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Van de redactie
In deze Mylos zul je tevergeefs naar de kookstrip van Τα
καλοφακάκια zoeken. De dames slaan een keertje over. Niet omdat
ze uitgekookt zijn, maar door de verhuizing van Paulien: de keuken
was nog niet klaar om op inductie voor ons te gaan koken.
Niet getreurd, in de volgende Mylos gaan ze het goedmaken met
weer lekkere gerechten.
Sinds kort krijgt de redactie berichten via e-mail
rechtstreeks uit Athene, namelijk van Ineke (voor de
Grieken Elena) Papadakou-Bolt. Met haar Griekse
echtgenoot woont Ineke (al in de 80!) al vele jaren in
Athene. Ze houdt erg van schrijven over haar
belevenissen, de cultuur en de mensen in Griekenland,
en heeft ons al meerdere verhalen gemaild. We zullen
dan ook in de komende Mylossen haar stukjes
plaatsen. In deze Mylos zijn haar eerste bijdragen te
vinden op pagina 3 en pagina 4.
Op 24 november 2018 had GroGri als gastspreker Kees Klok over de
Macedonische kwestie. Voor een volle zaal gaf hij een duidelijke en
vooral interessante presentatie over het ontstaan en het verloop
van het probleem met de naamgeving Macedonië. Hij heeft
hierover o.m. het boek ‘Balancerend op de rand van Europa’
geschreven. Uit dit boek ontvingen we van hem het artikel ‘Oud
zeer op de Balkan’ om te publiceren in de Mylos als zijnde het
verslag van zijn presentatie. Waarvoor onze dank. Zie pagina 7
voor dit artikel.

Afsluiting seizoen 2018-’19
18 mei 2019

Gezamenlijk eten + film

Kopij: 31- 8-’19
De volgende Mylos verschijnt in oktober.
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 31 augustus 2019.
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Καλό μήνα Μάρτιος
Kalo Mina Martios

H

ier in Griekenland is het de gewoonte dat men
elkaar aan het begin van de maand een ‘goede
maand!’ wenst. Overal hoort men de mensen
elkaar deze wens toeroepen. De Grieken hebben
toch al voor elke gelegenheid een speciale wens.
Voor de maand maart krijgen de kinderen alle een
‘Martaki’ om de arm, een armbandje gemaakt van
rode en witte wol of andere garens. Waarom dragen
de kinderen zo’n Martaki om hun pols? Het is
afkomstig uit het Antieke Griekenland. Men gebruikt
het omdat men niet verbrand wil worden door de
zon in maart, want na de wintermaanden kan de
zon erg heet zijn. (Er wordt ook gezegd dat men in
sommige gebieden een ringetje om de grote teen
doet om maar niet te struikelen, maar ik heb dat
hier in Athene nog nooit gezien.)
Mijn kleindochter kwam heel trots met haar
armbandje bij me en liet me dat zien. ‘Kijk γιαγιά
(oma), ik heb een Martaki om!’ ‘Kind, waar heb je dat
vandaan?’ vroeg ik. ‘Van mijn juf op school!’ ‘Krijgen
alleen de meisjes dat?’ vroeg ik. ‘Nee, ook de

jongens!’ Ze is op een kleuter-crèche en is 3 jaar. Aan
het eind van de maand doen ze alles weer af, en
hangen ze het aan een rozenstruik, zodat de eerste
zwaluwen het zien en dat voor hun nestjes
gebruiken. Men zegt dat zieke zwaluwen zoiets
roods niet naderen, en de gezonde nemen dat dan in
hun nest om de ziekten ver van hun eitjes te
houden.
Maart is ook voor de vogels het begin van hun reis
die ze vanuit Afrika naar ons toe moeten maken tot
hier in Griekenland. Er bevinden zich hier prachtige
meren waar vele vogels hun toevlucht zoeken.
Zwermen vogels vliegen dan over mijn woning of
rusten dan uit met hun getwieter op de
telefoonkabels. Het is altijd weer een mooi gezicht.
Ook hoor je het gekwaak van wilde ganzen. En zo
wacht een ieder op de Zomer!
Kalo Mina uit Athene,
Ineke Papadakou-Bolt
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Ons dorp Xirokambi,
Lakonia, Griekenland.
Door Elena Papadakou-Bolt

N

auwelijks kwam ik het dorp binnen of mijn
eerste indruk was ‘Hoe mooi leven de mensen
hier aan de voet van de Taygettos, de
beroemde berg waarover de schrijver Stratis
Myrivilis de volgende woorden schreef: ‘Plotseling
verscheen een groot licht en hoorde ik de Eroica van
Beethoven die zich naar boven bewoog met reuzen-,
titanische schreden. Nu weet ik dat ik daar, in de
heroische symfonie, de Taygettos hoorde!’
Wat een trots moeten jullie voelen, jullie die hier
geboren zijn, jullie die nu nog je vaderlijk huis hebben
waar je geboren bent!
Een mooi dorp met een vrolijk plein vol levendigheid
en lachende kinderen met hun ouders. Hoe jaloers
ben ik dat jullie je eerste stappen hier hebt gedaan.
Ik heb geen vaderlijk huis meer, en de plaats waar ik
geboren ben is zo ver dat ik die nooit meer zal
kunnen zien. Ook daar bevinden zich bergen, en ook
vulkanen. Eén daarvan is de Merapi, die nog steeds
zijn vuur uitspuwt samen met grote brokken steen.
Het was op het eiland Java, dicht bij de stad
Djokjakarta in Indonesië, dat ik geboren ben.
Ik herinner mij de stenen huizen van het dorp hier,
en de mensen die ik er op straat ontmoette en die
me vroegen wie ik was, waar ik vandaan kwam; maar
ik moest ze antwoorden met handen en voeten,
daar ik jullie mooie en moeilijke taal nog niet kende.
Op ons Gymnasium en Lyceum heb ik naast mijn
taal, het Nederlands, ook Engels, Frans en Duits
moeten leren. Maar het Grieks is zo rijk aan woorden
dat ik nog steeds veel moet leren.
Langzamerhand kon ik me onder de Grieken
verstaanbaar maken, ook al was het met veel
fouten, en verschillende malen lachten ze om mijn
vreemde fouten! Als je de klemtoon op een andere
lettergreep legt, dan heeft het woord een andere
betekenis. Ik vroeg op een keer aan mijn schoonmoeder toen ze naar de dokter moest met haar
urine, ‘Moeder, bent u met de urine klaar?’ Urine
noemt men hier oura met de klemtoon op de ou,
maar ik legde de klemtoon op de a en dan betekent

