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LUSTRUM GROOT SUCCES!
Het lustrumfeestvan VerenigingGroningen-Griel<enland
op 3 novemberj.l. was een daverend
- ook het
succes!Niet alleenwas de opl<omstheelgroot - er l<wameneen hoop nieuwsgierigen
bomvolleprogrammawastot op het eind leul<en succesvol.Nieuwe ledenhebbenzich aangemeld
en velen hebben een goed idee gel<regen
van waar Groningen-Griel<enland
zich mee bezig
houdt.Veel ledenhebbenzich enorm ingezetom er ook echt een feestvante mal<en,
zonder een
onvertogenwoord. We zijn gewoon een heel leul<eclub mensen!En als de beheerderniet zo
vroeg weg had gehoeven,waren we vasrtot in de kleine uurtjes doorgegaan.
DoorMichtelen Emo KoDerdroot

AI.' U tID WORDT VAN VTREN16IN6
6 R O N I N 6 E N - G R I E K E N L A N DK O ' \ T O P
DEZE PI.AAT5 EEN 5T1<KÉRI1ET UW
NAAM EN ADRES EN KRI'GT U

Het Poor^tershoes
bleekeengeweldigelocatiete ziln
voor ons feest,een primaruimezaal,een gezellige
'marlct'ruimte
bar-en
en keuken.
Pauliende Roeveropendede dag met eenverhaal
^\,ê,'.1ê
:f.aln^o^
i . r " en de totstandkoming
, -( r-*,
van
de verenrging
daar aanvoorafgaand.
Komischwas
de manierwaaropzijalleoudeconvoi rondírooide!
Mik,c,Tnvicliheet het sniïsaf met twee poeiesets
met voornamelijkrebetika;het optredenis in ziln
geheelop videoopgenomen,
Tussendezesetseen
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Ook kon het publiekzelfzingenonder begeA\Y[O5' VOORTAAN OPGESTUURD!
leidingvanbaglamas,
gitaaren accordeon,
door
Roelieen EkkeSchurtema
en HenkScholte.
Drt
zou wel eenseennieuwewer{groepkunnenworden:
samenzingenvantraditioneelGriekseliederen.
YerenigingGroningen-Griekenland
De foto'svan de fotowedÍrijd waren de heledagal
orgàniseert
en stimuleerracdviteircn
te bezichtigengeweesten werden door de aanvan
die biidragenaande bekendheid
wezigengewaardeerdmet een cilfervan I tot 5. De
de Grieksecultuur in Nederland.
winnendefoto's en nog veel meer staanop de
Het óestuurbestootuit
middenpagina's
afgedruktsamenmet een overzicht
Paulien de:Roever - yoorzitter
'HeÍ
Ekke Schuitema- secretaris
OOVOerinp Van
).\p I,aaI' t nn ào Oà,,ccaa' Àa17
van leul<emomentenvan het feeí.
Roelie Schuitema - penningmeester
onseigenad-hoctoneelgezelschap
o.l.v.Tim Yleeuws, Mar^tin
Bavingstalde show door de heledagop z'n
Michiel Koperdraat - teksten
De intensieve
voorbereiding
vandezemensenwierp Griel<slotente verkopen.Hij l<anzó aanhet werl<in
l4erjolein rrn Ewiik - lid
zijnvruchtenaf in een komischen geslaagd
Íuk
Griel<enlandl
De enormebergprijzen,meegenomen
VenGroningen-Gi ekenlond:
fYarjaRoordahad haarkwaliteiteningezetvoor een door ledenzelí werdenenthousiast
ontvangenen er
Pellêri,Í6,9951 KE Winsum
Telefoon:0sgï 142745
uitgebreide
dansles.Zehad over belangstelling
niet was voor iedereenwel ietsbil.
te l<lagen
want het wasdringengeblazenen men had AnoKoto,invottallige
bezetting
voor dezegelegenheid, fidmootxhap: 17,50euro per laar
ftzinmn 25,.euro Suêntea:9,-euro
zichtbaarplezier.Later op de avond kon men de vulde het laatstedeel van de avond met swinpende Gironwnmet:
7578255t n.v.
dansenrn pralctijk
brengentijdens
Vereniging
dansmuzieken klonk deze avond
Groningen-Griekenland
àa lirre-nniraáon<
extramooidanlcl de geluidsinstalla{e Kopíjvoorde níeuwsbrief;.
Lieftt op íloppy of cd insturennaar
Voor er genotenkon worden van
vanJanTent van Mil<roToxidi.
bovenstaandadresof via e-mail:
uitgebreideGriekselekkernijen,
De speciaal
voordit lustrumgemaakte
grogri@keeler.nl
samengesteld
en bereiddoor een
t-shirts.tassenen nlacematsmet
Redoca'e
& tekstve
w erking
groot team van uitíekende 'kok'
verenigingslogo
vondenhelaasniet
Roelie& EkkeSchuitema
i n o n z e v e r e n i g i n gs, p e e l d ed e
genoegaftrekwaardoorwe niet uit
Erna& MichielKoperdraat
ea MarcinBaving
GroningseformatieNomcdeshun
de kosten zijn gekomen wat dit
verrassendeGriekserepeftoire,
betreft.Het beÍuur hoopt dat leden
Vormgevíng
& opmoak:
Michiel& Erna Kooerdraat
waarenthousiaíop werd gereaop verenigingsavonden
alsnogdeze
geerd.Wij zullenmeerhorenvan
artikelenl<open
voor zichzelífamilie
dezegroep,dat iszeker.
ofwiendenalsleukeattentie.Doenl
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Er starceenweer een
beginnerscursus
Griekse
dansin Groningen.
Het betreft l0 lessenvan
eenuur op dinsdag
van
19.00- 20.00uur.
De start vande cyclus(en
tevensproefles)is op 26
februari 2002.
De kostenzijn: . 20,- p,p.
OpSaveen iníormariebii
Marja Roord:, tel. 050-5267275
oí Yiae-mall:m.roorda@l2move.nl

De eerste activiteitenvan het nieuwe seizoen JohanKwist,eenvideoover het eiland5i,.n,. an Yarlin
hebbenwe inmiddelsal weer achter de rug. Op
Bavingen BeaWofters en ook zalde videoregiíratre
29 septembervond de algemeneledenvergadering vanons luírumfeestte zienzijn.
plaats,gevolgddoor een lezingvan Peteren Claire
over het eilandKarpathos.Eldersin deze Mylos En verder
wordt hiervanverslaggedaan.
TAVERNA GROGRI
Oo 3 novembervierdenwe het lustrumfeest.Een TavernaGroGri wordt gehoudenin de maanden
foto-impressievan het feestvindt u in deze Mylos. waarin er geen verenigingsactiviteit
is.
Ool< de nieuwjaarsborrelmet tavlispelwas erg We gaandangezamenlijk
etenin hetGrreksreíaumnt
gezellig!
ForÍuna.
KleineKruisstraaï
17,GroningenDe eeríD e r e s t v a n h e t j a a r p r o g r a m m ai s h i e r o n d e r v o l g e n d ek e e r i s o p l O a p r i l2 0 0 2 o m 8 . C 0u u r .
opgenomen.U lcrijgtvan elke activiteit enkele Graagvoorafaanmelden
bil l"1ar
lole n ,.anEwi.1k,tel.
wekenvantevoren nog een specialeaanl<ondiging. 0 5 0 5 3 4 3 tt 9 .
Alle activiteitenvinden in principe plaatsin het
't
Kijk in Jathuis,Nieuwe Kijk in 't Jatstraat49 te
WERKGROEPEN
Groningen.
Werl<groepLiteratuur
De werl<groep
richtzichop \ er:13:= - e:endaagse,
DE NATUUR IN NOORD GRIEKENLAND
naoorlogse
literatuur.
De deenerÊ: =-=' ca lx per
9 februari 2002
t w e e m a a n d e ne e n b e p a ac : , - - = . l < o m e n
De heerAnton Witlgen, bioloog,verzorgtop deze vervolgens
bijeenom over het ca:. --=: .:ussiëren.
avond een diapresentatieover bijzonderenatuur- CoórdinatorisJohanKwist,te ,: : j li+25
gebiedenin Noord Griekenland,
zoalsde Deltovan
de Evros,Olympos,het meer van Kirí<inl
en PorÍ.oLogo. Werkgroep Conversatie
De heer Wittgen voert onderzoekenuit in deze Doelvandezewerl<groep
rson sa^r- re oefenenin
hei ílriolzc qnrclzan
gebiedenin opdrachtvande Universiteit
, * ,n, +^'
Amíerdam
, r , , , . - , , , \/e
tevUre
r- ::<- IIlelI een
en in samenwerking
met het Wereldnatuurfonds,
bepaaldgesprekíhemaaÍ Om aancere werkgroep
te kunnenmeedoeniseen redertf e casrskennis
van
ZEEROBBENOP ALONISSOS
de Gdeksetaalnodig.
23 maan2002
Coórdinatoris Ans f"lolenaar.
tel 050 5032535

A6r0P0Lrïrl
Dit Byzantijnsekoor was
kortgeleden te bewonderen in de Oosterpoort te
GronÍngen.Het zong een
groot aantal liederen in zo
puur mogelijke uiwoering.
Vooraf was een lezing door
de muzikaalleider van het
koor. Hij kwam overigens
het spreekwoordelijke
Griekse minuutie te laat
waardoor het voor hem
htesten werd om in zo'n
korte tiid nog zijn allesbehalve makkeliikeen vaktechnischeverhaal(in het Engels)
op ons over te dragen.
Ziin lezing maakte duideliik
dat dit koor een terugkeer
zoekt naar de oorspronkeliike klank van het Byzantijnse kerklied. Door de
eeuwen heen ziin deze
liederen verfraaid (2.9.
kaIofo nie)en rnelr'srn
otischer
geworden (meer muzikale
tierlantijnen). en ook polyfonie (meerstemmigheid)
deed zijn intrede- Dit
'mooier' en
ingewikkelder
maken kon ook gebeuren
door de Byza.ntiinsenoatie
van deze liederen, die een
ruime mate van interpretatie (en dus :improvisatie)
toelaat. Zo kwamen ook
vaardige zangers meer aan
hun rekken.
Nu, dit koor wil dus weer
'roocs'
teruS nàar de
en ik
moet zetten, het klonk
allemaalzeer authentiek in
mijn oren. In veel liederen
zongen 7 mannende melodie
op eên grondtoon, gezongen door de 3 anderen.
Deze grondtoon was aÍ en
toe echter niet heel stemyast
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Wie kenthaarniet.de moedervan
allezeehonden.
Dezeehondencrèche
in

