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Algemene Ledenvergadering.
Quiz diafora.
Na de pauze laat Jaap van de Gevel ons
genieten van de Atheense muziekscéne.

18 november 2017

Op veler verzoek hebben we Ilias en
Cécile weer kunnen strikken voor een
wijn- en spijsproeverij.

13 januari 2018

Goede herinneringen hebben we aan een
optreden van Vardaris. Zij zijn inmiddels
herrezen in een nieuwe samenstelling.
Op deze avond zullen we horen hoe dat
klinkt.

17 maart 2018

Hero Hokwerda neemt ons mee naar de
Metéora.

19 mei 2018

Gezamenlijk eten. Na de pauze gaan we
kijken naar Metéora, een film van Spiros
Stathoulopoulos.

september 2017

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 2x 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, Mariëtta
Ioannidou, Paulien de Roever,
Ekke & Roelie Schuitema, Jannet de
Vries.

_______________________________________
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Schatkamers van Athene
Tijdens een lezing voor de vereniging GroGri vertelde ik over enkele ‘schatkamers’, die je als
toerist in de metropool Athene kunt aantreffen. Enkele daarvan heb ik nader beschreven, en
de redactie van de Mylos vroeg me of ik voor het volgende nummer deze lezing wilde
omwerken tot een artikel. Aan dat verzoek kom ik natuurlijk graag tegemoet, want het delen
van schatten is oneindig veel leuker dan ze voor jezelf te houden.
Door Han Borg
____________
Een museum waar je als bezoeker van de stad
Athene nauwelijks omheen kunt, is natuurlijk de
nationale schatkamer van de archeologie: het
Nationaal Archeologisch Museum.

Toen ik er voor het eerst kwam (midden jaren
’70) maakte het enorme indruk op me, ook
omdat de hoeveelheid getoonde voorwerpen
werkelijk gigantisch was, en uit alle perioden
van de (voor-)Griekse beschaving en van de
Romeinse tijd stamde. De ene zaal na de andere
staat gevuld met zaken die je doen beseffen hoe
rijk die Griekse beschaving is geweest.

opgeroepen besef dat de beschaving ook qua
karakter in 2500 jaar wel veranderd is. Pas bij
een van de vele latere bezoeken kwam ik er ook
aan toe om eens beter naar de Romeinse
vondsten te kijken, met daarin o.a. prachtige
bustes van Keizer Hadrianus en diens jonge
Bithynische vriend Antinoös, en van een
puissant rijke tijdgenoot van Hadrianus, Herodes
Atticus (de bouwheer van het nog vrijwel
complete theater aan de voet van de Akropolis).
En natuurlijk het speelse element in de Griekse
en voor-Griekse cultuur: de boksende jongens
van Thera (Santorini), en de hockey spelende
mannen op een plaat die diende als basis voor
een kourosbeeld, en die terug gevonden werd
als bouwmateriaal voor de Muur van
Themistokles. Het Nationaal Archeologisch
Museum, dat grotendeels dateert uit de tweede
helft van de 19de eeuw en ontworpen is door in
neoclassicistische stijl werkende Duitse
architecten als Ziller en Lange, is helaas vaak
deels gesloten vanwege geld- of
personeelsgebrek.
Van veel recenter datum is het Goulandrismuseum voor Cycladische kunst.

De Poseidon van Artemision, die overigens ook
op het toenmalige biljet van twintig drachme
was afgebeeld, maakt enorme indruk door de
levendige uitstraling, de diverse ‘kouroi’
(jongelingsbeelden) door hun puurheid en het

De rijke familie Goulandris verzamelde specifiek
de kunst van de Cycladen, die inderdaad een
‘klasse apart’ vormt. Totdat het museum
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geopend kon worden (in 1986) reisde de
collectie door de hele wereld, o.a. naar de
prachtige Europalia-tentoonstellingen over
Griekenland, die in 1982 in Brussel gehouden
werden. Het museum, dat is ondergebracht in
twee gebouwen, waaronder een neoklassieke
villa aan de Leoforos Vassilisis Sofias (de zgn.
Stathatos-villa), toont een compleet overzicht
van de cultuur die er op de Cycladen is geweest.
Het bekendst zijn natuurlijk de beelden van de
idolen: soms piepklein, soms levensgroot,
gestileerd weergegeven figuren, abstract en
tegelijk ook erg mysterieus. Waarschijnlijk
waren het beelden die in verband gebracht
kunnen worden met een cultus van een alom
aanwezige moedergodin.

gekomen, o.a. eentje voor de specifiek
Islamitische kunst, voor manuscripten, een
kindermuseum etc., maar de hoofdzetel alleen al
is de moeite waard voor het krijgen van inzicht
in de moderne geschiedenis van Griekenland. Zo
is er veel aandacht voor voorwerpen uit de
Griekse Onafhankelijkheidsoorlog, die werd
gestreden in het begin van de 19de eeuw, met
o.a. de pistolen en het opklapbare schrijftafeltje
van Lord Byron.

