20ste JAARGANG

20 jaar Groningen-Griekenland
Het is alweer 21 jaar geleden dat een groepje mensen op het idee
kwam activiteiten te organiseren in het teken van Griekenland.
Dat bleek aan te slaan en na een jaar werd de vereniging
Groningen-Griekenland formeel opgericht. Het eerste thuis was
het Samponhuis, later werd het de kantine van het
Kunstencentrum in de Oosterpoort. Momenteel zetelen we al jaren
tot volle tevredenheid in het Kijk in ’t Jathuis.
Ieder jaar proberen we weer een gevarieerd programma op te
stellen, met onderwerpen die op de een of andere manier met
Griekenland te maken hebben. We hebben het geluk dat veel
leden een avond kunnen verzorgen. Daarnaast halen we
regelmatig sprekers van buiten de vereniging.
Het aantal leden van GroGri is in de loop der jaren redelijk stabiel
gebleven en schommelt rond de 100. Er vertrekken elk jaar wel
wat leden, maar er komen ook steeds weer nieuwe bij. Onze
website speelt daarin een belangrijke rol. Wel moeten we
constateren dat er sprake is van enige vergrijzing van het
ledenbestand.
De GroGri avonden worden over het algemeen goed bezocht.
Meestal zijn er tussen de dertig en veertig leden op een avond.
Onze locatie Kijk in ’t Jathuis is qua grootte uitermate geschikt
voor ons. De avonden worden altijd opgefleurd door de
aanwezigheid van Griekse lekkernijen, verzorgd door het
Smulteam. Deze hapjes dragen in hoge mate bij aan de
gezelligheid van onze verenigingsavonden.
Een paar jaar geleden is een vernieuwing van het bestuur in gang
gezet ingezet. We prijzen ons gelukkig dat een aantal nieuwe
mensen ‘de kar willen trekken’. Helemaal mooi is dat twee van de
nieuwe bestuursleden een Griekse achtergrond hebben, wat zorgt
voor extra kennis en relaties.
Al met al ziet de naaste toekomst van onze vereniging er goed uit.
We zijn van plan nog vele jaren door te gaan. Uiteraard vieren wij
ons 4de lustrum weer met een groot feest.
Namens het bestuur,
Bert Korendijk (voorzitter).
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Colofon
De vereniging Groningen–
Griekenland organiseert en
stimuleert activiteiten die bijdragen
aan de bekendheid van de Griekse
cultuur in Nederland.

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

O Mylos:
O Mylos verschijnt 3x per jaar en
is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan, liefst via e-mail
(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, Ingrid
van den Bosch, Bert Korendijk,
Gaby Poell, Paulien de Roever,
Ekke & Roelie Schuitema.
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In november van dit jaar vieren we het
heuglijke feit dat GroGri officieel 20 jaar
bestaat. Ieder lustrum vieren we altijd met
een groot feest. Een speciale commissie
bestaande uit Gaby, Dity, Ekke en Bert is
hier al geruime tijd druk mee.
Het beloofd weer een ouderwets spetterend
feest te worden. Griekse muziek van twee
bands. Kompania Siga is een oude bekende. Zij
speelden tot dusver op al onze lustrumfeesten.
Nieuw is een internationaal gezelschap van zes
conservatorium studenten die Griekse muziek
maken en daarmee veel succes oogsten.
Hiep-hiep-hoera, we hebben ook weer cabaret.
Wie herinnert zich niet het geweldige cabaret
optreden op ons 2de lustrumfeest (2006). We
hebben Tim Meeuws weer bereid gevonden om
opnieuw een voorstelling in elkaar te timmeren.
Een groep van acht mensen is hier vanaf het
voorjaar al mee bezig.
Bij een Grieks feest hoort goed eten en drinken.
Er komt een buffet met Griekse specialiteiten,
verzorgd door eetcafé Fortuna. Van de leden
wordt een bijdrage hiervoor gevraagd en een
deel komt voor rekening van de vereniging.
Niet-leden betalen uiteraard het volle bedrag.

Natuurlijk is er ook weer een loterij in Griekse
stijl. Gezellig, maar ook om uit de kosten van
deze avond te komen.
Het feest vindt plaats op zaterdag 5 november
van 17.00 tot 23.30 uur in het Poortershoes aan
de Oosterweg, waar we al vaker met veel succes
evenementen hebben georganiseerd. De
burgemeester van Groningen en de Griekse
ambassadeur zullen te gast zijn.
Noteer daarom zaterdag 5 november alvast in
de agenda. Nadere informatie over het feest
ontvang je begin oktober.
Namens de jubileumcommissie,
Gaby Poell (voorzitter).
_______________________________________

-3–
o mýlos

Programma seizoen
2016-2017
1 oktober 2016
ALV + quiz + diapresentatie Zagoria door Efi
Gkoumassi.
5 november 2016
20-jarig jubileumfeest.
7 januari 2017
Wandelen door musea in Athene met Han Borg.
11 maart 2017
De fascinatie van Byzantium door Marietta
Ioannidou.
13 mei 2017
Gezamenlijk eten + film.
_______________________________________

