Vereniging Groningen-Griekenland
23e jaargang – oktober 2019

Ο Μύλος
O Mylos

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.

Goúraina
Het Boze Oog
Τα καλοφακάκια: paddenstoelen
De leesclub

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, Duko Hamminga,
Mariëtta Ioannidou, Gerry Mulder,
Ineke Papadakou-Bolt, Paulien de Roever,
Roelie Schuitema
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Redactioneel

I

nmiddels zijn we in het 23e GroGri-jaar beland. Wie had dat
kunnen bedenken bij de oprichting van de vereniging! Op het
hoogtepunt van de vereniging waren er zo’n 120 leden, inmiddels
rond de 85 en slaat de vergrijzing toe. Qua aantal leden is de
balans op dit moment redelijk in evenwicht; wat er afgaat, komt er
ook weer bij. Maar goed, de vereniging leeft nog volop, de avonden
worden goed bezocht!
Voordeel van gepensioneerden is wel dat het bestuur redelijk
eenvoudig een nieuw lid kan vinden. Dity gaat een half jaar op
Kreta wonen en is daarom afgetreden. Jannet de Vries is haar
opvolgster. Hebben we weer een echtpaar in het bestuur!
Ook voor de Mylos hebben we dit keer voldoende kopij ontvangen.
Het resultaat mag er zijn. We wensen u veel lees- en kijkplezier.

VERGRIJZING
DE COLLECTIEVE
LEVENSWIJSHEID
IS GROTER DAN OOIT

Postbus 1045

6801 BA Arnhem
6

www.loesje.nl

Jaarprogramma 2019-2020
Voor 2020 zijn door het bestuur nog geen exacte data aan te geven.

30 november 2019

Dr. Dafni Penna – Bijzantijns recht in Nederland:
van de Hollandse humanisten tot de Groningse school

Januari 2020

Er wordt een spreker uitgenodigd om over de kunstschatten
op Cyprus te vertellen

Maart 2020

Muzikale avond ingevuld door Griekse studenten van het
conservatorium

Mei 2020

Gezamenlijk eten en daarna filmkijken

Kopij: 29(!)- 2-’20
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 29 februari 2019 (schrikkeldag).

Ο Μύλος oktober 2019

3

Η Γκούραινα
Goúraina
Ondanks een ongeluk (gebroken sleutelbeen én
bovenarm) was Mariëtta in staat om op 5 oktober
haar interesse voor de emancipatie van de vrouw
in Griekenland over te brengen. Deze passie
ontstond tijdens haar studie Nieuwgriekse
taal- en letterkunde en Byzantologie aan de
universiteit van Thessaloniki.
Hieronder een impressie van haar presentatie.
Door Roelie Schuitema

R

ond 1870 is er een explosie van edities van
literaire boeken in Griekenland, vooral
vertalingen uit het Frans, ook als romanfeuilleton in literaire tijdschriften (Pandora) en
in kranten.
Er komen steeds meer vrouwelijke lezers,
hoewel het analfabetisme hoog blijft. In 1879
is 69% van de mannen en 93% van de vrouwen
analfabeet.
De propaganda tegen het lezen van boeken (vooral
romans) door vrouwen neemt ook toe. Het zou als
drug werken op de jonge vrouwen die daardoor
nooit goede moeders en huisvrouwen kunnen
worden! (E. Varika, De revolutie van de dames 1987).
In 1896 woedt er een strijd tussen Rhoïdis, een
beroemd schrijver uit die tijd en de vrouwelijke
schrijfsters (γράφουσες; συγγραφείς konden alleen
maar mannen zijn). Hij vindt dat vrouwen niet
kunnen/mogen schrijven.
E. Rhoïdis schrijft in 1866 zijn beroemdste op feiten
gebaseerde roman Pausin Johanna. V. Gabriïlidis is in
die tijd directeur van de grootste krant Akropolis en
steunt de vrouwelijke schrijfsters met artikelen in
zijn krant.
Ook de schrijvers c.q. dichters Palamas, Souris,
Xenopoulos, Karkavitsas, Papadiamantis e.a. zijn
voorstanders van de γράφουσες.
In 1921 noemt de Nederlander prof. D.C. Hesseling in
zijn boek De Geschiedenis der Nieuwgriekse
letterkunde drie schrijfsters. Dit in tegenstelling tot
het eerste boek over de Geschiedenis van de
Nieuwgriekse Letterkunde (1947-1948) geschreven
door de Griek K. Dimaras, waarin slechts één vrouw
ter sprake komt!

E. Rhoïdis is van mening dat er slechts
twee beroepen voor vrouwen zijn, namelijk
huisvrouw of lichtekooi. Schrijven is een
mannenberoep en hij waarschuwt: ‘Gaat de kip als
haan kraaien, draai haar onmiddellijk de nek om!’
De schrijfster Kallirhoi Parrén echter is het
tegenovergestelde van mening. Zij wil hervorming
van het gezin en de maatschappij door onderwijs en
betaald werk voor vrouwen. Parrén sticht
meisjesscholen en geeft subsidie aan
ondernemende vrouwen, vooral voor de oprichting
van fotostudio’s.
Voor vrouwenkiesrecht is Griekenland nog niet
klaar. In 1934 krijgt een deel van de vrouwen die
ouder dan 30 jaar en niet ongeletterd zijn, kiesrecht,
en pas in 1953 alle vrouwen.
De twee beste manieren om de emancipatie voor de
vrouwen te bewerkstelligen, zijn via de alom
geaccepteerde idealen van die tijd: moederschap en
patriotisme.
Door deze idealen in te zetten krijgen de vrouwen
het voor elkaar om kiesrecht te krijgen.