het staart! Dus vroeg ik ‘Moeder, bent u klaar met
uw staart?’ Ze gilde het uit van het lachen!
Met onze beide kinderen heb ik het hele dorp
afgezwoegd. Met tussen olijfbomen en oleanders
door steeds de Taygettos in zicht. Nog steeds
bewonder ik de prachtige stammen van de
olijfbomen!
Thuis vroeg mijn schoonmoeder wie ik gezien had
en met wie ik had gesproken. Omdat mijn
schoonmoeder steeds thuis zat, begreep ik dat ze
ervan genoot iets van buiten te horen. Ze is een
echte huismus! Zo vroeg ze steeds naar de namen
van de mensen met wie ik in contact was gekomen,
en daar hadden we dan een gesprek over, als je dat
een gesprek kunt noemen. Mijn schoonvader leefde
niet meer.
Zo zei ik dat ik een vrouw zag die me eenzaam leek
en die me beslist in haar huisje wilde halen. Ik vind
het leuk met mensen te spreken, en vooral als ik zie
dat ze zo eenzaam zijn. Met dwang gaf ze me uit
haar kippenhok verse eitjes, voor de kinderen zei ze,
hoewel ik zei dat ik die niet hoefde te hebben. Wat
vond ik dat lief van haar! Ik moest en zou ze
meenemen.
Op een dag wilde Stawros, mijn man, op zoek gaan
naar mest voor de planten, die we rijkelijk op ons
balkon hadden in potten. Men zei ons naar een
dorpje te rijden dicht bij ons dorp, maar wat hoger
de berg op, Boliana bij Polypanaghia. We vonden het
bij een echtpaar dat geiten hield en daar eenzaam,
ver van de bewoonde wereld woonde. Ze zeiden dat
we zoveel mest mochten nemen als we wilden. We
hadden zakken bij ons en vulden die vol en toen we
weg wilden gaan, vroegen ze ons bij hen te blijven
eten. Ze verzochten ons alsjeblieft te blijven, en ze
gezelschap te houden daar ze alleen waren. Buiten
hun huisje stond een zelfgemaakte bank en tafel.
Meteen zette de vrouw van alles op tafel. Alles door
henzelf gemaakt: geitenkaas, olijven zelf ingemaakt
in azijn, brood ook zelf gebakken, verse uien en
tomaten uit hun tuintje. Geroerd door zoveel
gastvrijheid gingen we zitten. Nooit eerder had ik zo
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lekker gegeten en nog steeds draag ik deze mensen
in mijn hart.
Nooit heb ik me in dit dorp een vreemde gevoeld. De
eerste uit dit dorp was Chrysoula, de zus van
Stawros. Vanaf mijn schooljaren hebben we met
elkaar gecorrespondeerd, eerst in het Frans en
daarna in het Engels. Een grote leegte heeft ze na
haar dood achtergelaten. Ze was voor ons allen als
een moeder geweest, daar ze zelf geen kinderen
had. Voor mij was ze eerst een lieve vriendin en
daarna werd ze mijn schoonzus. Door haar heb ik
mijn man leren kennen.
Toen men in Indonesië alle Nederlanders het land uit
wilde hebben, zijn we met de hele familie, wij vijf
kinderen en onze ouders, uit Java weggetrokken
naar Nederland - waar we zo te zien niet welkom
waren in een bar-koud land, midden in de winter, in
januari. We hadden een maand met de boot gereisd
en voeren over de Indische Oceaan, waar we ook een
zeebeving meemaakten. Omdat we met ons babybroertje reisden, mocht mijn moeder in een cabine
slapen, waar mijn broertje door de zeebeving uit zijn
bed werd gesmeten, gelukkig zonder gewond te
raken. Op de boot was de toestand wanhopig, mijn
vader moest met mijn twee broertjes in het
mannenruim slapen en mijn zusje en ik in het
vrouwenruim. De hele reis heb ik steeds gelegen,
want ik was aldoor zeeziek, ik verdroeg dat
geschommel van de boot niet. Elke keer kwam mijn
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vader kijken en riep dan, ‘Kom, sta op, we varen door
de Rode Zee’, daarna Cyprus voorbij en ook langs
Griekenland. ‘Kom gauw kijken! Het is vol met
vliegende vissen!’ Ik ben blij dat ik - met moeite ben opgestaan, want ik heb daarna nooit weer
vliegende vissen gezien. Vanaf dat ik een klein kind
was en beelden in een kleurboek zag, dacht ik dat in
Griekenland de mannen allemaal met rokjes liepen!
Nu weet ik wel beter.
Van velen heb ik gehoord dat uit dit dorp veel
beroemde geleerden kwamen; maar veel is er
sindsdien veranderd. Graag zou ik willen dat er weer
een verandering kwam. Laten we de wortels van
onze geschiedenis niet vergeten, en laten we zonder
haat met elkaar leven. Laten we samen voor een
beter Griekenland werken.
Jullie waren helden in de Tweede Wereldoorlog. Jullie
hebben tegen de Italianen onder Mussolini
gevochten en gewonnen, en daarna tegen de
Duitsers. Wij in Indonesië werden door de Japanners
bezet, die mijn vader bijna vier jaar gevangen hielden
en mijn moeder al die jaren zonder inkomen lieten
leven. Mijn familie was net als jullie: vrolijk, gastvrij
en altijd klaar om te helpen. Men noemt ons noch
Hollanders noch Indonesiërs! Begrijp dat, maar ik
moet nog wel enkele dingen verklaren. Misschien
een volgende keer!…
Groeten uit Athene, Ineke
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Optreden Filomila