Kopij
De volgende Mylos
verschijnt in
februari 2017.
De uiterste inleverdatum
daarvoor is 10 januari 2017.
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals beleefd,
stuur je tekst (liefst) met een foto naar
mylos@groningen-griekenland.nl
_______________________________________
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Verliefd op een houten doos met snaren
Zaterdag 9 januari 2016 gaf Henk Scholte een presentatie over een paar bijzondere Griekse
instrumenten waar hij al enige jaren op speelt, de sandouri en de kanonaki. Het zijn
instrumenten die hun oorsprong hebben in het Midden-Oosten. Hoe bedenkt een ‘nuchtere
Hollander’ het om deze instrumenten te willen bespelen en wat komt daar allemaal bij kijken.
Door Ekke Schuitema
_________________
Henk had flink werk gemaakt van de presentatie. Hij heeft ons uitgebreid verteld over de kenmerken en
de geschiedenis van de instrumenten. En als muzikant kon hij ons natuurlijk ook het nodige laten horen.
Tot slot hebben we nog een paar Griekse Nieuwjaarsliedjes gezongen, met begeleiding van Henk. Op
accordeon trouwens, dat dan wel weer.
Het was de eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar. Volgens traditie dus tijd om de vassilopita aan te
snijden. Xandra had een juweel van een vassilopita gebakken. Henk had als reserve er ook nog een
gebakken. We hebben ze allebei lekker opgepeuzeld. Hierna volgt een beknopte samenvatting van de
presentatie.
Geschiedenis van de sandouri
De geschiedenis van de sandouri gaat 5.000
jaar terug.
De naam zou afgeleid zijn van het Perzische
“santoor” of “santar”, dat “honderd snaren”
betekent (san=honderd, tar = snaar). Geen
overdrijving, een sandouri heeft 96 tot 115
snaren in groepen van drie tot vijf stuks. Die
van Henk heeft er 105.
De eerste bekende afbeelding van een simpele
met hamer aangeslagen chordofoon welke in de
verte lijkt op de sandouri is gevonden in een
Assyrisch bas-reliëf in Kyindjuk. Deze dateert
van 3.500 voor Christus. De sandouri is
vermoedelijk door de Kruisvaarders in de 12de
eeuw mee naar West-Europa gebracht. Het
apparaat werd in de lage landen bekend onder
de benaming van ‘hakkebord’. Het werd
voornamelijk in burgerlijke kringen bespeeld.
In 1850 werd de sandouri genoemd in
geschiedschrijving van Smyrna. Daar vonden in
de muziekcafés veel muziekoptredens plaats
waarbij viool en sandouri de hoofdrol speelden.
De sandouri werd vooral gebruikt begin 20ste
eeuw in Klein-Azië. In 1922 vluchten er veel
uitstekende sandouri-spelers en –bouwers naar Griekenland. Vanaf deze periode verspreidde het gebruik
van de sandouri over geheel Griekenland en werd een vaak toegevoegd instrument bij allerlei muzikale
gelegenheden, vooral voor traditionele muziek.
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Beschrijving van de sandouri
De sandouri behoort tot de familie van de plankzithers. Het heeft de vorm van een trapezium. Een grote
platte houten doos hoogte tussen 7 en 10 centimeter waarover de snaren zijn gespannen in groepen van
3, 4 of 5 stuks. Zo’n groep snaren heet een koor of chord (toon). De snaren lopen over een aantal
bruggen en worden daardoor op een bepaalde manier in lengte verdeeld. Deze verdeling bepaalt in
belangrijke mate het type instrument wat betreft stemming en speelwijze. De stemming kan dus
diatonisch (gebruikt alleen de “witte toetsen” achter elkaar) als chromatisch (zowel de “witte als zwarte
toetsen” achter elkaar) zijn.
De hoge snaren zitten aan de korte trapeziumzijde en de lage snaren aan de lange zijde. Door de
verschillende bruggen kruizen de snaren elkaar. Dit betekent een extra uitdaging om de juiste snaar te
raken. Om een zo evenredig mogelijk volume te creëren zijn er per toon 2, 3, 4 of 5 metalen snaren
gebruikt. Het frame is gemaakt uit massief palissanderhout. Het klankbord en de bodem is van Europees
vurenhout (fijnspar).
Snaren worden aangeslagen met houten
hamertjes. Deze variëren in vorm maar
ook soort hout. Uiteinden zijn omwonden
met textiel, watten, leer of ander
materiaal. Hiermee is het geluid te
beïnvloeden.
Het geluid van verschillende tonen mengt
zich, waardoor een drone of soms vals
geluid ontstaat (demper). Karakteristiek
voor de sandouri is het ontstaan van vele
boventonen.
Meestal staat de sandouri op een soort van
tafeltje of opklapbaar rekje. Een enkele
keer wordt hij op de knieën of zomaar een
stoel gelegd. Soms wordt hij met een band om de nek gehangen en in een “lopend” orkest bespeeld,
vooral bij bruiloften (halen van de bruid) of soms ook bij andere gelegenheden.
Gebruik van de sandouri in de Griekse muziek
Oorspronkelijk was het in gebruik als melodie-instrument. Zoals klarinet, viool en bouzouki. Meestal
samen met viool en klarinet. Na verloop van tijd veranderde, o.a. door invloed van de westerse
harmonieën, de eenvoudige harmonieën in gewone akkoorden of septiemakkoorden.
Door de technische en expressieve kracht werd de sandouri een onmisbaar lid van het Griekse ensemble.
Omdat de sandouri zowel een melodie- als polyfonisch meerstemmig instrument is, kan het zowel solo
bespeeld worden als in samenspel met andere melodie-instrumenten. De melodie wordt dan parallel
gespeeld met bijvoorbeeld de klarinet of viool en de tussenpozen worden met ritmische akkoordtonen
aangevuld.
Op eilanden vaak nog voor de melodie maar op vaste land vaak gebruikt als begeleiding van solisten. Dus
moet men vertrouwd zijn met de ritmes en de harmonische structuur van het lied of muziekstuk. Door
deze verschillende mogelijkheden heeft de sandouri een bijna stuwende werking in de muziekgroep.
Veel bekende en onbekende sandouri spelers kwamen en komen nog steeds van het eiland Lesvos. De
sandouri is het favoriete instrument op dit eiland. Met name de streek rond de bergdorpen Agiassos,
Asomatos en Akrassi kun je de kraamkamer van de sandourieres noemen.
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Geschiedenis van de kanun of kanonaki
De geschiedenis van de kanun gaat ook ongeveer 5.000 jaar terug. De kanun was al duizenden jaren
vóór Christus bekend in Perzië en Irak. Ook in geschriften uit de klassieke Griekse Oudheid vinden we het
terug, bijvoorbeeld bij Aristotelis (ca. 350 v. Chr.). Helaas zijn er geen afbeeldingen uit deze tijd bewaard
gebleven. Alleen vanuit de beschrijvingen kan men deze instrumenten als kanonaki identificeren. Men
denkt dat het instrument ontstaan is uit de Egyptische harp. Waarschijnlijk heeft de Grieks Pythagoras
(ca. 500 v. Chr.) het instrument ontdekt tijdens zijn reizen door Mesopotamië.
Hij streefde harmonie en reinheid van de ziel na, wat volgens hem bevorderd kon worden door onder
andere de kennis van getalsverhoudingen.
Deze verhoudingen beheersen volgens zijn leer
het heelal, zoals ze bijvoorbeeld ook
terug te vinden zijn in de muziek. Pythagoras
ontdekte ook de muzikale
boventonenreeks met de verhoudingen van
diverse intervallen door een gespannen
snaar op verschillende punten af te
klemmen.
Op muurschilderingen en in
wemelt het van de psalter-achtige
driehoek of trapezium. Ook
duidelijk of het om een kanun,
Het gebruik van mandels
het instellen van
kwart en zesde
toonafstanden) zijn
geïntroduceerd.
moest de speler
bepaalde afstand
snaar indrukken om
doen. Zeg maar
de politiki lyra (soort van knieviool