Werkgroep Griel<sKol<en
Pieteóurenisook betrokkenbijde opvangen vevorDoel is het mal<en
van origineleGrieksegerechten.
gingvanzeerobbenop het Sporadeneiland
A/ónissos. De groep komt om de vier tot zesweken samenbij
't
Lenie áart zalons meervertellenover dit project. één van de deelnemersthuis,Gerechtendie een
'in
langerebereidingstijd
vrzgenworden eigenkeuken'
VIDEO AVOND
voorbereid.Na het koken gaatde groep aantafel
25 mei 2002
om de resultatente proeven.
Op dezeavondzullener video'svertoondworden lndien u interesseheeft om mee te doen met een
doorverenigingsleden.
werkgroep,l<untu zichin verbinding
stellenmet de
Op het programmastaan:De Meteoro-klooste,s
van coórdinatorvan deze werl<groep.
Aangeziende
kool<groep
vol ziÍ,zalbi1voldoendebelangstel
ling een
tweede groepworden opgencht.
Hiervoorkuntu contactopnemenmet Eld<e
Schurtema,
tel. 0595 442748.
NIETIWE WERKGROEP
Werkgroep TragoudiaEllinika
Op het lustrumfeesthebbenwe een aantalGriekse
liederengezongen.
ln het verlengdedaarvanwillen
ondergetekenden
een nieuwewerkgroepopíaften,
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g e r i c h to p h e t z i n g e ne n s p e l e nv a n b e k e n d e
tradrtionele
Griekseliederen.
Griel<enzijn een muzikaalvoll<1e.
In het hoofd van
elkeGnel<zrttenhonderdenGnel<se
liederen.
Liederen
diebrlallerleigelegenheden
samenwordengezongen.
Wij vindendat ool<de Nederlandse
Grielcoíelde
meestbekendeGriekseliederen,
zoals5'agapomoet
kunnenmeezingen,
Het lijktons leukom in GroGri
verbandde bekendsteliederenop te sporenen te
lerenzingenmet begeleiding
vanenl<ele
inírumenten,
Het doeldaarbrlisnietom een hoogniveaute bereiken
en optredenste verzorgen,Het gaatons meer om
het pleziervan samenzingenen spelen.We stellen
onsvoor om 4 of 5 l<eerper jaareen avondsamen
te oefenen.Een locatiehebbenwe daarbilnog niet
op het oog.
We zoekenmensendievanzingenhoudenen/ofeen
instrumentbespelenen zin hebbenom zich in ce
T r o g o u d t oE l l i n i k ot e v e rd i e p e n ,B i j v o l d o e n d e
belangstelling
zullenwe een eerste bileenkomst
beleggen
om een en anderverderdoorte sprel<en.
Om u aan te melden of voor vragen kunt u zich
richtentot de initiatiefnemers:

Henk Scholte(tel:0592 375 | 35) Ekke
en RoelieSchuitema
(tel:0595 442748)
of viae-mail:(grogri@freeler.nl).
CONTRIBUTIT
Door de ledendie aanwezigwarenop
de algemeneledenvergadering
van 29
septemberjongstledenis na discussie
goedl<euring
verleentaande gewijzigdecontributie
in euro's met ingangvan I januari2002.Sindsde
oprichtingvan de vereniging,vijÍ jaar geleden,is
de contributie nog niet verhoogd.
Beslotenistor een lichteverhoging,
namelijl<
voor
het individueellidmaaschap17,50euro en voor
h e t g e z i n s l i d m a a t s c h a2p5 , - e u r o . S t u d e n t e n
betalenslechts9,- euro.
Dit zal voortaan als minimumbedragen
worden
gepresenteerd,
men magdus meer betalen.Op de
overschrijvingslcaarten
zal daarom geen voorbedrukt bedragmeer worden ingevuld.
Verder heefthet besruurbeslotentot het volgende
privilegevoor alle leden:men mag (ja-ja)als men
wil, voonaan ook met Grieks geld betalen!

Theodorakis-avond

Bonneyonsdoor allerleistijlenheen,kwamvoor de
dagmet een gigantisch
CD-rek video-opnames,
liet
Op l2 mei, toen bijnaheel het Nederlandsevoll< onsveelhorenuit het meeíerwerkContoGenerolen
aan de buis gekluisterd zat om het Eurovisie anderetoppers.Vooral GeorgosDalaresmet Axion
Songfestival
mee te maken,zat een selectGroGriEstiraakteons,maarook werden we getroffendoor
groepje van zeventienpersonen knus bijeen om
het fluwelengeluidvanMariaFarandouri,
het heldere
z'n eigensongfestivalte beleven.
timbre van DimitraGalanien natuurlijk
de bezielde
DoorGenyMulder
His rncstei:s
voice'himselÍl
We zagende ontwapenendeAnthony Quinn als
Nadat Pauliende avond geopend had, brandde Zorba de Griek en kregenhaastzelf syrtakibenen,
BonneyBrattinga,
de presentatorvanons feíival,los we luiíerdennaarMedea,zageneenZorbaballetetc.,
en stortteeen bonte hoeveelheid
Theodoral<isliederen Heerlijkom eensongfestival
met échtemuziektehoren,
over ons uit. Met aaníekeljikenthousrasme
leidde zonderglrfterende,
gillende,
springende
Íiguren,en dat
allesgelardeerdmet eenABC-hapjeen eenclubwijntjel
De gedrevenherd
van Bonneybrachtmij eftoe weer
eensin mijneigenplatenverzamelingte
duikenen te
jullienogwel eensgrammokijkenwat ik heb (draaien
foonplaten?),
en zo kwam ik weer het CcntoGenerol
tegen,en de Mouthouzen-cyclus
en tal van andere
opnamen.Bonney's
enthousiasme
zorgdedusvoor
een hernieuwdekennismal<ing
met mi.jngrammofoonplaten,waaryoorhartelijkdank!
Lezendover de balllngschap
vanTheodorakis
rn de
Peleponnesos
schiethet me te binnen,dat ik in ce
'98
zomer van
het bewuste plaatsjemidden in de
bergen heb bezocht,Het heet Zotouna en het ls

deze avond en wilde nog
wel eens stijgen;door de
hunker naar het hogere bii
deze mannen,neem ik aan.
Verder was alle.secht 'zuiver'.
in de zin van'schoon'engespeendvan elke vorm van
sentimenL Dat geeft een
verstildedeer, die in mijn
belevingtevens wat 'koel'
aandoeclk bedoel dit echter níet negatief. lk vergelilk het met her betreden
van een koel Grieks kerkje
op een warme zomerdag
en ook riimt het goed met
de 'abtandelijke' sfeer die
Griekse iconen altijd bij mij
oProePen.
lk heb me deze avond ook
kunnenverdiepen in het
toonmateriaalvan de
Byzantijnsezang. Er zijn
veel overeenkomsten met
de Griekse vollamuziek
maar ook flinke verschillen.
De B;rzantiinseliederen
zijn vaak complexer door
het gebruik van vele 'kwarttonen' en van meerdere
toonladdersin één lied.
lAláietKoprdram
Het Ágiopolitis-koor werd in
| 994 opgericht door loannis
Arvanitis in het kader van
zijn lessen aan het Muziekcentrum n Piraeus.lntussen
verzorgt het optredens.
Op het repercoire staat niet
alleengangbarehedendaagse
kerkzang,maar ook dat wat
Arvanitis bii zijn onderzoek
naar traditionele kerkzang
opdelft" De naamAgiopolitis
(van Ágic Poli,Heilige Stad,
d.i. Jeruzalem)komt uit de
oudst bewaardêêksr uir de
Byzantijnsemuziektheorie
en verwiist naar de meloden
(componisten/dichters van
kerkzang)van Jeruzalemen
het Palestijnsegebied en
naar het geheel van door
hen geschrevenhyrnnen,
waarvan een groot deel
(althansde teksten) nog
altiid gezongen wordr
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prepkleinWat moet zo'n stip op de kaart
met een balling
vandat postuud
juni
Het is nu 4
en ik hoor op tv dat Anthony
isgeíorven.lkzieeenopname
Quinnvandaag
van Zorba en verwonder me over het fert
dat ik juist nó dit ver^slag
maakl En ik hoor
Bonneyweer zeggen:
"AnthonyQuinnzei alsZorba:Tolweyoumust
/ o v e " ' .V o o r ó n s w o n G r i e k e n l a n dh e t
Songfeíivalen dit wasniet in de laatsteplaats
te danken aan presentatorBonney!Leuke
avondmooremuziek,leu<emensenr
I

Karpathos

'Í-

Op 29 september,na de vergadering,het
s e r i e u z e g e d e e l t ev a n d e a v o n d d u s ,
mochten we genietenvan een Karpathosavondje. Het doel van de verenigingis
tenslotte ook het uitwisselenvantetevens
over ell<aar'sfavoriete vakantieplaatsen
in
Griekenland.
Door Poultende Roever

lc P,jt.rtÍi

GRIEKS EETCAFE

KARPATHOS
AgÍos Mrnós
Spóo
Me$ochóri

scherpteen kleurtochaftijdnogverreweghet BOEKEN
besters,
F a n t a s i e ehni e ' - o , e 'c o n p o n e e r d eh i j t o t
cn:nnenalc \/êr'n:rên .::r'
hii t^Í <lnt êên
De eerstedia toonde een overzichtvan de
prachtigebaai,gewoon overdagmet zon. En gloedvoltoneespe o',er opvoerdeom de
dan een verrassing:
dezelfdebaai bij zons- t o e h o o r d e r se n l e z e r sg e m a k k e l i j k et re
ondergang,dezelfdebaaibij nacht,dezelfde overtuigen.
'StOfm
baaibijzonsopgang.Zo'n
origineleaanpakkan D c : r r h e n l n o < r h c r o r' o - ' - o . n a n s
aan
alleen maar de schrijverPeter Schaapbede witte kuí' en De bende van Michalis'
oenKen.
in de boekhandel
spelenzichafop Karpathos.
Vanaf1984komt de familieSchaap
al op dit
of bij hemzelfte verkilgen,aanraders
voor
eiland,eerstmet ingewikkelde
veryoeríoes- de vakantie.
tanden,laterrechtíreeksper vliegtuig.
Ook dit eilandheefthet toerismeals
inkomstenbronontdelct,maar het is
nog nieturtde handgelopen.Ze lieten
nog heelwat mooie plaatjeszienvan
een vaak l<aalberglandschapmet
bijzondere
kleuren,oudheden,molens,
huisjes,
terrasjesen de papasdie een
'hiíorisch
museumpje'
opgerichthad
en beheed,dit allesvergezeldvan
gezellige
anekdotes.
Degenedie dezeavondnietaanwezrg
a
kondenzijn,hebbenwat gemistwant
Wijbezorgen
heerliike
ortginele
ik kan het natuurlijkniet allemaal
Grielsegerechten
a
naverlellen.
U
kunt
ook
afhalen
Niet alleenhet natuur-en Griekena
landschoon
kregende aandacht,
maar
lnf ormeernaaronzewekeliikseaanbieding
a
ook de oudheden.Peter heeft alle
archeologische
reíen van Byzantijnse
DEKEUKEN
ISGEOPËND:
DINSDAGT/M
ZATERDAG:
17.@- 22.0OUUR
basilieken,
grothuizen
en HelleniÍische
ZONDAG:
Ió.00 - 22.00 UUR.
amforen bekeken.Hij heeft erop
KLETNE
KRUTSSTRAAT
ÍZ GRONTNGEN
gestudeerd
en er samenmet de papas
TELEFOON:
O5O3111919
a
onder het genotvaneen dranl<je
hele
ONZEMENUKAARTKUNTU
YINDEN
OPINTERNEN
bomenoveropgezet.Nu moet hijnog
WWW.
BUYW
AYS.CO
M/ FORruNA
de beroepswereldvan zijn ideeen
weten te overtuigen,