4

Ο Μύλος oktober 2019

Kallirhoi Parrén-Siganou

Voorpagina van De damescourant

In 1890 is Ioanna Stefanopoli (de Griekse Aletta
Jacobs, RUG-1870) de eerste vrouw die naar de
universiteit (van Athene) gaat. Op de eerste dag als
studente wordt zij in de collegezaal verwelkomd
door haar mannelijke medestudenten met geklap en
geroep: ‘σκούπα και φαράσι’ (stoffer en blik)!
Kallirhoi Parrén-Siganou (1859-1940) is een feministe
van het eerste uur. Zij staat aan de wieg van Het
Vrouwenlyceum (Λύκειο Ελληνίδων 1911).
Daar waar de meeste kranten maar 5 à 6 jaar
bestaan, is Parrén bijna 30 jaar hoofdredacteur van
de door haar opgerichte krant De damescourant
(Εφηµερίς των Κυριών 1887-1917).

’t Is schandalig, ’t is afschuw’lijk,
als bij het verzen schrijven
je ook kind’ren krijgt:
dat je in éne moeite door,
dubbel gekweld door barensnood,
moet bevallen uit je hoofd,
moet bevallen uit je schoot!
(vertaling: H.Hokwerda, oktober 2019)

Verder nog haar boeken:
Η χειραφετηµένη (De geëmancipeerde vrouw, 1900);
Η Μάγισσα (De tovenares, 1902);
Το νέο συµβόλαιον (Het nieuwe contract, 1904);
Τα ταξίδια µου (Mijn reizen).
Alsmede het toneelstuk Η Νέα γυναίκα (De nieuwe
vrouw, 1907).

Ook zij is bijna 30 jaar redactrice van haar eigen
krant, Ελληνική Επιθεώρησις (een Griekse
Revue,1907-1941 en 1944/46), waarin voor schrijfsters
vaste pagina’s zijn gereserveerd.
Verder schrijft zij nog ∆ιηγήµατα (73 korte verhalen,
1896, 1898, 1900) en de eerste reportages over
fabrieksarbeidsters Οι φαµπρικούδες (De fabrieksarbeidsters, 1898).
Haar negen toneelstukken werden jarenlang in
Athene met groot succes opgevoerd.
In 1904 is haar roman Η Γκούραινα uitgegeven: in
Griekenland de eerste door een vrouw geschreven
historische roman. Dit boek geeft een goed
tijdsbeeld van de Griekse opstand tegen de Turken
in die jaren.

Zij heeft door haar huwelijk met de Frans-Engelse
journalist Parrén goede contacten met het koninklijk
huis en met intellectuelen in binnen- en buitenland.
Hierdoor gaan alle deuren voor haar open.
De belangrijkste satyrische schrijver in die tijd,
Σουρής, heeft over haar onderstaand gedicht
geschreven.
Είν’ αίσχος, είναι φρίκη,
εκεί που κάνεις στίχους
να κάνης και παιδιά,
κι έτσι νάχης ενταυτώ µες στας άλλας ασχολίας
τοκετόν της κεφαλής, τοκετόν και της κοιλίας.
Γ. Σουρής, Ρωµηός (11 Μαïου 1896)

Een andere voorvechtster en schrijfster van de
vrouwenemancipatie is Ευγενία Ζωγράφου (Nafplio,
1878-1963?). Ζωγράφου is een alleenstaande,
werkende, bloedmooie vrouw.

Naar dit boek is Mariëtta jarenlang op zoek geweest.
In Griekenland heeft ze bibliotheken in stad en land
bezocht om in kelders en op zolders een exemplaar
te vinden. Heeft ze eindelijk een (verfomfaaid)
exemplaar op Kreta gevonden, mag het niet worden
gekopieerd - nog niet één pagina! Haar geduld wordt
echter beloond, want enkele jaren geleden kreeg ze
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Ευγενία Ζωγράφου

een telefoontje uit Griekenland dat er een exemplaar
te koop werd aangeboden in Monastiraki (Athene).
Mariëtta erheen, en voor € 200,- werd het haar
boek.
Mariëtta heeft het boek voor publicatie
klaargemaakt en aangevuld met een uitgebreide
inleiding. Na veel afwijzing wegens te hoge
drukkosten (670 bladzijden!) vindt ze uiteindelijk
uitgeverij Καλλιγράφος bereid het boek uit te geven.
Onderstaand citaat uit een krantenartikel geeft
weer hoe een schrijfster in die tijd er volgens de
mannelijke collega’s uitziet.
‘Een schrijfster heeft zwart of geblondeerd haar,
zwarte nagels, slechte tanden, grote neus of geen
neus, met een mond zoals de neger van de mythe,
van wie de ene lip naar de lucht reikt en de andere
naar de aarde kijkt. Een gebocheld lichaam, kromme
benen, met borsten... zonder borsten, zonder maar
iets van vrouwelijkheid, noch in haar ziel en geest,
noch in haar lichaam.
Eugenia Zografou is echter een lieve, glimlachende
vrouw zonder bril – en vooral: zij heeft bovendien
talent dat haar waardig maakt om te schrijven…’
Ν.Ι. Σπανδωνής, εφηµερίδα «Καιροί», 22-9-1898

