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Colofon
De vereniging Groningen-Griekenland
organiseert en stimuleert activiteiten
die bijdragen aan de bekendheid van de
Griekse cultuur in Nederland.
O Mylos
O Mylos verschijnt twee keer per jaar
en is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan liefst via e-mail
(mylos@groningen-griekenland.nl)
of naar onderstaand adres.
Vereniging Groningen-Griekenland
D.D. Eisenhowerstraat 60
9728 RX Groningen
Telefoon: 050 526 6099
E-mail: info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap €17,50 p.p. per jaar,
gezin €25,- per jaar.
Bankrekening: NL37 INGB 0007578255
t.n.v. Vereniging Groningen-Griekenland
Lidmaatschap
Wilt u meer weten of lid worden van
onze vereniging: bel, schrijf of stuur een
e-mail naar bovenstaand adres.
Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Han Borg,
Duko Hamminga, Hero Hokwerda,
Bert Korendijk, Joost Meijer,
Paul Ravensbergen, Paulien de Roever,
Roelie Schuitema, Claire Wiemans.
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De eerste verenigingsavond
van het nieuwe seizoen

O

p 6 oktober kwamen zo’n 20 leden in het Kijk
in ’t Jathuis bijeen om het 22ste seizoen in te
luiden. Uiteraard was er eerst het officiële
gedeelte, de algemene ledenvergadering. Bij het
punt van de bestuurswisseling ging ik na 20 jaar aan
de andere kant van de bestuurstafel zitten. Groot
was de verrassing dat ik tot erelid werd benoemd.
Daarvoor nogmaals mijn hartelijke dank.
De notulen zijn inmiddels ter inzage aan de leden
toegestuurd.

hadden de moeite genomen om één of meerdere
ontwerpen in te sturen. Uiteindelijke winnaar
(1 punt verschil) was Henny
Klein met het logo
hiernaast.
Voortaan zal dit logo
dus op alle officiële en
niet-officiële stukken,
social media etc.
komen te staan.

Omdat het Smulteam op deze datum sterk was
uitgedund, konden er door hen geen hapjes worden
klaargezet. De Olijfboom bracht uitkomst; Vassilis
kwam tegen 20.00 uur aan racen op zijn scooter
met tasjes vol lekkere mezedes, welke in de pauze
door de aanwezigen hooglijk werden gewaardeerd.

Na de pauze was het woord aan
Joost Meijer, lid van de vereniging van Griekse
postzegelverzamelaars in Nederland. Hij wist ons in
heldere taal met bijpassend beeld uit te leggen hoe
je aan de hand van Griekse postzegels de Griekse
Oudheid kunt bezoeken.
Een verslag van zijn hand staat elders in deze Mylos.

In de pauze konden we onze voorkeur uitspreken
(aanstrepen) voor de ingediende logo’s. Vier mensen

Roelie Schuitema

Jaarprogramma 2018-2019
24 november 2018

Kees Klok over de kwestie Macedonië.

13 januari 2019 ( zondagmiddag)

Optreden zangkoor Filomila.

16 maart 2019

Spreker is nog niet definitief.

18 mei 2019

Gezamenlijk eten + film (wordt tzt beslist).

Kopij: 25- 2-’19
De volgende Mylos verschijnt in maart.
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals beleefd, stuur je tekst
(liefst met een foto) naar mylos@groningen-griekenland.nl.
De uiterste inleverdatum is 25 februari 2019.
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Afscheid Roelie Schuitema

N

a meer dan 20 jaar actief te zijn geweest voor
GroGri vond ons bestuurslid Roelie Schuitema
dat het tijd was om het stokje over te dragen.
Twee jaar was zij secretaris en achttien jaar
penningmeester. Bij de Mylos is zij vanaf het begin
betrokken. Ook de website is van haar hand. Beide
zal ze blijven verzorgen.

Roelie was zeer verrast. Een bestuurslid dat
afscheid neemt, rekent natuurlijk stiekem wel op
een bos bloemen, een cadeaubon en veel lovende
woorden, maar een erelidmaatschap is niet voor
iedereen weggelegd. Als bewijs kreeg Roelie een
fraai uitgevoerde oorkonde. [hier oorkonde]. Daarna
hebben we een toepasselijk lied voor haar gezongen.

Het bestuur heeft vanwege haar bijzondere
verdiensten voor de vereniging besloten de leden
voor te stellen Roelie als erelid te benoemen. Dit is
bij acclamatie gebeurd tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 6 oktober 2018.

Lieve Roelie, we wensen jou en Ekke alle goeds in de
toekomst. We hopen af en toe als het nodig is nog
een beroep op je te mogen doen.

Lied voor Roelie
Van Lauwerszee tot Syntagma
Athene tot aan ’t Wad
Daar huist een bruisende Vereniging
Heel knus in de Kijk in ’t Jat.
En al een dikke twintig jaar
Stond Roelie voor ons clubje klaar.
Nu mag een ander het gaan doen,
Want zij gaat met pensioen!
Als penningmeester in ’t bestuur,
Bestierde zij het geld.
Als secretaris heeft zij ’t GroGri-nieuws
Per e-mail aan ons gemeld.
’t Wordt wennen Roelie, zonder jou!
Gelukkig blijf je GroGri trouw!
Voor al die jaren samenspel
Zingen wij DANK JE WEL!!!

Namens het bestuur,
Bert Korendijk
voorzitter
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De Metéora

Nikólaos Anapafsás-klooster

Lezing Hero Hokwerda, 17 maart 2018

I

n de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen zit ik in
een vertaalwerkgroepje, waar we Vaderspreuken
vertalen, uit omstreeks 400 en afkomstig uit de
woestijn van Egypte. Egmond was, toen het klooster
ooit gesticht werd, geen woestijn, maar wel een
zeer waterige verlatenheid, en zo’n verlatenheid
zocht men ook in het oude Egypte. Eén zo’n spreuk
is: ‘Breek de betrekkingen met de menigte af om te
voorkomen dat je geest versnipperd raakt en zij zo
je leefwijze van de rust verstoort.’ Rust, hesychia,
zochten ze, als kluizenaar (heremiet, anachoreet,
vanaf de 3e eeuw, met Antonios als voorbeeld) dan
wel in een kloostervorm (vanaf de 4e eeuw met
Pachomios als voorman). En dat om alleen met God
te zijn, en de ziel te redden en te vervolmaken, en
hopelijk het ‘goddelijk licht’ te aanschouwen.
Via Cassianus is deze traditie ook in het Westen
terechtgekomen, waar ze in een scala aan
kloosterordes is uitgewaaierd, en uiteindelijk ook in
Egmond.
In het oosters christendom is, na het ontstaan
ervan in Egypte en ook in Palestina en Syrië, al in de
4e eeuw door Basilios de Grote een kloosterregel
opgesteld, die de basis voor het héle orthodoxe