Deze Cycladische cultuur, die bloeide van circa
4000-1100 voor Chr. is in dit heerlijke museum
buitengewoon goed gepresenteerd. Wie deze
cultuur ter plekke wil bekijken, kan trouwens
ook goed in het archeologisch museum van
Naxos terecht.
Heel dicht bij het Goulandris-museum treffen we
een ander museum van een zeer rijke familie
aan: het Benaki-museum. De Benaki’s waren
oorspronkelijk vooral gevestigd in Alexandrië, en
misschien mede daardoor extra gevoelig voor de
invloeden die andere culturen op de Griekse
cultuur hebben gehad. Men verzamelde o.a.
Egyptische en Islamitische kunst, waarvan de
kenmerken zich zeker ook terug lieten zien in de
Griekse cultuur. De hele collectie werd zoveel
mogelijk opgesteld in de stadsvilla van de
Benaki’s aan de Leoforos Vassilisis Sofias, en
was vanaf 1931 toegankelijk voor het publiek.
Doordat de Benaki’s en hun opvolgers bleven
door verzamelen, groeide de collectie al snel uit
het best wel ruime jasje, en zo zijn er nu op
diverse plaatsen in en om Athene aparte musea

Bij een zoektocht naar sporen van bewoners van
Athene in het begin van de 19de eeuw in verband
met mijn Byron-onderzoek kwam ik o.a. terecht
in het Museum van de Stad Athene.

Dit museum, gevestigd aan het Klafthmonosplein, is eigenlijk het eerste koninklijk paleis van
de nieuwe Griekse staat, en werd korte tijd
bewoond door koning Otto en diens echtgenote
Amalia.
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Het laat dan ook veel stijlkamers zien uit de 19de
eeuw, maar ook toont het een virtuele tour door
Athene zoals het er in de 19de eeuw uitzag,
schilderijen van Athene uit de tijd van vóór de
Griekse Onafhankelijkheidsoorlog en van helden
uit die oorlog. Het Klafthmonos-plein, ook wel
het Muntplein genoemd (want ook de Griekse
muntslag was aan dit plein gevestigd) was
vooral bekend vanwege het feit dat bij een
regeringswisseling de als gevolg daarvan
massaal ontslagen ambtenaren hier hun beklag
kwamen doen…….

Eridanous (nu meer een smal beekje), dat de
stad in tijden van belegering van water voorzag
doordat het ontsprong op de Lykabettos en tot
aan de Muur van Themistokles binnen de
stadsmuren liep.
Bij de ingang van de Kerameikos-begraafplaats
krijg je een kaartje uitgereikt met de
belangrijkste grafmonumenten, waar je ook op
een warme dag heerlijk tussendoor kunt dwalen.
Maar wie de Kerameikos bezoekt mag zeker niet
verzuimen om het bijbehorende kleine, maar
zeer fijne Museum van de Kerameikos te
bezoeken. Hier treft de bezoeker enkele
schitterende voorbeelden aan van archaïsche
beeldhouwkunst, een grote hoeveelheid
grafvazen en ook – op de binnenplaats – een
immens beeld van een stier, die ooit het graf
van de steenrijke Dionysios uit de wijk Kollitos
sierde.

Eén van de meest interessante gebieden in de
stad Athene is de Kerameikos, de
‘pottenbakkerswijk’.

Hier, buiten de hierboven al genoemde Muur van
Themistokles, werd in de Griekse oudheid een
begraafplaats aangelegd die om een aantal
redenen interessant is. Allereerst omdat het een
begraafplaats was van de betere stand, maar
ook omdat er twee belangrijke wegen en een
riviertje doorheen liepen: de Dromos of
Panathenaeïsche weg, waarover de processie
liep die de stad jaarlijks hield om de stadsgodin
Pallas Athena te eren, en de Heilige Weg: de
weg die vanuit de stad naar het heiligdom voor
Demeter in Eleusis liep. En ook het riviertje de

De Kerameikos wordt sinds de jaren ’50 van de
vorige eeuw (opnieuw) opgegraven door het
Duits Archeologisch Instituut, dat ook vóór de
Tweede Wereldoorlog al een concessie had
gekregen voor dit gebied. Enkele bouwwerken,
waaronder een orthodoxe kerk, verhinderen
helaas dat het gehele oppervlak van de
begraafplaats wordt blootgelegd.
Eén van de pronkjuwelen van het al zo rijk
bedeelde Atheense museumbestand is pas van
zeer recente datum. Sinds 1874 had men de op
en om de Akropolis gedane vondsten een plekje
gegeven in een soort uitgebreide kelder in de
heilige berg zelf – een al heel lang niet meer
echt geschikt verblijf voor de topstukken uit
deze locatie.
In 1976 werd daarom een competitie
uitgeschreven voor een nieuw te bouwen
Akropolis-museum, helaas zonder een
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werkbaar resultaat. Drie jaar later probeerde de
Griekse minister van Cultuur het weer, en nu
kwam er wel een schets voor een gebouw, maar
bleek de daarvoor gewenste locatie niet echt
geschikt te zijn. Hetzelfde overkwam de
deelnemers aan de derde competitie: het leek er
serieus op dat er een mooi en voor het doel (de
presentatie van de vondsten van de Akropolis)
geschikt gebouw zou komen, maar bij het
voorbereiden van de bouw daarvan (in 1999)
stuitte men op een dermate grote hoeveelheid
zeer belangwekkende archeologische vondsten
dat ook hier de locatie het struikelblok werd.
Even leek het er niet meer van te komen, maar
uiteindelijk werd er toch weer een wedstrijd
uitgeschreven, die door de Amerikaanse
architect Bernard Tschumi en de Griek Michailis
Photiadis gewonnen werd. Zij leverden een
tekening én een geschikte locatie. Dat laatste
bleek het geval te zijn bij de toch al ernstig
verstoorde grond om en onder een aantal niet
meer in gebruik zijnde militaire barakken, bij het
Theater van Dionysos en met een geweldig mooi
uitzicht op de Akropolis en het Parthenon. Dat
laatste was ook uitdrukkelijk de bedoeling, want
één van de bestaansredenen van het gebouw
was de nog steeds levende wens dat de Elgin
Marbles, die al sinds het begin van de 19de eeuw
in Engeland waren, uiteindelijk naar hun plaats
van ontstaan zouden terugkomen. Het museum,
aardbevingsbestendig tot een klap van 10 op de
Schaal van Richter, en op de bovenste
verdieping precies georiënteerd zoals het
Parthenon, dat zichtbaar, bijna tastbaar, op
slechts enkele honderden meters afstand ligt,
vormt hiervoor een meer dan goede locatie.