De roman beschrijft de Griekse revolutie tegen de
Turken in het jaar 1821. In 1822 wordt Giannis Gouras
benoemd tot Gouverneur van de Akropolis; Athene
is dan al in handen van de Turken. Hij trouwt met
Assimo Lidoriki (Daliana, wat betekent lang en knap),
en zij gaan wonen in het Erechteion op de Akropolis.
Daarnaast wordt het verhaal van een andere held in
deze strijd, Nikolas Sarris beschreven. In het geheim
trouwt deze Sarris met een Turkse vrouw, Elmasié.
Zij wordt Christen en neemt de naam Maria aan.
In 1825 wordt Gouras bij een Turks bombardement
gedood. Assimo neemt dan, als eerste vrouw in de
geschiedenis van Griekenland, de leiding over de
troepen van haar overleden man en wordt daarmee
Gouverneur van de Akropolis.
Acht maanden later arriveert Nikolas Kriezotis met
zijn soldaten op de Akropolis en neemt hij de leiding
over. Even later vraagt hij Assimo ten huwelijk; maar
voordat zij een besluit kan nemen, vallen tijdens een
Turks bombardement bommen op het dak van het
Erechteion. Assimo en haar familieleden worden in
hun slaap gedood door het instortende dak.
Ter afsluiting leest Gerry Mulder voor uit de roman
Η Γκούραινα, het liefdesverhaal van Sarris en Elmasié
(Maria), alsook van de Franse Filhelleen George en
zijn geëmancipeerde Griekse vrouw Jenny (in het
Nederlands, gelukkig). De tekst is te lezen op de
volgende pagina’s.
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Citaat uit Η Γκούραινα
Hieronder het citaat dat op 5 oktober is voorgelezen door Gerry Mulder.
Het is het jaar 1904.

‘Assimo en haar twee zussen verlaten overhaast
hun kasteel om naar Athene te gaan. Anastasis, hun
broer, en een bediende reizen met hen mee om ze te
beschermen. Niemand zegt iets, het is alsof ze de
storm zien aankomen.
Assimo is bedroefd en wanhopig. Op deze dag had
zij verwacht met Jotis te trouwen, en juist nú wordt
zij tegen haar wil zo ver bij hem vandaan gebracht!
Wat zou Jotis denken als hij haar in het kasteel niet
kan vinden? Deze gedachte maakt haar gek, haar ziel
wordt met verdriet vervuld, en ze fantaseert dat hij
achter hen aan komt om haar mee te nemen en haar
van haar angst en verdriet te verlossen. En ze keek
achterom in de hoop zijn paard te horen hinniken.
Tevergeefs. De weg achter haar was helemaal leeg.
Ze kon alleen de stappen van hun eigen paarden
horen. Zwijgend vervolgen ze hun weg, en alleen
hun bediende neuriet zachtjes een hartstochtelijk
lied.
De zon nadert zijn ondergang. Het zal niet lang meer
duren of de nacht legt zijn onzichtbare sluier over
de eindeloze vlakte.
Plotseling, voordat de nacht met haar stilte kon
vallen, ontwaarden ze in de verte Turkse soldaten
die bezig waren de vlakte over te steken..
Bij hun aanblik verstijfde Anastasis; hij voelde
meteen aan hoe gevaarlijk hun positie was. Met zijn
drie zussen stond hij alleen tegenover misschien wel
50 soldaten. Ze waren absoluut niet in staat te
vechten of zichzelf te beschermen.
De vrouwen begonnen te trillen. Anastasis, zijn
gezicht doodsbleek, wist ook niet wat hij moest
doen.
Hij pakte zijn geweer op om zijn drie zussen dood te
schieten; dat was beter dan hen in de handen te
laten vallen van de bloeddorstige Turken.
Maar in zijn wanhoop flitste een idee door zijn
hoofd, en met trillende stem draaide hij zich om
naar zijn zussen.
Meisjes, wend de dieren naar rechts.
De vrouwen deden het, vol angst en zwijgend. Ze
lieten de paarden omkeren en begonnen de andere
kant op te galopperen, weg van de Turken. Zo
konden ze even op adem komen en nieuwe moed
vatten. Want ze hadden het voordeel dat de Turken

Assimo Lidoriki

te voet waren en zij te paard, waardoor ze tijd en
afstand konden winnen.
Ze rijden heel snel. De Turken hebben hen nog niet
opgemerkt.
ze rijden verder; met kloppend hart en in angst
zoeken ze een andere weg, om zich met iedere stap
verder van de Turken te verwijderen.
Plotseling begon een van de paarden te hinniken.
Daar hadden ze niet op gerekend, het was een ramp.
De stem van de paarden kon klinken als een
trompet, die hun aanwezigheid aan de niets
vermoedende Turkse soldaten zou verraden.
Meteen na de eerste hinnik volgde er een tweede, en
ėėn voor ėėn lieten de vijf dieren hun stem
weerklinken in die immense woestenij, alsof ze
afscheid wilden nemen van het terugtrekkende
daglicht…
Bleek en trillend fluisterde Anastasis: ‘We zijn
verloren’.
De bediende beantwoordde de angst van Anastasis
niet. De drie vrouwen hadden zich vastgeklemd aan
hun paarden, Assimo verzamelde al haar moed en
riep: ‘Moed houden en wegwezen!’
Maar te laat. De Turken hadden hen al gezien en
zetten de achtervolging in.
En, wat nog erger was, in de laatste stralen van het
daglicht zagen de soldaten vrouwenfiguren op de
paarden zitten, met hoofddoeken en elegante
dameskleding.