kloosterwezen vormt; daar zijn dus verder geen
aparte ordes. Wel is er altijd een spanningsveld
blijven bestaan tussen kluizenaars en kloosters
('communies'); in principe kun je tegenwoordig
alleen kluizenaar worden als je in een gewoon
klooster begonnen bent en daar ook aan gelieerd
blijft.
Deze traditie is ook op de Athos terechtgekomen,
waar in 963 het eerste klooster gesticht is. Op de
Athos heb je ook een afgelegen gebied dat Érimos
heet, ofwel Woestijn, waar nog altijd een aantal
kluizenaars wonen; ook was er een 'skite' (kleinere
kloostervestiging), genaamd Thebaïs, naar een
ander bekend kloostergebied in het oude Egypte.
Het is dus maar al te begrijpelijk dat Dalrymple in
zijn mooie boek de Athos als uitgangspunt koos om
in de tijd naar Egypte terug te reizen.
Maar bij de Athos is het niet gebleven. Al vanaf
de 11e/12e eeuw vestigden zich kluizenaars in het
Metéoragebied, en toen men in de 14e/15e eeuw op
de Athos te veel last van Turkse en andere invallen
begon te krijgen, trokken daar steeds meer
monniken weg, o.a. naar de Metéora; het was ook de
tijd van het 'hesychasme', de beweging die alle
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Tussen benen James Bond door:

Agia Triada-klooster

nadruk legde op eerder genoemde 'hesychia' als
basis van het monniksleven. Ook hier weer begon
het met kluizenaars en met een 'skite', een nog
eenvoudig verband van kluizenaars en monniken, in
het gebied dat in kerkelijke termen nog steeds
'Stagoi' heet, ofwel Stous Agious – 'Bij de heiligen'.
Ook hier weer was sprake van een Thebaïs, en ook
wordt er hier wel weer over een Érimos gesproken,
'Woestijn', maar veeleer, in navolging van het oude
Egypte, een kluizenaarsgebied. Pas omstreeks 1350

Takelnet
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Varlaam-klooster

is als eerste klooster het 'Groot-Metéoron' gesticht,
daarna in 1470 Agia Triada, 1500 Rousanou, 1540
Varlaam en 1545 Agios Stéfanos. Er wordt wel
gezegd dat er 24 kloosters geweest zijn, maar daar
moet dan van alles bij zijn meegeteld wat nooit echt
een klooster is geweest. Een belangrijke rol bij
allerlei stichtingen is gespeeld door de Servische
koningen, die een tijdlang tot diep in Griekenland de
macht hadden, en door aanzienlijke families uit
Yannina (het eilandje in het meer!), terwijl de
overheersing door de Turken vanaf midden 15e eeuw
de rust in het gebied ten goede is gekomen. De
Metéorakloosters zijn wel altijd een Griekse zaak
gebleven (op de Athos zijn ook Servische, Russische,
Bulgaarse en Roemeense kloosters), zij het soms wel
met bezittingen tot in Roemenië aan toe.
In latere Turkse eeuwen hebben de kloosters wel
veel van belastingheffing te lijden gehad en is er
veel verval geweest, ook nog nadat Thessalië
(waarin de Metéora liggen) in 1881 bij Griekenland
werd aangesloten. Na de Bevolkingsuitwisseling van
1923, toen Griekenland een kleine 1,3 miljoen Grieken
uit Klein-Azië op te nemen kreeg, zijn er door de
Griekse staat veel kloosterlanderijen onteigend en
verdeeld. Na 1950 heeft de Griekse overheid de
restauratie van kloosters ter hand genomen, om ze
in elk geval in stand te houden, maar in 1963 schreef
Nicol dat het met de gebouwen en de bibliotheken
wel goed gaat, maar dat er in de kloosters geen
leven meer zit: het is een dode site en een verloren
traditie, met monniken die vooral kaartjesverkopers
en suppoosten aan het worden zijn vanwege het
opkomende toerisme. Intussen zijn er nog zes
kloosters die als zodanig functioneren, met in totaal
ruim 50 monniken/nonnen.
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Maar terwijl we eerst de hele tijd over het mystieke
leven konden spreken, kwam het, met het groeien van
de communiteit en met de toenemende golven
toeristen, geleidelijk zover dat ik gedwongen was bijna
elk gesprek af te breken, me van elk antwoord af
moest maken op vragen die ze mij stelden over het
innerlijk leven. Ik sprak hun niet langer over het 'Gebed
van het hart', of over wat voor diepere zaak dan ook.
Mijn enige zorg was, hoe deze mensen vast te houden
gezien de toeristengolven die op ons klooster beukten
en die onze zielen volkomen dreigden te verbrijzelen.
Het werd voor wie dan ook onmogelijk daar op de
Metéora te leven. De jonge mannen voelden dit ook, en
ze verlangden naar een plaats van rust, omdat het
mystieke leven zonder twijfel verbonden is met een
rustige omgeving en met een innerlijke wereld die
eveneens rustig is.
Kerk van Groot-Metéoronklooster (waar Aimilianós abt was)

Een grote aderlating is er in 1973 geweest, toen
het abt Aimilianós te gortig werd met de overlast
van het toerisme en hij met vijfentwintig
volgelingen naar de Athos vertrok en daar het
Simonópetra-klooster van een paar oude monniken
overnam en nieuw leven inblies. Over de reden voor
zijn vertrek schreef hij:

Antonios de heremiet

De abt was een geducht organisator, kanselredenaar
en geestelijk leider; zo stichtte hij even buiten de
Athos ook nog het nonnenklooster van Ormýlia, dat
tegelijk een soort natuurboerderij is en fungeert als
ontmoetingsplaats met vrouwelijke familieleden
voor Athosmonniken en als ziekenboeg (de zieke abt
Aimilianós verblijft er intussen zelf al enkele jaren).
Zoals de Metéora dus ooit de redding voor veel
Athosmonniken geweest zijn, zo is nu de beweging
andersom: begin jaren zeventig was de Athos met
rond de duizend monniken op zijn dieptepunt,
intussen is er al jarenlang van een nieuwe opbloei

(linkerfiguur): Pachómios de kloosterstichter

Ο Μύλος oktober 2018

7

‘Adam geeft de dieren namen’ (muurschildering in Nikólaos Anapafsás-klooster)

sprake, en daar heeft abt Aimilanós met zijn
Metéoramonniken een belangrijke rol in gespeeld.
De nadruk ligt bij dat alles intussen wel meer op
de kloostergemeenschappen van de monniken en
minder op de individueel ingestelde kluizenaars,
maar tekenend is nog wel dat bijvoorbeeld in het
Nikólaos Anapafsás-klooster zowel een

G R I E KS E A N E KD OT E S,
D O O R P A U L R AV E N S B E R G E N

muurschildering te vinden is van vader Antonios, de
derde-eeuwse 'oerkluizenaar' uit Egypte, als van
Pachomios, de vierde-eeuwse vader van het
Egyptische kloosterwezen.
Literatuur: Donald M. Nicol, Meteora, the Rock
Monasteries of Thessaly, Londen 1963.