Alleen….de Britten peinzen er niet over om de
Grieken hierin tegemoet te komen, en zo moet
het museum het nog steeds met (grotendeels)
replica's van de metopen en overige beelden van
het Parthenon doen.
Het museum heeft een schitterende open
opstelling: je loopt er als het ware tussen de
goden door, alles is - bijna - aanraakbaar,
chronologisch zeer knap opgesteld.

Het totaal vormt een verademing bij een
vergelijking met het steeds stoffiger wordende
Nationaal Archeologisch Museum, en wie maar
weinig tijd heeft om Athene te bezoeken
adviseer ik om dan toch echt dit museum
(dichtbij de Plaka gelegen) de voorkeur te
geven. Het biedt echt waar voor het betrekkelijk
weinige geld dat je ervoor kwijt bent, heeft een
leuk cafetaria en een uitstekende
museumwinkel.
Hero Hokwerda suggereerde nog het
Oorlogsmuseum te bezoeken, iemand anders zei
terecht dat het Byzantijns Museum (allebei in
dezelfde buurt, bij het Benaki- en het
Cycladenmuseum) ook de moeite waard is. Daar
voeg ik uit eigen ervaring nog het museum aan
toe dat je in de Stoa van Attalos (op de Agora)
aantreft.
Voor wie zich wil oriënteren op de ligging van de
genoemde musea: zie bijgaand kaartje.
In een volgende bijdrage aan de Mylos ga ik
nader in op een ander juweel in de stad Athene:
de Eerste Atheense Begraafplaats. Een soort van
‘Père Lachaise’ in deze stad, en bovendien op
zomerse dagen een aangenaam koele plek.
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Legenda voor de bovengenoemde musea:

(1) Nationaal Archeologisch Museum
(2) Akropolismuseum
(3) In het artikel slechts genoemd: Agora-museum in de Stoa van Attalos
(4) Kerameikos met bijbehorend museum
(5) Goulandris-museum voor Cycladische Kunst
(6) Benaki-museum
(7) In het artikel slechts genoemd: Museum voor Byzantijnse kunst
(10) Museum van de Stad Athene
(17) In het artikel slechts genoemd: Benaki-collectie van Islamitische kunst
(18) In het artikel slechts genoemd: Oorlogsmuseum
http://www.athens-today.com/e-museums.htm
____________________________________________________________________________________

Kopij
De volgende Mylos verschijnt in maart 2018.
De uiterste inleverdatum daarvoor is 22 februari 2018.
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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Quiz
In de vorige Mylos (februari 2017) is
vergeten de antwoorden van de quiz van
oktober 2016 te plaatsen, daarom nu
alsnog.
1. Prachtig, de Kariatiden op de Akropolis. Er zijn
in totaal 6.
2. Deze tempel staat in Berlijn, maar waar stond
hij eerst? In Pergamon
3. Zo zou de Venus van Milos er uitgezien
kunnen hebben, maar hoeveel is over van haar
armen?
Van haar rechterarm het meest.
4. Op welk eiland vond men deze Minoïsche
slangengodinnen? Op Kreta
5. Dit beeld uit Samothrake toont de godin van:
De Overwinning.
6. Welke van deze markante koppen is niet bij
Mycene gevonden? Kop B.
7. Wie is dit beeld in Olympia? Hermes.
8. Waar staat deze wagenmenner? Delphi
9. Wie is Deze bijzondere man? Laocoön.
10. Welke beroemde uitspraak is van deze man, Socrates?
A
Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet
B
Ik hoop niets, ik vrees niets, ik ben vrij. (Kazantzakis)
C
Ken u zelve. (boven ingang tempel van Apollo in Delphi)
11. Welke krachtpatser is dit? Heracles.
12. In welk museum staat deze peinzende Athene? Acropolismuseum.
13. Op welk eiland staat dit Asklepion (sanatorium)? Kos.
14. Wie is deze dichteres van het eiland Lesbos? Sappho.
15. De Griekse cultuur heeft ook veel latere kunstenaars geïnspireerd.
Welke godin wordt hier geboren? Venus.
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De fascinatie van Byzantium
Vanaf het moment waarop keizer Constantijn de Grote kort voor het jaar 330 besloot om van
de nederzetting Byzantion zijn hoofdstad te maken (en de stad zijn naam gaf: Constantinopel),
sprak het ‘Nieuwe Rome’ tot de verbeelding; het inspireerde en imponeerde. Dáár zou het rijk
der Romeinen een nieuwe basis vinden, dáár zouden alle kennis en rijkdom van Oost en West
elkaar ontmoeten.
Door Mariëtta Ioannidou
____________________