Ο Μύλος oktober 2019

Het waren spannende ogenblikken. De angst van de
vrouwen was niet te beschrijven noch de pijn en de
verschrikking van de arme Anastasis. Zij maar
rennen en rennen, en de soldaten achter hen aan.
Plotseling fluit er een kogel naast de vluchtende
groep. De Turkse soldaten proberen hen met alle
middelen tot staan te brengen.
De vijf vluchters zien nu duidelijk dat ze geen kans
meer maken. Toch geven ze de hoop niet op. Uit alle
macht slaan ze hun dieren, moedigen hen aan om te
rennen, te rennen, te rennen.
Assimo volgt als laatste. Zij voelt zich duizelig, wil
om hulp roepen, maar ze kan niet schreeuwen en
ook niet blijven staan.
Terwijl het paard verder rent, verliest ze haar
bewustzijn; haar handen verslappen, zij kan zich
niet meer vasthouden en glijdt van het paard.
Op dat moment treft een kogel Assimo’s paard, en
het getroffen dier slaakt een angstige hinnik en
slaat op hol. Als een pijl schiet het tussen de
anderen door en verdwijnt het naar de horizon.
Assimo blijft alleen achter. Door de val komt zij weer
bij, en vol angst ziet ze haar gezelschap verdwijnen;
zij strekt haar armen uit en met schorre stem roept
ze zo hard ze kan: Anastasis, Anastasis…
Hij hoort haar niet. Hij heeft niets gemerkt, alleen
haar paard voorbij zien schieten en gedacht dat zij
erop zat.
Assimo blijft achter. Alleen, te voet, eenzaam. Paniek
maakt zich van haar meester. Ze probeert achter
haar gezelschap aan te rennen, met haar geringe
kracht de sterke paarden in te halen.
Tevergeefs. Na een paar minuten kan zij niet verder.
Haar voeten gehoorzamen haar niet meer, haar
knieën trillen en kunnen haar niet meer dragen.
Haar hart bonst, zij valt bijna neer, maar met haar
Griekse spirit vecht ze door; die houdt haar nog in
leven.
Ze beseft dat ze het niet lang meer vol kan houden,
haar ademhaling gaat moeizaam, hoewel haar
sterke longen, goed ontwikkeld door haar leven op
het platteland, zich tot het uiterste inspannen.
Ze hoort de stappen al en de vrolijke stemmen van
de soldaten. Ze heeft het gevoel dat zij waanzinnig
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wordt. In haar hoofd kolkt het bloed, een snel en
wild gezoem vult haar oren. Met bovenmenselijke
kracht slaagt ze erin om na te denken en om zich
heen te kijken op zoek naar een schuilplaats. Daar
rechts van haar ziet ze een diepe kloof. Uit alle
macht rent ze ernaartoe. Een seconde later zou te
laat zijn. Ze denkt niet na, ze zou zelfs in de afgrond
springen om de Turken uit handen te blijven.
Zij is niet bang voor de wilde natuur, of voor de
gevaren die achter de wilde struiken kunnen
schuilen. Ze stort zich erin en verbergt zich tussen
de grote bladeren en de stekelige doornen van de
kaktussen en de vijgcactussen.
Ze verbergt zich, ze kruipt zo ver mogelijk tussen de
doornen en blijft daar als een vogel, achtervolgt
door het genadeloze wapen van de jager.
Daar zit ze, trillend, zwijgend, waanzinnig van angst.
Net op tijd. Ze hoort de soldaten arriveren en hoopt
dat ze voorbij zullen lopen, maar ze blijven staan.
Eén van hen ziet een zijden meisjeshoofddoek aan
de kant van de weg liggen...’
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De kracht van Το κακό μάτι
(Het Boze Oog)
Door Elena Papadakou-Bolt

H

et Boze Oog (Το κακό µάτι) kan een mens
doen exploderen. Hier in Griekenland
gebeuren vreemde dingen door dat Boze Oog.
Ook wanneer ons dat overdreven klinkt, toch kan
het hier een mens ziek maken en zelfs dodelijk zijn.
Er zijn mensen die als ze afgunstig zijn, en anderen
zien die het goed hebben, dan erg lijden. Men neemt
het voorbeeld van de afgunstige Duivel die geen
goeds verdraagt. Zo is het ook met de mens die
afgunstig is. Van deze mens uit gaat het slechte
naar degene of datgene waarop zijn oog is gevallen.
Het is dus een demonische energie die door de
afgunstige mens wordt veroorzaakt. In hem of haar
wordt een weg gebaand die bij deze persoon het gif
in zijn ziel laat stromen.
Dit bezorgt hem niet een gewone hoofdpijn of iets
als duizeligheid, maar iets ongewoons, iets
satanisch. Heeft bijv. iemand een mooi paard en een
ander zegt er iets lovends over, ‘Oh, wat een mooi
paard!’, dan kan het gebeuren dat het paard opeens
wild wordt of zich losrukt en een ongeluk
veroorzaakt.
Wie heeft echter dit Oog? Het Boze Oog heeft
diegene die het slechte in zich heeft. Vandaar dat
bijv. in de dorpen ongeletterde oude vrouwtjes, als
ze een mooi kindje of iets anders bewonderen, en
zeggen: ‘Wat een lief kind is dat!’, daarbij spugen en
zeggen, ‘Na mi avaskathi!’ wat betekent ‘Dat het

niet behekst moge worden!’. Ze bedoelen daarmee
dat ze de verborgen nijd weg spugen! Nu wordt dat
nog steeds gedaan. Velen hoor je nog steeds als ze
iets bewonderen, zeggen: ‘Dat het niet betoverd
mag worden! Na mi avaskathi!’
Toen mijn zoon nog een baby was en ik van deze
gewoonte niets wist, kwam op een dag een tante
van mijn man op bezoek. Zij had als verpleegster in
een ziekenhuis gewerkt en haar man, die een oom
van mijn man was, werkte daar eerst als chirurg en
later als röntgenoloog. Ik had voordat ze kwam een
wandeling gemaakt. Toen we weer thuis zaten
brulde mijn zoon onophoudelijk en hij was niet stil te
krijgen. Tante Evi zei: ‘Kom mijn kind, kom in de
keuken met de baby’. Ze vroeg me haar een kopje
met water te geven en een kopje met olijfolie. Ik
zette beide op het aanrecht neer, en keek met
aandacht toe: ze deed een paar druppels van de olie
in het water en toen die druppels uit elkaar vielen
betekende dat dat het kind door het Boze Oog was
getroffen. Eventjes drie slokjes ervan drinken, en
tante Evi zei er een gebed bij; wonder boven wonder,
het kind werd stil en sliep daarna heerlijk in! Toen
wist ik wat het Boze Oog kon veroorzaken. Vandaar
dat velen een afwerend oogje dragen, als hangertje
aan een ketting of als armbandje, of bij baby’s aan
hun bloesje vastgespeld.
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bijgeloof! Een zus van mijn moeder had enkele
bedienden, die ze op een dag bij elkaar riep omdat ze
een van hen ervan verdacht dat hij haar juwelen had
gestolen. Ze maakte een heel onschuldig drankje
klaar van verschillende kruiden. Ze liet die bedienden
op een rij staan en zei dat ze allen een slok van die
thee moesten drinken, en degene die de juwelen had
gepakt zou dood neervallen. De eersten dronken
ervan, maar opeens rende er eentje weg, bekennend
dat hij de juwelen had. Zo kreeg ze haar juwelen
terug!

