Het geheimvoor een goedegezondheid het langetijd moest stellenmet wat de didagbladTrouwheeft zijeenwekelijke column.
. Richtliinenvoor een iuist gebruik
recte omgevingopbracht, maar ook omdat
Het boek kost f 49,95.
manierendide gerechtenop verschillende
Nikos & Maria Psilakís
de zee GRIEKSE KEUKEN & DRANKEN
rect veóonden zilnmet het landschap,
usBN96O7448-2t)
land, S o p h i a S o u l i e n X e n i a K a n e l l o p o u l o u
schraal
het
een
is
Enerzijds
licht.
het
en
en
Deze tekst staat oP het kaft van het boek
(Uitgeverii TOUBI'S)
ongeschikt
en
niet
zo
vruchtbaar
is geschrevendoor Nikos & Maria Psilakis' beryachtig,
Een boek zonder |SBN-nummer,dus niet
het
Aco- voor een grote veeíapel. Andezijds is
onder auspiciënvan de Gneke Gustotoire
bestellenin Nederland.Je zult er voor
demie.Ziihebbeneen studiegedaanover het een rijk land,omspoelddoor zeeën,dicht- te
'Het
beplantmet olijfuomenen met een overvloed naarGriekenlandmoetenof misschien
voedingspatroonvan de landen rondom de
Griekse Eiland'in Amsterdam.
aangroenten en fruit in alle seizoenen".VerMiddellandsezee en Kretain het bijzonder.
Door Emo KoDerdroot
zij,in samenwer- derop leesik "Het seizoenspeelteen grote
In mei 1999presenteerden
(Medischefacul- rol bij wat er gegetenwordt' Net zoals de
kingmet prof lliasKastanas
Een kookboek met een foto bij bijna elk reteit), een omvangrijkboekdeel over de ge- eilandenna de eerste herfstregensverandeHet beschrijftíreekgerechten en tradicept.
ren vanzonovergoten,drogeoorden in íeervande olijÍboomen de ollfolie,de
schiedenis
tionele receptenmet ookwat achtergrondinresultatenvan allebetrefende medischestu- volle, verlaten plekkenwaar^de wind aan de
uit De prijs
deuen rammehenmenzichin huisverschanst formatie.Ziet er heelaantrekkelijk
dies,algemeneinformatieen vele receptenuit
verandert de keuken.De kleurigezomer- was ongeveer/30,00.
keuken.
de hedendaagse
helft
deze groenten,gegnldevisjesen koeleyoghurtsauzen Met z'n l9 | pagina'sis het nog niet de
iseen samenvattingvan
Het boekO/4fol'e
'De
ik
wil
qua
inhoud
Grieksekeuken'en
studie.Het bevathistorischeen volkenkundige makenplaatsvoor stevigesoePen,gerechten van
niet eensvergelijken,maarhet istoch aarfeiten,een beknopt verslagvan de medische met peulvruchtenen wilde berggroenten' het
ons Gnekofelen'.
voor
dig
hebben
Schaarsteen seizoensgebondenheid
studiesen geeft uitgebreideinformatieover
genoodzaakt EenaÍbeeldingvan het boek vindt u hiemaasL
de mensenin hetverledenattr.ld
het gebruikvan het gouden sapvan de olijf.
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KOOKBOEK TIP
In verschillendewinkelskun je tegenwoordig voor een paar piek heel leuke boeken
'witte
kopen. Dat zijn de zogenaamde
boekwinkels',maarook in bijvoorbeeldde V&D
is een specialeafdelingmet goedkopeboeken:in Groningenvlak voor de roltrappen.
Door Emo Koperdroot

'
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Dit boekje van maar 64 pagina'sdik kocht
ik afgelopen voorjaar in zo'n goedkope
boekwinkelin de Herestraat.De beschrijvingis heelduidelijken de foto's zijn inspirerend mooi. Best mogelijk dat het nog
steedste koop is, want er lagennog veel.
MEZZ\DE KLEINE CULINAIRE
TRAKTATIE
Rosamund lían
BZT6H en íSBN90 5S0l 393 5
Uitgeverij