De naam Byzantium met de hedendaagse
betekenis werd voor het eerst in de 16e eeuw
gebruikt om het Oost-Romeinse Rijk aan te
duiden. De Byzantijnen noemden zichzelf
'Romeinen' en hun rijk was het keizerrijk van de
Romeinen. Tegenover het ineenschrompelen van
het oude Rome stond de opbloei van de nieuwe
keizerstad. Het werd een dynamisch rijk, dat tot
bloei kwam dankzij de opname van nieuwe
elementen in combinatie met het behoud van
oude waarden. Het Byzantijnse Rijk vormde
gedurende ruim 1000 jaar een buffer tussen
West-Europa en het Arabische Rijk, en de
bewondering voor Byzantium bleef bestaan, zelfs
na zijn val in 1453.
Constantinopel werd een stad van superlatieven,
het centrum van ritueel en protocol. Daar was
degene die in het keizerlijk purper was geboren,
als porfyrogenitos, hoog boven het aardse

verheven. Die macht droeg bij tot de fascinatie
van Byzantium. Zelfs toen het Westen weer een
eigen keizer had gekregen, bleven de opvolgers
op de troon van Karel de Grote vol ontzag naar
het Oosten lonken. De Griekse keizer had
bovendien controle gehouden over de
geloofszaken in zijn rijk; hij had zijn macht
immers direct aan God ontleend, samen met de
Patriarch. De keizers in het Westen moesten in
toenemende mate opboksen tegen de claims van
de bisschoppen van Rome, die meenden dat zij
als opvolgers van Petrus de oppermacht in de
wereld bezaten.
Veel westerse vorsten zochten verbintenissen
met Byzantium, bijv. door een huwelijk met een
Byzantijnse prinses, in de hoop dat de purperen
glans ook op hen zou afstralen. Omgekeerd
sloten Byzantijnse keizers ook huwelijken met
westerse prinsessen om haar families aan zich te
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binden, hoewel de Byzantijnen neerkeken op het
Westen, dat zij als een onderontwikkeld gebied
beschouwden.
Toch slaagde de Duitse keizer Otto I de Grote

erin de Byzantijnse prinses Theofano als bruid
voor zijn zoon Otto II te krijgen. In 972 vond
het huwelijk in Rome plaats, en werd Theofano
tot keizerin gekroond. Als huwelijksgift kreeg
Theofano in het westen een groot aantal
landerijen, gelegen in Italië, Duitsland en de
Lage Landen. Theofano kwam geregeld naar de
Lage Landen en zij verbleef in Utrecht en
Nijmegen, waar in 980 haar zoon werd geboren.
Vanaf 974 droeg Theofano de titel coimperatrix
(medekeizerin), en na de dood van haar man in
983 zou zij het regentschap uitoefenen. De
aanwezigheid van Grieken aan het hof van Otto,
die met Theofano mee verhuisd waren, heeft
invloed gehad in het Westen, met name op de
ontwikkeling van de kunst en in de religie. In
Byzantium was de Mariaverering, de devotie aan
de Theotokos, de Moeder Gods, een belangrijk
deel van het religieuze leven, terwijl in het
Westen Maria geen belangrijke figuur was;
Maria-Hemelvaart, om maar iets te noemen, was
in het Westen vrijwel onbekend, in tegenstelling
tot de oosterse Orthodoxe kerken, waar het
'Ontslapen van Maria' op 15 augustus het
grootste feest is na Pasen en Kerst.

Ook het officiële keizersportret onderging de
invloed van Byzantium. Keizer én keizerin
werden nu frontaal, in vol ornaat afgebeeld,
volgens de Byzantijnse traditie.
Hun kleding is duidelijk Byzantijns geïnspireerd.
In de vroege Middeleeuwen kwamen in het
Western vrouwenportretten slechts sporadisch
voor. Maar in Byzantium werden keizerinnen
zelfs op munten afgebeeld. Het dubbelportret
van wereldlijke heersers bood de mogelijkheid
ook hun vrouwen af te beelden. De komst van
Theofano in het Westen heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot het afbeelden van vrouwen.
Door haar werden ook enkele Byzantijnse
heiligen beter bekend in het Westen, zoals St
Nikolaas van Myra (Klein-Azie), en
St Panteleimon (in het westen: St Pantalon). In
de kerk van St Pantaleon in Keulen, waar de
relieken van de heilige waren ondergebracht,
werd Theofano ook begraven. Wij kunnen
zeggen dat Theofano grote invloed heeft gehad
op het religieuze en artistieke leven van die tijd.
Tot enkele eeuwen na de verhuizing van de
hoofdstad van het Romeinse rijk naar
Constantinopel bleef het Latijn de officiële taal
van het rijk, maar tijdens Justinianus'
regeringsperiode (527-565) was Grieks reeds de
dominante taal. Toch heeft Justinianus I zijn
wetgeving aanvankelijk in het Latijn
uitgevaardigd, in zijn poging het oude Imperium
Romanum te herstellen.
Alleen de nieuwe constituties, na 534, zijn in het
Grieks.
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Het gebruik van het Grieks in het oosten werd
langzamerhand een barrière voor contacten
tussen Oost en West. Een culturele scheiding
begon zich af te tekenen. In het Westen begon
de macht van de paus toe te nemen en daarmee
ook zijn politieke macht en ambities, iets wat
zeer ongewenst was voor de patriarch van
Constantinopel. Hij moest bovendien zijn macht
delen met de keizer, die zichzelf de ‘dertiende
apostel’ en Christus' plaatsvervanger op aarde
noemde en zich vaak gedroeg als hoofd van de
Orthodoxe staatskerk (kerk en staat: nu nog
steeds een bron van wrijving in Griekenland).
Diplomatieke pogingen om door middel van een
huwelijk tussen Karel de Grote en keizerin Irene
(bekend als bestrijdster van het iconoclasme) de
beide keizerlijke families te verenigen,
mislukten. Keizer Otto I had daarin meer succes
geboekt!