Als je hier op straat een moeder met een kind ziet
en tegen de moeder zegt: ‘Wat een prachtig kind
heb je!’, dan moet je er dus wel bij spugen. Natuurlijk
niet recht op het kind, maar dat doe je dan met een
spuugbeweging in de lucht. Je weet nooit wat er
anders gebeuren kan!
Kort geleden was er weer zo’n gebeurtenis. In het
geboortedorp van mijn schoondochter waar ze voor
het Paasfeest waren, kwam opeens een harde wind
opzetten. Het bleek een wervelwind te zijn. Daar in
het ouderlijk huis waren velen van de familie
verzameld en voor het huis waren dus vele auto’s
geparkeerd. Toen de wind zo tekeer ging, nam die
een Etenieten afdak aan de achterkant van het huis
mee de lucht in, nam het hoog boven het huis mee
en smeet het aan de voorkant van het huis op de
auto’s die daar geparkeerd stonden. Een van de
auto’s behoorde toe aan een zwager van mijn
schoondochter. Hij had net een nieuwe auto
gekocht! Dat Eternietdak viel op zijn auto en had
daar enkele deuken in gemaakt. Meteen dacht men
aan die ochtend, toen een oom deze auto
bewonderd had toen hij de rij auto’s voorbij
wandelde. Hij was dus de persoon die er het Boze
Oog op had laten vallen, zonder dat hij het wilde,
maar hij had de auto bewonderd. Natuurlijk moest
er iemand bijgehaald worden om de slechte energie
te bezweren en men riep er een tante bij die dat kon.
Ook mijn schoonzus doet het, en met name bij haar
dochter, die naar haar moeder rent als ze zich niet
goed voelt, hoewel ze niet dichtbij woont.
Deze gebruiken doen me denken aan wat ik nog uit
Java weet. Daar werkte men met ‘zwarte-en-wittekip’ methoden. Het hoe of wat weet ik niet, want ik
was toen nog een kind, maar het waren de verhalen
die ik later hoorde. Het heeft wel niet met het Boze
Oog te doen, maar er heerste daar ook veel

Als je hier door de oude straatjes loopt zie je veel
souvenirwinkeltjes die oogjes verkopen in alle
maten. Ook hangen ze vaak in auto’s als
bescherming tegen het Boze Oog. Je kunt ze ook in
armbandjes, in ringen en als hangertjes vinden.
Er bestaan zelfs kerken waar mensen die geloven
dat ze door het Boze Oog zijn getroffen, dat door
een priester kunnen laten bezweren. Vaak is het
daar vol!
Jullie ziet waarom ik Griekenland met Indië vergelijk.
Ik ben daar geboren, maar toen was het een heel
andere tijd. Ons Christelijk leven toen en dat van de
Grieken nu hebben veel van elkaar weg!
Groeten uit Athene, Ineke

10

Ο Μύλος oktober 2019

Τα καλοφακάκια aten Μανιτάρια
oftewel paddenstoelen
Paulien de Roever en Roelie Schuitema

I

n de vorige Mylos heeft u onze kookrubriek
moeten missen: verhuisperikelen namen mij
(Paulien) in beslag. En nu lag Xandra in de
lappenmand, maar gelukkig kon Roelie haar
vervangen. In een Grieks kookboek lees ik dat
Griekenland niet rijk is aan paddenstoelen (oud
kookboek: paddestoelen). Ik kan me ook niet heugen
ooit paddenstoelen in een taverna te hebben
gegeten. Maar in het juiste seizoen en bij warm en
vochtig weer schieten ze de grond uit. Toen wij in
1993 ons huis in Griekenland betrokken zagen we de
olijvenplukkers (uit Karditsa) weidechampignons
plukken; die stonden in overvloed in de olijvengaard.
Wij hebben hen maar nagevolgd en vaak in de
herfst/winter van die champignons kunnen
genieten. Op onze wandelingen in de Pilion komen
we soms Grote Parasolzwam tegen - ook heel lekker
-, maar eekhoorntjesbrood hebben we helaas nog

nooit in onze streek aangetroffen. Vaak is er wel een
artikel in de krant over paddenstoelen in het wild,
met een foto van iemand die trots een grote in zijn
hand houdt.
‘s Zomers waren we voor onze vegetarische
paddenstoelgerechten aangewezen op de winkel.
Champignons zijn volop te koop, óf in blik (afkomstig
uit Limburg), óf vers bij de groenteman, ook
oesterzwammen. Al die verschillende soorten
worden gewoon aangeduid als paddenstoelen,
µανιτάρια. Kennelijk weten kokers en kooksters wat
ze ermee doen moeten, want in kookboeken zie je
weinig paddenstoelen als ingrediënt en weinig of
geen paddenstoelrecepten. We hebben er een paar
weten te vinden, dus die klaargemaakt. Reinder,
Saskia, Roelie en Paulien hebben er heerlijk van
gegeten!
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Griekse champignon-meze,
ook bekend als Champignons à la grecque