Ágbs

Nikóloos

ÁoeÍo
Kyró Ponogió

FORTUNA

Achóro
Aperj
vronlhl
,'o Pigodro
Amooi

Luchthoven

l*

Schoof I

28!CÈ.Í

Peteren Clairehaddenvan allesbil zich.Op
een tafeltje lagen boeken uitgestald,fotoalbums,eenfoto in schilderijformaat,
eenechte
'vooroorlogse'
stereokijkerwaarmeeje Peters
foto's met diepte kon bekilken,folders,enz.
In de pauzehaddenwe al geproefdvan een
overheerlijkzoet'Karpathoseaans'
notengerecht.Maarhet voomaamstewarennatuurlijl<de dia's,een visueelmedium dat qua
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GRIEKENLAND
je kunt hiernietblilven.
Mijngevalis er één van een correspondentdie zelí ziln landuitkoos nret- zeiden:jehebtonzegastvrijheid
misbruilct,
om er niet meer weg te gaan.Toch is daaraanook de factor toeval ll<repliceerde:
ik wil ook nietblijvenin dit Griel<enland.
te pasgel<omen.In de zomer van 195| organiseerdehet l<lassiek Nog aftijdben il<de kolonelseen beetjedankbaarvoor mijn uitzetting,
dispuutgezelschap
waar ik lid van was, een reis naar omdatik anderswellichtte veelmet Griekenland
zou zilnvergroeid.
Romerus,
Van de zesstudentendie daaraandeelnamen,
Griekenland.
was il< Nu belanddeil<voorruimzevenjaarin Turkije,en hoewelil<ookvan
de enigedie niet meedeedaande maandenlange
voorbereidingen daaruitde ontwikkelingen
in Griel<enland
op de voet bleefvolgen,
- onder leidingvan de laterearcheologie-hoogleraar
Hemelrilk
l<wamentoch vanzelf,letterlijkmaarool<íguurlijk,wat meer distantie.
vanwegeeen l<andidaatsexamen
dat daags
voor het vertrel<plaatsvond.
De terugkeerin de zomervan | 974 waseen
EEN CORRESPONDENT
Maar il<was ook de enige die meteen zo
feest,maarproblemenblevenniet uit.
DIE
BIJ
TOEVAL
VOOR
bevlogenraal<tevan het land,dat hij erheen
Naaí Athene hieldil<namelill<
de íandplaats
GRIEI(ENLAND KOOS
terug wilde. Als de reis naar lJslandwas
lstanboelaan en ell<ekeer dat ik daarheen
gegaan,wie weet was il<ook door dat land
getroííen geweest en correspondent in
Reykjavikgeworden.

gingof ervanterugkwam,l<reegik te horen:
wat zoek 1etoch nog in dat Turkije?je bent
Bron: NRC.20 seot. 1995
nu immersterusinAthene?Als il<dante berde
bnachtdat ik ook vrienden had in dat
Wat trof me zo in Griekenlanden de
land,werd het er niet beter op. Lang
Grieken?Het licht natuurlijl<,
dat niets
voor onzeminiíer Van den Broekheb
'turkoÍiel'
ontzag van het grotendeels barre
ik het scheldwoord
moeten
landschap,
maarvooralook de mensen,
incasseren.
die al evenzeerverschilden
van die in
Toch moet ik zeggendat dit langzamerNederland.
lk had en hebweinigtegen
hand is uitgesleten(de laatstedrie jaar
Nederland,ben zelf in sterl<emate
ga il<trouwensniet meer naarTurkije).
'TurkoÍiel'
Nederlandergeblevenen wrstmeteen
werdenzo'nvierjaargeleden
dat ik de Griel<sekwaliteiten hun
alleNederlanders,
maaralsiemandweer
aleftheid,belevingvan het moment,
eensmet zulkeverwijten kwam,merlcte
- maarook hun ondeugden,
gastvrijheid
iktoch hoe Nederlandsil<nog gebleven
nietzou overnemen.Wel heb ik me in
was.Meerdaneens- het hingvanmijn
hun wereld vastgebeten.lk raakteniet
íemming af - ging il<ertegen in het
op hen uitgekelcen,
luiÍerde eindeloos
geweeren probeerdehem op andere
Frans van Hasselt op bezoek bij de zomerschool op Lesbos
naarhun muziel<!
lk werd een intens
gedachtente brengen,wat noort lukle,
waarnemeren latereen variatiedaaroo:corresoondent.
Het was op die manierniette vermijdendat ook mijn aandachtwat
In 1959,toen ik mij er eindelijkna nog drie reizen,metterwoonhad krtischerwerd,Het'vastbijten'
Van hun kantraakten
werd wat biytenger.
gevestigd,
begon ik stukjeste schrijvendie door het Algemeen veel Griekengaandeweg
ten prooi aaneen complex dat niet alleen
Handelsbladwerden gepubliceerd.Het leuke was dat er geen Nederlandmaarheelde wereldtegenhenwas.Oí zoalsoud-president
Nederlandse
concurrentiebestond- AthenewasgeenRome.Eigenlijl< Sarlzetákis
het uitdrukte:wij zijneen volkzonderbroeders(alleende
trok het nauwelijksde aandacht,er gebeurdeniet veel,afgezienvan Serviërskomen daarvoorin aanmerking).
de betrokkenheid
bij de Cyprus-kweíiedie in 1960met de verdragen
vanZurich leekte zijn opgelost.Je kon schrijvenwaaroverje wilde lk heb nog een probleem:de eerstedecenniatrof het me aangenaam
alleswasandersdan in Nederlanden dus interessant,
datde rolvan de Griel<s-or"thodoxe
Kerkbetrel<kelijk
bescheiden
was.
14ijníukjes verstuurdeik per post,zo weinigactueelwaren ze. lYet Die deedgewoonhaarwed<- 'lrtourgia'
betekenthierook werding,als
recht correspondentiedus.Dat bleef eigenlijkzo tot de zomer van van een kraanof een radiotoestel.De kerkgebouwenhaddenhier
| 965,toen het grote conflicttussende toenmaligekoningKonstantijn geenhogetonens,
worden,dacht
duskon daarooknietvangeblazen
en premier Papandreou(de oude) de aandachtvan de wereld trok. ik De laatstejarenechterkomt de Kerkmet hoofdletterweer opzetten,
Als anomalie- de premierwerd ondankszijnparlementsmeerderheid alshoedervande bedreigde'Griekseidentrteit',
Geentelevisiepanel
of
aande l<antgezet - was het een voorproefe van de staatsgreepvan er zit wel een eerbiedwaardige
priester
kerkvorstof
bij, naarwie
2l april 1967,die leiddetot mijn urtzettingtwee weken later. De doorgaanskritieklooswordt geluisterd.Aan begrip voor dit alles
ondervragersdie van mij trachtten te weten te l<omenwaar de ontbreeldhet me niet.Maar,bij het klimmender jaren,verlangik soms
componií Theodorakiszat ondergedoken- ik wist het gelukkigook wel naarde jarenvijftigterug.
Door Fransvon Hosselt
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De tentoonstelling Jong in
de Oudheid'guntde
bezoeker een kijkje in het
leven van ouders en
kinderen in de oudheid.
AllardPierson
Museum
OudeTurÊnarkt
|27,Amsterdam
tel;020525?55ó
Open:di.t/m vr. 10.0G17.@
uur
Toegeng:. 4,30
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TIP
ldee voor een apart cadeau!
Ons lid Harry Gras is
zelfstandighistoricus en
uitgever. Hij stelde een
boek samen(met cd) met
'Gedone
de titef
Zoken'.
De wintigste eeuw in 32
portretten van senioren.
(bijna-) eeuwelingen,die
vertellen over hun leven,
en het beroep waarmee ze
de kost hebbenverdiend
zoals: bakker. boer, veenarbeider, notaris, snikkevaarder. vroedvrouw,
molenmaker,burgemeester
dienstbode en onderwiizer. To samen vormen
deze levensverhaleneen
doorsnee van de twintigste-eeuwse samenlevingen
dan met namedie van het
platteland.Uit alle verhalen
blijkt hoe groot de veranderingen in de wintigste
eeuw ziin geweest.
De leeftijd van de geïnterviewden varieert tussen
honderplusen 69. Allen
zijn aíkomstiguit Drenthe,
maar hun beroepen en
verhalen ziin als het ware
universeel en gaan op voor
heel Nederland.Het boek
is rijk geïllustreerd en êr is
een id aan toegevoegd,met
daarop gedeeltenvan de
interviews.
Het boek is,rechtstreêkste bestellen
bii UitgeveriiEndmion. p/a
OÍaniestraar29, 9,101KG Assen
tel 0592 315183.