FOLKLORE

Ik was een keer als reisleider op het eiland Hydra,
waar we ’s avonds bij een oude taverna op een
binnenplaats het diner gebruikten. We waren met
ongeveer veertig man. Er was ook een grote groep
Grieken uit Evia, en een groep uit het Spaanse
Scaramanga, een volksdansgroep in klederdracht
die op diverse plaatsen had opgetreden, zo ook op
Hydra, waarna zij dus aan tafel gingen. De
Spanjaarden hadden de stemming er goed in en
spontaan begonnen ze een aantal liederen te
zingen. Applaus was hun deel, waarop zij
vervolgens naar de Grieken keken, zo van ‘en nu is
het jullie beurt’. Nou, dat hoef je tegen Grieken

geen twee keer te zeggen. Ook zij kregen een luid
applaus. En toen keek men naar ons. Ik voelde de
bui al hangen en vreesde voor ‘Een potje met vet’
of ‘Bij ons staat op de keukendeur’. Gelukkig
gebeurde dat niet. In de groep zaten vier
Amsterdamse vrouwen van in de vijftig; extroverte,
wereldse types. Ik had een vermoeden van wat zij
in hun werkzame leven hadden gedaan, maar ben
er nooit echt achter gekomen. Een van deze dames
stond op en bracht in haar eentje enkele Amsterdams-Jiddische liederen ten gehore, vol emotie en
passie. Ook zij kreeg een luid applaus en wij vielen
als Nederlanders gelukkig niet door de mand.
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Mati

O

p 22 september stapte ik eerst op de
veerboot ‘Skopelitis’ en toen – na een
tussenstop en een lunch op Naxos - op de
‘Ekaterina’, om van Donoussa naar Rafina te komen.
Daar doe je dan in totaal tien uur over, en omdat het
zaterdag was zaten er op de tweede boot vanaf
Tinos ook nog eens honderden kwetterende oudere
dames, die een dagje uit waren geweest naar het
heiligdom van de Panayia Evangelistria: de
wonderdoende icoon die op Tinos al tweehonderd
jaar vereerd wordt. En omdat het inmiddels al avond
geworden was en de wind toch wat fris begon te
worden, was ik dus min of meer ‘gedwongen’ binnen
te zitten en het verbale geweld van honderden
uitgelaten bedevaartgangsters te ondergaan, terwijl
ik me probeerde te concentreren op het aardige
boek over Griekse goden en helden: ‘Mythos’, van
Stephen Fry.
Mijn vlucht naar Eindhoven ging pas op zondag, dus
moest ik overnachten in Rafina, de tweede
havenplaats van Athene (na Piraeus). Nou heeft
Rafina maar één fatsoenlijk en betaalbaar hotel
(Avra), maar dat zat deze avond helemaal
volgeboekt, dus was uitwijken naar een ander hotel
in een andere plaats noodzakelijk geworden. Via een
hotel-app kwam ik uit in Mati: een paar kilometer
van Rafina, en nog steeds dicht bij het vliegveld van
Athene.
Twee maanden daarvoor had er bij Mati een enorme
bosbrand gewoed, die tot aan de kust was
doorgedrongen: op YouTube zijn daar dramatische
beelden van te zien. Het plaatsje had forse schade
opgelopen, maar wat vele malen erger was: er waren
meer dan 100 doden gevallen. Hele families waren
ten prooi gevallen aan de vlammen, maar kennelijk
was er ook nog wel wat blijven staan….zoals hotel
Miami in datzelfde Mati.
Mijn veerboot kwam pas tegen 22u in Rafina aan, en
de taxichauffeurs waren niet erg happig om me naar
Mati te brengen. Liever namen ze ‘vrachtjes’ aan
naar Athene: daar viel meer aan te verdienen,
kennelijk. Uiteindelijk bleek één chauffeur bereid me
naar mijn hotel te brengen tegen een – gezien de
korte afstand - woekerprijs. Maar goed: de prijs van
de overnachting zelf was bijzonder laag, dus dat kon
Bruin wel trekken.
Even buiten Rafina zag ik in het nachtelijke duister al
wat verbrande boomstammen, en naarmate we

Mati naderden, werd er steeds meer schade
zichtbaar. Mijn chauffeur vertelde me dat ik morgen
overdag nog wel wat meer zou kunnen zien, en dat
dat beslist schokkend zou zijn.
Een buitengewoon vriendelijke receptionist wees
me in Miami-hotel mijn kamer, en ik ging nog even
verderop richting kust wat eten: overal op straat
zag je nog afgezaagde en verbrande boomtakken
liggen, maar een goede indruk van de schade kreeg
ik nog niet.
Dat werd de volgende morgen wel anders…toen ik
mijn gordijnen open deed keek ik uit op een buurtje,
waar als het ware een bombardement had
plaatsgevonden. Schuren en huizen ingestort, alle
bomen verbrand, een totaal verwoest
hotelzwembad – alsof ik niet naar Rafina was
gevaren maar naar Syrië. Mijn hotel was als door een
wonder gespaard gebleven: alle huizen er omheen
hadden ernstige schade of waren totaal verwoest.
Het eerste wat door me heen ging was: ‘Dit moet de
ware hel geweest zijn’. Wie de verhalen over dit
inferno terugleest, ziet dan ook hoe ongelofelijk veel
angst de mensen hier doorstaan moeten hebben:
een enorm gebied werd met een soort van
vuurstorm platgebrand, mensen werden letterlijk de
zee in gedreven en wie niet weg kon komen had
geen enkele kans om te overleven. En wat me vooral
opviel: de enorme stilte overal. Hier was het leven
even opgehouden….. en voor sommigen voor altijd.
Zo kwam er aan een verder heerlijke vakantie een
bizar einde: hopelijk staat Mati weer op uit de
vlammenzee, en kan men uiteindelijk weer gewoon
verder met het leven.
Han Borg

Noot van de redactie: Bij de bosbranden in
Mati raakte ook de vakantiewoning van de
overleden Griekse filmmaker Theo Angelopoulos zwaar beschadigd. Zijn privéarchief ging in vlammen op. ‘De boeken van
mijn man, zijn correspondentie met andere
beroemdheden, alle boeken die auteurs aan
hem hadden opgedragen, teksten en gedichten: alles is vernietigd’, zei zijn weduwe
tegen tv-zender Star. Ze vluchtte samen
met haar dochter en kleindochter naar de
zee om aan het vuur te ontkomen.
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τα καλοφακάκια:
Mosselen

De R is weer in de maand en τα καλοφαγάκια kennen de mosselman,
dus werd het dit keer mosselen op z’n Grieks!