O

p zondag 13 januari gaf het koor Filomila uit
Amsterdam een prachtig optreden voor de leden van
Gro-Gri. Wegens ziekte van enkele leden was het
koor niet op volle sterkte, maar dat was niet te merken.
Vanwege de verwachte grote opkomst
besloot het bestuur geen gebruik te
maken van het Kijk in’t Jathuis maar uit
te wijken naar het vertrouwde
Poortershoes. Dat was maar goed ook,
want er kwamen maar liefst 86
bezoekers. De zaal was stampvol.
Filomila is het enige meerstemmige
Griekse koor in Nederland. De naam
Filomila is een Griekse meisjesnaam en
komt uit twee Griekse worden filos(-li)
=vriend(in)/liefhebber en melos =lied. De
vrouw die van zingen houdt heet Filomila!
Het koor bestaat uit Griekse en
Nederlandse amateur-zangers (m/v), die
van Griekse muziek houden.
Filomila staat sinds 2009 onder leiding van
de Griekse dirigent Yiorgo Moutsiaras.
Onder zijn bezielende leiding heeft het koor
een breed repertoire van tientallen liederen ingestudeerd en
uitgevoerd. Veel aandacht wordt er gegeven aan de
muzikale en artistieke elementen, de juiste uitspraak en
articulatie van de Griekse taal. De meeste koorleden spreken
geen Grieks.
Het optreden was zeer geslaagd en oogstte veel applaus
van de aanwezigen. De toegift was hilarisch.
De Griekse ambassadeur, die wij uitgenodigd hadden, was
verhinderd; maar gelukkig was na enkele telefoontjes de
consul, de heer Petros Alexakos, bereid om te komen, samen
met zijn echtgenote. Deze dankbetuiging ontvingen wij
later:
‘It was an honour and a great pleasure to represent H.E. the
Ambassador and to attend the ‘Filomila’ concert at
Poortershoes. Please convey our most warm greetings
- that is of H.E. the Ambassador, myself and my spouse- to
all members of the Vereniging Groningen-Griekenland and
of Filomila.’ Waarvan akte.
Xandra had voor de gelegenheid liefst twee vasilopita’s
gebakken, waarvan geen kruimel is overgebleven. De consul
kreeg in de pauze als taak het aansnijden van de vasilopita’s,
waarin volgens traditie een geluksmuntje was gebakken. De
vinder wensen we veel geluk in dit jaar!
Een overzicht van de foto’s is te vinden op http://www.
filomila.nl/grogri/ .
Bert Korendijk
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Oud zeer op de Balkan
De Macedonische kwestie,
1870-1995.
Op 13 september 1995 sloten Griekenland en de FYROM (Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië) een akkoord waarin zij een aantal van hun meningsverschillen
bijlegden. Dit lijkt een belangrijke stap in de richting van meer stabiliteit op de
zuidelijke Balkan. Zoals bij ieder conflict in deze regio, schermden de betrokken
partijen volop met zeer aanvechtbare historische aanspraken. Dit gebruik van de
geschiedenis stuitte bij de westerse media niet alleen regelmatig op verbazing, maar
ook op onbegrip. In dit artikel wordt gepoogd om de kwestie Macedonië, een zaak
die niet alleen Grieken en Slavo-Macedoniërs, maar evenzeer Bulgaren en Serviërs
aangaat, te plaatsen in een historisch perspectief.
Kees Klok

V

oor de Grieken is het Griekse karakter van
het klassieke Macedonië essentieel, vooral
omdat zij hun identiteit ontlenen aan wat we
het best de continuïteitsthese van de Griekse
cultuur kunnen noemen. Zij zien een duidelijke lijn
van de klassieke oudheid via Alexander de Grote
naar Byzantium en vandaar, via de Grieks-orthodoxe
kerk, die de culturele vlam tijdens de eeuwen van de
turkocratie brandend hield, naar het moderne
Hellas. Iedere ontkenning van deze continuïteit
houdt voor de Grieken een ontkenning van hun
identiteit in en wordt direct gevoeld als een
bedreiging. Dit verklaart waarom zo woedend werd
gereageerd op de ‘ster van Vergina’ op de vlag van de
FYROM en waarom Griekse geschiedkundigen van
meet af aan de potsierlijke these van sommige
Joegoslavische historici, namelijk dat Alexander de
Grote van Slavische afkomst is, met dodelijke ernst
bestreden.
De Bulgaren, die voor het eerst rond 670 van zich
deden spreken, slaagden erin een aanzienlijk gebied
te veroveren op het Byzantijnse keizerrijk. Dit
middeleeuwse rijk, dat ook Macedonië (met
uitzondering van Thessaloniki) omvatte, stond en
staat model voor de Groot-Bulgaarse dromen van
nationalisten uit de 19de en 20ste eeuw.
Ook de Serviërs hebben dromen over een
glorieus, middeleeuws verleden. Onder hun vorst
Stepan Dusan veroverden zij een groot deel van
Macedonië, ook weer met uitzondering van
Thessaloniki. In 1389 werden de Serviërs echter op

het Merelveld in Kosovo beslissend verslagen door
de Osmanen.
Grieken, Bulgaren en Serviërs hebben er grote
moeite mee het bestaan van een apart Macedonisch
volk te erkennen. Het Macedonische nationalisme
stak aarzelend de kop op in het laatste kwart van de
19de eeuw. In de decennia daarop stelde het weinig
voor, maar het kreeg pas zijn kans in het Joegoslavië
van Tito. Dit nationalisme ziet de Macedoniërs als
een apart Slavisch volk, met een eigen taal en een
eigen geschiedenis, los van die van de Serviërs en
Bulgaren.
Bulgaars exarchaat
In de Osmaanse tijd heeft Macedonië een zeer
heterogene bevolking. Omstreeks 1850 woonden er
Grieken, Turken, Serviërs, Bulgaren, Albanezen,
Vlachen, zigeuners en joden. Van een Macedonische
natie was nog geen sprake. Dat begon in het laatste
kwart van de eeuw langzaam te veranderen. Toen
brak ook de periode aan waarin Macedonië een
‘kwestie’ werd.
Het Osmaanse rijk was sterk in verval geraakt.
De ‘zieke man van Europa’ leek verdacht veel op een
stervende. Op de Balkan werd met argusogen naar
de erfenis gekeken. Het aantrekkelijkste deel
daarvan was Macedonië, waarop Grieken, Serviërs
en Bulgaren serieuze aanspraken deden gelden. Van
deze drie kreeg Bulgarije als laatste een autonome
status (1878), maar daarvoor al betoonden Bulgaarse