van lO-l5 cm met grotewipneuzenen piekhaaren
schamieren
inde l<nieën;
met iederebeweging
draaien
Amaliápolis,| | augustus2001
de ondeóeentjeshelecid<efles,
wat eenzeerkomisch
's
Halfnegen
avondsdrinl<enwe een borrel aande effect heeft,Karangkiózis
vraag danwat ze zoal op
l<adein redeliike koelte. Er passeerteen scharrig schoolleren.Geenantwoordnatuurlij("zijnjullieíom?
autootieen uit de luidsprekerldinl<teen krakend: Lerenjulliewel wat?"en danvolgeneenaantalvragen
"Komt allen vanavondnaar Theater Slcionnaar waar Karangkiózjs
zelfantwoordop geeft,in de tr^ant
'o
"Waarom
onze voorstellingvan Karangkióziso májeiras', van:
steel<teen l<ipde straatover?- om
'Pal<'
je vrouw
dus zoiets alsJan Klaassende l<ol<.
aande overl<ant
te l<omen".ll<weet ze niet allemaal
en je l<inderenen kom om kwart over negennaar r n e e r r e t s m e t a a r d a n n e l s e n d a t d e p o L t d v i s d e
het schoololein".
beschaafdste
viszouzijn,Ze willeneten,dusafviade
DoorPoultende Roever
huizenin de straat,l''1aarhelaas,Karangkiózis
heeft
natuurlijl<
geengeld,en ool<geeneten.
We haddennognooit drttraditionele
schimmenspel
gezjen,
dus borrelop en naarhet schoolplein.
Hier TWEEDE SCENE
hadzicheen gezelschap
van ca.50 man verzameld, Karangkiózis
l<laagt
hierovertegen een vriend (een
veelkinderenonder begeleiding
pop) met veelschor"Amááánl
vangroterekinderen trzditionelere
Amááánl"
e n o u d e r s e n v i e r N e d e r l a n d e r sJ.e l < r e e ge e n De vriend wordt ondertussendoor Karangl<iózis
toegangsl<aaftje
voor duizenddrachmen.
afgetuigdomdat hij ik weet niet wat heeft misdaan.
Op ongemakl<elijl<e
l{eine schoolstoeltjes
l<ijl<en
we
Daarnakomt de vriendeenoudepasjategen,Zo te
naar een poppenkastmet wit papier waarachter zieneen kunstigeoude pop van20 cm die pijprool<q
lampenschijnen.
In de rechterhoekeengeschilderd onder begeleiding
van Turl<se
Aman-muziel<.
Deze
decorvanhuizenaaneen straat,in de linkerhoekeen rijkegrootgrondbezrtterwilKarangkiózis
wel wat lenen
taverna.De eeríe geluiden,een 'gesprek'zonder om eentavernain Amaliáoolis
te oDenen.
beelden,
kunnenwe nietvolgen- zullenwel polrtieke
grappenbehelzen.
Van horenzeggenweet ik datwel DERDE SCENE
voorstellingen
voor volwassenen
worden gegevenà
Karanglciózis
met hoge l<oksmuts
op prijst zichzelf
laWim Kanof Freekde Jongeof zo,waarbijde hele aan als de beÍe kol<.Vervolgenskijg hij allerler
(dorps)politiek
op de hakwordt genomen.lYaarde
personages
alsliant in zijntaverna;voor ell<heefthi1
reí van de voorstellingis voor l<inderen
bedoeld, eenspecialiteit
alsvliegepootjes
met groenvoer.
waarvoormijnGrieksredelijktoereikend
blijkttezijn Zo passeerteen Vlach in foustanella,
pompoen-íaf
Er klinktmuziel<van een cassettebandje
en Karang- schoenen,
herderstas
en
die op volksmuziel<
een
kiózisl<omtop, íelt zichvoor,heetiedereenwelkom, schitterendedans uitvoerl: hoofd op de grond,
naamtheater,naamvoorslelling,
op de maniervan ronddrzaiende
onderbenen,helesalto's,
etc.lYeteen
Dalaras:"de liarinet wordt bespeelddoor ...,"etc.. zwaaraccentvindt deze het maar niksdat er qeen
Karangkiózis
is een ca. 30 cm grote,vrij moderne, geitenvlees
te eten is.
helder gekleurdepop met vage stokjesaan de \ / p r r l e r e c n | c f t i o e h a e n m a + h ^ ^ ^ h ^ ^ r ) ó ^ ^ ' , . i ó r l d
schouders
en éénwaarmeezijnarmwordt bewogen. met bolhoeden nog zo wat, de heleverzameling
antiekepoppenwordt uit de kaí gehaald.Tot slot
'mooiejongen'
EERSTE SCENE
weer een moderne
met langeharen
joekelvan een neus,waar alle
Zoontje Verí<ol<o(abrikoos)komt op en gaatachter en een gigantische
Karangkiózis
íaan. "Verí<oko,waarbenje?".Andere vrouwenweg vanzoudenzijn;en nogzo'ngrotepop
zoont1el<omtop en roept:"Patella,
Patella"(hijkan met helderekleuren,maarnu een vrouw. "Wouwr,
"achter
je".DusKarangl<ózis wat eenvrouw,wel twee meter groot!"ledereenwil
kennelijk
de r nietzeggen)
draaitzichom en Veríkokolcruiptweer achterhem, haarnatuurlijl<
hebben,maarde Vlachtimmertiedereen
Dit gaatzo eentijdje door. De kinderenzijn poppen de grondin.
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VIERDE SCENE
dat is het eindevan de voorstelling.
De vrouw geeft Karangkiózis
haargoud ter
Deverschillende
stemmendiedezeenespeler
bewaringen gaat aí Karangkiózis
en vriend ten gehorewiíte brengenwaren fantastisch
berameneen planom dat nietterugtehoeven en ook voor Nederlandersdie geen Grieks
geven.Als de vrouwterugkomtzegtde vriend verstaanleukom naarteluisteren.
Alle namen
dat Karangkiózis
het goud in de put gegooid vande poppen kon ik niet echtverstaan,maar
heeftomdat hij kierewietis geworden.Achl ook daarmoet een dubbelebodem in zitten.
en Wee!,veóazingen ongeloof.
lk hoop dat deze rondreizendeartiest het
Maardan komt Karangkiózis
op en doet gek: hoofd langboven water kan houdenen nog
"Sierelloep"- hoofd geheelachterover,"siereli- vele voorstellingenzal geven,want dit mag
joep"- hoofd geheelvoorover,tienkeerher- niet verlorengaan.Toch was ik blij na ruim
haald.De vrouw is overtuigddat ie gek is en een uur ongemakkelijkzitten mij naar de
gaataí Karangkiózis
en zijnvriendvierenfeeí,
gewonemaaltijdte mogenbegeven.

GriekseGodenenHeldenin
detijd vanRubensen Rembrandt
VERSLAG VAN BEZOEK AAN TENTOONSTELLING

TE DORDRECHT

Er haddenzich wel l3 mensenopgegeven
voor de excursie op zondag I april 20Ol
naar de tentoonstellingvan de Griekse
Goden en Helden in de tijd van Rubensen
Rembrandt.
Door Poulíende Roever
Maar helaaszaterdagavond
en zondagochtend vroeg kwamen de telefoontjes:de één
voeldezich hondsberoerden oartner bleef
thuisvoor de verzorging,de anderwas ziek
en ook vriendinwas solidair,
de volgendezag
op tegen de reis en weer een koppel had
toch belangrlkerfamilieaangelegenheden.
In Assenwaren we uiteindelijkmet vijf man.
Waar was de zesde?Dankzijde nieuwe,nog
niet alom bekende maatregelvan de NS,
bleken de treinen nog niet op dit vroege
zondagochtenduur in dat kleineíation te
stoppen,maargelukkgvolharddede persoon
in de strijd en voegde zich in Dordrecht bij
onsgroepje.
Eerstvolgdenwe de museumrondleiding
van
eenenthousiaíe lerares,daamakegen we de
deskundige
uitlegvan HenkSchoonhoven
die
meerop de Griekseverhaleninging.Met een
sneltreinvaartging de leraresdoor de geschiedenis.
Wat ik onthoudenheb is dat tot
de l7e eeuwvoomamelr.lkde
kunstop blbelse
voorstellingen
wasgeoniënteerd:
devotekunst,
het enige bloot dat mocht was Christusaan
het kruis,Door het boek overde schilderkunÍ
van Karelvan Mander uit die tr1d,werd het
geoorloofd Griekse goden en helden te

vraagof dit nu echt aíbeeldingen
waren van
Goden en Heldenwas het commentaarvan
de Griekendat het eigenlijkgezonde,blote,
urtde kleigetrokkenHollandsedeemenwaren
en daarwaren we het volledigmee eens,Er
wasveelblootvleestezienvanwelgeschapen
en goedgevuldelichamen.
De symbolieken
achterliggende
betekeniswarendus langniet
altijdhoogdravend.
Enkeleimpressies:
de Athenovan Rembrandt
toonde een prachtigevrouw. Het was
natuurlijkeen portret van zijn vrouw Saskia
had
dievoor de gelegenheid
eenlauwerkrans
opgezeten een brokatenmantel had omgekegen.Ze mocht willen dat ze die in het
echt gehadhad,de mantelwas ontsproten
aande fantasievan Rembrandt.Het waswel
een wijze vrouw geziende grote foliantendie
zilzalte lezen.Op de achtergrondwaren ook
nogde helmen het schildte ziendie naarde
godinAtheneverwezen.
Op een ander schilderijwas het afgehakte
hoofd van Medusate zien met veel konkelende,griezelige
en bloederigeslangen.
Ditwas
leesverderoppagino l0

schilderen
en dit werd ongekendpopulair.De
verhalenwaren alom bekend door overleveringenvan de tekíen van Homerus en
door de Metamorfosenvan Ovidius.Men gaf
er een moralistische
urtlegaan,wat trouwens
eenGriekseÍlosoof uit de derdeeeuw ook al
had geprobeerd,Daamaastgold het gewoon
erotischvermaak Afkeurendekitiekwerd er
wel geleverden sommigenvonden het een
gevaarvoor de jeugd (een vertrouwd geluid
overigens).
In Mandersschilderboek
werden
de conventiesvastgelegdwaar de mythische
voorstellingen
aanmoestenvoldoen,bijvoorbeeldnietalledaagse
en niet-Hollandse
ldeding.
Bovendien
beschouwdemenhetschilderen
van
portrettenen landschappen
nietalsechtekunsl
Je hebt het vooóeeld toch voor ogen en je
hoefthet alleenmaarnate schilderen,
datwas
eenambacht.De verbeelding
vande geschiedenis was veel hoogíaander, daar had je
fantasievoor nodigl
De tentoonstelling
is in 2000te ziengeweeí
in Athene,ter opluistering
vande openingvan
het NederlandsIníituut te Athene, Oo de
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maar
product van liefdeen vruchtbaarheid',
vandaar
Athena bleefnog Íeeds maagdelilk,
de tempel Parthenonop de Acropolisen het

vevolgpdgino7

meer bedoeldalsgruwelílm.De tekst bij een
ingodzult$jgeloven
Aírrditeluidde'...
schilderlvan
gaan'.
Het
oorspronl<elijke
en naarde hemel
nietalleengod/
Grieksewoord betekentechter^
maarook gewoon schaamdelen.
bovenaardse,
nig.Door kuisingisde laatste
dubbelzin
Behoor|1k
minderbekendgeworden.
betekenis
De icoon van de tentooníelling was de
van Rubens,een fors uit de kluiten
Gonimedes
gegroeidejongeling,door een adelaardoor
de lucht naar de Olympos gevoerd.Zeus
zeerzachtzinnig,
begeerdehem.De adelaarwas
hUhieldzijn klauwenwat omhoog zodat hij
de dijenvande jongen
met de eeltkussentjes

