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Van de bestuurstafel
Komend seizoen treden Ekke en Roelie Schuitema af als
bestuursleden, hun termijn zit erop en Ekke stelt zich niet
herkiesbaar. Roelie wil wel in het bestuur blijven, maar dan in een
andere functie. Tijdens een bestuursvergadering is hierover van
gedachten gewisseld.

Augustus 2015

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

Het bestuur stelt het volgende voor:
Henny Klein wordt penningmeester,
Bert Korendijk wordt voorzitter en
Roelie wordt secretaris.
Algemeen lid zijn Efi Gkoumassi, Marietta Ioannidou en Roelf de
Vries. Omdat het huidige bestuur denkt dat zes bestuursleden
voldoende zijn, wordt er geen algemeen lid meer toegevoegd.
Natuurlijk staat het een ieder vrij zich als (tegen)kandidaat bij het
secretariaat te melden. De sluitingstermijn hiervoor is
15 september 2015.

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

O Mylos:
O Mylos verschijnt 3x per jaar en
is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan, liefst via e-mail
(mylos@groningen-griekenland.nl),
naar onderstaand adres.
Ver. Groningen-Griekenland:
Pellerij 16, 9951 KE Winsum
Telefoon: 0595 442748
E-mail:
info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap € 17,50 p.p. per jaar,
gezin € 25,- per jaar.
Rekeningnummer:
NL37 INGB 0007578255 t.n.v.
Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Han Borg, Ger
Euwals, Efi Gkoumassi, Henny
Klein, Ekke & Roelie Schuitema,
Jannet de Vries, Claire Wiemans.
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Een middag kunst en mythologie
Op 11 januari was het zo ver: de Griekse mythologiemiddag in het prachtige 'pakhuis' van Ger
Euwals.
Het weer was stormachtig, met veel wind en regen, maar dat heeft ons er niet van
weerhouden om langs te komen. Ondanks het stormachtige weer was de opkomst hoog; de
kamer was gezellig vol, en al kletsend waren we aan het wachten: Wat staat er op de
binnenkant van het drieluik? Wat is het verhaal van het drieluik?
Door Efi Gkoumassi
_______________
En de prachtige buitenkant: wat is de connectie
tussen Griekse mythologie, een schaap en een
Gronings kerkje?
Ger, gepassioneerd voor de Griekse mythologie,
een charismatische leraar en spreker, kon zijn
enthousiasme goed overbrengen op een hele
kamer vol GroGri-leden.
Hij heeft in geuren en kleuren de geschiedenis
van het drieluik geschetst; de zoektocht naar
een kunstenaar, de opdracht en de reis tot het
moment dat het drieluik in de kamer
geïnstalleerd was. Met een flinke dosis
mythologie. De val van Icarus, een schilderij van
Nico Heilijgers, was de aanleiding voor Ger om
te denken aan een drieluik en tenslotte op zoek
te gaan naar een kunstenaar die een drieluik
kon realiseren, geïnspireerd door de

De buitenkant van het drieluik

Metamorphosen van Ovidius. Marthijn de Groot
heeft uiteindelijk de opdracht gekregen.
Onze aandacht werd gevraagd voor het verhaal
op de buitenkant van het drieluik.
Orpheus (links) die met zijn prachtige zang
Hades en Persephone overhaalt om Eurydice
met hem mee te laten gaan; maar dan kijkt hij
over zijn schouder en veroorzaakt hij haar
terugkeer; ontroostbaar kijkt hij toe terwijl
Eurydice terugwijkt in de onderwereld; de
vrouwen die hem volgen en hem aanvallen
omdat hij hen afwijst en hem uiteindelijk in
stukken rijten. Is dat zijn ziel die boven het
Groningse kerkje zweeft, op zoek naar Eurydice?
Of zweven ze toch samen, niet over de Elyseese
velden (zoals de mythe zegt) maar over het
Groningse landschap?

-3–
o mýlos

En toen werd het drieluik geopend. Oh, de
kleuren en vormen! Een collectief ‘wauw’
ontsnapte aan onze lippen.
De schepping van de Kosmos staat centraal. De
kunstenaar had zijn eigen interpretatie gegeven
aan de Schepping uit de Metamorphosen van
Ovidius; een oerknal, het begin van alles, waarin
handen en ogen, sterren en zonnen, harten en
bladeren vorm krijgen.
De liefde staat voor de kunstenaar centraal;
kunst moet vanuit het hart komen; we worden
daar vaak aan herinnerd. Maar dat geldt niet
alleen voor hem. Een ode aan de liefde; de liefde
staat centraal in de
Griekse mythologie
en dus ook in de
Metamorphosen van
Ovidius (en in hun
vertaling in
beeldende kunst).
Links, de ideale,
altruïstische liefde:
die van Alcyone en
Cyex. Cyex is
onderweg naar het
Orakel als Zeus, boos over hun oneerbiedigheid,