8

Ο Μύλος maart 2019

nationalisten zich zeer ijverige pleitbezorgers voor
inlijving van Macedonië bij een toekomstige
Bulgaarse staat. Zij kregen de wind mee in 1870,
toen Constantinopel ermee instemde dat de
Bulgaars-orthodoxe kerk werd losgemaakt uit de
Grieks-orthodoxe en een aparte status verwierf
onder een exarch. Vanaf dit ogenblik was er sprake
van een Bulgaars gezind exarchaat en een Grieks
gezind patriarchaat. De instelling van dit exarchaat
was een grote stimulans voor het Bulgaarse
onafhankelijkheidsstreven. Dit hing samen met het
zogeheten millet-systeem in het Osmaanse rijk,
waarbij de bevolking gedefinieerd werd naar religie.
In 1878 behaalde Rusland een belangrijke
overwinning op Turkije. Het vredesverdrag van San
Stefano voorzag in de oprichting van een Bulgaarse
staat, waarmee in één klap het ideaal van een
Groot-Bulgarije werd verwezenlijkt, omdat deze het
huidige Bulgarije, alsmede Macedonië en Thracië
omvatte. Voor de Britten, bang voor verstoring van
het machtsevenwicht in de Middellandse Zee, was
dat teveel van het goede en zij eisten herziening van
het verdrag. Op de conferentie van Berlijn werden
Macedonië en Thracië weer Turks. In Bulgarije
veroorzaakte dit diepe frustraties, die sommige
nationalisten nog steeds niet hebben verwerkt.
Het wekt dan ook geen verbazing dat de
activiteiten van Bulgaarse nationalisten in
Macedonië na 1878 doorgingen, hetgeen tot een
Griekse en een Servische reactie leidde. Via het
onderwijs, via de kerk en door middel van
propaganda probeerden de drie naties onder de
bevolking aan invloed te winnen. De Osmaanse
autoriteiten lieten dit min of meer lankmoedig
gebeuren, ervan uitgaande dat een gezonde verdeelen-heerspolitiek geen kwaad kon. Die houding
veranderde naarmate vooral de Bulgaren en de
Grieken naar de wapens grepen om hun argumenten
kracht bij te zetten. Er vormden zich benden
aanhangers van het exarchaat en van het
patriarchaat, die elkaar over en weer bestreden.
Materiële hulp kregen zij van over de slecht te
bewaken grenzen.
In de jaren negentig nam het geweld grote vormen
aan. Aan Slavische kant ontstond nu een aantal
guerrillabewegingen, waarvan de twee belangrijkste
de MEO (Macedonische Externe Organisatie) en de
IMRO (Interne Macedonische Revolutionaire
Organisatie) waren, die beide steun ontvingen uit
Bulgarije.
De Grieken waren aanvankelijk slecht
georganiseerd, waardoor zij in de verdediging
werden gedrongen. Pas toen men in 1903 vanuit
Griekenland gericht hulp ging bieden aan de

guerrilla, er ook vrijwilligers naar Macedonië
vertrokken en het Griekse consulaat in Thessaloniki
het verzet begon te coördineren, boekte men
successen.
Ondanks alles bleven de Turken in Macedonië de
baas, omdat de grote mogendheden, omwille van
het machtsevenwicht in Europa, geen verstoring
van de status-quo accepteerden. Pas toen Rusland
en Oostenrijk-Hongarije elkaar vanaf 1908 openlijk
begonnen tegen te werken vanwege onenigheid
over Bosnië-Herzegovina, kwam er zicht op
verandering. De Russen stimuleerden het sluiten
van een Balkenalliantie, die zij wilden gebruiken om
Oostenrijk-Hongarije onder druk te zetten. Het
briesje dat zij aldus zaaiden, leidde tot een storm,
die echter niet over Wenen, maar over het
Osmaanse rijk trok. De Balkanlanden grepen hun
kans. Op 8 oktober 1912 viel een alliantie, bestaande
uit Servië, Griekenland, Bulgarije en Montenegro, het
Osmaanse rijk aan. De eerste Balkanoorlog was een
feit.
De Osmanen werden overtuigend verslagen.
Omdat de Bulgaren het tegen de Turkse hoofdmacht
moesten opnemen, konden de Serviërs en Grieken
achter hun rug om het grootste deel van Macedonië
bezetten. Een spectaculaire race tussen Griekse en
Bulgaarse troepen naar Thessaloniki werd door de
Grieken met enkele uren voorsprong gewonnen.
Ontevreden over de afloop van de oorlog vielen de
Bulgaren in juni 1913 de Serviërs en de Grieken aan,
die hulp kregen van de Montenegrijnen, de
Roemenen en de Turken, die zo een deel van hun
verliezen dachten goed te maken. De Bulgaren
werden onder de voet gelopen en moesten bij het
verdrag van Boekarest (1913) berusten in de
verdeling van Macedonië zoals die tot op heden
bestaat. Ruwweg tien procent ging naar Bulgarije,
vijftig procent naar Griekenland en veertig procent
naar Servië.
Eerste en Tweede Wereldoorlog
Gedurende de eerste wereldoorlog kwam Bulgarije
in het Duits-Oostenrijks-Hongaarse kamp terecht,
wat een kortstondig uitzicht bood op het realiseren
van een Groot-Bulgarije. Uiteindelijk werd de strijd
verloren. Bulgarije moest West-Thracië afstaan aan
Griekenland. Dat de rust rond Macedonië daarmee
niet was weergekeerd, blijkt uit het feit dat de IMRO
nog jarenlang terreurdaden pleegde in het
grensgebied met Grieks en vooral Joegoslavisch
Macedonië. Pas in 1934 maakte Sofia aan deze
terreur een einde.
Tijdens het interbellum deden zich, vooral in
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Grieks Macedonië, belangrijke demografische
ontwikkelingen voor. In het begin van de jaren
twintig kwamen Griekenland en Bulgarije een
bevolkingsruil overeen, waarbij het merendeel van
de Grieken en Bulgaren vertrok naar gene zijde van
de grens. In 1923 sloten Turkije en Griekenland het
verdrag van Lausanne, na een voor Athene
rampzalig verlopen oorlog in Anatolië. Op grond van
dit verdrag werden zo’n 380.000 islamieten,
voornamelijk Turken, gedwongen Griekenland te
verlaten en moesten ruim 1.100.000 Grieksorthodoxe Anatoliërs, merendeels Grieken, Turkije
de rug toekeren. Een aanzienlijk deel van deze
enorme stroom immigranten werd in Grieks
Macedonië gehuisvest, waardoor de Grieken er
verreweg de grootste bevolkingsgroep gingen
vormen.
De Slavische minderheid in Grieks Macedonië
werd, vooral in de tweede helft van de jaren dertig,
onder de dictator Metaxas, het slachtoffer van
agressieve assimilatiecampagnes van de overheid.
Een aantal van hen week uit naar Joegoslavisch
Macedonië (waar zij echter beschouwd werden als
Zuidserviërs; een Macedonische natie werd ook hier
niet erkend en nationalisten stonden aan vervolging
bloot). Een aanzienlijk deel ook emigreerde naar
Australië of de Verenigde Staten.
Een nieuwe kans voor Bulgarije om zijn ambities
te realiseren, bood de tweede wereldoorlog. Aan de
zijde van de Asmogendheden bezetten de Bulgaren
Joegoslavisch Macedonië, een deel van Grieks
Macedonië (Thessaloniki bleef, als belangrijke