Erechteiondie de zoon gedenK.
Een geliefd onder-werpwas Afrodite en
Adonis.Afrodite getroffendoor een pijlvan
haar zoon Eros en verliefd op Adonis die
echter de dood vindt bij de jacht.Het voert
te ver om allesop te noemen.Voor sommige
kun je wel een uur Íaan kijken
schilderijen
vandiedetails,
naaralledetailsen betekenissen
Aan
de Prenten
niets is zomaarafgebeeld!
kwamenwe niettoe, want om vijf uur sloot
het museumen de catalogusmoeí ook nog
Er volgde nog een
worden aangeschaft.
snavelslechts
omvatteen met zijngevaarfijke
wandelingetjedoor Dordrecht,één van de
zijnriemvaÍhield.Allesverwijí naarknaPen- verwilstnaareen minderbekendverhaaldat oudíe íad1esvanNededand,met eenlaatste
moraalis het Athene een zoon zou hebben.Ares hadwel blikop de velevlaggenmet blote billenvan
lieÍde,maarde achterliggende
'de
naar
God.
lekkeretenbrl Akropolis'van
opíijgen van de reineziel
Athenaen Ganimedes,
voor de maagdelill<e
belangstelling
Eenschilderijgetiteld de dochtersvonCecrops joeg haarachterna.Ziln zaad'verloor'hij op
Dordrechten de treinreisnaarhuis.Het was
dde blote vrouwen haar dijbeen en dat viel van daarafop de een langedochzeerwelbeíede dagwaarvan
vindenErichthonius'laat
Dit grond.Hieruit ontsProot'het beschamende veel beeldenop het netvliesblevenhangen'
zien,een oude min en een slangenkind.
Távli komt van oorsprong uit Perziê,maar de
naamis aÍkomstigvan hetArabische woord taude
dat tafef betekent- Tawle, toble, tofel, tóvli allemaalgeliikewoorden, zelfsde klemtoon ligt
in het Grieks op dezeffdeplaats.Alleen het spel
heet in het Engels Bock Gommon en in het
NederlandsTikTrak
enPotte
Er besaan drie varianten: Fevgo,Piol<ou
dieie eigenlilkalledrie achterelkaarmoet spelen
alsr{éncyclus,maar meestalwordt alleen Portes
gespeeld.De varianten bestaanvoornameliik
door de verschillendebeginopstelling.
Het spelbeÍaat uit een bord met aan elke kant
12 steile punten verdeeld over twee vakken,
twee dobbelstenen, 15 witte en 15 aruarte (of
rode) speelstenenof -schijÍles:het wordt
gespeelddoor twee personen.
De rest slaat er omheen en bemoeit zich met
het spelof waagteen gokje.Overigensiswedden
in Griekenlandverboden.Doel van het spelis de
schijfesvan de ene kant van het bord naar de
anderekant te zetten en dan uit te spelen.Wie
dat het eerst luK is de winnaar.
Portes:spelerA zet 2 schij{esop de eerstepunt
in het vak rechtsboven,5 op de twaalfdepunt 3
op de l7e punt en 5 op de 20e punt en hij loopt
naar het vak rechts onder. De tegensLanderzet
hetzelfdeaantalschijles op de tegenoverliggende
richtingnaar
puntenen loopt in tegenovergestelde
het vak rechts boven. Degene die het hoogste
gooit met een dobbelsteenmag beginnen.Wie
aande beurt is,gooit met beidedobbelíenen.
mogendanzoveelpuntenvooruit
De speelschijfes
gezetwordenalsde dobbelstenenaangeven,d.w.z
één schijfeper dobbelsteen.Eventueelmagmen
net hetzelfdeschijfe verder lopen, als de eerste
zetmaarmogelijkis.Eendubbeleworp magtwee
maalgespeeldworden. Eenpunt isvoor spelerA

zes punten heeft,magmen gaanuitspelen,
Voor het uitspelenishet preciezeaantalogenvan
de dobbelsteenvereií of een hogeraantalogen.
Gooi je een lageraantaldan moet je die steen
zoveel punten vooruit zetten. Met bijvooóeeld
T á v l i i s e e n g e w e l d i gp o p u l a i r
een worp van 3 magje echter niet een steenoP
en óók in
bordspelin Griekenland,
de 2e punt uitspelenalsje nogeensteenop de 5e
onze verenigingsindsonze nieuwDunthebt staan,die moet eerst 3 zettenvooruit
jaarsborrelvan l2 ianuari.
Wie het eersteal die schijfesuitgespeeldheefl
Hier voor de lieíhebbersnog even
heeftgewonnenen kijgt een punt Lukt hem dit
voordat de tegenspelerook maaréén steenheeft
de spelregelsin varianten.
uitgespeelddan wint hii met het dubbele en hij
krijg zelfs het driedubbeleals de tegenstander
'dam'vanspelerB oP staat
nog afgegooide en niet teruggeplaatsteschijfes
geblokkeerdalser een
Eendam wordt gevormd doortwee of meer schffies. heefl ofnog in het beginveldheeft staan.
Als er op een punt maar één schijfe van de
Fevga:speler A begint met al zijn stenenrechts
tegenstanderstaa! magje deze eraf gooien.
boven
en loopt via de andere hoekpuntennaar
de
afgegooide
eerst
moet
De tegenstander
speelste(e)n(en)weer in het spel brengen alvorens de tegenoverliggendehoek spelerB begintlink
onder diagonaaler tegenover en loopt richting
hi.iverdermagspelen,
hoek. Specialeregelsbij deze
tegenoverliggend
al
moet
is,
ook
dat
mogelijk
zetten
als
moet
ahijd
Je
je daarvooreen dam abreken.Soms kun je alleen variant: de eerste gespeelde steen moet
terechtkomen in het vak van zes punten waar
éénworp vande dobbelsteenzetten.Alsje met het
laagstegetalkunt zetten en vervolgensmet dezelfde de tegenspeler begin! voor de rest gespeeld
steenhet hogeraantalogen,danben je dit verplicht mag worden. Dit is de enige variant waar één
te doen.Als nrenal zijnstenenin het laatstevakvan steen van de tegenspeler al een dam vormt,
ergo: er kan niet geslagenwordenl
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Plakoto: de spelersbeginnenmet al hun slenen
linta in de hoekpuntentegen over elkaar,de ene
loopt met de wijzersvan de klok mee,de ander
loopt er tegen in. Men loopt dus in de richting
waar de anderbegint Eendam wordt doortwee
of rreer stenengevormd.Maar let op: als.ieeen
eenzamesteenop een punt hebt slaan,kandeze
door de tegenstander worden ingeslotenen
vonnt een dam voor hem/haarzelfAlletactieken
en tips laat ik hier maar achterwege.Er is maar
één devies:al doende leert men, maar zonder
een dosisgelukred je't ook niet
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Op Internetgescharreld
kaanenbekeken,r"irbo"kengelezen:we waren er
klaar voor. We vlogen
naar Kaválaen bij aanl<omstop de luchthaven
stond de huurautoklaar.

,ri"L""nlon)
gingin eeríe inÍantienaar
Marónia,eenprachtigdorp
op een paarkilometervan
de kuí, in de reisboeken
beschrevenvanwege de
,,,-'=
,,':r:xa"
mooie authentieke
huizen,
,iffilt
Eenpaarkilometerverder
vonden we de restanten
van eentheater.We redeneeneindlangsde
kustmaardie wasniet erg uitnodigend.
's
Middagskwamen we aan in Fanár^i,
een
toeriíisch plaatsjeaan de Baaivan Vistoniá.
Wel tavema'sen terrassen,maarop het strand
a l l e e nm e e u w e n .D e ( G r i e k s e t)o e r i s t e n
's
moeíen nog komen. Zaterdagshebben
we wat urtgebreider
in Komotinírondgekeken.
Eenbijzonderestad.Eengroot gedeeltevan
is islamitisch
de bevolking
en in de wilk waar
dezemensenwonen,waanje je in eenTurk
dorp. De vrouwen droegenzonder uitzondering lange,zwafte jassenen wjtte hoofddoekenmet een zwart dessin.
We haddeneen aantalmuseaop ons lijíje
staan,maar met museahaddenwe dit jaar
pech:ook al stondenwe tijdensde openingsuren voor de deur,die bleefop slot.Alleen

Traciëen Oost Macedonië
r.:::i
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We waren de enigendie op het vasle land te vragen.Om het niette moeililkte maken
blevenen de Grieksedieonsde autosleutels (want mijn Grieksis zeer beperkt) vroeg ik
overhandigde
keekons vreemdaantoen we
aande winkelierde weg naarAlexandroupoli.
verteldendat Noord-Thraciëde bedoeling Hij gingin overlegmet een klanten ik begreep
was,Inmiddelswas het algaanschemerenen
alleenmaar dat de heren ons weer naar
we beslotende eerÍe nachtin Keramotídoor Didimótichowildenhebben.Zij begrepenmaar
te brengen.ln verbandmet de veerdiensten niet waarom wij niet over die goede,brede
naarThassoszilndaareen paarhotelsen wij
weg wilden.lk verstondlangnietallesen dat
l<ozenvoor Hotel Xastero,gelegenop het
zagenzil ook wel. De winkelierzei op een
plein voor de vissershaven.
De volgende gegevenmomenttegende andereman:'waar
ochtendvertrokkenwe nchtingMakn,eenklein zou ze vandaankomen;jij hebt toch vroeger
plaatsleaande kust in de buurt van Alexan- in Nederlandgewoond;zou ze dat verstaan?'
droupoli,wantthuishaddenwe bedachtdat Daarnakondenwe algauwonzeroute vrade
dat een leukcentraalpuntzou zijnvoor onze gewenste weg vervolgen. De afslag naar
tochten.Daaraande kuÍ zou toch wel een Roussawas
snelgevonden;
de gravenhelaas
appartementje
en/ofl<amertehuurzijn.Buiten nretgezren.
lYakri langs het strand waren een aantal Tussende middagredenwe Arianábinnen,
terrassen,erwaszeggenen schrijvenéén hotel een kleinislamitisch
dorp aande randvan de
en dat wasnietonzebedoeling.
Alexandroupoliwas ons te drul<,dus we
beslotener dantoch maareentrektochtvan
te maken. We reden noordwaarts naar
Didimóticho,
eenmiddelgrote,
weinigopwindendeplaatswaarwij snelurtgekeken
waren.
Aan de rand vonden we Hotel Plotiniwaar
we twee nachtenboekten.De tussenliggende
dagredenwe eerstlangsde grensmet Turtije
naarhet noorden en de route ginglangsde
typischThracischeboerendorpen.Het landschapisglooienden wordtvoornamelijkvoor
de landbouw gebruikLWe kwamen regelmatig kleine suikerfabrieken
tegen. In de
dorpen waren we een welkome afiruisseling
op de dagelijksegang van zaken voor de
Rodopi.Het dorp zager uftgestorvenuit.We
herenop de terrasjes.
Wat die burtenlanders haddentrek, maar een taverna of iets wat
in hun dorp zochten?
In elk dorp waser wel daarop leek zagenwe niet. Dus maar weer
weer één die in West-Europahad gewerkt gevraagden jawel,er was een Grieksevorm
en daarom Duits spral<.
van cafetariaop het olein. Het toilet werd
's
Avonds, op het terras voor het hotel, nog even schoongemaakten de dorpsgek
beslotenwe dat we richtingKomotiníwilden mocht niet op hetterraskomen,want er zaten
via de route langsde Bulgaarsekant. Van buitenlanders.
Didimóticho naar Metaxádesen dan via In Komotinívonden we aan de rand van de
Roussa,waar volgensde reisgidsenoude íad Hotel Xenia.Primakamer,goed reíaugravenin het landschap
zijn,naarKomotiníIn rant, dus daar beslotenwe drie nachtente
lYetaxádesraaldenwe het spoor bijsteren ik blijven.Eendagvoor de zuidelijke
route en
belanddein een donkerwinkeltjeom de weg een dagvoor de Rodopi.De zuidelijkeroute