In 1204 werd Constantinopel veroverd door de
kruisvaarders; dat ging gepaard met brute
vernielingen van heiligdommen. Zelfs de
standbeelden van Romulus en Remus, de
stichters van Rome, vielen ten prooi aan de
vernielzucht van de 'Latijnen' die, om de
woorden van de Byzantijnse historicus Niketas
Choniates te gebruiken, niet konden lezen en
schrijven en dus de geschiedenis van hun eigen
cultuur niet kenden.

Beroemd zijn de vier verguld-bronzen paarden
die in het Hippodroom, het grote stadion van
Constantinopel, hadden gestaan; het is het
enige bronzen vierspan uit de Oudheid dat
bewaard is gebleven. Ze werden naar Venetië
getransporteerd om tot zwaarden en schilden te
worden omgesmolten, maar de doge aldaar
besloot dat men ze beter kon tentoonstellen op
de mooiste plek van de stad, op de façade van
de San Marco-basiliek, om daarmee te
symboliseren dat Venetië de rol van Byzantium
als erfgenaam van de Romeinse beschaving had
overgenomen.
De beroemdste en misschien meest ambitieus
keizer van Byzantium was Justinianus I (6de
eeuw), de stichter van de Agia Sofia, een
architectonisch wonder voor die tijd.
Hij veroverde Italië en Noord-Afrika in een
poging het Imperium Romanum te herstellen,
door middel van wapens en wetten: “armis et
legibus”.
De wetgeving van Justinianus bestond uit vier
delen:
I.
de Codex, deze omvat de keizerlijke
constituties tot 534.
II.
de Pandekten of Digesten: een
bloemlezing van de belangrijkste
meningen/opinies van de beste
Romeinse juristen van de 2de en 3de
eeuw, die de kracht van een constitutie
hebben gekregen. Het waren niet de
juristen die spraken, maar het was de
keizer zelf via hun mond. Dit was
eigenlijk het belangrijkste deel van de
wetgeving.
III.
Instituten of Elementen: een leerboek
voor rechtenstudenten dat ook
wetskracht had gekregen; en als laatste
IV.
de Novellen, dit waren nieuwe
constituties van na de Codex, dus na
534.
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Europa gespeeld. Via Italië is het Romeins recht
over heel Europa verbreid en dat is de reden
waarom tot op heden de meeste burgerlijke
wetboeken in Europa op het Romeins recht zijn
gebaseerd. Daarom wordt Justinianus 'de
wetgever van Europa' genoemd.

Al die vier delen vormen wat wij noemen het
Corpus Iuris Civilis, het corpus van burgerlijk
recht. Het grootste deel van die wetgeving was
in het Latijn uitgevaardigd; alleen de Novellen
waren in het Grieks. Waarom heeft Justinianus
dat gedaan? Grieks was toch de dominante taal
in zijn rijk. Justinianus wilde het Romeinse Rijk
herstellen en daarom heeft hij het Latijn
gebruikt, de taal van het Romeinse Rijk. Dat
bleek op langere termijn heel belangrijk te zijn
voor de herontdekking van het Romeins recht in
de 11de eeuw. Nadat zijn wetgeving was
uitgevaardigd, begon men in zijn rijk de teksten
ervan in het Grieks te vertalen of op te sommen,
en dat is het begin van het Byzantijnse recht.
Wij kunnen daarom zeggen dat het Byzantijnse
recht zeker op het Romeinse recht is gebaseerd,
maar als de teksten vertaald worden krijg je ook
een andere interpretatie en daardoor kreeg het
Byzantijnse recht geleidelijk zijn eigen vorm en
kenmerken. Dit alles gebeurde in het OostRomeinse Rijk, in Byzantium. In het Westen was
het Romeins recht vergeten geraakt tot in de
11de eeuw. Toen begon men plotseling in Italië,
in Bologna, Romeins recht te bestuderen en
opnieuw toe te passen. Dit is de herontdekking
van het Romeinse recht. De codificatie van
Justinianus werd opnieuw voorwerp van studie,
in het bijzonder de Digesten en Pandekten, een
verzameling van meningen van verschillende
geleerden, en doordat die teksten in het Latijn
waren kon men ze lezen en begrijpen. De
codificatie van Justinianus heeft op deze manier,
500 jaar na zijn ontstaan, een belangrijk rol in

Nu blijft natuurlijk de vraag: ‘Wat is de
betekenis van het Romeins/Byzantijns recht in
Europa?’
Een groot deel van de Europese
rechtsgeschiedenis is niets anders dan de
geschiedenis van het Romeinse recht in Europa.
Maar het Byzantijns recht was gedurende een
lange tijd geheel onbekend. Het werd met
vertraging ontdekt, en dan nog door filologen
(taalkundigen). Desondanks kopieerden de
monniken in de kloosters van Zuid-Italië al vanaf
de 13de eeuw de handschriften van het
Byzantijnse recht, terwijl gedurende de gehele
15de eeuw – aanvankelijk als emigranten en na
de val van Constantinopel in 1453 als
vluchtelingen – de Byzantijnen handschriften
van Byzantijnse wetsteksten naar West-Europa
brachten. De humanist kardinaal Vessario, een
grote en belangrijke persoonlijkheid die zijn hele
leven streed voor de eenwording van de kerken,
en die het van Byzantijns monnik en geleerde
tot kardinaal van Bologna, en in 1455 bijna tot
paus schopte (hij werd tweede, maar Paus
Pius II benoemde hem tot zijn raadsman en hij
werd diens rechterhand), verrijkte met zijn
handschriften de bibliotheken van Venetië,
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Florence en Rome. Duizend van zijn
handschriften vormden de kern van de