een bliksem stuurt waardoor het schip zinkt en
Cyex verdrinkt. Morpheus bezoekt Alcyone in
haar slaap, in de vorm van Cyex, en brengt haar
het trieste nieuws. In haar wanhoop en pijn valt
Alcyone in zee en verdrinkt ze. De goden hebben
medelijden met het ongelukkige stel; Alcyone en
Cyex worden ijsvogels; ze vormen een paar en
blijven levenslang trouw aan elkaar.
Rechts, de
‘verkeerde’,
egoïstische liefde:
Narcissus. Tiresias,
de ziener, vertelde
Liriope, moeder van
Narcissus, dat hij
lang en gezond zal
leven zolang hij
zichzelf niet leert
kennen. Hij werd
een knappe
jongeman, maar hij
wees -bot- alle mannen en vrouwen af die
verliefd op hem werden. Toen hij hetzelfde deed
bij Echo, de mooie nimf, was die laatste
ontroostbaar. Zij riep om wraak, zodat hij
dezelfde afwijzing zou voelen. Op een dag ziet
Narcissus zijn spiegelbeeld in een vijver; hij
herkent zichzelf niet en raakt verliefd op de
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prachtige jongeman in de vijver. Helaas, elke
poging om dichterbij te komen -lippen om hem
te kussen, armen om hem te omhelzen- jaagt de
reflectie weg. En dat doen zijn tranen ook.
Narcissus is geobsedeerd door zijn spiegelbeeld.
Hij kan geen afscheid nemen van de vijver, en
triest en verhongerd kwijnt hij weg en sterft.
Het werd tijd voor koffie en thee, maar eerst een
intermezzo… We werden getrakteerd op een
stukje opera van Glück: Orfeo en Eurydice,
gezongen door Kathleen Ferrier; bijzondere
muziek, wat een onvergetelijke stem!
En toen kwam het tweede hoofdgerecht: een
quiz, over mythologische thema’s. De
antwoorden moesten we zoeken in de
schilderijen, de beelden en de aanwezige
mythologieboeken. Makkelijk was het niet,
gelukkig mochten we in groepjes aan de slag
gaan!
Gesprekken, verhaaltjes, veel lachen en denken.
Wat hebben we er allemaal van genoten! "Oh,
was dat geen Aphrodite die uit de schelp kwam
op dat schilderij?" "Was dat Pegasus?” “En is dat
beeldje daar toch geen paard van Troje, maar
een Indiaas artefact?”
Ger en wij dachten dat het erg leuk zou zijn om
de vragen en antwoorden onderdeel te maken
van deze Mylos (zie elders in dit nummer).

Toen kregen we de uitslagen, en hadden we tijd
om gezellig te kletsen. Als toetje hadden we
heerlijke hapjes van het Smulteam - een
granaatappel (traditioneel Grieks symbool voor
geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar) was
dit keer ook onderdeel van de hapjes.
We hebben gereisd, in mythologische
landschappen en in het verleden, in de (heren)
huizen waar de mythologische schilderijen hun
verhalen (altijd met een moraal!) vertelden, in
de slaapkamers waar Selene en Endymion aan
de muur hingen… En in het minder verre
verleden, toen de opdrachtgever zijn passie
doorgaf aan de kunstenaar, hem over de
mythologie leerde en hem de vrije hand gaf om
dit alles te interpreteren op zijn eigen,
authentieke manier. Voor wat betreft de functie
van het schaap, kregen we het antwoord van de
kunstenaar te horen: “Dat is het mooiste ding in
het schilderij”.
Samengevat: Veel geleerd, en de kans gekregen
om van beeldende kunst te genieten en gezellig
te praten over al deze onderwerpen!
Ger en Warmolt, dank jullie voor een gezellige
en interessante middag!
_______________________________________
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Programma seizoen 2015-2016
3 oktober 2015

Algemene ledenvergadering, quiz. Na de pauze is de invulling nog niet
definitief.

14 november 2015

Sofia Voutsaki over opgravingen in Sparta.

9 januari 2016

Demonstratie kanonaki en sandouri door Henk Scholte.

12 maart 2016

Filmavond.

14 mei 2016

Bijwonen Vesperdienst in Orthodoxe kerk.

Hoe GroGri aan nieuwe
leden komt.
Dick en Judith Wybenga hebben januari 2011
een huis gekocht in de Messini, het meest
zuidwestelijke deel van de Peloponessos. Het
huis staat aan een landweggetje ongeveer
halverwege tussen de dorpen Kamaria en
Evangelismos, en hemelsbreed zo'n 4 km van de
kust en 5 km van het bad-, vissersplaatsje
Finikounta.
De nieuwe aanwinst vraagt echter wel om een
bestrijdingsmiddel!. Eind vorig jaar hadden Dick
en Judith namelijk het plan opgevat om een
houten zwembad bij hun huis te installeren en
om een houten tuinhuisje te plaatsen.