’s Zondags, na onze wandeling, gaan we in ons dorp
Amaliapolis vaak voor de lunch naar de ouzeri ‘op de
kaap’, hij heet tegenwoordig To Mpalkóni. Naast de
vishapjes die bij de tsipouro/ouzo geserveerd
worden bestelden we mosselen, en die waren
bijzonder lekker, dus voor herhaling vatbaar,
volgende zondag weer. Voor deze kooksessie hebben
we dan ook als thema maar eens mosselen gekozen.
In Griekenland zie je vaak van die drijvers in zee, dat
blijken dan mosselkwekerijen te zijn, dus in
kustplaatsen zijn mosselen wel te krijgen.
Wat zijn nou Griekse mosselgerechten? Ik kende
eigenlijk alleen maar saganaki mosselen (met
tomaat en feta uit de oven), maar die we dit jaar
kregen voorgezet waren simpel gekookt en
opgediend met gesmolten boter met citroen, nieuw

voor ons. Wat zouden onze Griekse kookboeken aan
recepten opleveren? En in hoeverre zijn die
gerechten dan ‘echt Grieks’? Die boeken hebben
titels als ‘Griekse Lekkernijen, gerechten uit het
zonnige Middellandse zeegebied (waarom dan geen
Mediterrane Lekkernijen?) en Meze, Mediterrane
gerechtjes, ook niet allemaal Grieks dus. Er komen
ingrediënten in voor als harissa en saffraanpoeder.
Harissa komt uit de Tunesische keuken en is een
pittige pasta. Ik heb dit in mijn supermarkt in
Griekenland nooit gezien, mogelijk in Athene wel te
krijgen. Saffraanpoeder is ook geen alledaags
product, ook in Nederland moet je bij speciaalzaken
zijn (kruidenkraam op de markt; de souk). Ook met
zo’n ingrediënt als bleekselderij heb ik wat moeite, in
onze contreien in Griekenland niet te krijgen, alleen
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bosjes groene selderij.
We vonden in onze kookbibliotheek diverse mosselrecepten. De meest voorkomende zijn pilafi- en
saganaki-gerechten en gefrituurde mosselen; maar
ook troffen we ze aan aan in soep en salade, gevuld
of simpel gekookt. Maar geen mosseltoetjes...
Gefrituurde mosselen kennen we in Nederland ook
wel, dus daar hebben we ons niet mee ingelaten.
Ook al is een dik beslag met geklopt eiwit erin,
waardoor het veeleer mosselbeignets worden, voor
ons ongebruikelijk. Iets voor een andere keer. Onze
gerechten weerspiegelen de oosterse (saganaki,
pilafi) en westerse (paella) connecties van de Griekse
wereld.
Xandra en ik hebben ieder 2 kg Zeeuwse mosselen
op een aantal manieren bereid (zie onder) en met
hulp van Reinder gegeten, aangevuld met brood,
tomaten-komkommersalade en zeekraal
(vervanging van Griekse zeevenkel, kritama; 2 min
geblancheerd, olie en citroen erover). De meeste
gerechten zijn van te voren klaargemaakt en indien
nodig opgewarmd, al of niet in de magnetron.
Xandra komt dan altijd beladen met bakjes en
pannetjes bij ons de trap op. Alleen de mosselen in
citroen en boter zijn vlak voor het eten vers
gekookt. We hadden nog discussie over witte en
oranje mosselen, maar dat schijnt een kwestie van

1

pigment te zijn en heeft niets met de smaak van
doen. Je kunt je natuurlijk wel verbeelden dat oranje
mosselen lekkerder zijn.
De maaltijd
We begonnen met het voorafje: mosselsalade met
saffraandressing, die bestond uit een plak gekookte
aardappel met een gekookte mossel erop en een
lepel dressing, mooi geel van kleur en met groen van
peterselie opgesierd. Prima te eten, maar de
aardappel verhult de mosselsmaak. Misschien
lekkerder om de mossels op een schotel te leggen
met lepel dressing erover, en dan wat andere
bijpassende hapjes erbij, als voorafje? Of gewoon
eerst de mossel eten en dan de plak aardappel.
De mosselsoep was heerlijk, door de chilivlokken,
komijn en koriander meer oosters/mediterraan dan
Grieks. Men zegt dat als je mosselen langer dan een
paar minuten kookt, ze rubberig zouden worden,
maar daar hebben we hier niets van gemerkt. De
mosselen verliezen wat van hun smaak, die is
doorgegeven aan de soep die daar wel lekkerder van
wordt. Het toefje yoghurt hadden we vergeten,
maar de volgende dag heb ik het wel in de
resterende soep gedaan. Was niet verkeerd, maar
Reinder had liever zonder yoghurt.
Xandra had ook gevulde mosselen gemaakt, want
Grieken zijn dol op yemistes: met rijst gevulde

Mosselsalade met saffraandressing

Kook 250 gr aardappelen (opperdoezen volgens
recept, hier zijn Andijker muizen gebruikt) in
water met iets zout, afgieten en laten afkoelen.
Kook 20 mosselen in 80 ml droge witte wijn met
een in ringen gesneden ui, 2 takjes verse tijm en
laurierblad tot ze open zijn (ca. 4 min), halverwege
een keer roeren dan wel omschudden; het kan
eventueel in twee porties. Giet ze af door een zeef
en bewaar 60 ml
kookvocht. Roer hier
mespunt
saffraanpoeder door
als het nog warm is.
Als het is afgekoeld
gaan er 2 el zure
room door, zout en
peper. Haal de
mosselen uit de
schelp. Snij de

aardappel in plakken van cm dik en leg die op een
schaal. Op iedere plak komt een mossel te liggen.
Giet de saffraandressing erover, bestrooi met
gehakte peterselie en serveer meteen.
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Kruidige mosselsoep

De eerste zin uit dit recept luidde: "Deze
kleurrijke Turkse vissoep lijkt door zijn grove
stukken wel op een stoofpotje en wordt op smaak
gebracht met harissa." (!?!? voor mosselsoep?
Wellicht iets mis gegaan bij het samenstellen van
dit kookboek. Zo te lezen is "Turkse vissoep" vrij
gelijk aan de Griekse die ik wel eens heb gegeten.)
Maar het recept betrof gewoon een mosselsoep:

tomaten/paprika’s/wijnbladeren enz. De smaak was
fijn, rijst met zoutige mosselsmaak en kleur, maar
het at wat moeizaam: mossel uit de schelp
peuteren, dan de rijst er netjes uitkrijgen met vork.
Dan was de pilafrijst met mosselen prettiger te
eten, die kan als voortreffelijke hoofdmaaltijd. Deze

3
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Breng een dl droge witte wijn aan de kook, voeg
een kg. mosselen toe en laat 4-5 min koken met
deksel op de pan tot ze wijd openstaan. Giet ze af,
bewaar het kookvocht. Haal de mosselen uit de
schelp en bewaar er evt. een paar in de schelp om
te garneren. Dit leek mij best lastig bij het eten
(met een lepel), dus dat heb ik achterwege
gelaten. Ontvel twee tomaten, snijd ze in kleine
blokjes. Verhit 1 à 2 el olijfolie en bak hierin 5 min
een fijngesneden ui, fijngehakte teen knoflook,
stengel bleekselderij (in plakjes) en een bosje
lente-ui in ringetjes. Voeg hieraan toe de tomaten,
het kookvocht, de mosselen, een kleingesneden
(bloemige) aardappel, 1 tl. harissa (of wat
chilivlokken, snufje koriander en wat komijn,
paprikapoeder en kneepje citroen), en laat ca 25
min sudderen tot de aardappel uiteenvalt. Roer er
zout, peper en 2 el gehakte peterselie door, naar
wens garneren met mosselen in de schelp en
desgewenst een schepje yoghurt.