In de Mylos van augustus 2009 hebben we bij het
thema ‘Ouzo in de keuken’ een meze gemaakt van
champignons: 250 gr champignons in plakjes een
nacht wegzetten in sap van halve citroen, twee el
ouzo, met fijngehakte teen knoflook, 10 zwarte
olijven, oregano, hete peper en gehakte peterselie.
We hebben nu een gestoofde variant met wijn
geprobeerd.
Verhit ½ dl olijfolie en bak hierin een paar
seconden 2 theelepels geplette korianderzaadjes.
Doe er dan een lepel citroensap, ½ dl witte wijn,
uitgeperst teentje knoflook, zout en peper, en
takje tijm of wat tijmblaadjes/oregano (of righani)
bij. Zet het vuur laag en laat het met 250 gr
schoongeveegde champignons 10 min. afgedekt
sudderen. De steeltjes worden in dit recept (e.a.)
verwijderd, waarom? Dat dient leuker op, denk ik;
persoonlijk snij ik alleen een klein eindje eraf.
Kleine champignons kun je heel laten, grote
doormidden snijden. Schep de champignons met
een schuimspaan op een schaal. Laat het
kookvocht een paar min flink doorkoken en giet
het erover, laat afkoelen. Dat inkoken hoefde niet,

2

er was al weinig vocht over. Bestrooien met
fijngeknipte verse peterselie en opdienen op
kamertemperatuur. Evt. naar smaak nog
besprenkelen met citroensap.
Deze klassieke meze kun je (mits voldoende
kookvocht) desgewenst nog uitbreiden/variëren
met stukgesneden andere groenten, zoals
courgette, paprika, venkel, wortel, prei.

Paddenstoelensoep

Fruit een gesnipperde kleine ui in een paar lepels
olie glazig en fruit een knoflookteentje in snippers

even mee. Bak een half theekopje (verbrokkelde)
trachanas (zie Mylos van april 2010), of bulgur
even mee. Doe er 5 dl sterke bouillon bij en laat 20
min zachtjes doorkoken. Bak 250 gr fijngesneden
paddenstoelen (wij hebben oesterzwammen en
enkele champignons gebruikt) lichtbruin in wat
olie en doe die in de soep, naar smaak
nootmuskaat, zout en peper erbij en nog 10 min
laten sudderen. Giet de soep in kommen en
bestrooi met wat gedroogde munt en verse
peterselie. In een soortgelijke soep kreeg je er ook
nog een lepel stijfgeslagen slagroom in. We
hebben met een restantje (niet opgeklopte) room
de soep wat romig gemaakt.
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Paddenstoelensalade van de Cycladen

Dit gerecht wordt gemaakt voor toeristen die
van de Middellandse Zee-keuken zo hun
verwachtingen hebben, in feite afkomstig uit
Italië, waar dan rucola wordt gebruikt.
Doe 250 gr schone en in plakjes gesneden (kleine)
champignons in een kom met fijngesneden groene
salade soorten; als je het een beetje Grieks wilt
maken dan alleen Romana sla, die lijkt het meest
op de Griekse maroeli. En verder met reepjes rode
paprika en ½ bosje fijngehakte peterselie husselen
het met 5 el olijfolie, 3 el wijnazijn en evt. een
snufje zout. Bestrooi de salade met 100 gr
geraspte κεφαλοτύρι (of andere harde
schapenkaas).

De maaltijd
Onder gezellig gekeuvel en het ophalen van
herinneringen hebben we genoten van een
paddenstoelenmaaltijd vergezeld van heerlijke
Griekse retsina uit een leuk bolrond flesje, een rode
Naoussa-wijn, alcoholvrij bier en water. Voor dippen
en vulling was er brood bij.
We begonnen met de meze – die kon een ieder
waarderen. Ik denk dat ik deze prefereer boven die
ouzo-champignons van tien jaar geleden. Een slaatje
vooraf is verder ook gebruikelijk, maar het schijnt
dat er in rauwe champignons verkeerde stoffen
zitten; daar mag je niet te veel en te vaak van eten.
Door bewaren in de ijskast schijnt daar wat van te
verdwijnen, en door verwarmen verdwijnen die
geheel. Sla is lekker, maar die plakjes champignons
waren vrij neutraal/nietszeggend met een smaak
van de dressing; als je ze bakt smaken ze meer naar
paddenstoel. Toen kwam de soep op tafel. De smaak
van de paddenstoelen was door de krachtige
bouillon (uit pot van de Kleinste Soepfabriek) wat op
de achtergrond geraakt. Er had wat meer
kraanwater bij gemoeten, maar verder een heerlijk
paddenstoelensoepje. De stoofschotel was zeer
apart en aan te bevelen. De sjalotjes hadden iets
zachter gemogen, dus langer laten sudderen of toch
liever eerst even koken. De gevulde paddenstoelen
waren niet verkeerd maar een beetje droog (had
misschien wat te lang in de nog warme oven

gestaan), met wat kooknat erop zouden ze prima
zijn. Het gehakt mocht wat Paulien betrof iets meer
gekruid.
Wat was er nou zo typisch Grieks aan deze
gerechten? Een hors d’oevre van champignons zie je
toch niet vaak, misschien wel in andere Mediterrane
landen, maar in de Nederlandse keuken kom je die
niet tegen. Van die salade schrijft het kookboek zelf
al dat het meer Italiaans is en voor toeristen
ingevoerd. Bij de soep is het gebruik van trachanas
Grieks, maar als je bulgur neemt of de soep bindt
met meel, krijg je min of meer hetzelfde en wordt
het de vertrouwde champignonsoep. De gevulde
paddenstoelen lijken me ook vrij universeel. Die
stoofschotel was (net als de meze) wel typisch
Grieks, en deed denken aan de al die stifadogerechten maar nu niet met vlees maar met
paddenstoelen.
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Stoofschotel van paddenstoelen met uien