Het zwembad

Ze hebben dit idee besproken met hun Duitse
huisbewaarder en die vertelde dat je als je in

Griekenland hout als bouwmateriaal gebruikt,
wel het risico loopt dat dat hout aangetast dan
wel opgevreten gaat worden door termieten. Ze
hebben daar inmiddels ook voorbeelden van
gezien en het is werkelijk desastreus als je die
beestjes in je hout hebt wonen: soms moeten
complete daken vervangen worden. Dus gingen
ze via Google op zoek naar een
bestrijdingsmiddel. Als resultaat werd
verrassenderwijs ook onze vereniging genoemd.
Nieuwsgierig naar wat dit was, hebben ze op de
link geklikt. De aangekondigde avond ‘De
smaken van Griekenland’ sprak ze wel aan en ze
besloten zich daarvoor aan te melden.
Op de avond zelf voelen ze zich al snel thuis bij
onze vereniging. Helemaal als blijkt dat onze
gastheer Ilias uit dezelfde plaats (Kamari)
afkomstig is! Of het nu door de drank met
hapjes komt, of door de gesprekken die ze
voeren, ze worden steeds enthousiaster. Al in de
pauze besluiten ze zich als lid aan te melden.
Judith en Dick zijn nog steeds op zoek naar een
effectief preventie- en/of bestrijdingsmiddel
tegen termieten, dat hier in NL of in GR te koop
is.
Ook hebben ze inmiddels de nodige ervaringen
opgedaan met de aanschaf van een huis, de wet
en regelgeving, het vervoer van goederen
(internationaal transport) naar Griekenland etc.
Voor informatie en tips kun je hun bereiken via
www.pelopsvillasigasiga.nl
_______________________________________
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De smaken van Griekenland
Op 14 maart waanden we ons in Griekenland dankzij Ilias Kotsiris en zijn vrouw Cécile. Bij een keur van
wijnen proeven we de heerlijkste Griekse hapjes, al dan niet door Ilias zelf gemaakt.
Hieronder een foto-impressie van deze Griekse avond.
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Mythologie in Eem
Deze quiz heeft Ger Euwals samengesteld voor de scholieren die hij in z’n werkzame jaren in
huis haalde om hun op een attractieve manier kennis te laten maken met de mythologie.
Helaas kunnen we niet een foto van de object laten zien. De vette schuingedrukte teksten zijn
de antwoorden.
A.
1.
a.
b.

c.

2.
a.

b.

c.

B.
3.
a.
b.
c.

d.

BLAUWE KAMER
ENDYMION EN SELENE (ARTEMIS)
Endymion is te herkennen aan zijn dichte ogen. Hij is
de eeuwig slapende, beeldschone jongeling.
Selene is te herkennen aan het maansikkeltje op haar
hoofd en aan het feit dat zij, een godin, op een wolk
vanuit de hemel nederdaalt.
Schilderijen met deze voorstelling hingen vaak op
slaapkamers omdat ze de ideale slaap verbeelden:
ontspannen, zorgeloos, jong makend.

APHRODITE (VENUS) EN ADONIS
Dit is herkenbaar als een Aphrodite-schilderij omdat:
1 Eros er ook op staat.
2 De twee tortelende duiven de liefde symboliseren.
3 De godin naakt is afgebeeld.
Geef een beschrijving van Adonis.
Adonis is een zeer knappe jongeman, die mooie kleren aan heeft en ook een borstharnas.
Hij staat op het punt te gaan jagen. Hij heeft jachthonden bij zich.
Afgebeeld op dit schilderij is het moment dat na een genoeglijk samenzijn Adonis gaat jagen.
Aphrodite wil dat niet. Zij en zeker Eros proberen hem tegen te houden. Tevergeefs. Hij
gaat toch, en ten onder.
GROTE KAMER (NAAST DE GROTE SCHOUW)
DE VAL VAN ICARUS
Icarus is twee keer afgebeeld, nl. rechtsonder: het vliegende jongetje, en in het midden:
twee beentjes steken op uit de zee.
Daedalus is een (twee) keer afgebeeld, nl. vliegend boven zee (en op de
constructietekening).
Het gebouw onder op het schilderij is het labyrinth en hoort er wel op omdat Daedalus de
architect was van dit gebouw. Hij ontwierp het in opdracht van koning Minos als
behuizing van de Minotaurus.
Andere details die op het schilderij horen zijn het stiertje, de vogel op de fles omdat de stier
de Minotaurus verbeeldt en de vogel Perdix, Daedalus' neef, die door oom van de
Acropolis gegooid werd.
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4.
a.
b.
c.

ATLAS
Atlas is te herkennen aan de wereldbol op zijn
schouders.
Zijn taak is korte tijd overgenomen geweest door
Herakles (Hercules).
Deze kwam van die taak af doordat hij Atlas, die blij
was van die zware klus bevrijd te zijn, vroeg toch
nog even de bol weer over te nemen om een
kussen op zijn schouders te leggen. Atlas trapte
in die list.

C.

GROTE KAMER (BOVEN HET KLEINE TAFELTJE)

5/6
a.