9

havenstad, in Duitse handen) en West-Thracië. In
Joegoslavisch Macedonië werden zij aanvankelijk als
bevrijders onthaald. De botte wijze waarop zij de
Bulgarisering van de bevolking aanpakten, maakte
hen echter al spoedig impopulair. In Grieks
Macedonië voerden zij een politiek van etnische
zuiveringen, die met zulke wreedheden gepaard
ging dat zelfs de nazi’s er schande van spraken. De
Bulgaren moesten na de oorlog de bezette gebieden
weer opgeven. Ook werden zij door Stalin met een
communistisch bewind opgezadeld.
Het officiële standpunt van Bulgarije luidde altijd
dat Macedoniërs Bulgaren waren. Het belangrijkste
argument daarvoor was de taal, volgens Sofia niets
anders dan een Bulgaars dialect. Het doel was het
gebied te annexeren. Mocht dat onmogelijk blijken,
dan diende het Macedonische
onafhankelijkheidsstreven te worden gesteund. De
achterliggende gedachte was dat met een
onafhankelijk Macedonië (tenslotte ook een
Bulgaarse staat) uiteindelijk wel een of andere wijze
van samenwerking kon worden bereikt, die zou
kunnen leiden tot eenwording.
Na de communistische machtsovername werd
Sofia gedwongen de politiek van de Komintern te
volgen. Die bepaalde dat er gestreefd moest worden
naar een verenigd Macedonië, dat vervolgens zou
opgaan in een (communistische) Balkanfederatie.
Het was dezelfde gedachte die het naoorlogse
bewind van Tito in Joegoslavië koesterde, met dien
verstande dat een verenigd Macedonië deel van de
Joegoslavische federatie moest worden. Hierop
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vooruitlopend had Tito in 1944 Joegoslavisch
Macedonië alvast verheven tot een federale
republiek.
Er werd aanvankelijk samenwerking met Tito
gezocht, wat resulteerde in culturele betrekkingen
tussen Joegoslavisch en Bulgaars Macedonië. Na de
breuk van 1948 tussen Tito en Stalin kwam hieraan
echter spoedig een einde. Stalin bleek trouwens van
gedachte te zijn veranderd inzake een verenigd
Macedonië, dat als politieke eenheid wel eens iets te
invloedrijk zou kunnen worden. Toch duurde het nog
tot 1956 voordat de Bulgaren weer openlijk
terugkeerden tot hun standpunt van voor 1944.
Sindsdien protesteerden ze regelmatig in felle
bewoordingen tegen de ‘politiek van
Macedonisering’ van Skopje.
Toen Joegoslavisch Macedonië zich in september
1991 onafhankelijk verklaarde, waren Bulgarije en
Turkije de eerste landen die de nieuwe staat
erkenden. Opvallend is echter dat wel de staat
Macedonië, maar niet een Macedonische natie werd
erkend. Toen er na de val van de Bulgaarse leider
Todor Zjivkov voorzichtig stemmen opgingen voor
erkenning van de rechten van de Macedonische
minderheid in Bulgarije, leidde dit tot woedende
reacties van vrijwel alle politieke partijen.
Nationalisme
Met het stichten van de deelrepubliek Macedonië in
1944 werd de Macedonische kwestie weer actueel.
Tito had hiermee een tweeledig doel: beperking van
de macht van Servië en het naderbij brengen van
een verenigd Macedonië als deel van de
Joegoslavische federatie. Skopje maakte dan ook
nadrukkelijk aanspraken op Grieks Macedonië. De
Griekse regering wees deze uiteraard van de hand
en protesteerde herhaaldelijk tegen het gebruik van
de naam Macedonië, omdat zij dat niet alleen zag als
een aanslag op het Griekse erfgoed, maar vooral als
een middel om de aanspraken op Grieks grondgebied
kracht bij te zetten. Dat dit protest destijds minder
opviel dan dat in de jaren negentig, betekende niet
dat het er niet was. Het werd echter enigszins
gedempt door het verloop van de Griekse
burgeroorlog, die mede tot een einde kwam toen
Tito zijn steun aan de communistische guerrilla
stopzette, en door de toenadering tussen Belgrado
en Athene in de vroege jaren vijftig. Desondanks zijn
de Grieken regelmatig blijven protesteren tegen het
gebruik van de naam Macedonië.
De stichting van de deelrepubliek Macedonië
betekende een krachtige impuls voor het
Macedonische nationalisme. Vanaf het einde van de

19de eeuw was onder een deel van de bevolking het
gevoel ontstaan dat zij noch tot de Serviërs noch
tot de Bulgaren behoorden. Dat gevoel werd
algemener door de slechte ervaringen met de
Serviërs in het interbellum en met de Bulgaren
tijdens de tweede wereldoorlog. Vervolgens werd
het er van officiële zijde met de paplepel ingegoten.
De eigen taal en cultuur werden benadrukt door
onder meer het oprichten van een Academie van
Wetenschappen. Er kwamen een officiële
grammatica en een officiële geschiedschrijving. De
laatste produceerde soms wonderlijke
interpretaties van het verleden. (Zo werd een
opstand van enkele Bulgaarse prinsen tegen de
Byzantijnen in de 13de eeuw ineens een opstand van
Macedonische prinsen.) Ook kwam er een aparte
Macedonisch-orthodoxe kerk.
In het onderwijs en in de media werd grote
nadruk gelegd op het Macedonische karakter van de
bevolking, wat en passant de afstand tot de
minderheden, vooral de omvangrijke Albanese, in
het land vergrootte. Deze politiek van
Macedonisering werd niet alleen in de Griekse pers
regelmatig bekritiseerd, zij leidde regelmatig tot
aanvaringen met Bulgarije. Zo raakte de
Macedonische kwestie nooit helemaal van het
politieke toneel.
Een nieuwe fase brak aan 1991, toen de
deelrepubliek Macedonië zich onafhankelijk
verklaarde en internationale erkenning zocht. Ze
werd door diverse landen erkend, maar niet door
Servië. De houding van Servië tegenover de FYROM
is enigszins ambivalent. Enerzijds stond het toe dat
de eenheden van het voormalige Joegoslavische
leger zich terugtrokken, met medeneming van alle
uitrusting, anderzijds komt het soms tot
provocaties aan de grens. Zeer waarschijnlijk heeft
de Servische opstelling te maken met de problemen
in Bosnië-Herzegovina. Op 2 oktober 1995 bezocht
president Gligorov Belgrado, waar zijn collega
Milosevic de mondelinge toezegging deed dat Servië
zijn land spoedig zou erkennen. Hoewel dit duidt op
een verbetering van de betrekkingen, is het nog
maar de vraag hoe deze zich zullen ontwikkelen als
de situatie in Bosnië-Herzegovina dankzij ‘Dayton’ is
genormaliseerd.
Boosheid in Athene
Griekenland verzette zich heftig toen de kwestie
van de erkenning binnen de EU besproken werd. De
herrie die de Grieken daarbij maakten, trok meer
aandacht dan de inhoud van hun protest. Hun
argumenten waren weinig anders dan die in de jaren