Volgens een kookboek een gerecht van de
Cycladen, maar het staat ook in een Kretensisch
kookboek. Wrijf 500 gr champignons schoon met
een schone doek, verwijder de steeltjes. (Waarom?
Oogt leuker?) Laat kleine heel en snij grote

5

Gevulde paddenstoelen

Volgens het recept 4 grote champignons, maar op
de foto die erbij staat, staan 12 kleine. Wij hadden
grote kastanjechampignons. Wrijf ze schoon en
verwijder de steeltjes (anders kan je ze niet vullen,
die steeltjes fijn gesneden gingen bij de soep).
Fruit een gesnipperde ui en vermeng 150 gr
lamsgehakt hiermee plus 1 el paneermeel, 1 dl
‘zoete’ slagroom (dwz geen zure room), eidooier
(heel ei genomen), zout en peper. Beboter een
ovenschaal, zet de hoedjes op hun bolle kant erin
en verdeel de vleesvulling gelijkmatig hierover.
Besprenkel met 2 dl witte wijn en zet ze 30 min in
een voorverwarmde oven op 220 ˚C. Kan als
voorgerecht, maar wij hebben het bij de
hoofdmaaltijd gedaan.

doormidden, bak ze in hete olijfolie. Haal ze uit de
pan en fruit in de olie een fijngesnipperde ui en
geplette teen knoflook. Voeg toe 250 gr tomaten,
ontveld, ontpit en in blokjes, 25 ml wijnazijn, 2 à 3
takjes peterselie, iets gedroogde rozemarijn, 2
kruidnagels, laurierblad, zout en peper, en laat 30
min op laag vuur sudderen. Pel ondertussen 400 gr
slalotjes (of liever die kleine sudderuitjes uit een
Mediterrane winkel), kook ze 10 min in water,
afgieten en in boter goudbruin bakken. Een ander
boek laat dat koken achterwege, dus wij ook.
Afblussen met ¾ dl rode wijn, en doe het dan bij de
tomatenprut, nog 20 min smoren. Voeg de
champignons toe en laat nog 10 min sudderen.
Naar smaak nog peper en zout, en warm opdienen
met brood. Het Kreta-kookboek laat de
tomatenprut met de met ui gebakken
champignons een uur sudderen en het geheel nog
eens een half uur. Het leek ons dat de smaak van
de paddenstoelen dan ten onder zou gaan door al
dat sudderen met tomaat.
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Wat de Leesclub leest
oktober 2018-oktober 2019
De leesclub/boekenclub bestaat sinds eind 1997 en
heeft 5 leden (vrouwen). Vanaf het nieuwe seizoen
krijgt de club versterking van een man, Albert
Gelderblom!
We komen 1x per 2 à 2,5 maand bij elkaar op de
zondagavond bij één van ons thuis.
Onder het genot van koffie, wijn en lekkers
bespreken we het gelezen boek.
De boeken van het afgelopen jaar waren:

David Mendelsohn - Een Odyssee
Jay Mendelsohn, een
gepensioneerd
wiskundige, is tachtig jaar
oud als hij besluit zich in
te schrijven voor een
universiteitsseminar over
de Odyssee, gegeven door
zijn zoon Daniel. Hij
beschouwt het als zijn
laatste kans om de
klassieke literatuur,
verwaarloosd in zijn jeugd,
te leren kennen, maar
vooral ook om zijn zoon,
schrijver en classicus, beter te begrijpen. Samen
besluiten de twee mannen een reis te maken over de
Middellandse Zee, in navolging van Odysseus’
beroemde omzwervingen.
De reis brengt lang bewaarde geheimen aan het licht
die Daniel helpen zijn vader eindelijk beter te leren
kennen. Het resultaat is een boek waarin de tijdloze
thema’s van de Odyssee zelf weerklinken: die van
bedrog en erkenning, huwelijk en kinderen, en van
reizen en thuiskomen. Een Odyssee vormt
tegelijkertijd een aangrijpende persoonlijke
geschiedenis en een literaire verkenningstocht.

Henriette Power - De erfenis
Als Callie de erfenis van
haar lievelingsoom op
orde brengt, stuit ze
daarbij op steeds meer
verzet van haar moeder,
die al haar vragen naar
het verleden nors afwijst.
Terwijl ze de puzzelstukjes van het
familiegeheim bij elkaar
probeert te leggen, dreigt
haar eigen leven uiteen te
vallen: een roekeloze
affaire brengt haar
ophanden zijnde huwelijk in gevaar en ze wordt
gedwongen haar eigen verleden en toekomst
opnieuw onder ogen te zien.

Philip Kerr - Vergeven en vergeten
München, 1957. Na
verschillende carrières in
de loop der jaren werkt
Bernie Gunther nu voor
een verzekeringskantoor.
Het is een logische stap:
zowel politieagenten als
verzekeraars zijn erbij
gebaat leugenaars te
ontmaskeren, en Bernie
Gunther kan wat dat
betreft bogen op een
schat aan ervaring.
Bernie wordt naar Athene
gestuurd om een claim voor een gezonken schip van
een Duitser te onderzoeken. Als hij ontdekt dat het
schip in kwestie ooit toebehoorde aan een Griekse
Jood die werd gedeporteerd naar Auschwitz, raakt
hij ervan overtuigd dat dit geen ongeluk was, maar
wraak.
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Madeline Miller - Circe