APOLLO EN DAPHNE
APOLLO EN HYACINTHUS
Noteer van beide schilderijen attributen of symbolen die naar Apollo verwijzen: boog en
pijlkoker, de lier, de leeuw, de zon, de lauwerkrans op zijn hoofd.
Daphne verandert in een (laurier)boom. Dat is te zien aan de takken uit haar hoofd en de
wortels uit haar voeten. Ook is een laurierblad apart afgebeeld.
Hyacinthus verandert in een bloem. Dat is te zien aan de grote Iris in de fles.
Eros is afgebeeld op schilderij 5. Hij speelt een grote rol omdat hij, ooit bespot door Apollo als
een onhandige en onkundige boogschutter, wraak daarvoor nam. Hij schoot in Apollo’s
hart een gouden pijl en in Daphnes hart een loden pijl. Apollo werd buitenzinnig verliefd
maar Daphne wilde absoluut niets maar dan ook niets met hem te maken hebben.

b.
c.
d.

7.

DE CENTAUR NESSUS
a. Dit is een centaur, omdat hij van boven man en paard van onderen is.
b. Zijn gezicht geeft aan dat hij blij, vrolijk, wellustig is.
c. Dat komt doordat hij een vrouw veroverd heeft.
d. Als we aannemen dat dit Nessus is, dan is de vrouw op zijn rug Deianeira, die later haar man
Herakles (Hercules) zal doden door hem een gewaad te sturen dat gedrenkt is in het
giftige bloed van Nessus.

BONUS: Noteer andere mythologische voorstellingen (schilderijen en/of beelden/beeldjes)
a.
Pegasus, het gevleugeld paard, schilderijtje (Bellerophon-mythe)
b.
Uilenjong, een bronzen beeldje (attribuut van Athene)
c.
Man-vrouwbeeldje (hermafrodiet, uit Plato's Symposion)
d.
Daphne, beeldje (in het groot op Floriade Zoetermeer)
e.
In het vitrinekastje kopieën en souvenirs: Jupiter, Hermes (Mercurius), Venus van Milo,
Icarus-glas, Eros
f.
Voorkamer Orpheus (litho)
Kunstenaars: Marthijn de Groot, Tine Rinds, Nico Heilijgers, Harro Nikkels, Fili Plaza, Iris Le Rütte,
Langendijk, Jaap van Meeuwen, Martin Tissing.
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A family affair
De activiteitenagenda van GroGri had het al aangekondigd, en die avond was het eindelijk zo
ver: op 16 mei werd de muziekfilm over dè muzikale familie van Griekenland vertoond.
De familie Xyloùris, afkomstig uit Anoya op Kreta. Dorpsgenoten dus van ons voormalig lid
Hans van der Schaaf, die naar Griekenland emigreerde.
Door Claire Wiemans
________________
Zo’n vijfentwintig GroGri-leden luisterden naar
de inleiding van voorzitter Henny Klein.
Zij vertelde ons, dat we deze avond te danken
hadden aan een initiatief van Roelie Schuitema.
Roelie had namelijk contact gezocht met Wim
Oudshoorn, waardoor in samenwerking met
Lychnari’s Kryfó Sinemà deze film aan GroGri ter
beschikking werd gesteld.
De film is grotendeels tot stand gekomen door
middel van crowd funding. En vers van de pers:
in januari/februari was de première in Athene.
En vanavond de première voor Nederland; de
vertoning door Wim Oudshoorn zelf zou pas eind
mei in Amsterdam plaatsvinden. Een bijzondere
happening dus voor GroGri.

Vader en zoon

Vervolgens mochten we anderhalf uur lang
genieten van een filmdocumentaire met
prachtige beelden en muziek. Over drie
generaties, twee landen, en één familie.