piláfi me mýdhia lijkt natuurlijk op de Spaanse paella,
en zal vast op dezelfde wortels teruggaan sommige pilafi's bevatten eveneens saffraan. Er zijn
veel versies.
Toen kwamen er drie varianten saganaki-mosselen
op tafel. Saganaki is het verkleinwoord van sagani,

Gevulde mosselen, mýdhia yemistá

Aangezien de meeste recepten uitgingen van
rauwe mosselen die je moest open wrikken (waar
wij geen zin in hadden), hier een gerechtje met in
weinig water gaar en open gekookte mosselen,
waar het volgende vulsel bij in gaat: een fijn
gesnipperde ui in olie fruiten tot die kleurt, dan
een half kopje rijst en een eetlepel pijnboompitten
erbij met peper en zout. Steeds goed roeren tot
het mengsel lichtbruin is. Om de gebakken
rijstkorrels zachter te maken, nog even koken met
een scheutje water (en wijn) erbij. Druk de gevulde
schelpen weer wat toe, doe er het kooknat bij met
olijfolie, en stoof ze tot de rijst gaar is. Koud
opdienen.

12
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Pilaf met mosselen
Kook anderhalf pond mosselen met een glas heet
water, een glas droge witte wijn en een ui in
schijfjes. Zodra ze open zijn, haal je de meeste uit
hun schelp; zeef en bewaar het kooknat. Fruit een
of twee uien en een bosje lente-uitjes in olie. Bak
twee fijngehakte tenen knoflook en een theelepel
oregano mee, en daarna 2 ons rijst. Nog een glas
wijn erbij, en roeren tot het weer droog wordt; dan
3 dl water erin met het kooknat en 3 eetlepels
peterselie. Zout en peper, deksel erop, en af en toe
roerend 5 minuten stoven. Dan de mosselen met
en zonder schelp erdoor, met 2 el. dille, roeren; in
5-6 minuten de rijst afgedekt beetgaar laten
worden, met zonodig extra heet water. Garneer
met 2 el dille en enkele mooie achtergehouden
mosselen.

een bakpan met twee oren. Het woord is afgeleid
van het Turkse sahan, koperen bord, en dat kan weer
worden herleid naar het Arabische sahn. Een
saganaki-gerecht betreft vaak (al dan niet
gepaneerde) gebakken kaas; maar ook een potje met
garnalen of mosselen. Die worden, rauw of gaar, dan
even gebakken, veelal geblust met wijn of ouzo, en
dikwijls afgemaakt met groenten of (pittige)
tomatensaus en kaas erover. Hetzij bovenop het
vuur, hetzij alles in de oven met tenslotte de kaas
erop gesmolten. Er zijn véél varianten; we hebben er
drie geproefd.
Variant 1, die kom je het vaakst in restaurants
tegen: de smaak van de mosselen raakt hier wat op
de achtergrond door de tomaat en feta (niets mis
mee overigens). Variant 2, met groene paprika: die
gaf de mosselen een hele subtiele smaak mee met
een beetje bitter; en variant 3 met ouzo: mossels
met een anijsvleugje, was ook lekker. De mosselen
die het meest naar pure mossel smaakten waren

5

toch wel die met boter en citroen; de citroen was
niet zo uitgesproken, er had misschien wat meer bij
gekund, maar die we in Griekenland aten waren ook
niet zo citroenig. De overgebleven mosselen die ik de
volgende dag bakte, hadden wel iets bekoorlijks, die
kan ik aanbevelen, het sjalotje gaf er wat zoets aan.
Kortom, een mossel laat zich goed met allerlei
smaakjes combineren.
De recepten
Algemeen bij mosselen koken geldt het volgende.
Indien nodig mosselen eerst schoon spoelen en
baarden verwijderen, maar met die voorverpakte is
dat eigenlijk niet meer nodig. Mosselen die zich niet
sluiten zelfs als er onder de koude kraan een tik op
gegeven wordt, weggooien. Mosselen die na het
koken niet open zijn gegaan, ook weggooien.

Mosselen met boter en citroen

Ik heb hier geen recept van gezien, maar ze leken
me gewoon gekookt en opgediend met boter met
citroen. Doe 750-1000 gr mosselen erbij en ca
5 min laten sudderen tot de schelpen open zijn en

de mosselen stevig. Af en toe omschudden. Op
een schaal gelegd in een laag, dus niet boven op
elkaar. Ca 50 gr gesmolten boter met sap van een
halve citroen (en peper en zout) erover gieten.
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Mýdhia saganáki, rode mosselen-in-het-pannetje

Het recept gaat uit van 750 gr. (kleine) mosselen.
Kook deze afgedekt in een glas droge witte wijn
met een theelepel verse tijmblaadjes en
laurierblad 5 min. Giet ze af en bewaar het vocht.
Gooi mosselen die dicht bleven weg. Haal van elk
een klep af. Verhit een lepel olie in een pan en fruit
hierin 3 min. een grote fijngesneden/gehakte ui,
voeg 1 teen fijngehakte knoflook toe en fruit tot
de knoflook begint te geuren, giet het
mosselvocht erbij en laat het op hoog vuur bijna
geheel verdampen. Doe er dan 420 gr. ontschilde
en geraspte tomaten bij, 2 eetl. tomatenpuree,

6b

Mýdhia saganáki,
groene mosselen-in-het-pannetje

Bak een gesnipperde ui in olijfolie, en fruit
schijfjes groene paprika mee tot ze zacht worden.
Dan een half glas droge witte wijn, drooggedepte

6c

mosselen, peper en zout erbij en enige minuten
sudderen tot ze open en gaar zijn. Bestrooien met
peterselie.

Mýdhia nisiotiká,
mosselen-in-het-pannetje op z’n eilands

Bak de mosselen in olie met gesnipperde
knoflook; als ze opengaan blus je ze met een glas

7

½ theel. suiker en laat dit 5 min. op laag vuur
pruttelen. Voeg 1 eetl. wijnazijn erbij en laat weer
5 min. pruttelen. Voeg de mosselen
toe en laat ze
1 min.
doorwarmen.
Bestrooi ze
met
verkruimelde
feta en
peterselie.

ouzo. Bestrooi met peterselie en serveer heet.

Gebakken mosselen

Kook 1 kg mosselen in 2½ dl water met citroen
4-5 min. Giet ze af (bewaar wat kookvocht) en
haal ze uit de schelp. Verhit 6 el olijfolie in een
koekenpan en bak hierin 1 min. de mosselen. Neem
ze uit de pan en bak 2 fijngesneden sjalotjes en
fijngehakte teen knoflook met deksel op de pan op
laag vuur 5 min tot ze zacht zijn. Van het vuur af

roer je er 1 el gehakte verse peterselie, ½ tl
paprikapoeder en ¼ tl gedroogde chilivlokken door,
zet weer terug op het vuur met de mosselen
erdoor en bak ze nog even kort, eventueel wat
kookvocht erbij. Neem ze van het vuur, laat
afgedekt 2 min staan en dan serveren.