handschriften uit de Byzantijnse tijd
instrumenten, in de vorm van een
daarin is het niet altijd goed
harp of cymbaal (sandouri) gaat.
(hefboompjes voor
halve,
eind 19de eeuw
Voor die tijd
op een
vanaf de stem-pen de
de interval aanpassing te
vergelijkbaar met de ud of
afkomstig uit Istanbul).

Beschrijving van de kanun of kanonaki
De kanoni of kanonaki (eigenlijk het Griekse verkleinwoord van kanoni) vertoond veel gelijkenis met de
sandouri. Toch zijn ze gemakkelijk te onderscheiden vanwege vorm, manier van spelen en ook de klank
is duidelijk anders.
De kanonaki behoort tot de familie van de plankzithers (of wel psaltiri). De vorm is een driehoek. En de
wiskundigen onder ons herkennen hierin de stelling van een oude wiskundige die ooit op Samos heeft
geleefd; A² + B² = C² is de gebruikte formule.
Net als sandouri is het een grote platte houten doos met een hoogte van ongeveer 7 centimeter waarover
de snaren zijn gespannen in groepen van 3 stuks. Zo’n groep snaren heet een koor of chord (eenzelfde
toon). De stemming is dus diatonisch (gebruikt alleen de “witte toetsen” achter elkaar) en niet zoals
sandouri chromatisch (zowel de “witte als zwarte toetsen” achter elkaar) zijn.
De hoge snaren zitten aan de korte bovenkant en de lage snaren aan de lange onderkant.
Per noot zijn er steeds een set van drie gelijkgestemde snaren. Deze worden tegelijkertijd aangeslagen
waardoor er een redelijk volume wordt gemaakt.
De snaren lopen vanaf de stempennen (links) over een brug naar rechts, waar ze vast zitten. De knoppen
zijn afgedekt met een soort schuifdekseltje aan de rechterkant. De brug leunt hierbij op een aantal open
vlakken welke bespannen zijn met natuurvel of een kunststof vel. In vroegere tijden van vissenhuid, later
van koeienhuid en tegenwoordig van kunststof.
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Het bijzondere van de kanonaki (kanun) zijn de mandels of mandalia, die vanaf eind 1800 worden
toegepast. Aan de linkerkant zitten kleine metalen hefboompjes die neergeklapt en omhoog gezet kunnen
worden. Hierdoor kun je de snaar tijdens het spelen een paar millimeter langer of korter maken waarmee
je de klank lager of hoger kunt maken. Dit is ook een noodzaak want door de diatonische stemming
(alleen de witte toetsen) zal een groepje omgezet moeten worden om de halve tonen te kunnen instellen.
Die groepjes bestaan dus uit 1, 2 tot soms 6 van die hefboompjes.
De kanonaki staat soms op een soort van tafeltje of opklapbaar standaard. Maar het meeste ligt hij op de
knieën van de speler. De klank is helderder wanneer de kanonaki op een standaard rust. De knieën
dempen het geluid van de klankkast enigszins.
Gebruik van de kanun in de
Griekse muziek
De kanonaki is duidelijk veel later
naar Griekenland gekomen dan de
sandouri. Waarschijnlijk als gevolg
van de volksverhuizing in 1922. De
kanonaki ziet men vooral terug
komen in de meer Smyrna rebetika
dan in de Piraeus rebetika. Vaak in
combinatie met viool en ud.
Net zo als de sandouri is het te
gebruiken als melodie instrument
maar ook als ritme en harmonisch
instrument.
Tegenwoordig zijn de sandouri en
kanonaki weer redelijk in gebruik en
men ziet ze in vele orkesten
verschijnen. De mogelijkheden om ze toch te versterken en dus te mixen nemen toe. Ook kan men deze
instrumenten weer bestuderen op tal van plaatsen in Griekenland. Zowel op vaste land als op de
eilanden.
Cirkel rond
Claire vraagt hoe de liefde voor deze
‘exotische’ instrumenten bij Henk is
ontstaan. Het antwoord is verrassend. In
de GroGri muziekwerkgroep kwam enige
jaren geleden het bekende nummer
S’agapo jia tis orea aan de orde. In dit
nummer zit een prachtige sandouri solo.
De interesse van Henk was gewekt. Hij
ging zich verdiepen in het instrument en
van het een kwam het ander. We
eindigen deze avond dan ook
toepasselijk met het zingen van het lied
S’agapo jia tis orea.
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Gevederde 'vriend'?
Voor wie wel eens op Mykonos geweest is zal dit bekend voorkomen: dat eiland heeft een
mascotte in de vorm van een pelikaan, Petros geheten. Honderdduizenden keren zal Petros
inmiddels op de foto gezet zijn, want ach ja: hoe koddig is het niet om zo'n waggelende
mislukte gans op de gevoelige plaat vast te leggen?
Door Han Borg
____________
Petros is trouwens niet de originele pelikaan van
Mykonos. Volgens ingewijden spoelde er in 1958
een gewonde pelikaan aan op Mykonos, en werd
dat beest door een visserman weer bij zijn
positieven gebracht, waarna hij (of misschien
zij...daarover verschillen de historici van
mening) besloot om op het eiland te blijven. In
1986 kwam er aan het aardse bestaan van
Petros een einde, en besloot niemand minder
dan Jackie Kennedy (Onassis) het eiland van een
nieuwe pelikaan te voorzien, Irene genaamd.
Maar die kreeg weer concurrentie van een
pelikaan uit Hamburg (Petros), en later kwam
daar opnieuw een opgelapte pelikaan bij:
Nikolas. Zo heeft Mykonos er dus mooi drie rond
waggelen....
Maar op het dicht bij Mykonos gelegen eiland
Tinos wandelt ook een pelikaan rond, Markos
geheten. Markos is volgens de lokale visboer 18
jaar oud, en die visboer kan het weten, want
Markos heeft diens winkel als woonhuis.