Helaas zijn deze denkbeelden tot op heden niet
veel veranderd, en hoewel het Westen de
erfgenaam werd van een groot gedeelte van het
Byzantijnse erfgoed, blijft Byzantium afwezig in
alle Nederlandse geschiedenis-schoolboeken!
Byzantijnse kunst
Byzantijnse kunst is uitsluitend religieus!
Iconen, fresco’s en mozaïeken uit de kloosters
van:
St Ekaterini in de Sinaï (4de eeuw), het
oudste

beroemde Marciana-bibliotheek in Venetië, die
nog steeds het belangrijkste centrum is voor
Byzantinologisch onderzoek.
In de 19de eeuw behield het Byzantijnse recht
alleen zijn historische betekenis, het was niet
interessant voor rechtsgeleerden. We moesten
wachten tot de jaren '50 en '60 van de 20ste
eeuw tot er in Nederland en Duitsland weer
enige belangstelling voor ontstond. We kunnen
zeggen dat het Byzantijns recht een belangrijk
hulpmiddel bleef voor de studie van het Romeins
recht.
In Griekenland is de Orthodoxe kerk nooit
opgehouden te functioneren volgens de canon
van het Byzantijnse recht, en de Byzantijnse
wetstraditie neemt nog steeds een belangrijke
plaats in in het historisch onderzoek.
Het kerkelijk schisma van 1054 tussen het
Latijnse Westen en het Griekse Oosten werd een
feit, en dit zou voeding geven aan een antipathie
en een gebrek aan begrip tussen de twee
werelden, en uiteraard de tegenstelling tussen
de paus en de patriarch van Constantinopel. Er
begon zich een negatief beeld over Byzantium te
vormen. Met de Verlichting werd Byzantium een
voorbeeld van duisternis, een wereld afgesneden
van haar klassieke voorvaderen, die haar
roemrijke erfenis niet waardig was. Voor de
westerse historici was het een voorbeeld van
immoraliteit, vooral betreffende de keizerinnen,
met moorden, intriges, agressie, lieden die hun
eigen kinderen verblindden om zelf op de troon
te blijven, en andere huiveringwekkende
misdaden begingen.

klooster, met na het Vaticaan de grootste
verzameling manuscripten;
De heilige berg Athos (8ste eeuw);
Kloosters op de Meteora (11de eeuw).
Tussen 730 en 843 woedde het Iconoclasme, de
meest bekende kunststrijd ooit, over het al dan
niet vereren van iconen.
De invloed van de Byzantijnse schilderkunst op
moderne kunstenaars was vooral op de schilder
El Greco (1541-1614).

_______________________________________
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Giaourti/Yiaourti
Een tijdje geleden lazen we met onze werkgroep literatuur ‘Waar de zee begint’ van Edzard
Mik. De hoofdpersoon, die weer contact zoekt met een vroegere geliefde in Athene, eet het
hele boek door giaourtlóu. Τα καλοφακάκια hebben zich in de yoghurtkeuken geroerd met
Giaourti/Yiaourti.
Door Paulien de Roever en Xandra Bardet
_________________________________
Nou kom ik al jaren in Griekenland, maar ik had
daar nog nooit van gehoord, en het nooit
gegeten. Dat wilden we wel eens proeven! In
geen van onze Griekse kookboeken was een
recept te vinden, maar internet bood uitkomst.
Zoals de naam al zegt, komt er yoghurt aan te
pas, en we vroegen ons af of dit in de Griekse
keuken ook nog voor andere zaken dan deze
‘hamburger’ gebruikt wordt, afgezien natuurlijk
van het toetje van yoghurt met honing en
walnoten (naast alles wat je met een ‘wolk’
yoghurt erbij of erop kunt serveren).
Snuffelend in onze kookboeken
vonden we onderstaande zaken en
die hebben we bereid met Griekse
volle yoghurt. In sommige
gerechten wordt gerept van
schapen- of geitenyoghurt, maar dat
werd ons te ingewikkeld. Griekse
yoghurt in de supermarkt zal meestal
van koemelk zijn. Strangisto betekent
'uitgelekt': door het vochtverlies wordt
het vetgehalte 10%. Lekker! We
hebben het meest bekende
yoghurtgerecht, tzatziki, maar even
terzijde gelaten. Dat mengsel van
yoghurt met geraspte en uitgeknepen
komkommer, knoflook, dille, witte wijnazijn,
peper en zout (en naar smaak olijfolie
erdoor/erover) zal iedereen wel kennen.
Daarnaast is er de Cypriotische versie, talatouri,
waarin de azijn door citroensap, en de dille door
munt wordt vervangen.
Brandnetelsoep (tsouknidósoupa)
Van de filosoof Chrysippus (3de eeuw v.Chr.) is
het advies: 'Eet geen olijven als je brandnetels
hebt', aldus ‘De Griekse keuken’ van R. Buis en
M. Daskalogiannis. Onbekend in wat voor
context hij deze uitspraak deed, en olijven vond
hij ook niet te versmaden, maar die lijken me
toch van een andere orde dan brandnetel.