Ο Μύλος maart 2019

veertig. Nu was er echter geen sprake meer van een
door Tito geleid Joegoslavië om zaken mee te doen.
Het wegvallen van Joegoslavië betekende dat de
angst voor aanspraken op Grieks Macedonië weer
bovenkwam, omdat allerminst zeker was welke rol
de ultranationalisten in de nieuwe staat zouden
gaan spelen. In ieder geval geen geringe, gezien de
aanhang van de IMRO-DMPNE, min of meer de
opvolger van de oude IMRO. Er bestond in Athene
vooral angst dat Ankara via Skopje zou proberen zijn
positie op de Balkan ten koste van de Grieken te
verstevigen.
De Griekse boosheid steeg tot een hoogtepunt toen
de FYROM op haar vlag een Grieks symbool koos. Het
gebruik van deze ‘ster van Vergina’ werd beschouwd
als het definitieve bewijs dat Skopje er niet alleen op
uit was om Grieks Macedonië, maar ook het gehele
Griekse historische en culturele erfgoed te
annexeren. Artikelen in de grondwet van de FYROM
die refereerden aan Macedonische minderheden
over de grens, werden in hetzelfde licht gezien.
De woede van Athene en de aanvankelijke onwil
van Skopje om op de Atheense bezwaren in te gaan
waren koren op de molen van nationalisten aan
beide zijden van de grens. Het kwam tot
massademonstraties in Athene, Thessaloniki en
Skopje. In de FYROM verspreidden nationalistische
groeperingen kaarten waarop de Griekse en
Bulgaarse delen van Macedonië werden
afgeschilderd als bezet gebied. Uit deze koker kwam
ook het namaakgeld waarop de Witte Toren van
Thessaloniki stond afgebeeld. De Grieken zagen
hierin het zoveelste bewijs van Skopjes kwade
trouw.
Doordat de regering-Gligorov Skopje doelbewust
presenteerde als een underdog, die hevig te lijden
had onder de agressie van het grote Griekenland,
ontstond in de westerse pers al snel veel sympathie
voor de FYROM. In de EU werd Griekenland onder
druk gezet om een soepeler houding aan te nemen.
Van een dergelijke houding was in de FYROM weinig
te merken. Dat was grotendeels te wijten aan de
populariteit van de IMRO-DMPNE, de grootste
oppositiepartij in het parlement.
Bemiddeling door de EU en de VS leidde er
uiteindelijk toe dat Griekenland zijn verzet tegen
erkenning van Skopje door de overige lidstaten van
de EU opgaf, mits de naam Macedonië niet werd
gebezigd. Als voorlopig compromis werd gekozen
voor Former Yugoslav Republic of Macedonia
(FYROM). Op 8 april 1993 werd het land onder deze
naam toegelaten tot de Verenigde Naties.
Athene en Skopje bleven het echter oneens.
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Ergernis bij de Grieken over het ontbreken van enige
toegeeflijkheid aan de kant van de FYROM,
teleurstelling over de erkenning van Skopje door de
VS en de wens op het thuisfront een krachtdadige
indruk te maken, bracht de regering-Papandreou
ertoe om in februari 1994 een boycot in te stellen.
Hierdoor berokkende zij niet alleen enorme
economische schade aan de toch al straatarme
FYROM, het betekende ook een stevige financiële
strop voor de haven van Thessaloniki. Bovendien
daalde het internationale aanzien van Griekenland
er aanzienlijk door. Daarnaast hield zij het risico in
dat de positie van de ultranationalisten in Skopje
zou worden verstevigd.
Naar het zich laat aanzien valt het met dat
laatste wel mee. De IMRO-DMPNE is inmiddels stevig
gedaald in populariteit. Dit feit en het desastreuze
effect van de Griekse boycot brachten de regering
van de FYROM er waarschijnlijk toe om met de
Grieken tot een vergelijk te komen, al is er nog geen
overeenstemming over de naam. Of hiermee ook
werkelijk een einde is gekomen aan de
Macedonische kwestie, valt nog te bezien. Oud zeer
op de Balkan is nu eenmaal niet zelden een zaak van
chronische pijn.
©drs. C.A. Klok, Dordrecht
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Donoussa
paradijsje in de Egeïsche Zee
Door Han Borg

A

ch ja, je moet er wat voor over hebben. Eerst
twee uur op een snelle boot van het ene
eiland (Tinos) naar het andere (Naxos). Daar
aangekomen, lunchen met een Belgische archeologe
– tevens voorzitter van het Belgische comité dat
zich beijvert om de Elgin Marbles weer terug in
Athene te krijgen – die op Naxos een appartementje
heeft. En vervolgens nog eens vier uur op een soort
van Sinterklaasboot naar je eindbestemming:
Donoussa.
Zelf vind ik Donoussa een beetje klinken alsof het
deel uitmaakt van Indonesië, maar het is toch echt
Griekenland. Ik was er nog nooit geweest, maar een
Zwitserse kennis van me zei dat ik daar het ware
Griekenland weer terug zou vinden. Nou heeft die
kennis ook een reisbureau dat bijzondere Griekse
bestemmingen in de aanbieding heeft, dus dat zou

goed moeten komen. En zo boekte ik al afgelopen
winter een week een appartementje voor mezelf,
dichtbij het vrijwel enige dorp dat Donoussa rijk is:
Stavros.
De boot met de prachtige naam ‘Skopelitis’ legde
aan, en op de kade stond Loukas met een bordje met
daarop de naam van mijn verblijf. We schudden
elkaar de hand, en even later reden we naar mijn
plekje-voor-een-week. Het liep al tegen
zonsondergang, en die scheen juist vanaf mijn
balkon erg mooi te zijn. Nou – niets teveel gezegd,
zo bleek.
Op zondagmorgen wandelde ik over het dorpsstrand
en trof ik Stavros aan in relatief diepe rust. Vanuit
de kerk klonk de priester, die met zijn gezang de
zondag inluidde. De bakker verkocht lekker brood, en
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de kruidenier annex caféhouder van café Kyma kon
zorgen voor wat simpel beleg. Ontbijtje op mijn
balkon, met uitzicht op een golvende zee en Naxos,
Amorgos en nog wat eilanden... wat wil een mens
nog meer.

vlak achter het strand een restaurantje waar je –
maar dan wel met een broek aan – overheerlijk kon
lunchen. Kedros heet het er, en de rest van de week
was ik daar iedere dag te vinden. Wat een lekker lui
leven.