::; :!

het museummet kerkschatten
wasgeopend.
We beldenaanen we warende enigebezoekersdie ochtend.De deur gingachterons op
slot en we kregeneen rondleiding.
In de loop van de middagredenwe richting
Viaeen mooieweg door de Rodopi
Bulgarije,
kwamenwe bij het laatstedorp: Orgáni.Een
moskee,een school,een paarhuizenen een
heel klein,donker huisjewaar de dorpsbewonersfrisdranken oploskofriekondenkopen.
Op het terrasjestondentwee tafel'tjesen een
aantalíoelen waarvan de meeíe zonder
zitting.Volgens ons kwamen daar nooit
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want we werdennauwlettend
buitenlanders,
in de gatengehouden.
Op eerste Pinksterdagvertrokken we uit
Komotinírichting
We wildenproberen
Kavála.
oí we daar aan de kuÍ een plel<konden
vindendie geschiktwasom Ooí-Macedonië
te verkennen.Dicht bil het dorp N. lraklítsa
vondenwe aan de kuÍweg een adneswaar
we voor de rest van de val<antie
een leuke
bungalow
kondenhuren.Het gebouwbeíond
uit zes bungalowtlesen daarachterlag een
boomgaard.Achter in de gaard was een
poortje dat rechtstreekstoegang tot het
bredezandstrandgaí
Het dorp wastrjdensde weekendenheeldruk
met uitsluitendGrieksetoeristen.Door de
weekwas het er heelrustig.Erwaseen soort
boulevardge-maaktmet heel veel bars en
taverna's.Eenheel leukeolel<om te eten.
De volgendebestemmingwerd Xanthi.Een
sladmet eenmooi oud gedeeheen leukesoukachtigewinkelstraatjes.
De terugocht gingvia
StavroÉpoli;
een mooieroutedoor de bergen.
We maaktenook een paartochten landinwaarlsrichtingThessalon
íki.
De tocht naar het gebied van de bergen
Falal<ró
en Mení<iowas ool<zeer de moeite
waard.In de winter wordt hier uitbundig
geskied.In de buurt van het dorp Vólakas,

,í

eenwinkeltjeen kochttwee kaar^tjes
voor ons
diewe natuurlilkwel moeíen betalen,
Het oudíe deelvanKaválaligtop eenheuvel
aanhet water.Uiteraardook hier een kastro.
Een geweldiguitzichtover de stad en de
baaien.
We liepende heuvelaf richtingzeeen
daarlc,vamenwe bij het huisvan Mechmed
Ali (van de Egyptische
dynastie).
Ook hier
warenwe op dat momentde enigebezoekers.
Volgensde reisgidsen
wasde lsmaret(armen'wii
Bord bij Komotini:
kinderen verzamelen oud papier'
gebruik
huis)vervallen
en in
alsopslagplaats.
onder aan de berg Falakró,zagenwe veel Tot onzevenassing
bleel<de
hoofdingang
met
marmergroevenen zwareopleggersdie met
h e t a c h t e r l i g g e n d ed e e l v r i j w e l g e h e e l
groteblokkenmarmerdoor de smallestraten gereÍaureerd en we raaktenniet uitgekel<en.
van dit dorp reden.
ln dit gedeelteiseenterrasgeopend,waarje
in allerust ietskunteten en/of drinken.Een
KAVALA
geweldigeplek.Het aquaductwasdaarnaaan
Tijdenseenfeestin Groningenkwamenwe in de beurten door smallewinkelstraatjes
liepen
gesprekmet een Griel<se,
die uit Kaválakomt. we terug naarde kustweg.
's
Zij verteldetoen: "Alsje avondsbij zons- We kwamenwat laataanbij het Archeologisch
ondergangvanuithet westenrichtingKavála Museum,dusdat moestin sneltreinvaarl,
ri1dt,zieje het mooiíe vanheelGdel<enland", Aígezienvande hoeveelheid
auto's,isKavála
We waren er met de auto een aantalkeren inderdaadeen prachtigeíad.
doorgeredenen we haddenhet alwel gezien: Nog een paardagenstranden rust en toen
moeilijkparkerendaar.Duswe namende bus. zat het er weer oo. lnoakkenen afscheid
Ook daar een soort van strippenkaart,
die
nemen van de eigenaarvan de bungalows.
we dus niet hadden.De chauffeurgebaarde Hij gaf ons een doosje gebal<mee en een
dat we maar moestengaanzitten en toen
kaartjemet adresgegevens,
voor het geval
we de íad ingeredenwaren, stopte hij bij we nog eensterugzoudenkomen.

I

De wereld is groter dan Karpathos. Daarom beslotenwe deze
I
;':
zomer eens van het gebaande :Y.',
,,
'iets
pad af te wijken en
anders'
te proberen.Wel Griekenland : - ,
.t
natuurlijk,en ook een eiland.Een
I .f'
beetjevenrouwd moest het toch
blijven.Nadat ik met behulpvan een stapel
boeken een vergelijkendeilandonderzoel<
hadgehouden,viel de keuzeop Chios.
Hieroverwas namelijkrelatiefweinigte vinden (nog niet zo veel toerisme dus),en wat
er te vindenwas, wekte onze belangstelling.

#

j..'"': banden.De mastixen de scheep-

F

vaarthebbenervoor gezorgd,
dat
Chioshet (burtenlandse)
toerisme
.:,
.:{
noortechtnodigheeftgehad.Ook
nu
nogzijnerweinigbuitenlanders
::4W.
,-f
te vinden;relatiefnog het meeste
Nededanders.
Grieke toeriíen, en
SCHEEPVAART EN MASTIX
veelAmerikaanse
Griekendie oorspronkelijk
Chiosiseen vrij groot eiland,gelegenvlakbij van het eilandafstammen.
ziiner wel.
TuRije ter hoogte van Cesme,Er is veel te
zien.In het zuidenzijngoedebusveóindingen EEN AI\TIEKE ACCOMMODATIE
tussende doroen.maarniet naarde meeste De eerste drie weken van augustusÍaan
stranden.In het dunbevolhe noorden is bekendalsdruk;hettoeristischhoogseizoen.
openbaarveryoer heel beperkt.De wegen Het zou danmoeilijkzijn
nogergensonderdak
lk maildealleGr^oGriledendie over e-mail zrjnechtertot in de veríe urthoeken(vn) goed. te vinden.Wij warener juistin dezeperiode,
beschikken:
wie is er op Chiosgeweeí en
Eenhuurautoop Chiosisdaaromerg prettig en hebbenweiniggemerktvan grote drulcte,
wie heeft trps voor ons?Há, direct al drie
(voordeligerdirectbij de vluchtte boekendan nochvanproblemenbijhetvindenvanonderreacties!Hero was er geweest,maar al wel ter plaatse).
dak.Alleenin het noordenis nog zo weinig
heel langgeleden.De twee anderereaqties Chiosisvanoudshereen rijkeiland,door een toeristische
dat daarde spoeaccommodatie,
waren in de trant van: "Leuk dat jullie daar belangrijkscheepvaartverleden.
Daarnaaí
linginderdaadwat dun was.Maaralshetecht
heengaan,we zijnbenieuwdhoe het daarisl" beschikthet over grote veldenmet maíixniet was gelukt,haddenwe attijd nog onze
We kunnenconcluderen
dat Chiosnog niet struiken.Mostixiseensoorl hars,dat de basis intrekkunnennemenin eenvande velegastenerg bekendis bij de ledenvan GroGri. lYet is voor allerleiproducten:van kauwgomtot
l<amers
van het AgroMorcel/cklooÍer aldaar.
drtíukje gaanwe daarverandering
in brengenl tandpasta,snoepjes,shampoo, zeep en
Eencampingvlucht
met huurautois dus een
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primaoptiealsje nietgebondenwilt zijnaan
eenvasteplek.Boekje vanurtNederlandwel
accommodatie,
dan kom je al gauwterechtin
Korfas,een baai met zandírand ten zuiden
vanChios-íad.Dit isde hotelstreek,
de enige
omgevingmet toeristischvertier',
Op Chioszijnnogweinigvandie keurigewrtte
blokken met íudio's, waar je als toerist
weliswaar comfortabel, maar toch wat
afgescheiden
van het Griekse leven wordt
opgeborgen.Je kunt er nog terecht op een
kamerbij Griekenthuis,of in een vaakheel
smaakvolgerestaureerd
oud huis,Zo huurden
we in het middeleeuwse
veíingdorpjeMesto
een prachtighuisuit 1605.Voorzienvanalle
eigentldsegemakken.
Hoewel...het dnnkwater
moeÍen we net alsde gewonedorpsbewonershalenbij een van de twee waterkanen
aan de rand van het dorp. Maar juií dat
maakte,dat je je voor een weekje echt inwoner van drt dorpjevoelde!
Het zuidenvanChiosisheuvelachtig
en groen.
Temiddenvan de vele mastixboomgaarden
liggeneen aantal schilderachtige
dorpen,
waaryanMestaen flzrgr(kasschilderingenop
de huizen)het meeí bekend,maarzekernog
niet overlopenzijn.Er zijntallozeíranden in
allerleisoorlen en maten.Veel schaduwloze
krezelÍranden,
maarook mooiezandbochten
met bomen.De laatstenkijgen in hetweekend
invasies
te verdurenvan Grieksefamilies,die
er hun tenten opslaan,en dan is het dringen
onderdie bomen.Voor Griekenishet echter
geenenkelprobleemalsje pal naastze gaat
zrften;je wordt directgetraldeerdop keftedes
of stukkenwatermeloen.
Pyrgi, het dorp met de traditionele muuryeEieringen
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Waar je ook heengaat,overalkom je ezettjes
tegen.Meestalmet berijders,die altijdeven
vriendelijl<
groeten.Die vriendelijkheid
troffen
we overal op Chios.Je hoefde maar even
zoekendom je heente kijkenen men kwam
je alte hulp.
Waaóij je meestalin het Grieksaangesproken
werd, en men zeerenthousiaíreageerdeals
je ook nog ietsterugkon zeggenin het Grieks.
Chios-stad,
Chora,iseen bruisende
universiteitsstadmet 25.000inwoners.De archrtectuur
ismodem,en beslií nietmoor.
BEZIfNS\ilAARDIGHEDEN
Maar deze íad is alleenal de moeitewaard
vanwegeeen aantalmusea,waarondereen
pasgerenoveerdarcheologisch
museummet
indrukwekkendegetuigenissen
van Chios'
verre verleden,Niet ver van de hoofdstad,
ongeveerin het middenvan het eiland,liggen
een paarvan de bekendstebezienswaardighedenvanChios:het kloosterNec Moni,met
fraaiemozarèkenen fresco's,en het vrijwel
verlatendorpÁnovotos.Beidevondenwe wat
tegenvallen,vooral vanwegehet feit dat er
overal restauratiewerkzaamheden
plaatsvonden,waar de sfeer en de aanbliknogal
onderte lijdenhad.
Het noordenvanChiosisbergachtig
(tot meer
dan 1200meter),ruigen kaal.Het landschap
hier deed ons vaak aan Karpathosdenken:
prachtig,wat een natuurgeweld.Toch ook
groene,vruchtbaredalen,en ook stranden
vooral in de omgevingvan het belangrijkste
dop in het noorden:Volrssos.
Dit dorp ismooi
gelegentegen een heuvelen wordt bekoond
door een kasteelmuur.
Hetteft nogmaar600
permanenteinwonens;een generatieterug
waren dat er nog een paar duizend.Veel
vervallenhuizendus hier,waarvaner in het