Michael Frayn - Skios

Deze roman van Madeline
Miller vertelt het verhaal
van Circe, inderdaad, zij
die Odysseus een tijd in
huis had toen hij op weg
was naar Ithaca. Zij was
zo slecht nog niet, haar
behoefte aan gezelschap
is bijna menselijk..
In schitterend en beeldend
proza vertelt Circe haar
verhaal. Haar vader is de
machtige Helios die met
zijn vuurwagen de hemel
bestormt en het ontzettend grappig vindt
astronomen voor de gek te houden. Hij schopt hun
berekeningen in de war, zodat de arme drommels
zwaar gestraft zullen worden wanneer hun
becijferingen niet uitkomen. De jonge Circe vindt
het lot van deze astronomen betreurenswaardig;
vol mededogen denkt ze aan deze zwaar
gestraften. Ze past niet zo goed bij de rest van haar
familie: behalve haar afwijkende mening over goed
en kwaad ziet ze er ook anders uit. Haar moeder,
een nimf en dochter van Oceanus, ziet haar graag
trouwen met een zoon van Zeus, maar daar kan
geen sprake van zijn. Haar haar vertoont “strepen
als van een lynx” en haar kin heeft “iets scherps,
iets puntigs…” Helaas, dit meisje zal het niet
makkelijk krijgen.

Op het zonovergoten
Griekse eiland Skios wordt
de gelauwerde
wetenschapper doctor
Norman Wilfred verwacht
als eregast van de Fred
Toppler Foundation. Hij
blijkt verrassend jong en
charmant te zijn helemaal niet de
intimiderende geleerde die
men had verwacht. Al snel
zijn alle gedistingeerde
gasten die van heinde en
verre zijn gekomen om hem te ontmoeten verkocht.
Niet in de laatste plaats Nikki, de mooie en
doortastende organisatrice. Aan de andere kant van
het eiland arriveert op hetzelfde moment Nikki’s
oude schoolvriendin Georgie voor een heimelijke
vakantie met jetsetter en notoire rokkenjager Oliver
Fox. Ze heeft met hem afgesproken in een prachtige
vakantievilla. Maar hij komt niet opdagen, en ze
blijkt door een samenloop van omstandigheden de
villa te moeten delen met een pedante en kalende
professor die de weg en zijn koffer kwijt is. Het
enige wat hij nog heeft, is zijn vreselijk belangrijke
speech waar door gasten van over de hele wereld
reikhalzend naar wordt uitgekeken...
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Charis Vlavianós
Hitlers geheime dagboek
Landsberggevangenis, november 1923 – december 1924

In Hitlers geheime dagboek geeft Charis Vlavianós
een meesterlijke reconstructie van de tijd van Hitlers
opsluiting in de gevangenis (1923-24), na de mislukte
‘Bierkellerputsch’ in München. Zo schetst hij de
persoonlijkheid van de man die zo’n bloedig stempel
op de twintigste eeuw zou drukken.
Geschreven in de vorm van een ﬁctief dagboek,
maar op basis van historische gegevens. Een
psychologische roman, over een man die gevoelsmatig
invalide, geestelijk oppervlakkig en volkomen
egomaan is, met al zijn hartstochten, fobieën,
haatgevoelens, obsessies en complexen.
Die, na de mislukte putsch in de gevangenis, op een
hopeloos dieptepunt verkeert, maar die enkele
maanden later zijn proces aangrijpt om er weer
helemaal bovenop te komen. En die na ruim een jaar
de gevangenis verlaat met nieuwe moed: gestaald
voor zijn leiderschap zoals hij het voor zich zag en

zoals de wereld het in
de volgende twintig
jaar zou ondergaan.
De dichter en
historicus Charis
Vlavianós (1957)
schreef deze roman uit
2016 onder de indruk van de opkomst van de Gouden
dageraad, de Griekse neonazistische partij (die
intussen alweer uit het Griekse parlement verdwenen
is), maar ook van de wereldwijde opkomst van allerlei
populistische bewegingen.

Vertaling Hero Hokwerda
ISBN/EAN: 978 90 827356 6 6
www.tagrammata.nl

In oktober 2019 verchijnt bij uitgeverij Ta Grammata:

sprijs
Korting
Gri
n
e
d Gro
voor le

€ 12,

50

Manuel Chrysoloras
Vergelijking tussen het oude
en het nieuwe Rome
Brief aan de keizer van Byzantium

Manuel Chrysoloras schrijft in 1411 uit Rome een lange
brief aan zijn vriend, de Byzantijnse keizer Manuel II
Palaeologus. Daarin vergelijkt hij het ‘Oude Rome’ met
Constantinopel, het ‘Nieuwe Rome’.
Een politiek gevoelige vergelijking in die tijd!
Con-stantinopel en Rome stonden voor twee, soms
vijandige wereldbeelden: orthodoxie-katholicisme,
patriarch-paus, Grieks-Latijn, Oost-West.
Chrysoloras en de keizer deelden hun liefde voor
antieke literatuur. Als een van de laatste sterren van
de Byzantijnse renaissance, was Chrysoloras tegelijk
een bezieler van de Griekse studiën in Italië. Zo stond
hij daar aan de wieg van het humanisme en was hij
een cultﬁguur voor Italiaanse humanisten.
Keizer Manuel II schreef zelf ook literaire traktaten.
Zijn dialoog met een Perzisch geleerde haalde in 2006
nog de wereldpers, toen Paus Benedictus XVI eruit

citeerde.
De uitgave is van groot
belang voor een breed
publiek van historisch
geïnteresseerden:
lezers met klassieke
achtergrond of interesse in late middeleeuwen en
Italiaanse renaissance en in de Griekse en Osmaanse
wereld in de 15e eeuw.
Deze eerste Nederlandse vertaling van de brief is van
Nico de Glas (†) en Han Lamers (tevens aantekeningen,
nabeschouwing en vertaling van begeleidende
teksten).
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