De drie generaties van die ene familie Xyloùris:
grootvader Antonis, zijn zoon Georgos, en diens
kinderen Nick, Antonis en Apollonia. De twee
landen: Griekenland en Australië.
Met enerzijds betoverende landschappen en het
schilderachtige dorpsleven op Kreta, anderzijds
de ruige natuur van Australië – compleet met
kangeroes - , afgewisseld met flitsen van het
hectische stadsleven in Melbourne. De decors
waartegen zich het muzikale leven van de
Xylouris familie aftekent. Want behalve met
Kreta zijn er banden met Australië:
Georgos’ vrouw Shelagh is Australische,
oorspronkelijk van Ierse afkomst. Hun kinderen
zijn geboren in Australië, getogen in
Griekenland, en gaan studeren in
Australië terwijl de ouders op Kreta
blijven wonen.
Ook de film is tweetalig: deels
Grieks (met Engelse ondertiteling),
deels Engels. En de muziek......die
is natuurlijk vooral Grieks, hoewel
er af en toe onmiskenbaar Ierse
invloeden te bespeuren zijn,
vermoedelijk dankzij Shelagh.
Een oog-en oorstrelende
documentaire die geen minuut
verveelt. Met als hoogtepunt enige
optredens van de familie in
Australië, waarbij zij ook dit publiek
weten te raken en letterlijk in
beweging krijgen.
Niet alleen de muziek bleef nog
naklinken toen de film was afgelopen. Ook
sommige uitspraken van leden van deze familie.
Bijvoorbeeld van Georgos, wanneer hij zijn zoon
Nick instrueert bij het musiceren: “Om jezelf te
vinden moet je eerst jezelf verliezen........”.
_______________________________________
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Griekenland toen……..1974
Achttien jaar was ik, nog niet helemaal echt droog achter de oren zogezegd. Net eindexamen
gedaan (en daarvoor gezakt….), maar desondanks was er wel een vooruitzicht van avontuur:
een Interrail-vakantie met Griekenland en Italië als bestemmingen. Hoe weinig kon ik
vermoeden dat het echt een avontuur zou worden.
Door Han Borg
___________
Eigenlijk kón dat nog helemaal niet: naar
Griekenland ging je niet vanwege het regime dat
daar heerste. Maar ach: onbesuisd als we waren,
reisden mijn vriend Jan en ik eerst met de trein
naar München, waar we een nachtje
kampeerden, en daarna door in de trein naar
Athene. Er was toen nog een rechtstreekse
verbinding van München naar Athene, waar je –
als ik het me goed herinner- zo’n kleine 50 uur
over deed. Twee etmalen in de trein: ik moet er
nu niet meer aan denken, maar wij waren toen
nog onbezorgd, hadden alle tijd en deden dat
dus gewoon.
Tot en met Oostenrijk verliep de reis vlot, en
was het vooral genieten van de
Alpenlandschappen waar we doorheen reden.
Aan de Oostenrijks-Joegoslavische grens begon
het avontuur pas echt: eerst werd iedereen
zorgvuldig gecontroleerd op meegebrachte
spijkerbroeken (als je er meer dan twee had was
je die kwijt, want spijkergoed was per definitie
smokkelwaar, vonden de Joegoslaven). De trein
reed daarna voort, van Ljubljana via Zagreb
naar Belgrado. En van Beograd ging het door in
de inmiddels al behoorlijk vervuilende trein,
waar zelfs de bagagerekken in de gangpaden
door passagiers (interrailers zoals wij, maar ook
hele Griekse en Turkse families) waren
ingenomen. Bij Nis splitste de trein zich in twee
delen: een deel voor Istanbul en een deel voor
Griekenland. We vergewisten ons ervan dat we
in het goede deel zaten (en niet zoals onze
dronken Zweedse buren, die eigenlijk naar
Istanbul hadden gewild, en die pas enige
honderden kilometers verderop ontdekten dat ze
écht, heus waar in het Griekse deel zaten), en
kwamen via Skopje aan bij de JoegoslavischGriekse grens, bij het plaatsje Gevgelija. Daar
kregen we allemaal een papiertje in onze
handen geduwd, waarop we gegevens moesten

invullen die de grensovergang zouden moeten
bespoedigen. Waarom ze daarvoor de voornaam
van mijn vader moesten weten bleef mij
volstrekt onduidelijk, maar allez: je vult zoiets
zonder al te veel nadenken in, en voort met de
trein maar weer.

De eerste echte Griekse stad die we binnenreden
was Thessaloniki, maar omdat Athene onze
bestemming was stapten we daar nog maar niet
uit, iets wat ik tot op de dag van vandaag
verzuimd heb… en daar ging het voort, langs de
Olympos, langs de zee, door Thessalië in een
aldoor heter wordende trein. Gelukkig konden de
ramen toen nog ver open, dus feitelijk reden we
in een soort van warme luchtstroom door dat
nog onbekende Griekse land heen, naar Larissa
en ons einddoel Athene.
Wat was het eerste wat we van Athene zagen
een deceptie! Een station, zo ongeveer van het
formaat Almelo. Niks grootstedelijks, maar
eerder provinciaal. Jan en ik hadden bedacht dat
we maar een jeugdherberg moesten opzoeken,
en stapten zonder nadenken in een taxi.
Gelukkig hadden we al wel wat Griekse
drachmes ingekocht, maar toen we na afrekenen
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en wegrijden van de taxi ontdekten dat we flink
belazerd waren (de rit bleek tien keer zo duur
als de meter aangaf) konden we onze
teleurstelling toch niet helemaal verbergen.
Maar goed: het is vakantie, dus….
Onze jeugdherberg lag aan de Odos Drossi, een
zijstraat van de Leoforos Alexandras. Een enorm
dikke Egyptenaar bestudeerde er onze
paspoorten en gaf ons vervolgens twee bedden
op de mannenslaapzaal, waarna we ergens
achterin dit hostel iets konden eten. Het was er
zo onbeschrijfelijk vies, de douches ronduit
smerig, en bij de wc’s stonden korfjes waar je je
gebruikte wc-papiertje in moest deponeren… een
gruwel voor wie uit dat schone Nederland kwam.
Maar we lieten ons niet uit het veld slaan,
bezochten de Akropolis en het Nationaal
Archeologisch Museum, zwommen in Varkiza, en
liepen uren door de stad, die toch wel wat groter
was dan het zich aanvankelijk liet aanzien.
De derde nacht of zo was vriend Jan even aan
de wandel met een ter plekke opgeduikeld
Zwitsers vriendinnetje, terwijl ik alvast mijn
bedje had opgezocht. Toen ik net in slaap aan
het vallen was kwam een kreunende Jan de
slaapzaal opgekropen: hij was aan een enkel
gewond geraakt bij een val van een stoep. We
besloten de nacht er even overheen te laten
gaan en de volgende morgen te bekijken hoe de
zaak ervoor stond. En toen we de volgende
morgen keken schrokken we ons helemaal wild:
die enkel was dubbel zo dik als die moest zijn...
wat te doen? De Egyptenaar wist raad: hij belde
een ambulance en zorgde ervoor dat we naar
een eerstehulppost gebracht werden. Op straat
was het opvallend stil, ook al was het een
zaterdag… er hing iets van onheil in de lucht,
maar wat…??
We concentreerden ons eerst maar even op die
enkel, en moesten lang wachten bij de eerste
hulp. Ineens hoorden we in die wachtkamer
buiten doffe knallen klinken. Vrouwen en
kinderen begonnen gelijk te jammeren, er brak
lichte paniek uit, en één van de artsen legde ons
uit dat het hier kanonschoten betrof.
Kanonschoten??? Ja: er was iets gaande op
Cyprus, en we moesten erop voorbereid zijn dat
de Turk zo ongeveer op de stoep van Athene
stond. Later bleek dat er inderdaad wat
oefenschoten waren gelost in het gebied rond de
Akropolis, maar het klonk allemaal behoorlijk
dreigend.