hoogstgelegengedeelte een aantalgerestaureerdworden voor toeníische doeleinden.
In Volissos
vindje een eeuwenoude
bakkerij
(geengezeur met luxe broodjes in allerlei
vorrnen:gewoon voor de wijdeomgevingeen
zelfdeeerlijk,rond brood) en zelfseen pinautomaatdie het doet.
BLOEDIG Vf,RLEDEN
Homerus zou van Chios aÍkomstigzijn, en
'
D oskol
opetro'pretendeertde plekte zijn waar
hil zou hebbenonderwezen.InVolissos
zou
nog ergenseen huis staanwaarhij gewoond
zou hebben,maar het lijkt ons sterkdat dàt
het originele
huisnog is.
Chios heeft een bloedige en gruwelijke
geschiedenis:
overalop Chioszijnde sporen
van de enorme slachtingdie de Turkener in
1822 aanrichtten:40,000 Chioten werden
afgeslacht,
40.000werden gevangengenomen,
en de overige40.000vluchttennaarandere
eilanden.Aan het einde van die eeuw werd
Chiosgetroffendoor een zwareaardbeving,
die veledoden veroorzaakte.
Chioskwamdezerampennoortmeervolledig
te boven;er zijnnu nog zo'n50.000inwonens,
en veeldorpenzijngeheelof gedeeltelijk
vervallentot ruines.Zoalshet volkomenverlaten
doro PolioPotomio.waar onze huisbaasons
mee naartoe nam, een spookdorpin een
afgelegen
dal,waar in veel huizennogachtergelatenmeubilairte vindenwas.Er is een
gedenkplaatop de muur van de school,
waarop de namen van de laatstefamilies
staan,die het dorp in | 960 verlieten,
Eenpaar
kilometerverder ligt Nec Potomio,een lelijk
betonnendorp, maarwel beterbereikbaar.
We zijnmensentegengekomen,
die Chtosin
'deden'.
eenwee(e
Wryhaddenaanvierweken
nog langniet genoeg!
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Liggendin mijn hangmatop de
hellingachter het huis bel<ijkik
_
de oliifbomen.Hangener wel
olijvenaan?Reinderheeftvan de
winter drastischgesnoeid,zodat
,
ze redelijkin vorm zijn,maariets
te veel voor een goede olijven
productie.De bomen zoudendit jaar een
goede oogst moeten geven, aangeziener
vorig jaar niets aan hing.OliiÍbomen geven
om het andere iaar een goede opbrengst.
Gelukkig hangende bomen voor het huís
op een vlakker plateauwel vol met olijven.
In totaal bezitten we 80 bomen.
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i[,;l t:,ii op een grote berg, Dit wordt
:=- afgevoerden in een anderefabdek
: : : . : , w o r d h i e r u i t d o o r m i d d e lv a n
'
verhittingen rafinagenogweer olie
gepersten gebruikt voor onder
:
.,, anderezeep en olijfolievan min"';i:
dere kwaliteit.
Het olijvensap
wordt naareen laatslecentrifuge geleid waar het bittere water van de
lichtereolijfolre
wordt gescheiden.
Aande ene
kant komt er een Íraal paarswater uit dat
naarbuitenafgevoerdwordt naareengigantischekuilin de grondwaarhet magbezinken
en waar het hele jaar door een typische
olijvengeurhangt.Aan de anderekantkomt
er een straalgoudgeleolie uit die in onsvat
wordt geleid.Eendikbuikige
Griekopeenklein
houtenstoeltjezrttoe te kijkenhoezilníraal
olie in het vat belandt,en wij doen staand
hetzelfde.
De oliewordt gewogen,eentiende
wordl er vanafgenomenen is het persloon.
De perserijkijg duswel olievanverschillende
boenenen familiesurtde omgeving.
Dezeolie
wordt doorverl<ocht
aanonder andereltalië
waar het gebotteldwordt en als ltaliaanse
kwalrtertsolie geëxporteerd.

:j,.:_

HET PERSEN
Een metalentrechter in de grond waar nog
een beetjeolijveninzaten,
werd leeggeschept
en onzezakkenwerden hierbovenuitgeslort.
Viaeen lopendebandmet schoepjes
kwamen
de olijvenop eenschudmachine
waardetakjes
en blaadjeser wonden uitgeschud,de rest
wordt afgezogen.
Daamawordt er water over
In de winter van | 999-2000zijnwe zelfmaar gegotenen worden de olijvengewassen,
aanhet plukl<engeslagenaangeziende prijs Vervolgenskomen ze in een horizontale
die hier rondtrekkendeBulgarenalsplukloon metalencilinderterechtwaarineen spiraalmet
vroegente hoogwasgeworden.De pri;swas schoepenronddraaitdie de olijvenmet pit en
opgedrevendoor tweede-hulzen
bezittersurt al verpulvert.Dezepulp wordt ietsverwarmd
Athene,die maar een handjevololijíbomen tot 30-40gradenCelsius,
hebbenen wie het niet uitmaaktendat die Drt verpulverenishet meestewerk en duurl
voor eente hogeprijsgepluktwerden,zolang zo'n drie kwartier.Er zijn dan ook vier van
ze het zelf maarniet hoefdente doen.
deze pulpmakersnaastelkaarzodat er vier
klantentegelijkbediendkunnenworden. De
DE PLUK
olie is echtvan de olijvendie je zelf inlevert,
We spreiddengrote zeilenonder de bomen ook al is dat maar eén zak Om de tild te
en met langeíokken sloegenwe de olijven doden knjgenwe een bekertjewrln en eenter
HET RESTJLTAAT
eruit.De olijvenop de grond lietenwe maar plekkegerooíerd, met olie beÍreken, plakje Binneneenuurhaddenwe dusB0 literoliein
liggen.
De commerciêleolijvenboernaastons brood, Het vuur brand daar ook om een twee grote plaíic vaten.Thuis hebbenwe
laatdie wel oprapen,hoewel
met eenpollepelde oliein een
datde kwalrtert
vande olieniet
kom geschepten met een
ten goede komt, maarkwantitrechterin | 6- en 5 liter-blikken
teit is voor hem belangrijker.
overgegotenom naarNederToen er een nattesneeuwbui
landte vervoeren.Uiteindelijk
viel,zijnwe in huismaareven
zittener in de 80 literoliedie
koffiegaandrinken,maarvoor
we hadden(na aftrekvanhet
de reí hieldenwe het droog
deel voor de fabriek)zo'n40
en warener ook nogzonnige
manurenplukwerk (van een
oagen.
onervaren, koffiedrinkend,
We leegdende zeilenin landNederlandsechtpaarop leefbouwkratjes en deden de
tijd). De ene boom gaf nog
olijvenvervolgensin 6ouvcí/io,
geenemmer(10kg),deandere
plasticlandbouwzakken.In
boom somsweltwee emmers
Almirós kochten we twee
(20 kg).Voor een lrteroliewas
grote plasticvatenvan elk 50
wel ongeveer 6,5 kg olijven
liter en zetten die in de landnodig,dus dat betekentper
rover.De I4 zakken,met elkca.40 krloolilven, beetle warm te worden, want het is koud. boom ca. 1,5à 3 literolie.We spurtenook
moestenwe ook in de landroverziente knjgen Na het verpulverenkomt de pulp in de pers niet met giftegenongedierteen het onkruid
om naarde oliepersvlak buiten het dorp te terecht,dat wil zeggeneen geslotenmetalen onder de bomen mag gewoon door blijven
vervoeren.Viakratjeen achterldepnaarbinnen vat waarin het olijvensapvan droge be- groeien,behalvedan dat we het zo nu en
gel<regen
en toen op naar de perserij.Het standdelenals stukjespit en velletjeswordt
dan maaien.We gevenook niet kunímatig
mannetjedaarbekeekonzezakl<enen zei dat gescheiden
door middelvancentnfugeren.
Het water, allemaalmaatregelendie een echte
hijdat meteenwel evenkon verwerken.
residuwordt naarbuitengezogenen belandt oliiÍboerwelneemt.

ffi
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KWALITEIT
Vaak krrlgenwe de vraagte horen "wat is
'extra
'vergin'olie"?
nou precies
vergin'en
)e oerserrlwerhe vroegerecht met persen.
)e ge'"vassen
olijvenwerden verpulptdoor
.enrcaalstaandegrote molenstenen
en de
pulp werd in matten gedaandie onder een
honzontalezwareperswerden gelegddie met
behulpvan een draaiendeschroeíbeweging

4;ê

?onrn4en

1'
naar benedenwerd gedraaiden zo het sap
uit de olijvenperíe. Het olijvensap
lietmen
een tijd íaan zodat vanzelfhet zware water
naaronderenzahe en de oliebovenopkwam
drijven.Dit werd eraf geschepten dit is de
ware maagdelijke,
koudgepersteolie. Door
middelvantoevoegenvan heetwater en een
tweede keer persenwerd de pulp nog eens
extra uitgepersten zo werd de mindere
kwaliteitsolieverkegen.
Tegenwoordig
zijnnog maarweinigperserijen
die met een echte pers werken en niet met
de centrifugemethode.
De terminologie'extra
'vergin'
vergin'en
slaatnu op het zuurgehalte.
De beste kwaliteit bevat minder dan één