Iedere avond gaat Markos er op stok, en 's
morgens wandelt hij vrolijk de winkel uit om zijn
dagelijkse rondgangetje te maken.
Ik heb met Markos een haat-liefde verhouding.
Eigenlijk vind ik vogels van dat formaat eng:

ooit werd ik eens door een zwaan aangevallen,
en mijn vader zei toen dat één klap van een
zwanenvleugel je een gebroken arm kon
bezorgen. Nou: mij niet gezien natuurlijk! En
Markos is ook erg groot, en best agressief op
zijn tijd. Eigenlijk is het een mensenhater, zeker
als die mensen hem te dicht benaderen. Dan
komt hij met klapperende vleugels op je af, sist
een beetje en doet zijn enorme bek ook nog
eens flink open. Brrrr: mij niet gezien.
Aan de andere kant hoort Markos wel helemaal
bij Tinos, in het bijzonder bij Chora. Ik kan me
dit eiland nauwelijks indenken zonder Markos:
hij (zij?) is onderdeel van het eilandgevoel. Toch
blijf ik liever wat bij hem uit de buurt. Kinderen
in de speeltuin van Chora beginnen hem altijd
enthousiast aan te halen, maar ik heb menig
kind in huilen horen uitbarsten als Markos op die
avances in ging. Maar als ik 's avonds weer eens
heerlijk gegeten heb, en langs de winkel van de
immer koffie drinkende visboer loop, dan groet
ik Markos op zijn stok: je kunt maar beter lief
zijn tegen zo'n vogel......

_______________________________________

-9–
o mýlos

Post uit Koroni
In februari van dit jaar gingen we naar Griekenland. Onder andere om te gaan skiën in
Kalavryta. Maar omdat elk spoor van sneeuw daar ontbrak, brachten we onze tijd op een
andere manier door in Livadakia, een gehucht met zo'n 60 bewoners, vlakbij Koroni in
Messinia. Maar dit terzijde.
Door Ingrid van den Bosch
_____________________
Er was (dus) voldoende tijd om vier mooie
kaarten met bijbehorende enveloppen uit te
zoeken voor vier kleinkinderen in respectievelijk
Heiloo en De Wijk (twee per
woonplaats).
De kaarten gingen in de brievenbus
vlakbij het voormalige gemeentehuis in
Koroni.
Sinds Koroni – door een gemeentelijke
herindeling – onder de vlag van de
gemeente Pylos Nestoras valt, is het
gemeentehuis nog slechts een plek
waar vooral geklaagd wordt over het
gemeentelijk afvalbeleid. De
hoeveelheid afval dat in Livadakia en
Koroni wordt geproduceerd, is niet in
verhouding tot het aantal containers en
de frequentie van de vuilophaaldienst.
Want:
a. er staan te weinig containers in
Koroni en Livadakia;
b. de vuilniswagen is kapot;
c. onderburgemeester Pelagia houdt zich schuil
in haar kantoor. De enige keer dat ze daar uit
kwam, was ze heel verbaasd om te horen dat er
in de heuvels van Livadakia mensen wonen. In
de zomer zelfs meer dan 's winters.
Wat is er aan de hand?
De containers en het rollend materieel worden
ingezet in Gialova en Pylos. In deze dorpen is
het – naar Griekse maatstaven – brandschoon!
Dat heeft de bevolking te danken aan het zes
jaar geleden geopende luxeresort Costa
Navarino in Gialova. Daar hoort geen afval bij.
Maar dit terzijde. Terug naar de brievenbus,
waar ik die kaarten postte.
Benieuwd naar de reactie van onze
kleinkinderen, informeerden we een dag of 10