13

14

Ο Μύλος oktober 2018

Klassiek Griekenland
op het formaat van een
postzegel
Het verzamelen van postzegels kan op vele manieren. Zo zijn er filatelisten die alles
van een land of thema ‘compleet’ willen hebben. Er zijn er ook die verzamelen ‘voor
het pensioen’, al neemt de waarde van de meeste zegels de laatste jaren alleen maar
af. Maar postzegels zijn ook kleine plaatjes die het mogelijk maken om in gedachten
te reizen in ruimte en tijd. Ieder zegeltje vertelt een verhaal.
In dit artikel hoop ik te laten zien waarom het verzamelen van postzegels, en in het
bijzonder die van Griekenland, zo’n leuke hobby is, door aan de hand van postzegels
zo’n verhaal te vertellen. Als thema heb ik daarbij gekozen voor de klassieke
Oudheid. Zweeft U mee?
door Joost Meijer

H

et zal u niet
verbazen dat op
Griekse postzegels
veel aandacht wordt
geschonken aan de
klassieke oudheid. De
eerste postzegels uit 1861
toonden al Hermes, de
boodschapper van de
goden (afb.1). Een lange
reeks van beelden, vazen
Afbeelding 1
en sieraden zou volgen.
Maar ook de overblijfselen van de monumenten uit
het oude Griekenland werden niet vergeten. Ik neem
u mee op een kleine rondreis waarbij we voor de
volgorde ruwweg de chronologie van de
geschiedenis van de
Griekse Oudheid aan zullen
houden tot de dood van
Alexander de Grote. De
bezienswaardigheden die
ik heb uitgekozen staan, op
een enkele uitzondering
na, op de
Werelderfgoedlijst van de
UNESCO (afb.2). Wellicht
herkent u ze en bent u er
ook geweest.
Afbeelding 2

Knossos
Onze tocht begint op het eiland Kreta. Hier floreerde
in de periode van 2500 tot 1550 voor Christus de
Minoïsche beschaving, genoemd naar de
legendarische koning Minos. Deze koning liet
volgens de legende een paleis bouwen dat een
labyrint bevatte waar de Minotaurus, half mens,
half stier huisde, en dat
Knossos heette. Aan het
begin van de 20e eeuw
startte de Brit Arthur
Evans met een grootschalige opgraving van een
paleis, waarbij hij al snel
aannam dat hij het
legendarische Knossos
gevonden had. Een groot
complex van kamers en
gangen werd blootgelegd,
deels voorzien van
Afbeelding 3
prachtige fresco’s (afb.3).
Maar Evans was niet tevreden met de opgraving
zelf, hij wilde het
paleis ook
gedeeltelijk weer
opbouwen zodat
voor bezoekers
inzichtelijker zou
worden hoe het er
had uitgezien.
Latere archeologen
Afbeelding 4
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hadden de nodige kritiek op deze reconstructies,
maar de honderdduizenden toeristen die jaarlijks
Knossos bezoeken, zijn er blij mee (afb.4).
Thera/Santorini en Akrotiri
Het eiland Thera dat ook wel Santorini wordt
genoemd, wordt door velen gezien als het mooiste
eiland van Griekenland. Ooit was het eiland één
grote vulkaan. Deze kwam rond 1600 voor Christus
tot uitbarsting. De klap was zo hevig dat een groot
gedeelte van de vulkaan onder water verdween en
een maanvormige ring (met wat kleinere eilandjes)
overbleef. Het is het vulkaangesteente,
gecombineerd met
de kleuren van de
Egeïsche Zee, de
blauwe luchten en
de witte huisjes, dat
Thera zo schilderachtig maakt
(afb.5). De gevolgen
van de
vulkaanuitbarsting
waren rond de hele
Afbeelding 5
Egeïsche Zee
merkbaar. Onder andere
de paleizen op Kreta hadden er zwaar onder te
lijden. Maar Thera zelf hield aan de klap in ieder
geval één hele bijzondere archeologische vindplaats
over: Akrotiri, ook wel het Pompeï van Griekenland
genoemd. Dit kleine Minoïsche dorpje raakte door de
vulkaanuitbarsting geheel bedolven onder een laag
puimsteen. Nu, drie en een half duizend jaar later, is
het door archeologen weer uitgegraven en vormt
het een heel bijzonder monument uit de Minoïsche
tijd. In het lokale
museum in Therastad is een aantal
van de prachtige
fresco’s en
voorwerpen te
bekijken die in
Akrotiri zijn
gevonden (afb.6).
Afbeelding 6
Mycene
Onze volgende stop brengt ons op het vasteland van
Griekenland. Hier ligt Mycene, een van de burchten
die behoren tot wat de Myceense beschaving wordt
genoemd (1550-1050 voor Christus). Volgens de
overlevering (waaronder de beroemdste gedichten
uit de antieke wereld, de Ilias en de Odyssee van
Homerus), was Mycene de thuishaven van koning
Agamemnon, de vorst die ten strijde trok tegen het

machtige Troje. Het
was de Duitser
Heinrich
Schliemann, een
zakenman en
avonturier, maar ook
een van de
grondleggers van de
klassieke
archeologie en
ontdekker van Troje,
die Mycene rond
1875 weer aan het
licht bracht. Hier is
hij afgebeeld met de
beroemde Leeuwenpoort,
op een gezamenlijke
uitgifte van Griekenland en
Duitsland in 1990
(afb.7a-b). Bij zijn
opgravingen kwamen
schitterende
goudschatten naar boven,
waaronder dit door
Schliemann tot ‘masker
van Agamemnon’
bestempelde dodenmasker
(afb.8).
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Afbeelding 7a

Afbeelding 7b

Afbeelding 8

Olympia, Delphi, Epidauros en Vassès
Na een wat duistere periode in de Griekse
geschiedenis die loopt van 1050 tot 800 voor
Christus, en die gekenmerkt wordt door grote
volksverhuizingen, ontstaat vanaf 800 voor
Christus een nieuwe periode van bloei van de
Griekse cultuur, de zogenaamde Archaïsche tijd. Het
is in deze tijd dat de Grieken zich ‘Hellenen’ gaan
noemen en een nieuw gevoel van culturele
verbondenheid ontstaat.
Een plek waar dat
‘wij’-gevoel
zichtbaar is, is het
tempelcomplex van
Olympia. Gewijd aan
de Griekse oppergod
Zeus, was Olympia
een groot heiligdom
waar om de vier jaar
Afbeelding 9
de Olympische
Spelen werden gehouden met deelnemende
sporters uit alle windstreken (afb.9). Een drie
maanden durende heilige wapenstilstand zorgde
ervoor dat de participanten elkaar niet anders dan
sportief te lijf gingen. Zoals bekend, leeft de