,ri.L"nl onà
twee olieën naast
elkaargeproefden
er was wel tetsverschilin smaak.
Onze
oiie is extra-éxtra
'vergin':
alleengeplÍkte olijvenén na
het plukkenmeteen
naarde pers.Alswe
nou ook nogalleen
met

de hand gaan

ATHTNS2SO4

qg)

oliiftakin logo olvmpics20o4

plul<kenzodat de olijvennret beschadigen,
wordt hijnog'maagdelijker'.
Verderwordt het
smaakverschil
tussen verschillende
olieën
bepaalddoor het rasolijven,de regenin de
nr
aênt nliazr 'r 'r
juistetijd - bij de bloeien alsde olijveneraan
D e g e w o n e o l i j f o l i ei s e e n m e n g s e vl a n hangen-, de hoeveelheid
zon, hoe langze
'vergin'
geraffineerde
olie en
olie, uitíekend
aande boom hingen,waser nachtvorí, etc..
geschiktom mee te bakken.
De olijf iswat dat betreftnet een wijndruH
Onze buurmandie de grondolijvenmee laat JudyRidgwayin het boekje 'Olyfolíe'schrijft:
Dersenheeft dus een iets zuurdere olie. "De Griekseolie heeftalskarakteristiek
een
Naarmatede olijflangerop de grondligt,gaat g r a s a c h t i g es m a a k e n g e u r e n i s v a a k
erin iets oxideren,Kwaliteiten zuurgehalte e e n v o u d i g ,m a a r d a a r o m n i e t m i n d e r
wordenook berhvloeddoor de trlddietussen aantrekkelilk.De mate van peper^rgheid
vericcr'l
nar nlip"
de oluk zit en het Dersen.We hebben de

e Ëi#3ï',;ffi,5,tíir
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Athene,2ó jonuori 2002
Griekenlandsloot zich als laatsteland bij
de eurozone aan. maar de nieuwe munt
bliikt er nog geen maandna invoeringeen
doorslaandsucceste ziln.
Door Fronsyon Hosse/t

Nog ruimeen maandhebbende Griekenom
afscheidte nemenvan hun drachme,maar
c;e:seigenlilk
alzowatut hetzichtverdwenen.
\eceriand en Gnekenlandwaren de twee
anCendrezrchhet snelí en met de minste
problemenaande euro (evró op zijnGrieks)
hebbenaangepaí.De Griekenzijndaarwel
trots op, vooral nu blijh dat de eveneens
zuidelijkelta[anen er de meeíe last mee
hebbengehad.
De Grieken hadden van het begin af aardigheidin de nieuwemunt, en ze zrjner zelf
ook aardigervan geworden, of liever: ze
hebbenzichinzakede euro vanhunaardigÍe
kantlatenzien.Vanoudshebbende Grieken
een knobbelvoor geld,zonder dat dat met

gepaardgaat.Integendeel.
schraperigheid
Attijd
al maahenzij bij het betalende indrukblijte
zijndat ze van die vodjesaf waren,terwijl ze
zich juist zeer goed bewuí waren van het
bedragdat ze neeftelden.
Met de nieuwe munten en de biljettengaat
het wat minder vanzelfsprekend,
maar met
dezelfdeanimo,ledereenhelpt elkaar,men
íeeh de hand uit vol munten en muntjesnogaltrlddragenmannendie losin hunzakken
- en de winkelierneemt daaruitwat van zijn
of haargadingis.Meningsverschillen
of ruzie
blijven doorgaansachterwege.Het kost
allemaalwel veelmeertld danwoeger,vooral
bij de supermarl<t,
maar gemopper hoor je
niet.Drt isopmerkelijkomdattijdensopíop-

pingenin het verkeerde Griekenb1het miníe
of geringíetijdverlies
ongeduldig
beginnente
ctaxonneren.
Er wordt wel naarbovenafgerond.Vooral de
taxichauffeurs,
die nog langniet allemaalhun
metershebbenaangepast,
doen daaraanmee.
Zij bleven ook het langstdoorgaanmet het
teruggevenvan kleingeld in drachmen.Maar
echteontewedenheid
hieroverisnietmerkbaar.
Ook al belemmeren
zijintheoriede af^onding,
veelGriekenzijnhet nu aleensmet de Finnen
die alseerstende centen hebben afgeschaft.
Zezlnte kleinen glippentussenje vingersweg,
Van melancholie
over hetverdwijnenvaneen
zo hiíorische munt isgeensprake,al kwamen
de krantenwel met uitvoerrgeverhalenover
het ontstaanvande drachmein de oudheid,
hoe de schildpad
vanhet eilandAegrnadoor
de uilvanAthenewerd verdrongen,Die uil is
er nog steeds,op het muntstukvan I evró.
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2ó februari 2002:
AnoKoto speelt met volle
bezetting in Leeuwarden
vanaft 21.30 uur. Hiervoor
speelt de klezmergroep
Wlde Kotshke(wilde
eenden).
59.
Theter Romiin,Bagiinenstraat
Tel: 058 2155783
Leeuwarden.
Aanvang:20.30 uur

| 4 maart 2002:
Concert NikosPapazoglou,
laiká.
VredenburgUtrechcgrote zaal
Aanvang
20.15uur
T e l : 0 3 02 3 1 4 5 , 1 4

23 mazrt2oO2:
Lezing met diapresentatie
over de Zeehondenop
door Lenie't Hart.
Áíonissos
Kijk in

't

Jat Huis. Groningen

l0 april2002:
Etenin RestaurantFortuna,
uiterliik6 april
aanmelden
bíi Marioleinvan Ewiik
Tel: 050 53431l9

25 mei 2002:
Video-avond
Kiik in 't JarHuis,Groningen

Theater & muziek
Groningen:
Stadsschouwburg/ Kruithuis
. 19 april 2002:
ïhfestes van Senecadoor
het Brabantsegezelschap
De Wetten van Kepler.

ffi
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door Mortin Boving

De puzzel uit het voorjaarsnummervan onze
onvolprezen krant was blijkbaar moeilijker voor
dan il< had gedacht.
de Griel<enlandspecialisten
Slechts2 (twee) inzendingenheb il< ontvangen.
Jaapv/d Gevel is winnaargeworden met 20 goede
antwoorden. Op enig ogenblil<zal hii in het bezit
worden gesteld van het uitgelooÍde Griel<s
zedendrama.
De iuisteantwoorden waren:
l. Agios Nicolaos
5. Argos
9. Ella

3. Alexandropolis

6. Byzanritnen

10. Eoiros

14. Mflos

2. Ajax

I l. lkoon

15. NaÍplion

7. Dodekanesos

TOEVOEG-ANAGMM
| 5. hert, erÍgenaam, angst,tafellinnen
| 4. gevoel, kont, zemel, verdienste, kluizenaar
| 3. bier, voorzichtige vriier, hemelwezen. verdunnen
| 2. meisiesnaarn,meisiesnaam,spiiker, niet korter, opslm
I l. jongensnaam,
dierengeluid,smoken,dierengeluid
| 0. koordans, inwendig orgaan, vr. zoogdier, vaandel,
geldbeheerder
9.

bok, respecwol,spon. zespotigdier

8.

bekaí, eer, indrukwekkend, onderdeel van een gletsjer,

7.

opdonder, wiinsoon, rouooi. tussen de keerkringen

ó.

voorzesel, rookanslag, hoog gebouw, sud in ltalië,

Eurooeaan

4. Ano Kato
8. Drama

12. Kalamata 13. Kalambaka

ongeveer
5.
4.

| 6. Pandora 17. Pasok 18. Patmos

priester van Silo, smeermiddel, zalven, cirusvrucht
Europeaan, land van hieryoor genoemde Europeaan,
godin van de vrede, niet zeilen, van de zeffde soort

19. Petra 20. Skiathos 21. Stremma 22. Symi 23. Telemes

3.

2,1.TheoÍilos

2.

hert, draaikolk, aanleggen,deel van een breuk, preek

|.

vogel,nietteconsumerenvet kran,soortsok

25. Trioolis

Dezekeerheb ik eenTOEVOEG-ANAGMM-PLUS
gemaakt.Het is de bedoelingdat je eerst het
ANAGRAIYoploí. De vettecijfersbovende puzzel
gevende kolom aanwaar het volgendewoord begint.
l<unje eennaam
Alsje hetANAGRAM hebt ingevuld,
samenstellen
uit de lettersdie worden aangegeven
middelsde X-as(honzontalerrlen)en de Y-as(verticale
kolommen).Er ziln25 X-positiesen l5 Y-posities,
V o o r b e e l d e nX: 2 5 - Y l 4 = T e n X l - Y l = A . D e
Dezenaamisde inte
spaties
dienje zelfte plaatsen.
Let op: er zit een instinkerin,
zendenoplossing.
m.a.w.:in de juiste oplossinghoort een taalfout!

boom, klap, grap, anplakbiljet

TXf6-Yt5I X2-Y2/ Xt5-Y8/ X3-Yt5/ X4-Yl0/ X25-Y4
/ X r 6 - Y l 2t X 2 l - Y t zI X 6 - Y 7
x 2 l - Y l 2/ x 3 - Y 5/ X r 3 - Y 2
x f 9 - y ó/ x t 4 - Y l/ x 2 3 - Y r/4x 8 - Y t 2/ x 2 r - Y l 2I X I T - Y 3
xl+Y9 / xt6-Yt2/ xt8-Yr0/ xr5-Y4tx6-Y14/ x22-Yl0
x 7 - Y 4 t X 2 5 - Y 2/ X t 3 - Y 5/ X 9 - Y l i X 2 5 - Y 8I X 7 - Y 7

voorzienvan naam en adres,dient
De oplossing,
uiterlijk I april 2002 geíuurd aan-of ingeleverdte
W. Barentzstraat12,
worden bij:lYartinBaving,
E-mail:
beamar@castel.nl
97 lB BC Groningen.

(htrp://w-cultuur.groningen.nl)
T e l :0 5 0 3 1 3 5 í 5

TID
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In mei en iuni naar Epirus
gaanen ie neusachterna,
oftewel: goed op afÍiches
letten met daarop aankondigingen van panijiri's en
daar vervolgens ogen én
oren laten genieten.Wij
deden dit afgelopenvoor.jaaren hadden een fantastische tiid! Elke dag was er
wel weer ergens een
dorpsfeest, omdat al die
heiligen in deze twee
maandeniarig bliiken te
ziin. Wij vermoeden
eigenliikdat de heiligenziin
uitgekozen op hun gunstige
geboortedagen om in een
prettig iaargetiide een
feestje te kunnen vieren!
EnoKc4,edlrcot

ró t?
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