later of er al iets per post was gearriveerd. Nee.
En zelfs na weken en maanden: geen post uit
Koroni.
Eind juni gingen we weer naar
Livadakia. Omdat ik toch bij het
postkantoor in Koroni moest zijn
om te kijken of er een envelop van
de DEI voor ons was, meldde ik
aan Kostas, de baas van de ELTA in
Koroni, dat ik in februari vier
kaarten naar adressen in
Nederland op de bus had gedaan,
maar dat die niet waren bezorgd.
Terloops vroeg ik of de brievenbus
bij het gemeentehuis nog werkte
en geleegd werd. "Maar natuurlijk",
antwoordde Kostas, "alle
brievenbussen in Koroni worden
dagelijks geleegd! Ik snap niet hoe
het mogelijk is dat vier (!) kaarten
niet zijn aangekomen. Er moet
ergens anders iets fout zijn gegaan!" Ik geloofde
hem meteen. Ergens was een postdief actief die
brieven achteroverdrukte, de postzegels van de
enveloppen weekte en de kaarten aan zijn eigen
verzameling toevoegde.
Wat schetst onze verbazing? Een week na mijn
bezoek aan het postkantoor krijgen we een
berichtje uit Heiloo met foto van twee prachtige
(al zeg ik het zelf) kaarten voor twee al even
mooie kleinkinderen. Enigszins gedateerd, want
de paasdagen waarover we repten waren reeds
lang verstreken. Maar dit terzijde. Dezelfde dag
kregen we uit De Wijk eenzelfde bericht. Wat
een mooie kaarten waren er bezorgd.
Naar verluidt zijn in dezelfde week honderden
kaarten uit Koroni bezorgd in Europa en ver
daarbuiten.
_______________________________________
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Vrienden van de Kalderimia
Dit jaar zijn we een keer in de maand juni naar ons huis in Griekenland geweest, een tijd van
het jaar waarin we sinds 1985 niet meer geweest waren. Meestal gingen we in novemberdecember om olijven te plukken, in maart, april of mei om van de fraaie voorjaarsbloemen te
genieten en om de olijfbomen te snoeien, in juli-augustus om met studenten op te graven. Dat
zijn weliswaar warme maanden voor zulk werk, maar dat moest gebeuren in collegevrije
perioden. En vaak zijn we er in september geweest met mijn moeder omdat het dan
aangename temperaturen zijn.
Door Paulien de Roever
__________________
Deze junimaand begon redelijk koel met nog
veel bloeiende bloemen, geheel andere soorten
dan in het voorjaar, maar eindigde met
temperaturen boven de 30 graden. Vanaf ons
terras hebben we zicht op de Pilion aan de
andere kant van de baai, een meestal grauwe
grillige bergmassa met ’s avonds twinkelende
lichtjes waar de dorpen liggen. Vroeger hebben
we daar wel tochtjes heen gemaakt met een
enkele wandeling, vorig jaar zijn we
langer in Tsagkarada op de
oosthelling geweest en vanuit daar
wandelingen gemaakt met behulp
van wat Duitstalige
beschrijvingen met handgeschetste kaartjes.
In april van dit jaar werden we
door kennissen erop attent
gemaakt dat er een ‘club’
bestaat: ‘Vrienden van de
Kalderimia van de Zuidelijke Pilion’
(zie www.friendsofthekalderimi.org).
Een club die je beslist moet steunen.
Vrijwilligers, gewapend met zagen,
snoeischaren en nog zo wat werktuig, halen
overtollig onkruid weg en fatsoeneren
overhangend struweel zodat het plaveisel van
kunstig gedrapeerde natuurstenen weer in het
zicht komt. Andere vrijwilligers lopen de paden
na met rode verf en schilderkwast en zetten op
markante punten rode stippen zodat een ieder
rond kan wandelen zonder te verdwalen, althans
dat is de bedoeling. De kunst is de boel te
onderhouden zodat de paden begaanbaar
blijven. Soms blijkt zo’n wandeling toch
overwoekerd of zijn de stippen vervaagd of niet
meer te vinden.

Daarnaast organiseert deze club in het voorjaar,
als het nog niet te warm is, tochten: met de hele
club; een paar uur wandelen en dan genieten
van een maaltijd en eventueel levende muziek.
We hebben er van harte met onze kennissen een
tochtje meegelopen: een bonte verzameling
mensen, jong tot oud, ook kinderen, Engels,
Frans, Duits, Belgische, Grieks. De
meesten waren toch wel
buitenlanders die daar de
warmere helft van het
jaar vertoeven. De
Grieken waren vaak
gelieerd aan een
persoon van nietGriekse komaf. De
‘echte’ Grieken
leken me er in de
minderheid. Zouden
het dan toch die
buitenlanders zijn die
oog hebben voor het
behoud van oud
cultuurlandschap? Of
liefhebberij in rondwandelen?
In juni hadden we er wel weer zin in om in dat
gebied te wandelen, gewoon met ons twee.
Reinder wilde van het ene dorp naar het andere
met wat bagage op de rug, ik verkoos een vaste
standplaats en van daaruit het een en ander te
lopen, eventueel eerst met auto naar een
beginpunt. Ik zag die bagage niet zo zitten en
bovendien vergt dat toch iets meer planning. En
stel dat je om de een of andere reden toch niet
zo ver wil of kan lopen, dan moet je wel door.
Wel hadden we vanaf de website van de
kalderimiclub allerlei routebeschrijvingen van
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wandelingen en kaartjes uitgeprint. Deze
bestuderend met een wijntje op het terras kwam
Agios Georgos Neilias als meest geschikte
standplaats uit de bus. Dus wij daarheen met de
auto.