16

Ο Μύλος oktober 2018

Olympische traditie zelfs in onze tijd voort, nadat ze
in 1896 dankzij Pierre de Coubertin weer nieuw leven
was ingeblazen. Het Olympisch vuur wordt sinds
1936 ook weer tussen de overblijfselen van het oude
heiligdom ontstoken.
Minstens even belangrijk voor de hele Antieke
wereld was het tempelcomplex van Delphi. Deze
plek is vooral bekend vanwege het Orakel. Een
priesteres van Apollo deed, bedwelmd door
hallucinerende dampen, voorspellingen. Delphi werd
vanaf het midden van de 19e eeuw weer
opgegraven. ‘Opgegraven’ is misschien niet het
juiste woord, want het complex lag grotendeels
verstopt onder een stadje van recenter datum. Dit
hele stadje werd met zijn
inwoners verplaatst, zodat
het oude Delphi kon
herrijzen. Ook hier zijn de
toeristen nu dankbaar,
want Delphi vormt
onmiskenbaar een van de
schilderachtigste
archeologische locaties in
Griekenland (afb.10).
Een van de belangrijkste
Afbeelding 10
medische centra van de
Griekse oudheid was
zonder twijfel Epidaurus. Hier stond een aan de god
van de geneeskunst, Asklepios, gewijd heiligdom (hij
was er volgens de legende ook geboren). De plaats
heeft haar roem tegenwoordig echter vooral te
danken aan het imposante theater met zijn
geweldige akoestiek,
dat ooit plaats bood
aan 12.000 mensen
(afb.11). Ook nu nog
worden er in de
zomer
voorstellingen
gegeven.
Een minder bekend
Afbeelding 11
monument is de
tempel van Apollon
Epikourios in Vassès
(afb.12). Hij ligt op
een eenzame en
afgelegen plek, op
een hoogte van zo’n
1100 m, in een
Afbeelding 12
volkomen verlaten
landschap van grijze
steenblokken. Het bouwwerk werd in de 18e eeuw
bij toeval herontdekt. Het is een van de best
bewaard gebleven tempels in Griekenland. Wel

werden in 1812 de beeldhouwwerken van het
heiligdom verkocht aan de Engelsen. Die zijn nu in
het British Museum in Londen te zien.
De drie stadstaten: Sparta, Korinthe en Athene
Kenmerkend voor het Griekenland in de Archaïsche
periode (800-500 voor Christus) en het tijdvak dat
daarop volgt, de eerste fase van de ‘Klassieke Tijd’
(500-400 voor Christus), is de macht van de polis, de
stadstaat. Heel Griekenland was verdeeld in
stadstaten, waarvan Sparta, Korinthe en Athene de
machtigste waren. Deze stadstaten werden
welvarend door handel en expansie. Vanuit veel
moedersteden werden nieuwe poleis gesticht,
bijvoorbeeld in Klein-Azië en op Sicilië. Onderling
was er tussen de stadstaten veel strijd en rivaliteit.
Sparta was eigenlijk een samenvoeging van enkele
kleinere poleis. Het had dan ook geen echt
stadscentrum (of akropolis) of stadsmuren. Dat
betekende dat het kwetsbaar was voor vijandelijke
aanvallen, en
vereiste dus een
permanent goed
getraind leger
(afb.13). Iets wat
zeker heeft
bijgedragen aan een
‘Spartaanse’
levenswijze. Het
Afbeelding 13
gebrek aan
monumenten betekent ook dat de huidige bezoeker
van Sparta niet veel meer te zien krijgt dan grote
ruïne-velden, ook al is de ligging wel prachtig.
Van het eens machtige Korinthe, dat onder meer
Syracuse stichtte
als kolonie op Sicilië,
is voor de
hedendaagse
toerist ook niet heel
veel meer te
herkennen. Er staan
voornamelijk nog
enkele zuilen van de
Afbeelding 14
oude Apollo-tempel
overeind (afb.14). Bij
Korinthe denkt de
moderne reiziger wellicht
dan ook eerder aan het
bekende kanaal, dat sinds
1893 de Peloponnesos van
de rest van Griekenland
scheidt. Misschien geen
monument uit de oudheid,
maar wel een
Afbeelding 15
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bezienswaardigheid op zich (afb.15).
De laatste van de drie grote stadstaten is Athene.
Het zal niemand
verbazen dat de
Akropolis van
Athene het antieke
monument is dat
het meest op
Griekse en
buitenlandse
postzegels staat
afgebeeld (afb.16). In
Afbeelding 16
Griekenland zelf
gebeurde dat al op
de hoogste waarde
van de eerste
‘speciale uitgifte’ in
1896, ter
gelegenheid van de
Afbeelding 17
Olympische Spelen
(afb.17). Grappig is
om daarbij te vermelden dat de tekenaar van deze
zegels, de Zwitser Emile Gilliéron Sr, ook
verantwoordelijk was voor een deel van de
restauraties van het paleis van Knossos. Archeologie
en filatelie gingen aan het eind van de 19e, begin van
de 20e eeuw in Griekenland nog hand in hand samen.
Het meest indrukwekkende monument op de
Akropolis is
natuurlijk de grote
tempel, het
Parthenon, ook al
ontbreken de
friezen, die zich
sinds het begin van
de 19e eeuw in het
British Museum in
Afbeelding 18
Londen bevinden
(afb.18). Het is een
doorn in het oog van
de Grieken, die al
vele jaren voor de
terugkeer pleiten en
er zelfs een apart
museum voor
hebben gebouwd
Afbeelding 19
(afb.19).
Delos
We maken een uitstapje naar het middelpunt van de
Egeïsche Zee. Hier ligt, in de nabijheid van Mikonos,
het eilandje Delos. Volgens de oude Grieken was dit
de geboorteplaats van de god Apollo en zijn zuster
Artemis. Het eiland werd daarom een belangrijk
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godsdienstig
centrum. De rij van
marmeren leeuwen
aan de heilige straat
weerspiegelt ook nu
nog iets van die
toenmalige
grootsheid (afb.20).
Afbeelding 20
Daarnaast
ontwikkelde Delos zich door zijn gunstige ligging tot
een welvarende handelsplaats. Omdat het eilandje
in latere tijden werd verlaten, is van de oudheden
veel in goede staat bewaard gebleven. De resten van
tempels,
markthallen,
winkels,
opslagplaatsen,
theaters, en villa’s
met mooie
mozaïekvloeren zijn
nog steeds te
bezoeken (afb.21).
Afbeelding 21
Daarom wordt ook
Delos wel vergeleken met Pompeï.
Pella, Vergina en Philippi
We naderen het einde van onze toer en zijn in de
laatste fase van de ‘Klassieke Tijd’ (400-323 voor
Christus) aangeland. Deze periode wordt
gekenmerkt door de opkomst van Macedonië als
nieuwe machtsbasis voor Griekenland en het einde
van de macht van de polis. Het is de tijd van koning
Philippus II en zijn beroemde zoon Alexander de
Grote.
De (tweede) hoofdstad van het Macedonische rijk
was Pella in Noord-Griekenland. Hier lag in de
oudheid een groot paleis.
Wie nu de opgravingen van
de antieke stad bezoekt,
ziet rechte straten met
grote woningen met mooie
mozaïekvloeren. Daarbij
valt op dat geen gebruik is
gemaakt van
mozaïeksteentjes uit
tegels, maar van een soort
kiezels, ‘rolsteentjes’
(afb.22).
Afbeelding 22
Bij het plaatsje Vergina
werd in 1977 een ontdekking gedaan die wordt
gezien als de belangrijkste in Griekenland sinds de
opgraving van Mycene. Er werden graven gevonden,
waaronder volgens de ontdekkers de tombe zou zijn
van koning Philippus II. In die graven troffen de
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archeologen een
aantal prachtige
voorwerpen aan die
nu daar te zien zijn
in het schitterende
Archeologisch
Museum (afb.23).
Een andere
Afbeelding 23
Macedonische stad
in Noord-Griekenland is Philippi. Deze plaats is
vooral bekend uit de Bijbel, omdat de apostel Paulus
hier voor het eerst voet op Europese bodem zette
en er ook gevangen werd gezet. Het grote
opgravingscomplex,
met onder andere
een mooi theater, is
het meest recente
Griekse monument
dat op de
Werelderfgoedlijst
is gezet (in 2016)
Afbeelding 24
(afb.24).
Kaap Soenion
Het is tijd om
afscheid te nemen.
En wat zou
daarvoor een
mooiere plek zijn
dan Kaap Soenion
(afb.25). Kaap
Soenion is een 70
Afbeelding 25
meter hoge, steile
rots die op zo’n 65 km van Athene oprijst uit de
Egeïsche Zee. Op de rots staan de resten van de
Poseidontempel. Zestien Dorische zuilen staan nog
overeind. In één van die pilaren heeft de Engelse
dichter, avonturier en Griekse volksheld Lord Byron
zijn naam gekrast toen hij er in 1810 op bezoek was
(afb.26). Ook dichtte hij in Don Juan, één van zijn
bekendste gedichten: ‘Place me on Sunium’s
marbled steep, where nothing, save the waves and I,
may hear our mutual murmurs sweep’ of in de
vertaling van Ike Cialona
(Amsterdam 2013): ‘Geef
mij het marmerrijke oord
van Sounion als rustplaats,
want ik hoor de zee daar,
en zij hoort mijn
zwanenzang.’
En met die overpeinzing
komt er een einde aan
onze rondreis langs de
Griekse oudheden.
Afbeelding 26