Ingrediënten: 1 kg brandneteltopjes, of (minder)
gedroogde brandnetel uit de reformwinkel, evt.
spinazie, 0,5 l kippenbouillon, 3 lente-uien in
ringetjes, fijngehakt teentje knoflook, bosje
verse dille, 1,5 dl Griekse yoghurt, 2 lepels melk
of room, 1 eidooier, beetje olijfolie, lepel
maïzena/aardappelmeel, zout, peper, suiker.
De brandnetels in een beetje water garen,
uitlekken, bewaar het kookvocht. Pureer ze in
een keukenmachine met wat bouillon. Verhit een
lepel olie en fruit hierin kort de ui, de
knoflook en de gehakte dille. Giet
de rest van de bouillon, de
brandnetelpuree en 3 dl
kookvocht erbij, even
doorkoken. Meng in een
kom het meel met yoghurt
glad, en dit door de soep
roeren tot die bindt. Klop nu bij
beetjes wat hete soep door het
geklutste room-ei-mengsel en
meng dit door de soep zonder die
weer te laten koken. Naar smaak
peper, zout en suiker erin, en
meteen opdienen. Evt. nog
croutons erbij (blokjes brood
besprenkelen met olijfolie,
(knoflook/oregano) en zout, en in de
oven krokant bakken).
Van knoflooksoep met kaas en yoghurt
(tirozoúmi), een traditioneel gerecht in de week
vóór de vasten, hebben we maar even afgezien.
Warme yoghurtsaus (giaourtáva)
Een saus voor over dolmades of gehaktballetjes.
Geliefd gerecht in Macedonië en bij Grieken van
Klein-Aziatische afkomst. Pasta of rijst met
yoghurtsaus schijnt ook populair te zijn.
Klop 3 dl (schapen- of geiten)yoghurt met een in
melk losgeroerde theelepel maïzena en 1-2
lepels gesmolten boter glad in een steelpan en
verwarm zacht op een laag vuur, stevig
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roerend/kloppend (als het te dik wordt, wat
melk toevoegen). Naar smaak: zout, peper,
munt en/of gemalen komijn, knoflook of
paprikapoeder (afhankelijk van waar je het bij
gaat eten). Warm opdienen.
Yoghurtdip met amandel
Meng door de yoghurt 2 scheutjes olijfolie en
1 scheutje witte-wijnazijn, en naar smaak zout,
knoflook, gehakte peterselie en gemalen
amandelen. Voor bij gebakken aubergineplakken
etc.
Spinaziesalade met yoghurt (spanakósalata
Vérias)
Laat een pond gare spinazie (vers of diepvries)
uitlekken, hak dit grof en vermeng met 2 in
ringen gesneden lente-uien en een lepel olijfolie.
Roer 2 dl Griekse yoghurt los met een lepel
olijfolie, lepel citroensap en fijngeknipte dille en
munt, peper en zout en een beetje knoflook uit
de knijper. Spreid spinazie-ui uit in wijde schaal
en giet de yoghurtsaus erover. Garneer met
verse munt en dille.

Spinaziesalade met yoghurtsaus

Macedonische saláta me giaóurti
Stukjes komkommer, tomaat, gare aardappel,
gesnipperde stevige sla (bijv. Little Gem) en
partjes ei; voor de saus: 0,25 l yoghurt, 1 tl
pittige mosterd, 2 el olijfolie, 0,5 tl suiker, zout
en een rauwe eidooier. Garneren met groene
kruiden.
Pitabrood met gehakt en yoghurt- en
tomatensaus (Giaourtlóu)
Een pond (lams)gehakt vermengen met 0,5 kop
broodkruim, 2 geraspte uien, 2 tenen knoflook
uit de knijper, 0,5 kop fijngeknipte peterselie,

0,5 theel. paprikapoeder, 0,5 theel.
cayennepeper, 0,5 theel. komijn, zout, peper.
Laat het een uur in de ijskast staan om de
smaken te laten intrekken. Vorm er rolletjes van
(van 3-4 x 10 cm) en bak die in de pan of in
voorverwarmde oven (200˚C) tot ze net gaar
zijn (ca 40 min.).

Gehaktballen rauw

Intussen yoghurtsaus mengen: 1,5 kop Griekse
yoghurt met 0,5 theel. paprikapoeder, 3 lepels
olijfolie, 0,5 theel. zout, 0,5 theel.
cayennepeper, 1 theel. azijn; ook wegzetten.
Voor de tomatensaus: verhit 3 lepels olijfolie en
fruit hierin een geraspte ui met 'n dito teen
knoflook, doe er een blik tomaten (incl. sap) bij,
0,5 theel. suiker, 0,5 theel. azijn, 0,5 theel.
cayennepeper, snuf kruidnagelpoeder,
kaneelstok, zout en peper; een half uur laten
sudderen.
Doe in een ovenvaste schaal pitabrood, daarop
de gehaktrollen en bedek met de yoghurtsaus.
Giet de tomatensaus erover en bestrooi met
paprikapoeder. Zet in een warme oven tot alles
door gewarmd is en dien op met nog wat
pitabrood om te dippen.
Variant: besmeer warme pitabroodjes dik met
yoghurt en doe daar soutsoukákia met hun
warme tomatensaus op. Zo doet Xandra's
Griekse buurman het.
Kip met yoghurtsaus
We vonden in de kookboeken lam en kip met
yoghurt, en konijn waarvan de maag gevuld
wordt met yoghurt. Wij hebben kip genomen
(4 dijlapjes). Die is op de bekende wijze
besprenkeld met citroen en zout, 1 uur
weggezet, en met olie begoten in de oven
gegaard bij 180˚C. 250 gr. Griekse yoghurt
loskloppen met het braadvocht en 1 of 2 eieren.
Dit over het vlees gieten en alles nog ongeveer
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een half uur in de warme oven tot de saus
dikker wordt en een beetje kleurt.
Yoghurtcake (giaourtópita) met zoete
yoghurtsaus
1 kop (225 gr.) suiker en 125 gr. zachte boter
met mixer romig kloppen; 2 eidooiers er stuk
voor stuk door kloppen en dan 0,15 l. yoghurt.
Voeg al kloppend 1 kop (125 gr.) bloem met
2 theel. bakpoeder (of neem zelfrijzend meel) en
een theelepel citroenrasp toe. Sla de 2 eiwitten
stijf met een snuf zout en schep dit door het
mengsel. Giet het in een ingevette vorm en bak
in een matig warme oven (ca 45 min., 180˚C,
een ingestoken prikker moet er schoon maar
niet droog uitkomen). Je kunt er ook rozijnen
doorheen doen met metaxa en/of citroensap, of
vanille en sinaasappelrasp. Of overgieten met
een siroopje: breng 70 g. suiker met sap van
2 citroenen aan de kook, enkele minuten laten
borrelen tot het siropig wordt, 2 lepels honing
erdoor roeren (evt. ook oranjebloesemwater) en
de warme siroop over de afgekoelde, ingeprikte
cake gieten en bestrooien met geschaafde
amandelen.