Mooi plein onder de bomen, nog rustig, weinig
volk. Koffie was er te krijgen. Al lopende het
dorp verkend, en bij een uithangbord van een
hotel aarzelend rondgekeken, zou het al
functioneren? De man van het
tegenoverliggende huis zag ons aarzelen: ‘zoekt
u een hotel?’ Ja dus, en hij loodste ons naar dat
tegenoverliggende huis, zijn hotel. Voor 60 euro
per nacht konden we er wel een kamer krijgen.
Ok, afgesproken. Een prachtig gebouw uit 1900,
gebouwd door een koopman die uit Egypte daar
terecht was gekomen; het huis was in de familie
gebleven. Interieur voornamelijk ook uit 1900,
het zag er althans allemaal redelijk oud uit en
anders wel overeenkomstig die stijl en volksvlijt.
Hotelkamers waren natuurlijk wel aangepast aan
de moderne eisen met douche en wc, maar de
wastafel bijvoorbeeld bestond uit een
porseleinen kom met bloemen en koperen
kranen, ingebed in een houten kastje.
De hoteleigenaar (gepensioneerd arts) was zeer
trots op zijn vrouw uit Kreta. Zij maakte voor
het ontbijt allerlei lekkere dingen klaar samen
met de dochter, iedere dag weer anders,
eigengemaakte jammen, plaatselijke producten.
Van dit overvloedige ontbijt viel ook wel wat als
proviand mee te nemen. Hele gesprekken in de
tuin bij dit ontbijt. Zoon had gestudeerd:

restauratie van archeologische vondsten. Hij kon
er alleen geen werk in vinden en dan ook zeer
nieuwsgiering naar hoe Reinders onderzoek
gefinancierd werd. De mentor van de zoon bleek
een dame met wie Reinder een artikeltje schrijft
over de munten uit de opgravingen van Halos.
Dus via de mail werden over en weer de groeten
gedaan. Maar de zoon mocht nog niet de
honneurs waarnemen bij het afrekenen. Later
werd ons dat duidelijk: de eigenaar vroeg of
Reinder de hotelrekening bij de universiteit kon
declareren. Nee, we waren nu op vakantie. De
eigenaar schrijft een bon uit en ik betaal. In de
auto keek ik eens goed op dat bonnetje: 40 euro
per nacht stond er op, dus 20 gaan er zwart
over de toonbank. Het geld voor koffie en eten
buiten de deur, luxe en dure kinderen moet toch
ergens vandaan komen.

De wandelingen waren goed te doen, we konden
alles vinden en op de vijfde dag dachten we nog
een op- en neerwandeling te lopen bij Agios
Lavrentios en daar te overnachten. In het hotel
daar troffen we een jongentje van een jaar of 10
die zei dat ze nog niet open waren (ouders
waren naar Volos). In juni kun je er dus nog niet
van op aan dat er zo maar overal een
functionerend hotel is. Met de auto maar weer
huiswaarts gegaan, gezwommen. De dagen erna
werden warmer, geen wandelweer, dat doen we
een andere keer wel weer.
_______________________________________
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Dood in Griekenland
De economische crisis laat in Griekenland ook zijn sporen na op de omgang met de doden.
Vanouds onderhouden de Grieken een bijzondere band met hun overledenen. De graven van
dierbaren worden dikwijls bezocht, om er iets op achter te laten of om een praatje te maken
met de gestorvene. De begraafplaatsen vind je dan ook in de nabijheid van de woonplaatsen.
Dat betekent aan de rand van uitdijende steden steeds meer een probleem: er is
ruimtegebrek. De begraafplaatsen van de grote steden zijn overvol.
Door Xandra Bardet
________________
Een voor de hand liggende oplossing zou zijn:
crematie. Maar dat valt niet mee. Cremeren is in
Griekenland wel wettelijk toegestaan, maar
nergens mogelijk. Er is wel degelijk vraag naar.
Het is een staatsmonopolie, dus elk initiatief van
uitvaartondernemers om zelf een crematorium
te bouwen, loopt vast. De overheid vaart
namelijk financieel zeer wel bij de hoge
inkomsten uit de begraafplaatsen.
Daarnaast is de kerk faliekant tegen crematie,
betogend dat voor de toekomstige
wederopstanding begraving noodzakelijk is (en
dan heb je natuurlijk ook nog de inkomsten uit
de vele herdenkingsrituelen op gezette tijden
rondom een graf!).
De eigenzinnige, getatoeëerde burgemeester
van Thessaloniki heeft wijlen zijn moeder en
echtgenote de grens over genomen en in
Bulgarije laten cremeren.
Dus hoe gaat het tegenwoordig? Dikwijls is het
een kwestie van 'één eruit en één erin'. Vaak is
het niet meer mogelijk een graf voor meer dan
drie jaar te huren. Waar zo'n contract nog
verlengd kan worden, wordt het per jaar steeds
duurder. Wanneer de termijn om is, wordt de
dode opgegraven, meestal in aanwezigheid van
de familie. Zo'n ontgraving wordt door hen als
zeer traumatisch en als een tweede uitvaart
ervaren. De botten worden ter plekke uit de
halfvergane kleren geschud. Ongeveer een
kwart van de doden blijkt na drie jaar nog
onvoldoende verteerd; die worden dan elders in
de grond gestopt tot ze wel zover zijn. Zo
begraaft en ontgraaft een grafdelver duizenden
doden. Hij wast de beenderen in een
spoelkeuken en doet ze dan tezamen in een
blikken doos. Deze dozen worden in een
naastgelegen knekelhuis opgeslagen, alwaar ze