Na een wasje gedaan te hebben liep ik weer terug
naar Stavros, en trof daar een levenslustige kapitein
Elias aan, die om 12 uur met een vissersbootje zou
vertrekken naar het dichtsbijzijnde strand waar
badkleding niet verplicht is. Ik gaf de man twee euro,
er stapten nog wat meer mensen op, en voort ging
het, op de nog niet zo woelige baren. Later op de dag
zou dat anders zijn, maar als echte Nederlander heb
je zeebenen, nietwaar?

Op Donoussa rijdt een paar keer per dag een bus, die
je nog naar twee andere gehuchten brengt. In
Mersini bleek het op 17 september feest, wat voor
alle eilandbewoners reden was om het werk het
werk te laten, zo’n beetje alle zaken een dagje te
sluiten, en op te trekken naar Mersini. Zelf is me dat
niet gelukt, vanwege een knieblessure – het bleek
net iets te veel klimmen en dalen te zijn.

Het strand bleek echt paradijselijk te zijn: fijn wit
zand, alle ruimte, een kristalheldere blauwe zee, en

Er sluit in de tweede helft van september nogal wat
horeca, omdat men kennelijk genoeg verdiend heeft
(of personeelsgebrek heeft, zoals een
restauranthouder me vertelde); maar goed, dat is
één van de weinige nadelen van net buiten het
seizoen op vakantie gaan naar zo’n eiland.
Volgend jaar weer Donoussa: zoveel is zeker!
September is daarvoor een heerlijke maand, maar
eerst ga ik dan in juni een taalcursus Grieks volgen
op Tinos. Daar opende pas geleden een schooltje
voor buitenlanders, die zich het Grieks eigen willen
maken. En na mijn a.s. pensioen wil ik dat erg graag.
Gewoon met je omgeving in gesprek kunnen gaan, in
hun eigen taal. Een klein beetje Griek met de Grieken
zijn...
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Terug naar Ithaki
Door Claire Wiemans

I

thaki...in onze taal beter bekend als Ithaka: een
magische klank verbonden met Odysseus,
thuiskomen na een lange reis...
We belandden er in 1985, eigenlijk een beetje per
ongeluk.
We vlogen op Preveza en zouden samen met onze
vierjarige dochter een maand op Lefkas blijven. Dat
leek een interessant eiland, nog niet al te
toeristisch. Oudheidkundige zaken te zien voor
Peter, stranden voor moeder en kind.
Het liep anders.
We vonden een kamer in Nidri en deden daar die
eerste en enige nacht geen oog dicht.
Het overdag zo onschuldige, knusse dorpje bleek
’s nachts veranderd in een bruisend uitgaanscentrum. Wat een herrie! En wat een muggen!
Compleet lekgestoken, maar verstoken van enige
slaap, namen we de volgende morgen een drastisch