Gelukkig kwam het met de enkel van Jan
helemaal goed: die was slechts gekneusd. Hoe
we in ons hostel terug moesten komen was
echter een raadsel, want alle taxi’s bleken
gevorderd in verband met een algehele
mobilisatie. En toen we het ziekenhuisje
verlieten zagen we overal jonge vrouwen huilen
(hun verloofdes moesten ineens de strijdbijl
opgraven), en krantenkoppen schreeuwden in
chocoladeletters dat het “POLEMOS” was, waar
ik – met mijn kennis van het oud-Grieks gemakkelijk uit kon opmaken dat er een oorlog
was losgebarsten.

Wat doe je in zo’n situatie? Nu, we strompelden
de volgende (zondag)morgen maar eerst eens
naar de Nederlandse ambassade, om te kijken of
er een noodzaak tot het verlaten van het land
bestond. Daar hing een papiertje op de gesloten
deur: ja, er was een oorlog gaande, en nee: we
hoefden niets te doen en de ambassade was
maandag weer open. Toen we naar buiten
liepen, en bij het nabijgelegen Hiltonhotel
hordes wanhopige Amerikanen de weinige taxi’s
die er nog reden zagen bestormen om zo snel
mogelijk de stad (en het land?) te ontvluchten,
bekroop ons wel wat twijfel over dit
welgemeende advies van onze diplomatieke
vertegenwoordiging in Athene. Maar goed: we
kwamen er ook al snel achter dat er geen trein
of boot of vliegtuig meer vertrok, dus bleven we
maar gewoon wat in Athene hangen, waar
enkele dagen later (op 23 juli) een enorm
volksfeest losbarstte – de militaire junta was
opgeheven, en Karamanlis kwam terug in het
land. Colonnes toeterende auto’s reden over de
Leoforos Alexandras, we werden spontaan
omhelsd door Grieken omdat we uit het land van
Max van der Stoel kwamen en Juliana onze
koningin was (?) en we werden meegezogen
naar Syntagma, waar die avond in de felle
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lampen van de TV diezelfde Karamanlis uit zijn
auto stapte nadat hij uit Parijs was
overgevlogen… en we waren erbij, terwijl de
Grieken om ons heen met palmtakken zwaaiden,
zongen, schreeuwden en dansten!

Pas aan het eind van die week was er weer een
fatsoenlijke mogelijkheid om te reizen – een
eerste transport per trein ‘naar Europa’ was nog
met een goederentrein gegaan, iets waar we
beslist geen zin in hadden. Maar we gingen
gewoon per personentrein naar Patras, en
namen daar een veerboot naar Brindisi,
bezwerend dat we volgend jaar weer terug
zouden komen. Dat gebeurde ook, gelukkig. De
eerste kennismaking met land en volk van
Griekenland was stormachtig, maar er volgden
nog vele vakanties met zee, zon en zaligheid.
_______________________________________

Kopij
De volgende Mylos verschijnt in december 2015,
de uiterste inleverdatum daarvoor is
15 november 2015.