nog steeds bezocht kunnen worden. Bij het
knekelhuis staan 's morgens vroeg al mensen in
de rij voor een bezoek aan hun doden, met
bloemen en kaarsen om bij hun kistjes te
plaatsen. Maar ook voor het knekelhuis moet
huur betaald worden. Als dat niet meer gebeurt,
worden de botten in een collectieve
verteringsput gestort, een gat in de grond met
een ijzeren klep erop.
Het begraven, de grafhuur, het ontgraven en het
huren van een knekelhuisplaats is duur.
Daarbovenop komen nog de kosten van de
kerkelijke rituelen. Steeds meer mensen kunnen
in deze tijd van crisis de hoge kosten van de
uitvaart en het onderhoud van graf en zieleheil
niet meer opbrengen. Ze raken in gewetensnood
wanneer ze niet kunnen voldoen aan alles wat
een dierbare overledene toekomt. De kerk is
overigens geneigd deze problematiek te
bagatelliseren.
Er worden dus alternatieve oplossingen gezocht.
Het neemt hand over hand toe dat overledenen
niet uit een mortuarium worden opgehaald door
hun nabestaanden. Dan moet de gemeente
ervoor zorgdragen, die ze onderbrengt in een
ongemarkeerd armengraf. Soms wordt dat de
gemeente ook te duur en probeert die er
onderuit te komen - een woedende
ziekenhuisarts heeft zelfs gedreigd lijken op het
gemeentehuis af te leveren.
Anderzijds nemen de aanmeldingen van
kadavers voor de anatomische snijtafels de
laatste jaren dusdanig toe dat er een stop op
moet komen.
Bron: Crossing Continents, op BBC Radio 4, op
25 november 2015
______________________________________
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Τα καλοφακάκια lieten zich verrassen door de Ui,
το κρεμμύδι.
In Griekenland vind je snippers rauwe ui over de tomaten-komkommer salade – al worden ze
niet altijd opgegeten. De ui, wit of paarsrood, wordt verwerkt in allerlei salades, door gehakt,
dolma’s, in stoofpotten; kortom, het is een onmisbaar ingrediënt in talloze gerechten. Veel
minder vaak vormt de ui een hoofdmoot in de maaltijd, maar wij vonden toch enkele
gerechten die vooral op ui gebaseerd zijn.
Door Paulien de Roever en Xandra Bardet
_________________________________
Dus op een dag, begin juni, lieten wij ons
verrassen door de ui, ajuin, siepel of officiële
naam Allium cepa. Het woord ajuin, verwant aan
onion (Eng.) en oignon (Fr.), klonk in Nederland
als ui-jèn en woorden op -en zijn meestal
meervoud en zo werd het dus ui in het
enkelvoud. Siepel zou dan afgeleid zijn van
cepa. In Griekse recepten is vaak sprake van
'droge uien', dit in contrast tot wat wij lente- of
bosuitjes noemen.

Wij aten gefrituurde uienringen, uienballetjes,
gevulde ui, ui-bietentaart en stoofpot geitsjalotten. Sjalotten zijn een apart soort ui:
Allium ascalonicum oftewel bieslook. De smaak
hiervan zou iets verfijnder zijn, maar dat is ons
bij het eten niet opgevallen. Ook beter
verteerbaar, het zal wel. Je moet bij het
schoonmaken wel meer huilen dan bij gewone
uien, de tranen biggelden over mijn wangen. Het
waren ook best wel veel sjalotten...

Wikipedia leert ons verder dat in de oudheid de
ui al veel gegeten werd, hij zou kracht
bevorderen en ziektes voorkomen. In Egypte
kregen de piramidebouwers uien als rantsoen,
en de ui was voedsel en medicijn tijdens de reis
naar het hiernamaals. Ook gold de schil, door
zijn structuur, als een symbool van eeuwigheid.
Bij de Grieken en Romeinen was er een
levendige handel in uien. De Romeinen brachten
de ui verder Europa in en die werd daar al snel
een populaire groente. De ui is rijk aan calcium
en vitamine C; het is een makkelijk te kweken
bol, die veel suiker bevat wat hem vrij
vorstbestendig maakt en die bovendien lang na
de oogst houdbaar is.

Gebakken uienringen, kremmydia tiganita
(κρεμμύδια τηγανητά), Attiki
Snij 2-3 schoongemaakte uien in ringen. Maak
een dik papje van een kop meel, een kop bier,
zout en peper. Doop de uienringen hierin en
frituur ze in hete olie, laat ze uitlekken op
keukenpapier.