Bij de V&D kocht ik in diezelfdeperiodedit
kookboekdat helaasniet meerte koop is.lk
noem het hiertoch omdat ik het een bijzonder
boekvind.De schnjfsterwoonde
tijdenshaar
kinderjarenin het Midden-Ooíen en met
'een
Mezzeheeftzr.l ode gebrachtaande smaken uit haarjeugd'.In de Arabischelanden
spreekt men van mezzeof meza;in Turkije
van mezelerof kortweg meze en in Gnekenlandvan mezedesof mezedhakiaLetterlijkbetekent het overalhetzelfde,nl.hopjeof monè
vol Drt boekgeeftveelvariëteitenen boeiende
informatie,'gelardeerd'
met anekdotes.

De geldkist is als een kluis verankerd in de muur!
Gezien in een kerkie op het onbewoonde eilandjeSesklia,ten zuiden van Symi.

rt'

)yml
Bijna iedereenkent ze wel, mensendie al
iarenlangsteedsweer naar Schiermonnikoog of Norg gaan.Wij (Martin en ik) doen
dat ook wij hebben een Grieks Schiermonnikoog:Symi.
Door Beo Wolters
Eeneenvoudigcampingretourtle
Eelde-Rhodos
en dan iszo'nweekjeprimatedoen.Erzullen
bestmensenzijndie nietbegrijpenwatwe er
te zoeken hebben, die kale rots voor de
Turke kust,een kleinetwee uur varenvan
Rhodos.We z1nde eeríen die dat beamen:
er is weinig,je kunt er (bijna)niets,maarwij
vinden het er zalig;het is elk jaar weer een
beetjethuiskomen.
De overtochtmet de dagbotenis behelpen:
roodveórande,nauwelijkgekledetoeristen
die een dagtochtjenaarSymimaken.Tja,je
moet wat voor je luierustover hebben.
Wrl zoryen er dan ook voor dat we overdag
niet aan de haven zijn,want dat is niet echt
leuk Wij trekken er op uit. Te voet of met
een bootje. En bij terugkomí aan het eind
van de middag,is het weer rustig rond de
haven,want dan zijn de dagjesmensen
weer
verdwenen.
Als het seizoenweer is begonnengaaner's
excursiebotenvanaf
ochtendsverschillende
Rhodos-sladuit de Mandraki-haven
naarSymi.
Deze boten vertrekkenaan het eind van de

middagweer richtingRhodos.Eenaantalkeren per week gaater's avondsom 6 uur een
vande Symi-botennogeenkeernchtingYialos
(havenSymi)en dankunje de volgendeochtend om 6 uur richtingRhodos.
Uiteraardzijn er ook andere ver"bindingen,
maardie gaanniet zo frequent.
Symiwasooit eenwelvarendeilandjemet zo'n
inwoners.De sponsenduikerij
twintigduizend
verdween,de scheepsbouwraakle in verval
en de Duitserslietener aanhet eindevan de
oorlogook nog flinkwat bommenop vallen.
De bewoners trokken weg: naar Rhodos,
Athene,Amerika,Canadaen Australië.Net
zoalsvele andereGneken.Dankzijhet toerisme is de welvaart de laatste jaren weer
gegroeid.Er is een aantalmensendat net als
wij steedsweer terugkomen. Het zijn rustzoekers,wandelaars,zonaanbidders.
Het wordt elk jaar drukker en dat is mede
het gevolgvan het feíival dat er gedurende
Het
de zomermaandenwordt georyaniseerd.
programmais zeergevarieerden vrijwelalle
voorstellingenen concertenzijngratis.
Vorigjaarhebbenin navolging
van Symi,ook
de eilandjes
Chalkien Kaíellorizoeen cultureleweekgehouden.
Benje nieuwsgierig
gewordenen wil je meer
weten?Symiheefteenwebsite.Ga er zelfook
eensnaarop zoek http://www.symi-island.gr
Je kunt het natuurlijkook aanons vragenals
je geen Intemet hebt of nog meer achtergrond-informatiewi tt hebben.
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door Monin Boving
De puzzel van het voorjaarsnummermocht zich verheugen in een groeiende belangstelling
t.o.v. de keer
daarvoor.Het aanal inzendingen/oplossingen
steegmet
meer dan 33%,zodat het totaal dus op 4 bleef steken.
De oplossing,het te vinden spreekwoord luidde:
Wot gij niet wilt dot u geschiedt,doe dot ook eenonder nieL'
Een onafhankelijkjurylid heeft telefonischziin geluksnummer kenbaargemaakten aldus de winnaar aangewezen.Dat is lvo Molenaargeworden,die op enigogenblik op één of anderewi.jzein het bezitvan een fleswijn
zal worden gesteld.
De nieuwe puzzel heeft als grote overeenkomst met
de laatste,dat er geen enkel raakvlakmet Griekenland
Destaat"
Wat een pasteitjeis weet iedereen.Maar wat een 'pastei' is, zal niet iedereenweten. Het slimstelongetje oÍ
meisje roept nu hard door de klas dat het een groot
uitgevallenpasteitieis, maar dat antwoord wordt niet