Postzegelvereniging Griekenland
Wilt u meer weten over het verzamelen van Griekse
postzegels? Er is in Nederland een postzegelvereniging met zo’n 100 leden die gespecialiseerd is
in dit onderwerp, de Postzegelvereniging
Griekenland. Vier keer per jaar brengt zij het blad
‘Hermes’ uit en zijn er ledenbijeenkomsten (met een
lezing) in Zeist. Neem voor meer informatie eens
een kijkje op www.pv-griekenland.nl.

Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder
verscheen in het maandblad ‘Filatelie’ (april 2017,
pag.226-228), onder de titel ‘Op zoek naar het oude
Hellas’.
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G R I E KS E A N E KD OT E S,
D O O R P A U L R AV E N S B E R G E N

ROUWBAND
Na een rondreis werd de groep op Corfu
afgeleverd bij het vliegveld en chauffeur
Kostas en ik gingen vervolgens naar Athene.
Kostas’ moeder was onlangs overleden en in
een plaatsje in de buurt van Agrinion moest
hij even naar zijn geboortedorp om iets met
de erfenis te regelen. Hij droeg een
rouwband. Toen hij mij vroeg of wij dat in
Nederland ook deden, antwoordde ik dat dat
vroeger wel gebruikelijk was, maar
tegenwoordig niet meer.
‘Ach, jullie weten niet met God en gebod te
leven’, zei hij toen.
‘Ok, jij leeft dus wel naar de tien geboden?’
vroeg ik.
‘Jazeker”, antwoordde hij.
‘Dus jij hebt altijd je vader en moeder
geëerd?’
‘Natuurlijk!’
‘Je steelt en je liegt niet?’
‘Natuurlijk niet!’
‘Je begeert geen andere vrouwen?’ Toen was
hij even stil, maar zei eerlijk: ‘Nu heb je me te
pakken!’

DONATIE
We waren een keer op vakantie op Chios, in
het plaatsje Katarachtes. De eigenaar van
ons appartementje zei ons dat er op 15
augustus in een verlaten kloostertje even
buiten het dorp traditioneel een groot
dorpsfeest werd gehouden, met live muziek.
Wij er natuurlijk naar toe. En het wás een
groot feest. Het hele dorp aanwezig, en wij
waren de enige buitenlanders. Er werd volop
gedanst door jong en oud, en ook onze toen
nog kleine Julia danste vrolijk met een Grieks
jongetje. Er werd uitgebreid gegeten, en de
retsina en ouzo vloeiden rijkelijk. En alles was
gratis! Aan het eind van het feest hield de
burgermeester een korte toespraak, waarin
hij ook meldde dat er een mand zou
rondgaan, waarin een ieder een bijdrage kon
doen, opdat het feest volgend jaar weer
gehouden zou kunnen worden. En daar ging
de mand langs de tafels. Alle Grieken
(mannen natuurlijk) tastten in hun buidel en
met weidse gebaren, zodat iedereen het
goed kon zien, werden de briefjes van 5000
drachmen in de mand gedeponeerd. Hoe
anders dan Nederlanders dat doen: een klein
mandje met een servetje waaronder wat
munten weggemoffeld kunnen worden.
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Schiers jutwerk
uit Griekenland
Claire Wiemans en Peter Schaap

T

ijdens een vakantieweekje op
Schiermonnikoog bezochten we de
wrakkenhout-schuur van Harm Carrette.
Deze eilandbewoner timmert van juthout en andere
strandvondsten van het eiland decoratieve
wandscheepjes. Ze zijn prachtig, volstrekt uniek, en
voor €150,- kan je er een in je kamer of tegen je
schuur hangen.
Op onze struintocht door de grote schuur vol
bezienswaardige juttersspullen belandden we in een
apart gedeelte, waar ook wat scheepjes hingen, met
foto’s van andere stranden dan dat van Schier.
‘Maar die zijn niet te koop hoor’, vertelde Harm,
‘want die zijn gemaakt van strandvondsten op mijn
vakanties’. Tot onze grote verrassing bleek deze
Schiermonnikoger een liefhebber van Griekse
eilanden, met name de minder bekende. We zagen
wrakhoutscheepjes van Gavdos, Kythnos, Milos,
Kimolos, Kea, Antiparos, Skyros... mocht je deze
bijzondere bootjes zelf willen bezichtigen, dan kan
dat dus dicht bij huis. Helaas niet te koop, maar de
anekdotes van Harm over zijn jutwerk in Hellas krijg
je er gratis bij!
Wrakhout Schiermonnikoog
Van der Molenpad 13
9166 PZ Schiermonnikoog
www.wrakhoutschiermonnikoog.nl
hdj.carrette@knid.nl