Uienballetjes, kremmydokeftedes
(κρεμμυδοκεφτέδες), Αttiki
Maak 3 uien schoon, rasp ze en knijp ze wat uit,
vermeng met fijngeknipte peterselie, munt, een
kop geraspte oude kaas (kefalotíri),
2 knoflooktenen uit de knijper, zout, peper, een
geklopt ei, en meel om het geheel wat steviger
te maken. Maak er balletjes van, rol ze door
paneermeel en bak ze in hete olie. Dat raspen
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met de hand ging tot je losse uienrokken in je
hand hield, dus toen de rest maar in de
keukenmachine fijngemaakt. Uitknijpen verliep
ook niet jofel, dus door de massa nog twee
beschuiten verkruimeld. Mooie balletjes waren
toen nog niet te vormen, dus met een lepel een
kluitje door de paneermeel gerold en er platte
schijfjes van gemaakt.

ca 4 lagen, onderin een ovenschaal of bakblik,
na ze elk met gesmolten boter te hebben
bestreken; dan de vulling erop doen en tot slot
de rest van de beboterde vellen filodeeg. Het
oppervlak in porties kerven en met water
besprenkelen.

Gevulde uien, kremmydia jemista
(κρεμμύδια γεμιστά), Mytilini

Bak een pond gehakt rul met zout, peper,
kardamom en doe er een eetl. pijnboompitten,
eetl. rozijnen, eetl. rijst en kaneelstok erbij en
laat gaar worden, laat afkoelen (dit kan dus ook
de vorige dag al gebeuren). Met warm gehakt is
het slecht vullen. Snij van de uien het
wortelgedeelte eraf, snij ze verticaal half in, doe
ze in kokend water met schil en al, ca. 45-60
min. Haal ze eruit en laat ze goed uitlekken. Snij
het bovengedeelte er een stukje af en haal
voorzichtig een voor een alle uienrokken los. Vul
de uienrokken met een beetje gehakt en maak
er een rolletje van en doe ze naast elkaar in een
ovenschaal. Roer in een kom een kop
tomatensap, zout en peper en 1-2 theel. meel.
Giet dit over de uienrolletjes samen met ½ kop
olie en iets water. Bedek het met aluminiumfolie
en zet het in de (voorverwarmde) oven op 180200 graden, 30-45 min.

In een matig hete oven (ca 180°) een (klein)
halfuur bakken. Ook in de oven opgewarmd
weer lekker.
Met uien gestoofd vlees, stifado (στιφάδο),

Uien-bietentaart, kremmydopita
(κρεμμυδόπιτα), Mykonos
Een pond ongezouten zachte kaas, boter,
3 eieren, 3 (of meer) bosuitjes, bosje witte
bietjes (of zoete rode lentebietjes), fijngehakte
dille, half pond filodeeg, zout en peper.
Bietjes raspen en het vocht eruit wringen. Ze
mengen met fijngesneden uitjes, de kaas, de
dille, de eieren en wat zout en peper.
Stapel de helft van de vellen filodeeg,

Wij gebruikten geitenschouder van de Turkse
slager in de Steentilstraat.
Bak ruim een pond stoofvlees (in grote
dobbelstenen) in olie, doe wat zout en peper
erover, bak een pond schoongemaakte hele
uitjes (sjalotjes, pareluitjes of zilveruitjes,
de stifado-uitjes heb ik hier nog nooit kunnen
vinden) mee tot ze licht kleuren,
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dan ca 2 uitgeknepen knoflooktenen erbij en
vervolgens 1 kop tomatensap, scheut (rode)
wijn, scheutje wijnazijn, ¼ fijngehakte Spaanse
peper (of wat sambal), scheutje port, theel.
honing, kaneelstokje, 2 laurierbladen, 6
kruidnagels. Laat ca 2 uur (of langer) stoven.
Controleer af en toe of er water bij moet.

Het was weer een zeer merkwaardige maaltijd,
die begon met een restant aspergesoep waarbij
we de gefrituurde uienringen hebben gegeten.
Echt een verrassing, nu proef je pas hoe zoet
uien zijn. En dat knapperige deegje eromheen
was de juiste aanvulling. Het leek ons een goed
gezelschap bij de ouzo. Als je ze iets pittiger
wilt, moet er meer zout door het papje. De
uienballetjes kunnen overigens ook die ouzo wel
vergezellen. Die zijn wat pittiger van smaak,
mede door de munt en peterselie en de hartige
kaas.
Toen zetten we ons aan de ui-bietentaart, een
hoofdgerecht: een beetje laf van smaak, meer

biet dan ui. Hier waren we het minst over
tevreden. Waarschijnlijk is het met wat pittiger
kaas lekkerder, een scheutje zoetzuur bij de
bieten? In feite valt dit gerecht onder de
categorie gerecht waarin ui is verwerkt. Maar
dan: de met gehakt gevulde uienrolletjes, lekker
gehakt in een zoetig jasje. De te grote
uienrokken zijn dan ook maar in tweeën
gesneden om
dat jasje niet al
te dik te
krijgen. Ook
deze rollen
vielen goed in
de smaak en
als je kinderen
hebt die niet
van ui houden,
kan je die
vervangen door
druivenblad of
koolblad, dat
soort bladen
geeft er
natuurlijk een
heel andere
smaak aan.
Tot slot de
stifado, het
geitenvlees
gestoofd met
sjalotten. Wat was dié lekker, voor herhaling
vatbaar. Maar geen van ons zou bij blind
proeven geraden hebben dat het geitenvlees
was. Het rauwe vlees was wel een stuk
donkerder rood dan lamsvlees en anders van
structuur leek me. Was sjalot anders van smaak
dan gewone ui? Dat is ons niet echt opgevallen,
ook zoetig. En de jus is heerlijk om je brood in
te soppen. Salade erbij en klaar ben je. In feite
is stifado een Griekse variant van onze
Hollandse haché, ook niet te versmaden.
______________________________________
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Niet vergeten!
5 november in het Poortershoes
ons 4de lustrumfeest!