de koude dip ernaast, en daar brood in gedipt.
Helaas was de warme saus gaan schiften, die
had blijkbaar te lang op (te hoog) vuur gestaan.
Ik veronderstelde dat maïzena pas gaat binden
als het kookt, maar dat vormt dus een dilemma.
De korrelige structuur stond tegen, maar de
smaak was lekker en de saus zal het goed doen
als alternatief van de ei-citroensaus,
bijvoorbeeld op koolrolletjes of op gebakken
plakken aubergine en courgette. De volgende
dag opnieuw geprobeerd - kort opgewarmd en
over resterende gehaktballen: uitstekend.
De koude dip kun je ook serveren op
groentehapjes, bijv. als alternatief voor tzatzíki
als je van minder knoflook houdt. De amandelen
proefden we er niet echt in, maar ze geven wel
een lekkere ‘bite’.

Reinder en Xandra aan de brandnetelsoep

Yoghurtcake

Aangezien het ons om het effect van de yoghurt
te doen was, hebben we de meest simpele cake
gebakken, zonder siroop.
De maaltijd
Het werd wat later, vanwege een forse
onweersbui. Om bij te komen, eerst maar een
glaasje wijn dat we lieten vergezellen door de
spinaziesalade met een stukje brood. Een
aangename verrassing, toch anders, en eigenlijk
lekkerder, dan de gewone spinazie met olie en
citroen. Vervolgens de yoghurtsaus opgewarmd,

De volgende gang werd de soep. Xandra had
achter haar tuin brandnetels staan en is lang
bezig geweest met plukken van de topjes. Het is
wat laat in het seizoen dus de hoofdtoppen
stonden in bloei en waren ongeschikt.
Behoedzaam jonge zijtopjes plukken leverde
slechts een ons op, wel een tas vol. De
hoeveelheden wat aangepast, een recept is
immers om van af te wijken, moet je maar
denken. Ook met 100 gr brandnetels werd het
een heerlijke, lobbige groene soep. Het kan ook
met spinazie (maar die smaakt echt anders) of
wilde ganzenvoet- en meldesoorten, mits die
niet op de rode lijst staan.
De giaourtlóu nog even opgewarmd: we kunnen
ons goed voorstellen dat die hoofdpersoon van
Edzard Mik dit graag at. Het lekkerst meteen uit
de oven opgediend, de yoghurtsaus blijft dan
gladder. Ik had er nu een ‘gelaagd gerecht’ van
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gemaakt: laag pitabrood, laag doorgesneden
gehaktrollen, laag yoghurt, tomatensaus.

De giaourtópita was een welkome afsluiting,
opgediend met vers fruit en een scheut yoghurt
met daarin 4 lepels honing en 1 lepel citroensap
(en desgewenst geslagen room). De cake was
lekker, maar na het bakken ingezakt en minder
luchtig dan gewone cake; door de yoghurt of
door 'n foutje in het bakproces? Proefden we de
yoghurt? Wel de citroenrasp; de dag erna was
een accentje yoghurt waar te nemen. (Vooruit,
als je het jezelf gemakkelijk wilt maken koop je
een cake en dien je die op met de yoghurtsaus
en fruit.)

Giaourtlóu

Volgende keer doe ik op elk apart pitabroodje
een gehaktrol en daarop de sauzen, die dan
deels op het brood belanden.
Het tweede hoofdgerecht werd de kip: smaak
heel lekker maar de saus vonden we te dik. Door
het tweede ei was het een stevige laag
geworden, hierin was een enkel ei genoeg
geweest. Xandra: ook opgewarmd is dit een
heerlijke combinatie. Paulien: eigenlijk behoeft
kip met olie-citroen geen yoghurtsaus, terwijl
die bij de giaourtlóu iets wezenlijks toevoegt.
Daarbij nog de Macedonische gemengde salade
met een zachte, mayonaise-achtige saus; erg
smakelijk!

Yoghurtcake met fruit

We hadden wel even tijd nodig om uit te buiken
na deze niet erg eenvoudige, maar beslist
voedzame en lekkere maaltijd!
______________________________________