besluit en het eerste het beste bootje dat ons ver
van Nidri zou wegvoeren... en zo kwamen we al
spoedig aan in de prachtige baai van Ithaki. Het
eiland oogde gastvrij. We vonden een leuk
kustdorpje – Frikes – waar we de rest van onze
vakantie graag wilden doorbrengen. Wat huisjes
rond een kleine baai, een vissershaventje, een
winkeltje, twee taverna’s... een enkele loslopende
toerist... hier was het echt thuiskomen na de lange
reis!
Nu nog een kamer zonder muggen zien te vinden.
Dat zou vast wel lukken, want tot onze verrassing
was er in dit bescheiden plaatsje zelfs een
toeristenkantoortje. Vol goede moed gingen we er
binnen en troffen een vriendelijke jongedame, die
zich voorstelde als Kiki. Ze sprak Engels. Dat was
handig want onze kennis van de Griekse taal was
toen nog zeer summier. Een kamer? Ze keek
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bedenkelijk. ‘Sorry, maar hier zijn
alleen een paar complete huizen
te huur voor toeristen’. Een heel
huis? Dat was meer dan wij nodig
hadden en bovendien veel meer
dan we konden betalen... Maar Kiki
wist raad. De volgende dag zou er
een huis vrij komen. Daarin
mochten we dan een kamer huren,
met gebruik van keuken en
badkamer. Ook weer geregeld.
Opgelucht liepen we weer naar
buiten. Achter ons hoorden we
wat Griekse klanken; Kiki was
blijkbaar in gesprek met het oude
vrouwtje dat we in een hoek van
het kantoortje hadden zien zitten.
We waren nog niet buiten of daar was Kiki weer:
‘Mijn oma wil weten waar jullie vannacht gaan
slapen’. Waarop wij opgewekt vertelden dat we die
nacht op het strand zouden bivakkeren, in het
‘duizend sterren hotel’, een avontuur waar we ons
best op verheugden want wat kon er erger zijn dan
een nacht in een kamer in Nidri?! Kiki verdween
weer. We hoorden wederom wat Grieks gekeuvel
met het vrouwtje, zo’n echte zwarte giagia. En Kiki
deelde ons vervolgens gedecideerd mee: ‘Mijn oma
zegt: dat lieve kleine kindje slaapt echt niet op het
strand hoor. Geen sprake van! Ze komen vannacht
maar bij mij...’
En zo kwam het dat een paar uur later de zoon van
giagia, de vader van Kiki, met een bestelbusje kwam
voorrijden bij het toeristenbureau en ons naar een
hoog gelegen dorpje bracht. We werden afgeleverd
bij oma’s eenvoudige huisje en verwelkomd door
oma zelf en vele luid kakelende kippen. We kregen de
enige slaapkamer toegewezen. Waar oma die nacht
heeft geslapen...? Het huisje lag aan de rand van een
klif. Er liep een steil pad naar beneden, uitkomend bij
een mooi en eenzaam strand. Daar genoten we later
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op de dag nog volop van zon en zee.
Die nacht sliepen we heerlijk. Wat een rust...! De
volgende morgen schrokken we wakker: waar was
ons kind?! Ze was nergens in het huisje te bekennen.
Visioenen van een klein meisje dat van een klif af
stortte... We renden naar buiten zo snel we konden.
Om al snel onze dochter in het oog te krijgen: daar
stapte ze parmantig rond op het erf, haar favoriete
knuffel in de arm, haar andere handje in die van
giagia, gezellig samen de kippen voerend.
Na een tijdje verscheen daar oma’s zoon met zijn
busje weer. Of een van ons meeging, om de kamer in
Frikes te keuren die we nu mochten huren. Ik ging
mee op de verkenningstocht. Toen ik een uur of wat
later terugkwam, trof ik Peter en oma in een
geanimeerd gesprek en opperbeste stemming.
Verbaasd over hun vlotte conversatie, terwijl ze
toch geen van beiden een woord van elkaars taal
kenden, viel mijn oog toen op twee glazen en de fles
ouzo, die bijna leeg tussen hen in stond. Zou oma
iedere morgen op deze manier ontbijten?!
Onder veel efcharisto’s namen we afscheid van
giagia, de kippen en het gastvrije huisje, en werden
we door de zoon naar ons permanente onderkomen
in het dorpje Frikes gebracht. Hier voelden we ons al
gauw helemaal thuis. Onze dochter mocht er voor
het eerst in haar jonge leven zelf naar de winkel, een
klein eindje van ons huis vandaan. We lieten haar
dan een rol wc-papier halen en dat deed ze met
grote toewijding. Het ging opvallen: steeds vroeg ze
of ze weer een rol mocht gaan kopen. Zo interessant
kon die boodschap toch ook weer niet zijn?! Dus
werd de argeloze kleuter een volgende keer op haar
tocht stiekem geschaduwd door twee nieuwsgierige
ouders. Het raadsel bleek snel opgelost. Al bij de
drempel van de winkel kwam de eigenaar haar
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tegemoet. We hoorden een enthousiast ‘kalopedi’ ,
het kind ging de lucht in, werd op een schouder
gezet en... linea recta naar de toonbank vervoerd,
waarop die grote pot met lekkers stond, waarin ze
naar hartenlust mocht graaien...!
Kortom, het werd in alle opzichten een heerlijke
vakantie, daar in Frikes.
Vele jaren later: 2007. Dochterlief gaat al lang niet
meer met ons op vakantie. Samen maken we een
prachtige zwerftocht vanaf Corfu via Epiros naar de
Zagoria. Een schitterende omgeving. Maar zo in het
voorjaar nog wel koud en erg nat. Na een paar weken
verlangen we naar wat zonnewarmte. Zuidelijker in
Griekenland moet het weer veel beter zijn. Daarom
zakken we af langs de westkust en belanden in
Astakos, een havenplaatsje. Daar vertrekt een boot
naar... Ithaki. Zullen we...? Ja! Terug naar Ithaki.
We gaan aan boord en merken direct dat dit geen
toeristische route is. Om ons heen horen en zien we
uitsluitend Grieks. Of toch niet? Kijk, dat stel daar,
dat moeten toch medetoeristen zijn. Denen
misschien, Nederlanders, Duitsers? Al gauw raken
we met hen in gesprek. Het blijken Duitsers. En nee,
geen toeristen: ze wonen al 8 jaar op Ithaki, in de
hoofdplaats Vathi. Tijdens de bootreis van enige
uren ‘freunden wir uns an’. Waar we heen gaan op
Ithaki, willen ze weten. O, hebben we nog geen
onderdak...? Het stel wisselt een snelle blik van
verstandhouding. En dan bieden ze ons hun
weekendhuisje aan. We moeten eerst maar even
gaan kijken of het wel iets voor ons is, want ‘het is
wat afgelegen en een beetje primitief’. Een paar uur
later volgt de bezichtiging en we weten niet wat we
zien. Inderdaad wat afgelegen, hoewel maar een
paar kilometer van Vathi. Vanaf de weg is het zo’n 10
minuten lopen over een geitenpaadje. Daar ligt een
waar paradijsje in de eenzaamheid, te midden van
olijfbomen: een schattig houten chalet met
terrassen rondom en weids uitzicht over de baai van
Skinos. Sfeervol ingericht, brandschoon. O.k.,
nauwelijks verlichting. Als je in de ene kamer het
licht(je) aan doet, moet je het in de andere kamer
uitdoen; de batterijen zijn snel leeg... Geen probleem
voor ons: gewoon ‘s avonds nog even schemeren op
het terras en dan vroeg naar bed. Er is een kleine
badkamer in huis, maar zoveel aantrekkelijker is het
sanitair buiten. Een openluchttoilet met riant
uitzicht over de baai; een douche onder de
olijfboom... Wat een voorrecht hier te mogen
verblijven. Voor een onwaarschijnlijk lage prijs ook
nog, ‘want eigenlijk verhuren we dit niet hoor’.
Strand in de buurt: de Skinosbaai heeft een
prachtig, vrijwel verlaten steenstrand. En aan de
volgende baai, bereikbaar via een onverharde weg,

staat een grote villa : vakantiehuis van niemand
minder dan Madonna. Ze bleek niet thuis, anders
waren we beslist even aangewipt.
Met onze huurauto zien we nu meer van Ithaki dan
in 1985. Een grillig gevormd, bergachtig en vriendelijk
eiland. Een smalle landengte verbindt het zuidelijk
en noordelijk deel. Beide delen pretenderen dat
Odysseus er vandaan komt en illustreren dit met
bezienswaardigheden ter plekke: het graf van
Odysseus, de nimfengrot, de zwijnenstal... zo
probeert men de weinige toeristen aan de eigen
regio te binden. Maar het kan ons niet zoveel
schelen waar Odysseus nu precies vandaan kwam...
wij zetten direct koers naar Frikes. Zou er veel
veranderd zijn? Nou, dat blijkt eigenlijk best mee te
vallen. Een paar taverna’s erbij, een wat luxere
aanblik, maar dat relaxte sfeertje is er nog steeds.
Alleen... waar is dat winkeltje gebleven waar onze
dochter zo graag kwam? En waar is het
toeristenkantoortje? We vinden ze niet terug. Maar
dan valt ons oog op een nieuwe winkel, precies op de
plek van het vroegere toeristenbureau. Met grote,
trotse letters staat er boven: ‘Kiki’s Mini Market’! En
daar, achter de kassa, herkennen we Kiki, de
jongedame van het toeristenbureautje, inmiddels
natuurlijk al lang geen jongedame meer. Zou ze ons
nog herkennen na al die jaren? We knopen een
praatje met haar aan, in het Grieks nu, zo nodig
aangevuld met Engels. En zowaar, ze herinnert zich
ons nog. ‘Natuurlijk’, zegt ze stralend, ‘want de foto
van die logeerpartij die jullie aan mijn oma stuurden,
heeft nog heel lang bij haar in de kamer gestaan!’
Dan volgt het trieste gedeelte van ons weerzien.
Met giagia en haar gastvrije huisje is het niet goed
afgelopen. Oma is aan de drank ten onder gegaan.
Ach, dus toch die ouzo, en waarschijnlijk niet alleen
als ontbijt... Het huisje blijkt een ruïne geworden. De
familie kreeg ruzie over de erfenis en niemand die
zich meer bekommert om dat huisje... En al die
kippen? Ook daar kraait geen haan meer naar.