Heb je een leuk verhaal of
iets speciaals beleefd,
stuur je tekst (liefst) met
een foto naar
mylos@groningen-griekenland.nl
______________________________________

Meer over ‘A family
affair’
Degenen die de Xylouris familie alsnog of nog
eens willen zien en horen, kunnen daarvoor op
You Tube terecht.
Een dvd met de film ‘A family affair’ is te
bestellen via ‘To kryfó sinema’ in de persoon van
Wim Oudshoorn. De prijs is € 20,-, inclusief
verzendkosten.
Maak daarvoor het bedrag over op de rekening
van W.F.A. Oudshoorn,
NL45 RABO 0133 0563 76 onder vermelding van
‘A family affair’ en stuur een e-mail aan
wimoudshoorn@casema.nl met je naam en
adres.
De DVD wordt dan zo spoedig mogelijk naar je
toegestuurd.
Op facebook is de film te ‘volgen’ via
https://www.facebook.com/XylourisFamily
_______________________________________
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De buikriem aantrekken
of meedoen!
Rina Heijne heeft onlangs meegedeeld dat zij
door te veel andere bezigheden niet meer in
staat is het Smulteam te coördineren en
bijdragen te leveren aan de hapjes op de
GroGri-avonden. Rina en de anderen hebben ons
de afgelopen jaren heel veel lekkers voorgezet waarvoor hulde! - terwijl het team wel steeds
kleiner werd. Oproepen voor aanvulling van het
Smulteam hadden weinig succes.
Als bestuur dachten we dat aan een lange
traditie een einde zou komen. Maar teamleden
die we polsten vinden het nog steeds leuk om

Athene 1954 - periptero

voor wat Griekse hapjes te zorgen. Plezierig,
want dat geeft onze bijeenkomsten toch iets
extra's. Verwacht nu echter geen ruim voorzien
buffet meer, het aanbod zal helaas beperkter
moeten worden.
Of ... zijn er misschien toch andere leden
bereid om - alleen of samen - 'ns een Grieks
gerecht te (leren) maken en een smakelijke
bijdrage te leveren??? Veel culinaire ervaring is
er niet voor nodig, kookboeken in overvloed
aanwezig, en moeilijk hoeft het beslist niet te
zijn!
_______________________________________
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Τα καλοφακάκια aten rijst.
Vorig jaar op de boot van Patras naar Venetië had Paulien niet voldoende lectuur aan boord, is
dus maar eens in de winkel gaan grasduinen. Een Cretan Cookery trok de aandacht en al
bladerend loopt je het water in de mond. Hieruit hebben we een aantal rijstgerechten
geprobeerd en daar smakelijk van gegeten. Er zijn vele rijstsoorten, in Griekenland neem ik
meestal de Ameriki, wij gebruikten basmatirijst. Met rijst gevulde courgette met eicitroensaus is al eerder aan bod en op tafel gekomen, zie de Mylos van april 2011.
Door Xandra Bardet en Paulien de Roever
________________________________
Spinazierijst, Spanakórizo
150 gr langkorrelige rijst, een gesnipperde ui,
500 à 750 gr verse spinazie, bosje fijngehakte
dille, 4 à 5 el olijfolie, zout, peper, wat
citroensap.
Was en snij/knip de spinazie fijn. Wij hadden
grote ‘wilde’ spinaziebladeren, daar heb je
minder van nodig dan van de fijne. Verhit de
olie, fruit hierin de uisnippers, doe er de spinazie
en dille bij, even koken tot het geslonken is.

Spinazierijst in de pan

Doe de rijst erbij, roeren en vervolgens ca. 3 dl
water al roerend toevoegen. Zout & peper erbij,
en laten sudderen met deksel erop tot de rijst
gaar en het vocht geabsorbeerd is. Af en toe
roeren, indien nodig wat heet water erbij. Roer
er nog een lepel olie door, besprenkel met
citroensap en dien warm op. Een enkel recept
doet er nog komijn door. Die komijn heb ik in
ons restaurant nooit geproefd, en in andere
kookboeken ook niet gezien, dus nu maar
weggelaten.
Auberginerijst met munt
1 kg aubergine, 150 gr rijst, een fijngesneden
ui, 2 tomaten of grote tl tomatenpuree, 1 el
gehakte verse munt, kop olijfolie, zout en peper.