goed gerekend. De term 'pastei' stamt uit het verleden, toen boeken en kranten nog uit losse loden letters werden gezec Als de typograaf het zetsel uit z'n
handenliet vallenen er dan een hoople losseletters op
de grond of op de zetbok lag,zei men dat het zetsel in
'pastei'
was gevallen.Voor deze nieuwe puzzel heb ik
bewust een'pastei' veroorzaakt
l5 spreekwoordenliggen'in pastei'en aan u de schone
taak hiervan weer een begrijpelijkgeheel te maken.
'Toevallig'zijn
het eerste en het laatstetekstblokle op
de iuiste plaatsbliiven liggen.Je moet schuivenmet de
overige 33 tekstblokiesen zelf de leestekensen spaties
aanbrengen.De l5 spreekwoordenmoeten in de luiste
volgorde komen te staan, leder spreekwoord begint
met een hoofdletter (kopitool in vaktermen) en de eerste en laatste spreekwoord hebben een Z als beginletter. De letter ij komt als ij en als i en j voor.
Veel succesgewenst.Voor de winnaar is er weer een
Íles wiln!
Oplossingen vóór I januari naan Martin Baving, Willem Barentzstrot

12, 9718 BC Groningen, of via e-mail: beamar@cutel.nl
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INTERNET NI EUWS
In februari haddenwij informatie bij het Grieks
VerkeersBuro opgevraagd.
Wii onwingenvan hun
onderstaandevia e-mail.
Door Morttn Bovingen Beo Wolters
Belangrijkeinternetadressenvoor uw reis naar
Griekenland.
Naastonze informatielijn(0900 2025905) bestaat
nu ook de mogelijkheid
om per e-mailinformatieop
te vragenvia het informatiee-mailadres:
infoboIie.gn ot@p/onet.n/
Ook hopen wij u op onze eigen website met vele
bruikbareen interessante
linkstemogenverwelkomen:
http:I I www.grieksyerkeers
b uro.nl/
Wrl gevenu brydezealvastenkelelink zodat u zich
gemakkelijk
op het intemetkuntoriënterenwanneer
u ietswilt weten over Griekenland.

AI.CEA4ENE
INFORMATIE
GRIEKENIÁND:
http://www.gr-i ndexer.grl
http://www.united-hellas.com/index.htm
HOTELS:
http://www. hotels-in-greece.com/degreece,html
http://www.travel ing.grlhotels
http://www.we bhotel.grl
BUSDÍEN5ïEN:
http://www. kte l.org/http
EOOTDIENSIEN:
http://www.gtpnetcom/
TREIND'EN5ÏEN:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
3976/greece.html
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A4U5EÁ,EYENE/VIENTEN,
TENÏOONSTELI.INGEN:
http://wwwcultur e.grl2J2 | I toc/i ndex.html
CRIEKENTAND
ZOEKMACHINE:
(uitgebreid
keuzemenu
in het Engels):
http://www. iboom.com/
http://www.phantis.com/
hap://www.findlinkgr/
http://www.thea.grld isplay.htm
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