Was de aubergine, snijd in blokjes en zet weg
met zout in een vergiet (in onze auberginekookstrip van december 2014 constateerden we
al dat dit tegenwoordig niet meer zo nodig is).
Doe de olie in een pan en fruit de ui, doe de
aubergine erbij en sudder een 5 min, voeg de
gehakte tomaten (of -puree) toe, ca. 3 kop
water, als het kookt de rijst erbij, roeren en een
kwartier zacht laten koken, tot de rijst gaar is.
Van het vuur af de munt erdoor roeren, en
peper en zout naar smaak, en even onder een
handdoek laten staan tot de muntblaadjes zacht
geworden zijn.
Gevulde kalamari's
Drie kalamari's van ca. 250 gr elk (na
schoonmaken blijft twee derde over); een kopje
elk van de volgende ingrediënten: rijst,
gesnipperde lente-ui, olijfolie; een bosje dille,
peper, zout.
Kalamari's ontleden (trek aan de tentakels de
ingewanden eruit); de 'vleugels' mag je laten
zitten. Wrijf/krab het gespikkelde grijze vel/vlies
eraf. Schraap en spoel de huls goed leeg. Snij
vlak onder de ogen de ingewanden van de tien
tentakels los, en druk het monddeel tussen de
tentakels eruit.
De tentakels (en evt. de vleugels) kleinsnijden.
Bak ze samen met de uitjes in een droge
koekenpan tot het vocht eruit is verdampt. Doe
er dan de meeste olie bij, peper en zout, en bak
al roerend de rijst mee. Scheut water toevoegen
en de gehakte dille; even pruttelen, en als het
water is opgenomen, van het vuur halen. Dit in
de hulzen stoppen en daarbij genoeg zwelruimte
laten voor de rijst; sluiten met een
cocktailprikker.
Ze in een ondiepe pan of ovenschaal passen,
half in het water, en overgieten met het restje
olie. Ca. drie kwartier stoven, of (aanvankelijk
met folie bedekt) ruim een half uur in een
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matige oven garen. Desgewenst kookvocht met
maïzena tot een saus binden.
Lever-rijstpastei, tsoulamas van Heraklion
½ kg varkenslever, 200 gr suiker, ½ kg rijst,
200 gr rozijnen, 200 gr amandelen, ½ kop olie,
½ tl kaneel, zout, peper, ½ kg fyllodeeg
Snij de lever in kleine stukjes, doe er wat zout
en peper over en bak ze op laag vuur. Doe er
een liter water bij en als het kookt ook de rijst.

Roer vlak voor de rijst gaar is, de rozijnen en
amandelen erdoor en draai het vuur uit. Doe
drie vellen deeg (elk bestreken met wat olie) in
een ingevette ovenschaal, bestrooi dit met
kaneel en suiker, doe de helft van de vulling
erop, dan weer drie lagen geolied deeg, kaneel
en suiker, en dan de rest van de vulling en
fyllodeeg met kaneel en suiker. Giet er het restje
olie over en een halve kop water, en bak de
pastei een half uur in de oven (200 graden), tot
die bruin gekleurd is.
Kippilaf, die hebben we niet geproefd want
zoveel rijst konden we niet op, maar we willen u
het recept niet onthouden. Een scharrelkip,
pilafrijst, citroen, zout, peper. Kook de kip in
stukken in ruim water, met zout en peper, tot
het vlees zacht is. Eventueel de kip eerst fruiten
met ui en boter, en wat tomaatjes mee koken.
Zeef en bewaar het kookvocht, en kook de rijst
daarin gaar. Doe er dan wat citroensap door en
serveer de stukken kip ernaast of kleingesneden
erdoor.
Het is natuurlijk een wat vreemde maaltijd:
spinazierijst, auberginerijst, gevulde inktvis en

de lever-rijstpastei (tsoulamas). De spinazierijst
is een huiselijk gerecht voor de koude maanden
(dan kun je in Griekenland volop verse spinazie
kopen), niet specifiek Kretensisch maar gewoon
Grieks. In het restaurant in ons dorp in
Griekenland koken ze dit regelmatig voor de
plaatselijke ‘bootwerkers’. Valt dus in de
categorie eenvoudig doch voedzaam. Kan warm
of koud gegeten worden, maar wij prefereerden
een warme maaltijd. We waren unaniem van
mening dat dit een zeer smakelijke manier is om
spinazie te bereiden. Paulien vond hem nog
lekkerder dan de auberginerijst, vergelijkbaar
qua bereidingswijze, maar ook die is niet te
versmaden. De munt geeft er een finishing touch
aan die je niet mag missen. In feite kan je de
spinazie vervangen door elke groente die er op
dat moment op de markt is. Overigens leerde
Paulien in Griekenland de rijst éérst met de
geslonken spinazie mee te bakken en daarna het
water erbij te doen, en die methode vindt ze
lekkerder.
Ook de gevulde inktvissen vielen in de smaak.
Wel hadden we aanvankelijk de folie vergeten en
ze misschien niet lang genoeg gebakken,
waardoor de inktvis aan de stevige kant was.
Een restant, de volgende dag nog wat gaarder
gemaakt, was malser. We aten ze zonder
gebonden kookvocht; Paulien had er toch wel
een saus bij willen hebben.
Het meest verrassende was toch wel de
tsoulamas. (Xandra deed dit denken aan de
middeleeuwse recepten van Marietje van Winter,
zo'n pastei van vlees met dadels en specerijen.)
Deze aten we voor de inktvis aan, maar
vanwege de zoetige smaak is het iets wat meer
naar een toetje neigt. De rijst speelt een
ondergeschikte rol, als smaakdrager en vulling.
De combinatie van lever met zoet is
tongstrelend - de leversmaak werd door de
kaneel, rozijnen en suiker minder uitgesproken.
Daarnaast is de knapperige korst van het
fyllodeeg een aangename toevoeging. We
denken dat we hem nog wel eens zullen gaan
maken.
Reinder merkte op dat we er geen pen en papier
bij hebben en geen cijferlijsten meer maken
voor elk gerecht. Maar we vergeten dat gewoon,
en hopelijk stoort dat onze lieve lezers niet!!
______________________________________

